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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Gimnazijos 2020-2024 m. strateginiame plane numatyti du prioritetai: mokinio pažanga ir

bendruomenės susitarimais grįsta gimnazijos kultūra.
Vykdant 2022 metų veiklos planą ir įgyvendinant prioritetus mokinio pažanga ir bendruomenės

susitarimais grįsta kultūra (plačiau: tip //setoseimnasija I/dokumeniaiĄ išsikelti tikslai: koreguoti tėvų
informavimo ir bendradarbiavimo modelį, padedantį mokiniui mokytis ir siekti pažangos; plėtoti tarpusavio
pasitikėjimu bei pagarba. padrąsinimu grįstus bendruomenės narių santykius.
Svarbiausių veiklų rezultatai, įgyvendinant pirmąjį strateginį prioritetą 2022 m.

Įgyvendinant pirmąjį tikslą — koreguoti tėvų informavimo ir bendradarbiavimo modelį. padedantį
mokiniui mokytis ir siekti pažangos, numatytos 7 priemonės. 2022 metais sistemingai (spalio, gruodžio,
balandžio mėn.) visais lygmenimis (mokinys - mokytojas — klasės vadovas — mokinio tėvai) aptartas mokinių
mokymasis, pažanga. pagalbos mokiniui reikalingumas, priimta 130 susitarimų (telefonu ir (ar) kontaktiniu
būdu) su tėvais. Bendrų susitarimų pagrindu (pedagogai-tėvai-administracija), Gimnazijos tarybos bei tėvų
komiteto narių pritarimu, parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas „Tėvų informavimo ir
bendradarbiavimo aprašo“ modelis. IV klasėje (tikslas - mokymosi rezultatai, egzaminų pasirinkimo
galimybės) vyko 9 individualūs pokalbiai gimnazijoje su tėvais, kartu pokalbiuose dalyvavo arba direktorius,
arba pavaduotoja ugdymui. 2022 spalio mėn. organizuota Atvirų durų savaitė pradinių klasių mokinių tėvams,
sudarytos sąlygos lankytis pamokose, pasikalbėti su klasės mokytoja, su mokytojais dalykininkais, dirbančiais
toje klasėje. Organizuotos 2 Mokinių-Tėvų-Mokytojų dienos (pavasarį ir žiemą). Šių dienų metu tėvai bei
mokiniai su mokytojais aptarė mokymosi rezultatus, numatė pagalbos reikalingumą, susitarė su dalykų
mokytojais dėl mokymosi. Atliktas LIONS OUEST prevencinės programos įgyvendinimo SEKA (socialinių
emocinių kompetencijų) tyrimas 5-8 klasėse. Tyrimas parodė, kad mokykla daug dėmesio skiria mokyklos
aplinkos. ugdymo sąlygų bei mokinių akademinių rezultatų gerinimui. Atliktos apklausos, išsiaiškinant tėvų
lūkesčius, tobulinant gimnazijos veiklą. Su 5-8 klasių vadovais ir 1-4 klasių pradinio ugdymo mokytojais
aptartas LIONS OUEST prevencinių programų vykdymas. Mokinių mokymosi rezultatai (palyginus dviejų
metų metinį pažymio vidurkį) pagerėjo: 2021 m. pažymio vidurkis - 7,3, o 2022 m. - 7,57. Pažanga - 0,21
balo (3,7 proc.).

Vykdant tėvų pedagoginį švietimą, socialinė pedagogė vasario mėn. parengė ir pristatė pranešimą
„Elektroninių cigarečių žala vaikų sveikatai“ mokinių Tėvų komiteto nariams. Gimnazijos direktorius
Mokinių-Tėvų-Mokytojų dienos metu skaitė pranešimą mokinių tėvams „Uždrausti negalima pasitikėti“,
kurio tema - tėvų kontrolės galimybės el. programų, žaidimų ir kito skaitmeninio turinio vaikų
išmaniuosiuose įrenginiuose. Gimnazijos psichologė skaitė pranešimą mokinių tėvams ir pedagogams
„Pažinkime patyčias“. Mokinių-Tėvų-Mokytojų dienos metu vyko mokymai gimnazijos 1-IV klasių tėvams
„Kada juokinga tampa skaudu?“ apie vaikų žeminantį elgesį ir reagavimąį jį. Mokymus vedė Vaikų linijos
psichologė Eglė Tamulionytė.

Siekiant užtikrinti sistemingą tėvų informavimą apie vaikų pažangą, lankomumą, gimnazijos veiklą,
organizuoti visų klasių mokinių, būsimųjų pirmokų, penktokų tėvų susirinkimai. Kartą per pusmetį (2 dienos)
organizuoti trišaliai pokalbiai tėvai-mokinys-mokytojas ir (ar) klasės vadovas. Priimti susitarimai dėl
mokymosi. 2022 metų birželio mėnesį organizuotas susitikimas su būsimųjų pirmokų tėveliais. Atsižvelgiant
į tėvų lūkesčius, koreguojami klasių vadovų ir (ar) metodikos grupių veiklos planai. Pradinių klasių
metodikos grupės narės kaip 2022 metų veiklos sėkmę įvardino sukurtus gerus santykius su vaikais ir tėvais.

Nuosekliai, 2 kartus per mėnesį pagalbos mokiniui grupė aptaria mokymosi rezultatus (kuriems
sunkiau sekasi ar turi kelis neigiamus pažymius iš cilės), esant reikalui priimami trišaliai susitarimai
mokinys-mokytojas ir (ar) klasės vadovas. Organizuotos veiklos įtraukiant tėvusį jų vykdymą. Tėvai padėjo
organizuoti renginius, išvykas bei kitas klasių veiklas — iš viso 9 veiklos, kuriose dalyvavo, inicijavo arba
prisidėjo prie jų rengimo. Šėtos gimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai.
aptarnaujantis personalas) 2022 m. birželio 4-5 dienomis dalyvavo Šėtos miestelio 660 metų jubiliejaus
šventės veiklose. bendradarbiavo organizuojant ir vykdant kultūrines, sportines veiklas. Galimybės dalyvauti



veiklose tėvamsbuvo suteiktos, tačiau pasigendama didesnio jų įsitraukimo. Organizuotas projekto „Kokybės
krepšelis“ mokymų ciklas 5-6 kl. mokinių tėvams „Pažinkime savo vaikus“. Mokymuose dalyvavo 20 proc.
tikslinės grupės mokinių tėvų. Mokinių asmeninė ūgtis ir pažangos siekimas atsižvelgiant į kiekvieno
mokinio galimybes, kokybiško ugdymo(si) sąlygų sudarymas, Gimnazijos bendruomenės įtraukimas r
ugdymą įvairiomis formomis yra ypatingai svarbūs tikslai Gimnazijai. Pastebimas vis didesnis 1-8 klasių
tėvų įsitraukimas stebint vaikų mokymąsi ir pažangą. Siekiant visų mokinių pažangos ieškoma tokių ugdymo
formų ir būdų, kurios mokiniams leistų mokytis pagal savo gebėjimus. polinkius, skatintų savarankiškumąiratsakomybę.

Antrojo prioriteto — bendruomenės susitarimais grįsta gimnazijos kultūra — įgyvendinimui buvo
siekiama: plėtoti tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba, padrąsinimu grįstus bendruomenės narių
santykius (plačiau: btip:“/setossimnazija dokumentai).

Svarbiausių veiklų rezultatai, įgyvendinant antrąjį strateginį prioritetą 2022 m.
Įgyvendinant antrąjį tikslą — plėtoti tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba, padrąsinimu grįstus

bendruomenės narių santykius numatyta 10 priemonių.
Stiprinant mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą organizuota tiriamoji projektinė veikla 5-II kl.

mokiniams. Projektinius darbus ruošė visi 5-II kl. mokiniai, kurie visus mokslo metus dirbo 4-6 mokinių
grupėse. Projektiniams darbams vadovavo tiksliųjų ir gamtos mokslų, kalbų, socialinių mokslų metodikos
grupių mokytojai. Atlikti projektiniai darbai, kuriuos vertino ne tik mokytojai, bet ir III kl. mokiniai, buvo
pristatyti per netradicinio ugdymo - Projektų dieną.

Siekiant kurti pozityvią, sveiką aplinką, Gimnazistų taryba organizavo akcijas skirtas paminėti
pasaulinę dauno sindromo dieną, pižamų dieną, Šv. Valentino dieną: kvietė paremti gyvūnų prieglaudose
esančius gyvūnus. apsirengti kalėdine tematika bei parašyti kalėdinius sveikinimus bent 3 gimnazijos
mokytojamsir kt. Šių veiklų metu skatintas pozityvus mokinių bendravimas, teigiamos emocijos ir patirtys.

Remiantis Socialinio ir emocinio ugdymo instituto SEKA tyrimu, lyginant 2020 m. ir 2022 m.,
pastebimas mokinių tarpusavio santykių. mokinių ir personalo santykių, bendruomeniškumo dimensijų
pagerėjimas. Buvo sudarytos sąlygos socialinių partnerių bei Gimnazijos bendruomenės narių asmeninei
saviraiškai, savirealizacijai ir lyderystei. Vasario mėn. Gimnazijoje įvyko susitikimas su socialiniais
partneriais (Šėtos seniūnijos. Šėtos kultūros centro, Šėtos miestelio bibliotekos, Šėtos socialinio ir ugdymo
centro, Šėtos bendruomenės atstovais). Susitikimo metu susitarta dėl bendrų veiklų, kurios vienytų Šėtos
miestelyje veikiančias įstaigas. Aptarta, kaip socialiniai partneriai gali padėti įgyvendinti Gimnazijoje
atnaujintą ugdymo turinį, organizuoti bendras veiklas. Gimnazijos bendruomenė prisidėjo organizuojant Šėtos
miestelio 660 metų jubiliejų (kultūrinė, sportinė, organizacinė programos dalys, savanorystės veiklos ir kt.).
Visa Gimnazijos bendruomenė dalyvavo pasirinktinai šventės renginiuose. Daugiau kaip 50 proc. gimnazijos
bendruomenės (klasės bendruomenės, mokytojai) dalyvavo parodose (Kėdainių krašto tautodailininkų,
tapytojų ir kt.) Šėtos kultūros centre. Advento kalendoriaus rengime, kurį inicijavo Šėtos kultūros centro
darbuotojai, dalyvavo visos I-IV kl.ir klasių vadovai. Gimnazijos administracija, mokytojai. Vasario mėn.
Gimnazijos svetainės skyrelyje „Mokomės kitaip“ skleista pedagogų geroji patirtis: įdomesnių, netradicinių,
integruotų užsiėmimų organizavimas, mokinių atlikti kūrybiniai, projektiniai darbai. Gimnazistų taryba ir jųkoordinatorė V. Kleivienė nuveiktais darbais dalinosi Gimnazijos svetainėje: „Helovino fiesta“. „Susitikimas,
atveriantis galimybes savanorystei“ (V. Kleivienė) ir „KRMT renginys „Mokinių savivaldų apdovanojimai“
(Ila kl. mokinė M. Matuolytė). Gimnazijos internetinėje svetainėje ir facebook tinklapyje būrelių vadovai
daugiau kaip 12 kartų pasidalino mokinių ir savo mintimis apie galimybes save realizuoti sporto arba meno
srItyje.

Po stebėtų kolegų pamokų vyko refleksijos, kurių metu buvo aptartos pamokoje pastebėtos mokinių
vertinimo ir įsivertinimo formos. Balandžio mėn. Gimnazijoje lankėsi Rascinių r. Viduklės S. Stanevičiaus
gimnazijos pedagogai, kurie stebėjo 11 Šėtos gimnazijos mokytojų pamokų. Po to organizuoti pamokų
aptarimai darbo grupėse, teiktas kolegialus grįžtamasis ryšys, refleksija: akcentuota mokinio asmenybės ūgtis
ir mokinių mokymosi svarba ugdymo kokybės gerinimui. O gegužės mėn. 20 Gimnazijos pedagogų lankėsi
Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje. stebėjo įvairių dalykų pamokas, jas aptarė, įvardijo pastebėtus
teigiamus ir tobulintinus pamokų aspektus, kurie gali padėti mokiniui išmokti geriau. Susitarimai dėl
kolegiško pamokųstebėjimo aptarti Metodikos taryboje.

Apie 70 proc. Gimnazijos pedagogų apsilankė kolegų pamokose (arba kartu su kolega pamoką vedė)
ir teikė kolegialų grįžtamąjį ryšį. Pamokų aptarimų metu diskutuota apie uždavinio formulavimą, vertinimo
pamokoje numatymą ir pristatymą mokiniams, užduočių diferencijavimą ir darbo grupėse įvertinimą.

Biologijos, matematikos, technologijų, tikybos, informacinių technologijų olimpiadose 5 mokiniai
laimėjo prizines vietas. Muzikos konkursuose ir festivaliuose kolektyvai pelnė prizines I-III vietas 8 kartus.
Kroso, svarsčių kėlimo, kvadrato varžybose 5 kartus komandos iškovojo prizines victas. Taip pat laimėtosI



vieta Kūrybinio dailyraščio konkurse, II-III vietos Finansinio raštingumo konkurse .„Daugiau nei pinigai“
(dalyvavo 7 mokiniai), II vieta robotikos kūrybinių darbų konkurse „Švarus pasaulis - laimingas žmogus“
(dalyvavo 4 mokiniai). Vadovaujantis „Geriausios klasės skatinimo tvarkos aprašu“, išrinkta Geriausia klasė,
kuria tapo 3 klasė. Ši nominacija įteikta renginio „Gimnazijos garbė 2022“ metu, klasė apdovanota
spintelėmis.

Kuriant inovacijų, bendradarbiavimo ir refleksijos kultūrą Gimnazijoje buvo plėtojami tarpusavio
pasitikėjimu bei pagarba, padrąsinimu grįsti bendruomenės narių (mokinių, mokytojų. tėvų, aptarnaujančio
personalo, socialinių partnerių) santykiai. Pradėtas pasirengimas darbui su atnaujintomis bendrojo ugdymo
programomis.
Svarbiausi 2022 m. rezultatai

- 5-8, I-IV kl. mokiniai 2021-2022 m. m. baigė 100 proc. pažangumu, visi perkelti į aukštesnę klasę;
- Sėkmingaiir teigiamai įvertintas „Kokybės krepšelio“ lėšomis įgyvendintas projektas:
e Gimnazijos planuotas kokybinis rodiklis (bent 10 proc. 5-8 kl. mokinių padarys pažangą

matematikos ir lietuvių kalbos bei literatūros pamokose) buvo viršytas. Gimnazijos veiklos tobulinimo
ataskaitos duomenimis, (lyginant 2 metų tų pačių mokinių metinius įvertinimus) 2022 m. padidėjo 5-8 kl.
mokinių. padariusių pažangą skaičius: matematikos — 27,86 proc... lietuvių kalbosir literatūros — 28,91 proc.;

e didžiausias pokytis užfiksuotas šiuose aspektuose: tinkamas dviejų mokytojų darbo modelis lietuvių
kalbos ir literatūros bei matematikos pamokose. paveikus informacinių technologijų priemonių taikymas
ugdymo procese, tinkama konsultacinė pagalba mokiniams, nuoseklus LIONS OUEST prevencinės
programos įgyvendinimas;

e įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ tikslingai atnaujintos ir pagilintos mokytojų profesinės
kompetencijos: įgyvendinti SEU ir efektyvaus reflektavimo mokymai;

- Gimnazijoje išlieka stabilus labai gerai besimokančių mokinių skaičius: 2020-2021 m. m. labai
gerai baigė 17 mokinių (6,9 proc.), 2021-2022 m. m. I pusmetį labai gerai baigė 6 mokiniai(2,5 proc.), o II
pusmetį (toks išliko ir metinis) baigė 13 mokinių (5,24 proc.). Kadangi 2021 m. mokytasi nuotoliniu, tai
tikslingiau palyginti 2022 m. I pusmetį su 2022 m. II pusmečiu. Tuomet baigusiųjų mokslo metus pažanga —

2.7A proc..;
- 2022 m. sausio-birželio mėn. tęsiamo „Kokybės krepšelio“ projekto (dviejų mokytojų darbo

modelis 5-8 kl. lietuvių k. ir literatūros bei matematikos pamokose) ir rugsėjo-gruodžio mėn. (iš
Gimnazijos lėšų) dviejų mokytojų darbo modelio 7 ir 8 kl. lietuvių k. ir literatūros bei matematikos
pamokose mokiniams užduotys dažniausiai (90 proc. pamokų) diferencijuotos ir individualizuotos,
ugdymo procesas pritaikytas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimusir individualius poreikius;

- 100 proc. II kl. mokinių pasirinko Ugdymo karjerai modulį, bendradarbiaujama su Kėdainių
profesinio rengimo centru: šešios III klasės mokinės mokosi barmeno specialybės;

- Gimnazijos mokiniai turi vis daugiau galimybių dalyvauti rajono, šalies ir tarptautiniuose
„„Erasmus+“ projektuose;

- Organizuota netradicinė Pilietiškumo pamoka dalyvaujant UAB „Scandagra“ atstovamsir verslumo
ugdymo organizacijai „Lietuvos Junior Achievement“. Gimnazijai buvo padovanota Vyčio vėliava, kurią
iškėlė žinomas lenktynininkas Benediktas Vanagas:

- Gimnazijoje įgyvendinamos naujos mokinių inicijuotos veiklos neformaliojo švietimo srityje
(„Geimeriai“. „Futbolas“, .„Dailė“);

- 2022 metais vykdomas Erasmus+ tarptautinis projektas Europe Evolving: Past, Present and Future
su partneriais iš Vokietijos, Norvegijos, Airijos ir Ispanijos. Projekto tikslas: pažinti savo ir kitų Europos
šalių istoriją bei kartu projektuoti Europos ateitį. Šiais metais įgyvendinti 3 mobilumai: 1 virtualus ir 2
susitikimai vyko gyvai. Mobilumuose dalyvavo 37 dalyviai (mokiniai) ir 3 mokytojos. Vienas iš mobilumų
vyko Lietuvoje, Gimnazijoje, priimti 36 svečiai iš partnerių šalių. pristatyta ir diskutuota šalių krašto istorija
per meno prizmę;

- Vykdytas Erasmus+ programos projektas „Mokomės mokinių ir bendruomenės pažangai“, skirtas
mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir visiškai finansuojamas Europos Komisijos programos Erasmus+
lėšomis (23 594 Eur.): vasarą gimnazijos 11 mokytojų dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose
Kroatijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Latvijoje. Mokytojai rinkosi kursų temas, atsižvelgdamiįsavo patirtį ir poreikius. Gimnazija yra sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė, daug dėmesio skirianti
sveikatos palaikymui ir stiprinimui. Todėl ir kursų tematika buvo streso valdymas. sąmoningas kvėpavimas,
kūrybiškumo skatinimas, naujų metodikų taikymas pradinių klasių ir rusų kalbos pamokose. Gimnazijos
mokytojai, dalyvavę kursuose pagal Erasmus+ projekto „Mokomės mokinių ir bendruomenės pažangai“.
taikė metodikas pamokose, stebėjo vieni kitų pamokas teikdami KGR: pasidalino patirtimi su rajono



| mokytojais KŠPT.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai Pasiekti rezultataiir jų

tobulinimo plano
įgyvendinimo
koordinavimą,
numatant ir
įgyvendinant
dviejų mokytojų
darbo modelio
tęstinumą
(pasibaigus KK
projektui).

gimnazijos 5-8
klasių veiklos
tobulinimo
planu, tęsiamas
KK projekte
numatytas
dviejų mokytojų
darbo modelis.
Pasibaigus
projektui nuo
2022 m. rugsėjo
ld,
vadovaujantis
projekto metu
įgyta patirtimi ir
įsivertinimo
medžiaga,
tęsiamas dviejų
mokytojų darbo
modelis
matematikos bei
lietuvių kalbos ir
literatūros
pamokose 5-6
klasėse.
KK mokyklų
konferencijoje
pristatyta geroji
Gimnazijos
patirtis.

literatūros bei matematikos
metiniai rezultatai.
Bent 10 proc. 5-8 klasių
mokinių padarys pažangą.
Bent 15 proc. padidės
mokinių skaičius,
įvardijančių konsultacijų
naudą asmeninei pažangai ir
rezultatams.
Įvertinus pokyčius ne
mažiau kaip 2-ose
matematikos bei 2-0se
lietuvių kalbos ir literatūros
pamokose du kartus per
savaitę kiekvienoje (5-6 kl.)
klasėje dirba du
matematikos bei lietuvių
kalbos ir literatūros
mokytojai.
Pasidalinta gerąja patirtimi
su rajonoir respublikos
mokyklomis apie
Gimnazijos projekto
sėkmes: parengtas ir
pateiktas projekto gerosios
praktikos galutinis
produktas.
Gerai įvertinta Gimnazijos
KK projekto ataskaita.

Metų užduotys Siektini (kuriais vadovaujantis rodikliai(toliau — užduotys) rezultatai vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1. Tęsti Kėdainių|Vadovaujantis|Palyginami 2020-2021 m.ir|Dviejų mokytojų darbo
r. Šėtos gimnazijos|Kėdainių r. 2021-2022 m. tų pačių modelis taikytas 3
5-8 klasių veiklos|Šėtos mokinių lietuvių kalbos ir matematikos bei 3 lietuvių

kalbos ir literatūros
pamokose: tris kartus per
savaitę kiekvienoje (5-8
kl.) klasėje sistemingaiir
nuosekliai dirbo du
matematikos bei du lietuvių
kalbos ir literatūros
mokytojai. Visi (100 proc.)
5-8 klasių mokiniai baigė
mokslo metus teigiamais
įvertinimais.
Nuosekliai tęsiamas KK
projekto metu įgyvendintas
dviejų mokytojų darbo
modelis: nuo 2022 m.
rugsėjo 1 d. 7-8 kl. 3-ose
lietuvių k.ir lit-os bei 3-0se
matematikos pamokose
dirba du mokytojai.
2020-2021 m. m.
organizuotos nuotolinės
matematikos konsultacijos
5-8 kl. mokiniams (vienas
užsiėmimas persavaitę
kiekvienos klasės
mokiniams), atsižvelgiant į
mokinių gebėjimus,
pamokos temos
sudėtingumą ir kt. 5-8 kl.
mokinių Reflectus
apklausos duomenimis,
teiginiui „jei nesuprantu,
galiu nueiti į konsultaciją“
pritarė dauguma(86 proc.)
mokinių ir jų tėvų (93,2
proc.). 2021-2022 m. m.
visiems 5-8 kl. mokiniams
buvo sudarytos sąlygos



lankyti lietuvių kalbos ir
literatūros bei matematikos
konsultacijas, kurios buvo
organizuojamos mokiniams,
kuriems sekasi sunkiau,
spragų šalinimui, dalyko
gilinimui, individualios. 5—

8 kl. mokinių apklausos
duomenimis teiginiui „jei
nesuprantu galiu nueiti į
konsultacijas“ pritarė 95,4
proc. mokinių tėvų bei visi
5-8 kl. mokiniai. Teiginiui
„Įvairių dalykų
konsultacijos man padeda
geriau mokytis“ pritarė 77,4
proc. mokinių (3,2). Šį

teiginį pagrindžia per
dvejus mokslo metus
padaryta pažanga: lietuvių
kalbos ir literatūros pažangą
padarė 63 proc. mokinių,
matematikos — 54 proc.
mokinių (lyginami 5-8 kl.
tų pačių mokinių metiniai
įvertinimai).
Pasidalinta gerąja patirtimi
su Kėdainių r. Krakių
gimnazija ir Labūnavos
pagrindine mokykla,
Respublikos mastu
Kaišiadorių ir Ukmergės
mokyklomis. Su Raseinių r.
Viduklės gimnazijos
pedagogais; abipusis
bendradarbiavimas įvyko 2
kartus: Šėtos gimnazijoje ir
Viduklės gimnazijoje (žr.

r It/
į tosgimnazija Il

NŠA teigiamai įvertino
„Kokybės krepšelio“
projekto įgyvendinimą:
Kėdainių r. Šėtos
gimnazijos veiklos
pakartotinio išorinio
vertinimo ataskaita rodo,
kad „Kokybės krepšelio“
projekto įgyvendinimo



metu pažanga yra padaryta
visose vertinimo srityse: 1.

Rezultatai, 2. Pagalba
mokiniui, 3. Ugdymo(si)
procesas.
Pagerėjo dešimties veiklos
kokybės rizikos vertinimo
rodiklių įvertinimas.

1.2. Pasirengti
diegti Gimnazijoje
atnaujintas
bendrąsias
programas (BP).

Inicijuota ir
sukurta
atnaujinamo
ugdymo turinio
įgyvendinimo
komanda, aiškiai
įvardytos narių
atsakomybės ir
funkcijos.
Atlikta
pedagogų
kompetencijų ir
parengties dirbti
su atnaujintomis
BP analizė.
Atlikta turimų
išteklių analizė
ir jų
panaudojimas
bei pritaikymas
darbui su
atnaujintomis
BP.

Iki 2022 m. vasario vidurio
inicijuota atnaujinamo
ugdymo turinio
įgyvendinimo komanda
Gimnazijoje.
2022 m.II ketv. pab.
parengtas veiklos planas dėl
pasirengimo dirbti pagal
atnaujintas BP.
2022 m. II-III ketv. atlikta
turimų išteklių, reikalingų
darbui su atnaujintomis BP,
analizė. Numatytas
reikalingiausių priemonių
įsigijimas Gimnazijos 2023
m. pirkimų plane.
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.,
valdant diegimo procesus,
pradedama įgyvendinti
atnaujinta priešmokyklinio
ugdymo bendroji programa.

Ruošiantis darbui su
atnaujintomis bendrojo
ugdymo programomis,
susitarta dėl pasirengimo
veiklų, procedūrų. Kėdainių
r. Šėtos gimnazijos
direktoriaus 2022 m. sausio
31 d. įsakymu Nr. V-20
„Dėl UTA komandos
strateginiam planavimuiir
įgyvendinimui sudarymo“
sudaryta UTA (Ugdymo
turinio atnaujinimo)
komanda strateginiam
planavimuiir
įgyvendinimui. Kėdainiųr.Sėtos gimnazijos
direktoriaus 2022 m.
birželio 6 d. įsakymu Nr. V-
107 patvirtintas Gimnazijos
UTA planas

/). Balandžio mėn.
pedagogaiatsakė į anketos
„Gimnazijos mokytojų
pasirengimo atnaujintų
bendrųjų ugdymo programų
diegimui įsivertinimas“
klausimus, atlikta situacijos
analizė, turimų išteklių,
reikalingų darbui su
atnaujintomis BP, analizė.
Aptarus administracijos
komandoje, birželio mėn.
vyko pedagogų metinių
užduočių koregavimas
įtraukiant uždavinį, susijusį
su pasirengimu dirbti pagal
atnaujintas Bendrąsias
programas.
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.,
Pagirių ir Truskavos
skyriuose pradėta sklandžiai
įgyvendinti atnaujinta
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priešmokyklinio ugdymo
bendroji programa.

3.3. Organizuoti ir
valdyti
administracinius
procesus,
įgyvendinant
Kėdainių rajono
savivaldybės
mokyklų tinklo
pertvarkos 2021—
2025 metų
bendrojo plano
dalį, susijusią su
Gimnazija.

Dalyvauja
Kėdainių r.
Truskavos
pagrindinės
mokyklos
reorganizavimo
procese:
organizuota
diskusija su
Truskavos
pagrindinės
mokyklos
bendruomene:
darbuotojais ir
mokinių tėvais,
atliekama
skyriaus turto
inventorizacija,
naujos nuostatų
redakcijos
parengimas,
klasės
komplektuojamo
s vadovaujantis
galiojančiais
teisės aktais.

Iki I ketv. pabaigos Juridinių
asmenų registrui bus
pateiktos savininko
parengtos reorganizavimo
sąlygosir atliktos viešinimo
procedūros.
II ketv. organizuojama ne
mažiau kaip 1 diskusija su
Truskavos pagrindinės
mokyklos bendruomene:
darbuotojais ir mokinių
tėvais, dėl tolesnio mokinių
mokymosi galimybių
Truskavos skyriuje ir (ar)
Gimnazijoje.
Sudaryta darbo grupė atlieka
Truskavos skyriaus turto
inventorizaciją.
PerII ketv. sudaryta darbo
grupė parengs naują Šėtos
gimnazijos nuostatų
redakciją.
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Gimnazijoje ir jos skyriuje
klasės komplektuojamos
vadovaujantis Mokyklų,
vykdančių formaliojo
švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklių 1 priedu.

Vadovaujantis 2022 m.
balandžio 29 d. sprendimu
Nr. TS-115 „Dėl sutikimo
reorganizuoti Kėdainių r.
Truskavos pagrindinę
mokyklą, prijungiant ją prie
Kėdainiųr. Šėtos
gimnazijos“ parengta Ganto
diagrama su visomis
būtinomis veiklomis,
reikalingomis atlikti
reorganizavimą prijungiant
mokyklą; iki 2022 m.
gegužės 10 d. parengtas
„Kėdainių r. Truskavos
pagrindinės mokyklos
reorganizavimo prijungimo
būdu prie Kėdainių r. Šėtos
gimnazijos sąlygų aprašas“,
kuris viešai paskelbtas
Gimnazijos svetainėje ir
pateiktas Juridinių asmenų
registrui; atliktos kitos
viešinimo procedūros. 2022
m. gegužės 13 d.

organizuotas 1 diskusija su
Truskavos pagrindinės
mokyklos bendruomene,
aptariant reorganizacijos
procesus,toliau veiksiantį
juridinį asmenį ir
tolimesnes mokymoir
darbo perspektyvas.
Vadovaujantis Kėdainių
rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022-06-15 įsakymu Nr.
AD-1-703 „Dėl Kėdainiųr.Truskavos pagrindinės
mokyklos turto
inventorizacijos komisijos
sudarymo“ inicijuota ir
atlikta turto inventorizacija.
Darbo grupė parengė
Kėdainių r. Šėtos
gimnazijos nuostatų naują
redakciją ir 2022-06-09
raštu Nr. SD-136 „Dėl
Kėdainių r. Šėtos
gimnazijos nuostatų



tvirtinimo“ pateikė tvirtinti
Kėdainių rajono
savivaldybės tarybai. 2022-
08-31 Kėdainių r. Šėtos
gimnazijos nuostatai
užregistruoti Registrų
centre.
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Kėdainių r. Šėtos
gimnazijoje sukomplektuota
14 klasių (264 mokiniai)
pačioje gimnazijoje ir 2
pradinės jungtinės klasės
(17 mokinių) Truskavos
skyriuje.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotosir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma.jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys(jei tokių buvo)ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai Ls si i

Užduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis vertinama, PasiektiPr "jų
ar nustatytos užduotys įvykdytos) 8

4.1.

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Mindaugas Danilevičius 2023-01-19
direktorius


