Valstybiniij ir savivaldybiij svietimo jstaigij
(isskyrus auk stasias mokyklas) vadovij, jij
pavaduotojij ugdymui, ugdym^ organizuojanciij
skyriij vedejp veiklos vertinimo nuostatij
priedas
(Valstybiniij ir savivaldybiij svietimo jstaigij (isskyrus aukstqsias mokyklas) vadovij
pavaduotojij ugdymui, ugdym^ organizuojanciij skyriij vedejij veiklos vertinimo isvados
forma)
_____________________ Ukmerges r. Zelvos gimnaziios___________________
(Svietimo jstaigos pavadinimas)

____________________direktoriaus Vido Tavoro_______________________
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

METy VEIKLOS ATASKAITA
2019-02. - AS Nr. M______
(data)

Ukmerge
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos Svietimo jstaigos strateginio piano ir jstaigos metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Gimnazijos tikslai ir uzdaviniai:
1. Bendrojo ugdymo organizavimo ir vertinimo ugdant tobulinimas.
1.1. Ismokimo stebejimas ir atskirij mokiniij pazangos palyginimas analizuojant nacionalinio
mokinitj pasiekimp patikrinimo testij rezultatus;
1.2. Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumij (papildomij trisalig
(mokykla-mokinys-tevai) mokymosi sutarciij pasiekimams gerinti sudarymas).
2. Bendradarbiavimo su mokiniij tevais (globejais, rupintojais) sistemos tobulinimas.
2.1. Savivaldos institucijij jtraukimas j mokiniij tevij informavimo ir pedagoginio svietimo
veiklij tobulinim^.
Vykdant mokiniij ugdymosi stebesentj, buvo atliekamas pazangos palyginimas
(analizuojami pusmeciij, trimestrij ugdymosi pasiekimai), 2, 4 ir 8 klasese vykdyti nacionalinio
mokiniij pasiekimo patikrinimo testai. Jij rezultatai analizuoti dalykij metodinese grupese, panaudoti
rengiant lietuviij k., matematikos, pasaulio pazinimo, socialiniij ir gamtos mokslij ilgalaikius
ugdymo planus 3, 5 ir 9 klaseje. Buvo teikiama pagalba mokymosi sunkump turintiems mokiniams
- skiriamos konsultacijos, pritaikomos uzduotys, metodikos pamokoje, sudaromos s^lygos atlikti
namij darbus skaitykloje. Su mokiniais turinciais nepatenkinamij metiniij jvertinimij sudarytos
trisales sutartis ugdymosi pasiekimams gerinti.
2016-2017 m.m. ir 2017-2018 m.m. 1-8 ir Ig-IVg klasiij mokiniij pazangumo rezultatij
palyginimo lentele:
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Buvo ieskoma naujp bendradarbiavimo su tevais budp ir formp - susirinkimai
organizuojami 18.00 val., tevai kvieciami padeti organizuoti renginius (gimnazijos gimtadienio
diskoteka), vykdomas tevp svietimas - organizuotos paskaitos su visuomenes sveikatos specialiste,
psichologe.
Planuojant ugdompjp veiklp, buvo atsizvelgta j tarpdalykinius rysius, j ugdomuosius
dalykus buvo integruojamos bendrpjp kompetencijp ir gyvenimo jgudzip, prevencines programos.
2017-2018 m.m. Zelvos gimnazija tapo akredituota Olweus patycip prevencijos programos
mokykla. Musp gimnazijoje patycip lygis yra apie 22 proc.
Respublikiniame mokyklp muziejp konkurse uzimta I-oji vieta.
Respublikiniame krastotyriniame konkurse „Tautos dvasios beieskant“ Ig klases
mokiniai uzeme III-pjp vietp.
3-4 kl. mokinip komanda Lietuvos mokinip Olimpinio festivalio kaimo vietovip
mokyklp rajoninese, zoninese ir tarpzoninese „Drpsus, stiprus, vikrus“ estafecip varzybose laimejo
I-as vietas, o finalinese IV vietp.
5-6 kl. mokinip berniukp ir mergaicip komandos Lietuvos mokinip Olimpinio
festivalio kaimo vietovip mokyklp rajoninese ir zoninese kvadrato varzybose laimejo I-as vietas, o
tarpzoninese - II vietas.
Berniukp krepsinio 3x3 komanda rajoninese varzybose uzeme I-p vietp, tarpzoninese II-p.
IVg klases mokinys Vilmantas Braskys TV konkurso „Dainp dainele“ rajoniniame
etape uzeme III-pjp vietp.
Raj one organizuojamose varzybose, olimpiadose ir konkursuose laimetos 9 pirmos
(2016-2017 m.m. - 11), 3 antros (2016-2017 m.m. - 6) ir 4 trecios vietos (2016-2017 m.m. - 10).
II SKYRIUS
METy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praejusip metp veiklos rezultatai
Rezultatp vertinimo
rodikliai (kuriais
Metp uzduotys
vadovauj antis
Siektini rezultatai
vertinama, ar
(toliau - uzduotys)
nustatytos uzduotys
jvykdytos)
^
1.1. Pasalinti Zelvos 1. Zaidimp aiksteles
Gautas leidimashigienos
pasas
gimnazijos
metines patikros
ikimokyklinio
atlikimas.
ugdymo skyriuje
2. Susidevejusios,
nustatytus trukumus nesaugios kiemo
ir gauti leidimpdangos sutvarkymas.
higienos pasp
1. (vykdytas
1.2. Pradeti
1. Gimnazijos vidaus
jgyvendinti Zelvos
patalpp remonto darbp gimnazijos vidaus
gimnazijoje projektp pirkimo vykdymas.
patalpp remonto
„Ukmerges rajono
darbp pirkimas iki
2. Remonto darbp
ugdymo jstaigp
2018-06-29
sutarties su rangovu
aplinkos
2. Pasirasyta remonto
pasirasymas.
modernizavimas“
darbp sutartis su
rangovu, pradeti
remonto darbai, 201807-01
V

•

•

Pasiekti rezultatai ir jp
rodikliai

Leidimas-higienos pasas
2018-06-20 Nr.(10-24
14.2.1)LHP-1831

2018-07-10 pasirasyta
remonto darbp sutartis
Nr.F2-05-(4.28), 2018 m.
rugpjucio men. pradeti
remonto darbai

1.3. Koordinuoti
projekto
„Veiksmingas
gamtamokslinis
ugdymas „be sieny“
jgyvendinimy

1.4. Tobulinti
profesin^
kompetencijy:
viesyjy pirkimy
organizavimo,
asmens duomeny
apsaugos,
darbuotojy veiklos
vertinimo ir
jsivertinimo

1. Mokytojo padejejo
etato jsteigimas.

1. {steigtas mokytojo
padejejo etatas.

1. Dirba mokytojo
padejejas, 0,75 etato.

2. Gamtos moksly
konsultacijy
organizavimas.

2. Organizuojamos
konsultacijos
mokiniams.

3. Sylygy dalyvauti
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose gamtos
moksly mokytojams
sudarymas.

3. Gamtos mokslp
mokytojai dalyvavo
Ukmerges svietimo
pagalbos tarnybos
organizuotuose
kvalifikacijos kelimo
seminaruose.

2. Organizuojamos
gamtos ir zmogaus,
fizikos, chemijos,
biologijos, konsultacijos
mokiniams, skiriant
kiekvienam dalykui po 1
sav. val.

4. Sudaromos sylygos
gamtos moksly
pamokas 5-8 kl.
mokiniams
organizuoti
netradicinese
aplinkose (edukacines
isvykos j Jaunojo
tyrejo laboratory y
Vilniuje, LMNSC).
Dalyvavimas
kvalifikacijos kelimo
seminaruose

4. 5-8 klasip mokiniy
gamtos moksly
eksperimentiniams ir
praktiniams jgudziams
ugdyti bus skirta ne
maziau kaip 30
procenty dalykui
skirty pamoky per
m.m.
Dalyvauta
kvalifikacijos kelimo
mokymuose ne
maziau 16 ak./val.

3. Gamtos ir tiksliyjy
moksly mokytojai 2018
m. balandzio-gruodzio
men. dalyvavo
kvalifikacijos kelimo
seminaruose

2018-03-07 „Viesyjy
pirkimy vykdymas2018“, 6val„
pazymejimas Nr. 1231
2018-04-20 „Asmens
duomeny apsaugos
reforma 2018 m.
Reikalavimai ir
naujoves“, 6 val.,
pazymejimas Nr.1285
2018-03-28 „Metinis
darbuotojo veiklos
vertinimas. Darbuotojo
„jkainavimas“ ar
susitarimas del bendry
tiksly“, 6 val.,
pazymejimas Nr. 41967

2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos is dalies del numatyty riziky (jei tokiy buvo)
Uzduotys
Priezastys, rizikos
2.1. Koordinuoti projekto „Veiksmingas
Buvo numatyta daugiau isvyky j Jaunojo tyrejo
gamtamokslinis ugdymas „be sieny“
laboratory^ Vilniuje, LMNSC, nekvieciant
jgyvendinimy:
mobilios laboratorijos j Zelvos gimnazijy.
Sudaromos sylygos gamtos moksly
{vertinus finansines galimybes, nuspr^sta
pamokas 5-8 kl. mokiniams organizuoti
pasikviesti mobiliy laboratorijy is LMNSC,
netradicinese aplinkose (edukacines
kiekvienai klasei organizuoti po vieny isvyky j
isvykos j Jaunojo tyrejo laboratoryy
Jaunojo tyrejo laboratorijy Vilniuje 2018-2019
Vilniuje, LMNSC).
mokslo metais.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svarig jstaigos veiklos rezultatams)___________________

Uzduotys / veiklos

Poveikis svietimo jstaigos veiklai

3.1.
4. Pakoreguotos praejusiq metq veiklos uzduotys (jei tokiq buvo) ir rezu tatai
Rezultati] vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
Uzduotys
ir jvj rodikliai
vertinama, ar nustatytos
uzduotys jvykdytos)
4.1.
4.2.
III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS {SIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJy TOBULINIMAS
5. Pasiektq rezultati) vykdant uzduotis jsivertinimas
Uzduocii) jvykdymo aprasymas
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pazymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai □
Gerai 13
Patenkinamai □
Nepatenkinamai □

6. Kompetencijos, kurias noretq tobulinti
6.1. Zmogiskijji| istekliq valdymo
.
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(svietimo jstaigos vadovo pareigos)

f

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

-

t cct y& oo
(mokykloje - /mokyklos tarybos
(paraSas)
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje savivaldos institueijos jgaliotas asmuo
/ darbuotojg atstovavimg jgyvendinantis asmuo)

jfcii'iP c* face*H .e
(vardas ir pavarde)

(data)

8. Ivertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

J a ti r a t c l u p k ,
(Svietimo jstaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinandios institueijos
(dalininkg susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)
s

h

w

c

Galutinis metij veiklos ataskaitos jvertinimas

(vardas ir pavarde)

(data)

IV SKYRIUS
KITV METy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAIIR RODIKLIAI
9. Kitq metq uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)
Uzduotys
9.1. {gyvend inti Zelvos
gimnazijoje projektq
„Ukmerges rajono ugdymo
jstaigq aplinkos
modernizavimas“
9.2. Koordinuoti projekto
,,Veiksmingas gamtamokslinis
ugdymas „be sienq“
jgyvendinimq

9.3. Uztikrinti siuolaikiniq
edukaciniq aplinkq kurimq

9.4. Stiprinti mokiniq
ugdymosi motyvacijq

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotys jvykdytos)
1. Jvykdyti gimnazijos vidaus
patalpq remonto darbai iki
2019-09-01.
2. Jvykdytas baldq ir jrangos
pirkimas iki 2019-10-01.

Siektini rezultatai
1. Gimnazijos vidaus
patalpq remonto darbq
vykdymas pagal nustatytus
darbq graftkus.
2. Baldq ir jrangos pirkimq
vykdymas.
Sudaromos sqlygos gamtos
mokslq pamokas 5-8 kl.
mokiniams organizuoti
netradicinese aplinkose
(edukacines isvykos i
Jaunojo tyrejo laboratory q
Vilniuje, LMNSC).
Igyvendinant projektus
jrengta 3D klase ir gamtos
mokslq laboratory a

5-8 klasiq mokiniq gamtos
mokslq eksperimentiniams ir
praktiniams jgudziams ugdyti
bus skirta ne maziau kaip 30
procentq dalykui skirtq pamokq
per 2018-2019 m.m.

Ugdant siuolaikinemis
mokymo priemonemis ir
atliekant daugiau eksperimentq
mokiniai pasieks geresniq
ugdymosi rezultatq - 8 klaseje
nebus mokiniq NMPP
nepasiekusiq patenkinamo
lygio (2017-2018 m.m.-22,2
proc. nepasieke patenkinamo
lygio).
Mokymosi sunkumq
Nepatenkinamai besimokanciq
turinciq mokiniq ugdymosi mokiniq sumazes 4 proc. (nuo
stebesena, pagalbos
13,07 proc. iki 9 proc.)
teikimas,
bendradarbiaujant su
mokiniq tevais

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gab
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
(pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu)_______________________ ______________
10.1. Zmogiskieji istekliai._____
10.2. Finansiniai istekliai.______
fo lk

/ k z H tC j (jp C u L k
(Svietimo jst^igos savininko teises ir
pareigas jgyvendinanCios institucijos
(dalininkp susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Susipazinau.
____________

r/erf

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)

A/
(parasas)

fog t'yi'c

(vardas ir pavarde)

(data)

(vardas ir pavarde)

(data)

