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Alytus

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Gimnazijos strateginio plano 2018-2020 metams tikslai:
1. Siekiant ugdyi kurybing4, atsaking4 ir atvirq asmenybg, tobulinti ugdymo kokybg.
Realizuoj ant tiksl4 pasiekta:
1.1. VBE ivertinimq vidurkis 57 ,0 balai, rezultatas auk5tesnis uZ Lietuvos vidurki.
1.2. vidurini i5silavinim4 igijo 100 % abiturientq (208 abiturientai).
1.3. Profesiniam orientavimui skirtq priemoniq skaidius
Ig2.
1.4. Alytaus jaunqiq chemikq mokykl4lankandiq mokiniq skaidius 52.
1.5. Alytaus ekonomikos ir verslo mokyklos absolventq skaidius 2g.
1'6. Neformaliajam ugdymui skirtq valandq dalis nuo galimq skirti valandq 55.
1.7 . Larmetq
vietq tarptautinese, respublikinese, miesto konkursuose, olimpiadose,
sporto varZybose - 182.
1.8. Smurto ir patydiq prevencijai skirtq renginiq, akcijq, uZsiemimq skaidius 45.
1.9. Olimpizmo idejoms skatinti skirtq renginiq skaidius 6.
1.10' Renginiq, skirtq Adolfo Ramanausko-Vanago 100-mediui pamineti, skaidius 8.
2. Tikslas: uZtikrinti mokyklos aplinkos i5laikym4 ir modernizuoti ugdymo aplinkas.
Realizuoj ant tiksl4 pasiekta:
2.1. Atnaujintos ir irengtos ugdymo aplinkos - 2.
2.z.Ultikrinant saugum4 irengta vaizdo kamerq - 15.
2.3 . Parengta tarptautiniq proj ektq 3 .
2.4.Parengta respublikiniq, savivaldybes projektq skaidius 4.
2.5. Automobilizmo program4 baigusiq mokiniq dalis nuo visq mokiniy- 19,7.
2. 6 . Gimnazij oj e veikia muziej us, sp orto informac ij o s centras -muziej us.
2. 7. Naudoj ami I 8 5 kompiuteriai, 4 skeneriar, 20 daugiafunkciniq aparatq.
2.8. Gimnazijoje veikia bevielis intemetinis ry5ys.
Gimnazija itraukta i 2017-2020 metq ES fondq investicijq veiklos programos 9 prioriteto
Zmogi5kqjq iStekliq potencialo didinimas" 09.2.1-ESFA-y-7tg
,,Visuomends Svietimas
priemonej e,,Kokybes krepSelis".
Mokyklq vertino NMVA, Nacionalinis egzaminq centras, Svietimo informaciniq
technologijq centras, LR Svietimo ir mokslo ministerijos Svietimo kokybes ir regionines politikos
departamento skyrius. Atlikus gimnazijos veiklos analizg LR Svietimo ir mokslo ministro 2018-1 113 isakymu Nr. V-888, gimnazija pateko i 30 geros mokyklos poZymiq raiSk4 turindiq mokyklq
s4ra54. Nuo 2019-09-01 mokykla gaus papildom4 kokybes krep5eli mokiniq paLangai stiprinti,
gerai patirdiai skleisti.
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II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ndiniai
Metq uZduotys
(toliau

-

uZduotys)

1.1.

Skaitmeninis
pokydiq projekto
igyvendinimas.

lrsiq metq veiklos rezultatai
Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini
vadovauj antis vertinama, ar
rezultatai
nustatytos uZduotys
ivykdytos)
Mikrosoft Offfice 365
programa apjungia
mokytojus ir administracij4.
Mokytojai igis
Mokykla dalyvavo
papildomas
projekte
kompetencijas, ,,Samsung"
,,Skaitmenines mokymo
kurias naudos
priemones pagalbai teikti".
ugdymo
Mokytojq tarpusavio
procese.
pagalbos organizavimas.
frengtas gigabaitinis spartus
ry5ys gimnaziioie.

Pasiekti rezultatai ir

rodikliai

78 o/o mokytojq naudoja
skaitmenin ius j rankius
ugdymo procese.
45 %o gimnazistq naudoja
mobili4sias aplikacij as
ugdymo turinio

isisavinimui.

Mokiniq paZangumas
1.2. Ugdymo

plano
igyvendinimas,
atsiZvelgiant I
individualius
poreikius.

1.3. Edukaciniq
erdviq
atnaujinimas ir
modernizavimas.

Mokiniai igis
mokymosi
kompetencij4,
kuri pades
siekti
individualios
paZangos.

Sudaryti
s4lygas
mokiniams

dirbti
individualiai ir

Ugdymo planas tenkina 90
% mokiniq poreikiq,
suteikia galimybes rinktis
mokomuosius dalykus,
kursus, modulius. Mokiniq
poreikiams skirtos valandos
I-II klasese panaudojamos
90 YI,III-IV - 100 %.

1. Internetinio ry5io

galimybiq ivertinimas.
2. Mokiniq apklausos
rezultatai.

ilsetis.

1.4. Inicijuoti
projektq
rengim4, siekiant
gauti
finansavim4.

Projektai pades
didinti ugdymo
ivairovg,
gerinti ugdymo
s4lygas.

Pateikti 2 projektus pagal
termin4.
Erasmus

+KA229,

Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos
bendradarbiavimo per sien4,
Sporto remimo fondui,
Geros valios fondui.

jq

-

100 %.
Bendras VIIE balas - 57,
auk5tesnis uZ respublikos

vidurki.
75,7

Yo

abiturientq istojo i

auk5t4sias mokyklas

ir

kolegijas.

Mokiniq mokymosi
kokybe pagerejo 2,4

Yo.

Sukurta nauja erdve
gimnazijos sporto
informacijos centruimuziejui.
Visoje gimnazijoje veikia
gigabaitinis spartus
kompiuterinis tinklas.
Parengta 6 projektai, iSjq
2 gavo finansavim4:
Erasmus + I(A 229,,New
Teaching Methods" 2018
m. gauta 20870,40 EUR.
Ktno kulttros ir sporto

remimo fondui,,sporto
informacijos centromuziejaus archyvo patalpq
remontas 2018 m. gauta
9000 EUR.

1.5. Renginiq
programq, skirtq

Adolfo
Ramanausko-

Vanago gimimo
100-osioms
metinems,
inicijavimas ir
igyvendinimas.

)

Suorganizuoti
renginius
miesto ir
respublikos
mastu, skirtus

mokiniq
patriotiniam
auklejimui.

Numatyti iki 201 8-03-0 1
renginiq plan4, skirt4
Adolfo RamanauskoVanago 10O-osioms gimimo
metindms pamineti.
Suorganizuoti 6 renginius.

2018 m. suorganizuota 8
renginiai:
1. Respublikines mokiniq
ir mokyojrl konferencij os
(dvi), skirtos Adolfo
Ramanausko-Vanago I 00osioms metinems
pamineti.
2. Respublikinis ra5inio
konkursas.
3. Pesdiqjq Zygis
,,Partizantr, takais".
4. Jaunimo dainq
konkursas.
5. I5kilmingas minejimas
,,Ateinu i5l<andios ir
skausmo pzrkilti".
6. Sporto turnyras, skirtas
Adolfo RamanauskoVanago 100-osioms
metindms pamineti.
7. Poezijos ir dainq
popiete prie Adolfo
Ramanausko-Vanago
bunkerio Kasdilnuose.

tos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys
PrieZastys, rizikos

UZdu
2.1,.

3. uZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei
buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos
i 30 stipri4 geros mokyklos
raiSk4 turindiq mokyklq s4ra5q.
3.1. Mokykla pateko

Poveikis Svietimo ist:ligos veildni
Nuo 2019-09-01 bus papildomai skirtos
le5os ugdymo aplinkai, ugdymo
procesui tobulinti.

4. Pakoreguotos praejusiq metq veiklos uZduotys (f ei tokiq buvo)

UZduotys
4.1

Siektini rczultatai

ir rezultataii

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti reniltatai
ir jq rodikliai
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III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5.

Pasiekt

rezultat

nt uZduotis isivertinimas
PaZymirnas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus verlinimo .ooitti*
5'2. UZduotys i5 esmes ivykdytos p?gal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklim

!

l-abai gera

tr

Gera

Patlenkinama D

5.4. UZduotys neivykdytos pqgal sutartLrs vertinimo rodiklius

Nepat.enkinarnai

fI

tobulinti
6.1. Duomenimis

6.2.L

ba.

ir bendruomenes telkimas tikslams pasiekti-

Direktorius

Virginijus

Skroblas

2019-01-18

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGIIINDIMAS IR SIULYMAI
7. Ir'ertinimas, jo pagrintlimas

(mokykloje

-

mokyklos

ir si[lymai:

tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

(para5as)

-

(vardas ir pavarde)

(data)

/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas,

jo pagrindimas ir siiilymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos

(paraSas)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde)

(data)
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IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne

UZduotys
9.1. Skifii Kokybes
krep5elio leSas mokyklos
veiklos tobulinimui plano

igyvendinimui.

9.2. Modernizuoti
ugdymo erdves.

iau kaip

5

Siektini rezultatai
1. ParuoStas mokyklos

veiklos tobulinimo planas,
numatytos priemones
tikslams pasiekti.
2. Pletojama inovatyvi
Svietimo aplinka,
skatinanti mokiniq
paiangq.
1. Sudaromos s4lygos
inZineriniam,
technologiniam ugdymui.
2. Kuriamos ir
atnaujinamos erdvds
mokymuisi ir poilsiui.

S

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama, ar
nustatytos uZduotvs ivykdytos)
1. Sudaryta sutartis su UPC.
2. Skirtos leSos panaurdojamos pagal
paskirli.
3. Mokiniq paZangunras ne maZesnis

nei99

oh.

4. Bendras valstybiniq egzaminq
ivertinimq balas auk5tesnis uZ
Lietuvos pasiekimq vidurki.
1. Dalis Kokybes krepSelio le5q

panaudoj amos mokyrnosi

priemonems inZineriniam,
technologiniam ugdymui isigyti.
2. Erdves mokymuisi ir poilsiui
atnaujintos, aptarus su Gimnazijos ir
Mokiniq tarybomis.

9.3. Telkti pedagogq

1. Gimnazijos patirtis

1. Ne maZiau

bendruomeng kolegialiam
mokymuisi, gerosios
patirties sklaidai.

pristatoma miesto,
apskrities ir respublikos
mokyklose.
2. Pedagogams
organizuojami
kvalifi kacij os tobulinimo
renginiai anglq kalbos
mokymuisi,
bendradarbiavimo
kompetencijos

pedago

tobulinimui.

kaip 45 proc.
giniq darbuotoj q dalinasi
gerqa patirtimi: veda atviras

pamokas, skaito prane5imus, veda
seminarus.
2. Suorganizuoti tEstiniai anglq
kalbos mokymosi kursai
mokytojams.
3. 80 proc. mokltojq patobulina
bendradarbiavimo kompetencij q.
3. Kolegialiai bendradarbiauja 90
proc. gimn azijos moky.toj q.

3. Diegiama kolegialus
griZtamoio ry5io sistema.
9.4. Pamineti gimnazijos
10O-meti.

1. Organizuojami
renginiai, skirti gimnazijos
100-mediui pamineti,
bendradarbiaujant su
Alytaus Dzukijos
pagrindine mokykla.
2. Ugdomas mokiniq
pasididZiavimas
gimnazijos istorija.

1. I5leista knyga, skirta gimnazijos

jubiliejui pamineti.
2. 95 proc. igyvendintas gimnazij os
1 00-medio paminejimui skirtas
renginiq planas.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

10.1. Neskirtos
10.3.

steigeio leSos.
iStekliu kaita.
susiie su kokybes

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas lgyvendinandios institucijos
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(paraSas)

nmu.

(vardas ir pavarde)

(data)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
(5vietimo istaigos vadovo pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)

