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Ukmerge 
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO |G YVENDINIM AS

(Trumpai aptariamos svietimo jstaigos strateginio piano ir jstaigos metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Ukmerges Jono Basanaviciaus gimnazijos 2017-2020 metq gimnazijos strateginio piano ir 
einanuyq metq veiklos piano prioritetai orientuoti j: ugdymo(si) kokybes ir veiksmingumo 
uztikrinimq, teikiant visapusiskq pedagogin^, psichologin^ pagalbq bei gimnazijos bendruomenes 
nariij bendradarbiavimq orientuojantis j kurybiskumo, lyderystes ir emocinio intelekto ugdymq. 
Isskirtini sie stiprieji aspektai:

• sekmingas ugdymo piano jgyvendinimas, savalaikes psichologines pagalbos teikimas, 
pamokq „Be sienq“ organizavimas, tinkamas IKT panaudojimas pamokose, sklandi 
naujai atvykusiq mokiniq adaptacija, diagnostiniq testq pirmq klasiq mokiniams 
organizavimas, bendradarbiavimas su mokyklomis, is kuritj atvyko mokytis mokiniai, 
integruotq jvairiq mokomqji} dalykq pamokq organizavimas, vadovavimas mokiniq 
projektiniams darbams ir projektq rengimas, technologijq, menq MBE egzamininiq darbq 
viesinimas jvairiose gimnazijos erdvese, ugdymo programq VGTU klases mokiniams 
vykdymas, SEU programos sekmingas vykdymas, isskirtinis demesys gimnazijos aplinkq 
estetiskumui kurti.

• 2018 m. organizuoti ... mokytojq tarybos posedziai, aptarti mokiniq pusmecio ir metiniai 
pazangos rezultatai, numatytos ugdymo(si) trukumq likvidavimo galimybes parenkant 
motyvuojancias ir asmenin^ pazangq skatinancias priemones, pasidalinta gertya metodiniq 
grupiq veiklos patirtimi. Nagrineti pamokos kokybes ir asmenines mokiniq pazangos 
dermes klausimai. Kaupiamos metines mokiniq pazangumo ir lankomumo suvestines, 
brandos egzaminq rezultatq suvestines, PUPP rezultatq suvestines, olimpiadq, konkursq 
rezultatq suvestines.

• Administracija ir mokytojai skyre pakankamq demesj asmeniniam tobulejimui, aktyviai 
dalyvavo seminaruose, mokymuose, naudojosi suteikta galimybe nemokamai dalyvauti 
seminaruose elektronineje pedagogas.lt platformoje, 10 mokytojq grupe baige „Emocinio 
intelekto ir socialiniq kompetencijq ugdymo“ mokymus gimnazijoje, visiems mokytojams 
organizuoti seminarai gimnazijoje (2018 m. - O. Saraniene „Individuali mokiniq 
pazangak‘, A.Blande „Asmeninis veiksmingumas“).

• 2018 m. konkursuose ir olimpiadose pelnytos 46 prizines vietos rajone, 9 vietos 
respublikoje. 25 mokiniq apdovanoti Ukmerges rajono savivaldybes Gabiq vaikq remirno 
fondo. Gimnazija pripazinta Lietuvos mokyklq edukaciniq erdviq 2018 metq konkurso 
nugaletoja. Gimnazistai tapo respublikines „Zaliosios olimpiados“ nugaletojais ir laimejo 
kelion^ j Briuselj. Jaunimo pilietiskumo ugdymo projekte „As irgi sprendziu!“ tapo 
pilietiniq projektq nugaletoja. Seimo organizuojamame konkurse „Vieni is daugelio: 
1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybes Akto signatarai -  valstybes kurejai“ 
laimejo antrqjq vietq.

•__ Isskirtinis demesys gamtos mokslq teorijos ir praktikos dermei uztikrinti: gamtamoksliq 
______ savaiciq organizavimas, eksperimentine veikla Basafizikq bOrelyje, sveciq-profesionalq



paskaitos, mobilios bioklases, VGTU klases mobilumai j VGTU laboratorijas ir t.t. 2018 
m. 11 mokiniq gavo VGTU klases baigimo pazymejimus.

• Gimnazistai aktyviai jsitrauke j respublikinius projektus: „Jungiam Lietuvq“, „Misija 
2018 -  100-mecio kelione“, „SA-JUDZIUI 30 -  Zmones, atnes^ laisv^“, „Atrask Europos 
Sqjungq“, ,,Zalioji olimpiada“, „Sveikata visus metus‘\  „Kuno kulturos ir fizinio 
aktyvumo ugdymas edukaciniuose uzsiemimuose“, „Darni mokykla”, „Padrqsinti. 
[kvepti. Palaikyti.“, „Sveikas, kaip ridikas“ ir kt.

• Didelis demesys mokinio ugdymui karjerai: susitikimai su buvusiais mokiniais- 
lyderiais, paskaitos, klases valandeles, psichologiniai tyrimai, isvykos j muges, jmones, 
Veiklinimo metodas, individualus darbas su mokiniais, Lyderystes, ugdymo karjerai 
moduliai ir t.t.

• Mokyklos bendruomene skleide informacijq apie savo veiklq internetiniame puslapyje, 
miesto spaudoje, organizavo darbq parodas, atliko kitus sklaidos darbus. Isleistas 
reprezentacinis lankstinukas, pagaminti gimnazijos magnetukai, startavo mokiniq 
mokomoji bendrove, gaminanti stiklo gaminius is stiklo atliekq.

• Gimnazija didelj demesj skyre ugdymo(si) nplinki; gerinimui, tinkamai pritaikytos 
erdves, mokymosi priemones ir technologijos. Planseciq, mobiliijji| telefonij, el.mokymo 
priemones „Egzaminatorius”, 3D spausdintuvo, robotikos klases panaudojimas daro 
ugdymq(si) inovatyviu, patraukliu mokiniams.

• Didelis demesys skirtas aplinkij bendrakurai -  jtraukiant visus bendruomenes narius. 
Gimnazijoje erdves nuolat puosia gimnazistq darbai (rengiamos kilnojamosios parodos, 
mokiniq sukurti darbai eksponuojami jvairiose erdvese), jrengtas gimnazijos vidinis 
kiemas, kuriame rengiamos jvairios sventes, akcijos, popietes, mokymai - taip diegiama 
„pamokq be sieni|“ kultura gimnazijoje. Pildomas „Mokomes kitaip“ aplankas, kur 
fiksuojama si veikla.

• Veiklos kokybes jsivertinimo darbo grupe atliko NMVA anketos rezultatq apzvalgq, 
zemiausiq jverciq konstruktyviq analiz^. Atlikta mokytojq ir mokiniq pamokos vertinimo 
anketq isvadq lyginamoji analize, organizuota jsivertinimo grupes atstovq ir metodiniq 
grupiq temine-problemine diskusija, mokiniq anketq isvadq refleksija, parengtos 
rekomendacinio pobudzio atmintines: „Gera pamoka pagal mokytojq“ ir „Gera pamoka 
pagal mokinj“. Su jsivertinimo rezultatais supazindinta gimnazijos 
bendruomene.

• Mokslo metq pabaigoje gimnazijoje organizuoti mokytojq ir administracijos
motyvaciniai pokalbiai. skatinantys metodinj ir dalykinj bendradarbiavimq, sekmes 
istorijq viesinimq._______________________________________________________________

II SKYRIUS
M E T y VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praejusiq metq veiklos rezultatai

Metq uzduotys 
(toliau -  

uzduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai irjq 
rodikliai

1.1. Uztikrinti 
kokybiskq 
gimnazijos veiklq.

1 .Gimnazijos veiklq 
vykdyti pagal 
patvirtintq strateginj 
planq ir nustatytus 
veiklos rodikl ius, 
meting veiklos 
programq.

1. Gimnazijos veiklos 
rodikliai atitinka strateginio 
piano rodiklius.
2. Neuzfiksuota pazeidimq is 
tikrinanciq institucijq del 
gimnazijos veiklos, arba 
nustatyti pazeidimai buvo 
pasalinti per nustatytus 
terminus.

Veikla vykdyta pagal 
strateginio piano nuostatas 
ir meting veiklos 
programq.
Neuzfiksuota pazeidimq is 
tikrinanciq institucijq.



2. Inicijuoti dalyvauti 
ir rengti projektus

3. Gimnazijos parengti 1-2 
projektai gauna finansavim^ 
veikloms.

Ukmerges raj, 
savivaldybes 
visuomenes sveikatos 
stiprinimo projektas 
„Sveikatos fiesta“ -700 
Eur.
Lietuvos vaikg ir 
jaunimo centra 
projektas „ Sveikas kaip 
ridikas“ -260 Eur. 
Mokiniij iniciatyvq 
projektas „Menij sodas“ 
-500 Eur.

3.Vykdyti VGTU 
klases veiklij 2018- 
2019 m.m.

4. Gimnazistai gaiis VGTU 
klases baigimo pazymejimus

VGTU klases baigimo 
pazymejimai jteikti 11 
abiturientij.

1.2. jgyvendinti 
LR Valstybes ir 
savivaldybiij 
jstaigij darbuotojij 
darbo
apmokejimo 
jstatymo 
pakeitimus nuo 
2018 m. rugsejo 1 
d. gimnazijoje.

Sekmingai 
jgyvendinama nauja 
apmokejimo tvarka.

1.Parengti visij mokytojq 
pareigybiij aprasai.

2. parengtas ir patvirtintas 
etatij sijrasas nuo 2018-09- 
01.
3. Pranesimai darbuotojams 
jteikti laiku.
4.Sudarytos darbo sutartys su 
darbuotojais.
5. Nutrauktos sutartys su 
darbuotojais ,kurie tapo 
pertekl iniai.

Parengti visij mokytojij 
pareigybiij aprasai. 

Patvirtinti jsakymu 2018- 
08-31 Nr. V-60 

patvirtintas etatij s^rasas 
jsakymu 2018-08-31 Nr. 
V-63
Pranesimai darbuotojams 
jteikti 2018-08-14 
Padaryti darbo sutarciij 
pakeitimai 
Nutrauktos 2 darbo 
sutartys su darbuotojais 
del darbo apimciij 
mazejimo.

1.3. Gerinti 
mokiniij 
mokymosi ir 
darbuotojij darbo 
sijlygas.

1 .Gimnazijos kiemo 
tvarkymo darbij 
inicijavimas: 
atliekant apzeldinimo 
darbus, jrengiant 
poilsio zonas.
2. Patalpq mokinip 
parlamentui 
jrengimas.
3. Vedinimo sistennj 
defektij pasalinimas.
4. Mokytojij darbo 
vietij
modern izavimas.

1. Atlikti kiemo apzeldinimo 
darbai.

2. {rengtos ir
sukomplektuotos patalpos 
mokinii; parlamentui.
3. Pasalinti patalpij vedinimo 
sistemij defektai.
4. Naujij mokymo priemoniij 
palengvinancitj mokytojo 
darb^ jsigijimas.

Vidinio kiemo 
apzeldinimo darbai 
atlikti 2018-05-15. 
Mokiniij parlamentui 
jrengtos patalpos. 
Mokiniai naudojasi. 
Vedinimo sistemos 
defektai salinami. 
Visiems mokytojams 
(pagal pageidavimus) 
nupirkta mokymo 
priemoniij.
Visi kabinetai aprupinti 
multimedijij jranga, 
kasmet naujinama. 
jsigyta robotikos 
laboratorijos jranga.

2. U /d uotys, nejvykdylos ar jvykdytos is dalics del numatytij rizikij (jci tokiij buvo)
Uzduotys Priezastys, rizikos

2.1.
2.2.



3. Uzduotys ar veiklos, kurios ncbuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomi), svarip jstaigos veiklos rezultatams)_________________

Uzduotys / veiklos Poveikis svietimo jstaigos veiklai
3.1.Dalyvauta Ugdymo jstaigi} edukaciniq aplinkij 
apziuroje -  konkurse.

Gimnazijos edukacines erdves jvertintos 
konkurso nugaletojp nominacija.

3.2.Dalyvauta „Junior achivmentu organizuotose 
mokymuose steigiant mokiniij mokom^sias 
bendroves

Sudaromos galimybes mokiniij 
savirealizacijai. {steigta 1 mokiniij 

mokomoji bendrove. 
Bendrove pradejo veikl^. Dalyvavo su 
produkcija kaledineje miesto mugeje.

3.3. 1. Lietuvos 100-ciui sukurtame „dainuojanciij“ 
balandziij marsrutui priskirtas ir gimnazijos kiemas.

Reprezentuojamos gimnazijos erdves.
Buvusiij mokiniij ir darbuotojij 

iniciatyva gimnazijos kieme „nutupe'4 
balandis.

4. Pakoreguotos praejusiij metg veiklos uzduotys (jei tokiij buvo) ir rezu tatai

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatij vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jij rodikliai

4.1.
4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTIJ REZULTATy VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIjy TOBULINIMAS

5. Pasiektij rezultatij vykdant uzduotis jsivertinimas

Uzduociij jvykdymo aprasymas
Pazymimas atitinkamas 

langelis
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Uabai gerai t2
5.2. Uzduotys is esntes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □
5.3. Jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □

6. Konipeteneijos, kurias noretq tobulinti
6.1. ________________________
6 .2 .

Direktorius
(svietimo jstaigos vadovo pareigos)

Valentinas Gendvilis 
(vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIM O PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

2o/jg O ' 6 /

(data)

7. jvertininias, jo pagrindimas ir siulymai: Gimnazijos taryba apsvarsciusi direktoriaus veiklos 
ataskaitcj siOlo veikltj vertinti- labai gerai. 2019-01-01 d. gimnazijos tarybos posedzio protokolas 
Nr.l

Gimnazijos tarybos pirmininke _
(mokykloje -  mokyklos tarybos (parasas)
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje -  
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo 
/ darbuotojij atstovavim  ̂jgyvendinantis asmuo)

Neringa Ceponyte 2019-01-15 
(vardas ir pavarde) (data)



8. I^rt^iim as, jo pagrindimas ir siulymai:

4xb^ltA/jis ' I ouAmZ i

(Svietimo jsiaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinanCios institucijos 
(dalininku susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

'toicLiuiou') Jce_>>ig (1cx-") °^ |Q -
(vardas ir pjavarde) (data)

Galutinis metij veiklos ataskaitos jvertinimas

IV SKYRIUS
KITy METy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitij metij uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatij vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

9.1. Uztikrinti veiksming^ 
gimnazijos veikl^.

1. Kdasiq komplektavimo 
islaikymas 2018-2019 

m.m. lygyje

Gimnazijoje sukomplektuota 
14 klasiij komplektij.

2. Inicijuoti dalyvauti ir 
rengti projektus

Gimnazijos parengti 1-2 projektai 
gauna finansavim^ veikloms.

3.Vykdyti veiksming^ 
ugdym^ papildanci^ veikl^ 
2018-2019 m.m.

Gimnazistai gaus: VGTU klases 
baigimo pazymejimus;
Junior achivment mokomijjij 
bendroviij mokymij pazymejimus.

9.2. jgyvendinti LR Valstybes ir 
savivaldybitj jstaigq darbuotojij 
darbo apmokejimo jstatymo 
pakeitimus nuo 2019 m. rugsejo 1 
d. gimnazijoje.

Sekmingai jgyvendinama 
nauja apmokejimo tvarka.

Patikslinti visij mokytojij 
pareigybiij aprasai.

Parengtas ir patvirtintas etatij 
stjrasas nuo 2019-09-01.

Patikslintos darbuotojij darbo 
sutartys. (pagal poreikj)

Ne maziau kaip 65 proc. mokytojij 
dirba pilnu etatu.

9.3. Gerinti mokiniq mokymosi ir 
darbuotojij darbo s^lygas.

Mokytojij darbo vietij 
modernizavimas.

Mokynio lesij skirtij mokymo 
priemonems ir vadoveliams jsigyti 

2019 metams panaudojimas - 
100%

STEM krypties kabinetq 
jrangos turtinimas, 
pritaikant kabinetus ir kitij 
mokyklij mokiniij 
poreikiants tenkinti.

Pagal steigejo skirtas tikslines 
lesas jsigyjama jrangos gamtos 

mokslij dalykij praktikos darbams 
atlikti.

Vykdomi uzsiemimai kitij 
mokyklij mokiniams. (4)

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali 
tureti ncigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
(pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu)



10.1. Darbuotojo ilgalaikis nedarbingumas.
10.2. Finansavimo neskyrimas uzduociai atlikti.
10.3.

h
(Svietimo jstaigcis savininko teises ir 
pareigas jgyvendinan£ios institucijos 
(dalininkij susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

Susipazinau.

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde) (data)


