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Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Vilniaus Gabijos gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano prioritetai mokiniq asmenines paLangos bei gimnazijos paZangos stiprinimas; savirai5kus gyvenimas;
lyderystes ir duomenimis gristos vadybos stiprinimas.
fgyvendinant strateginio plano tiksl4 ,,UZtikrinti kiekvieno mokinio ir gimnazijos
paLang4teikiant auk5tos kokybes i5silavinim4" 2020 metq veiklos plane buvo numatytos priemones,
orientuotos i mokejimo mokytis kompetencijos ugdym4 ir Svietimo pagalbos teikim4 siekiant
asmenybes flgties. Visose metodinese grupese buvo sugrlLta prie Metodines tarybos parengtrl
rekomendacijq del mokejimo mokytis kompetencijos. Be to,paLymetina, kad penkis menesius vyko

nuotolinis darbas ir nuotolinis mokymasis, kuris sudare galimybes mokiniams stiprinti mokejimo
mokytis kompetencij4 ir vyko pakankamai sekmingai. Mokiniq, Tevq, globejq, Mokytojq apklausos
(IQES apklausa 2020) duomenys rodo, kad mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu bfldu: Siam
teiginiui pritare 80 proc. mokiniq, 93 proc. mokytojq, tevq - 69 proc. tevq. Viena i5 galimybirl
sekmingai ugdyti mokejimo mokytis kompetencijqyramokymasis isivertinti savo paZang4: 96 proc.
mokytojq teige, kad jo padedami mokiniai mokosi fsivertinti savo paZang4,l0 proc. mokiniq teige,
kad mokytojo padedamas mokosi isivertinti savo paLang4, 68 proc. tevq teige, kad mokytojq
padedamas jo vaikas mokosi isiverlinti savo paZanga IQES apklausa 2020). Mokiniq paLangos
rodikliai rodo, kad 2019-2020 m. m. aukStesniuoju lygiu besimokandiq mokiniq skaidius padaugejo
5,99 proc. lyginant su praeitais metais. Bendras visq mokyklos abiturientq laikytq egzaminq
ivertinimq vidurkis yra 65,4 balo, kuris yra 12,97 balo aukStesnis uZ respublikos mokyklq (52,43)
VBE i5laikymo vidurki 2020 m. mokyklq, nesirenkandiq mokiniq, reitinge uLimtaT vteta (Zr-rlnalo
,,Reitingai" duomenys). Mokykla uLima26 vtetqtarp mokyklq, kurios labiausiai kilsteli visus visaip
besimokandius savo mokinius, tar yra rodo visq mokiniq paLangq per kelet4 metq (tyrimas atliktas
Nacionalines Svietimo agentlros Tyrimq skyriaus analitikq, skelbta ,,Reitingq" Zurnalo). Gabieji
mokiniai skatinami dalyvauti konkursuose. Respublikiniuose konkursuose 9 mokiniai uZerne
prizines vietas, viena mokine prizinE viet4 uZeme tarptautiniame konkurse. Pagal Zurnalo ,,Reitingai"
duomenis, gtmnazijapagal olimpiadq reitingus respublikos mastu uZeme 20-24 vret1 (2019 m. - 61,
2018 m. - 25,2017 m. - 59 viet4). Vilniaus mieste gimnazijos moksleiviai uZeme 5 viet4 pagal
laimejimus.
{gyvendinant strateginio plano tiksl4 ,,Stiprinti savirai5kq dalyvavim4 gimnazijoje
siekiant pozityvaus mikroklimato" 2020 metq veiklos plane buvo numatytos priemonds
orientuojantis i nuoseklaus socialiniq kompetencijq ugdym4, mikroklimato klrim4, dialogi3k4,
tyrinejanti ugdym4si. Gimnazijoje buvo igyvendinamos ,,Paauglystds kryZkeles" (iLi
reorganizacijos) ir ,,Raktai i sdkmg" programos. Socialinei ir emocinei kompetencijai ugdyti vyko 3
renginiai mokyklos mastu. Organizuoti du pilieti5kumo ir socialines atsakomybes ugdymo projektai,
5 pilieti5kum4 ggdantys renginiai. Stiprinti bendruomeniSkum4 efektyvinant bendradarbiavimo

formas organizuotas renginys, skirtas Pa5ilaidiq bendruomenei. Mokiniq tarybos organizuota 13
renginiq. Mokiniq apklausos duomenys (IQES mokiniq apklausa 2020) parode, kad 96 proc.
mokiniq prrpalista, kad per du paskutinius mdnesius i5 kitq mokiniq nesitydiojo, t 9l proc. teigia,
kad i5 jo mokykloje niekas nesitydiojo. Tevq, globejq apklausos (IQES apklausa 2020) duomenys
parode, kad 97 proc. tevq teigra,jog jq vaikas per du paskutinius menesius nesitydiojo, ir 95 proc.
teigia, kad i5 jo vaiko mokykloje niekas nesitydiojo. 93 proc. mokytojq teigia, kad per paskutinius
du men. neteko sprqsti patydiq problemos. Mokiniai dalyvaudami ivairiose veiklose buvo itraukti i
dialogi5k4, tyrinejanti ugdym4si: organizuotos 3 pamokos Mokinys mokiniui. Organrzuojamos
pamokos taikant mokym4si uZ mokyklos ribq (iS viso I2), 9 pamokas vede kviestiniai lektoriai.
Organizuotos 7 olimpiados mokyklos mastu, dalyvauta 10 skirtingq dalykq olimpiadose miesto
mastu, 4 - respublikos mastu. Organizuota 18 parodrl. Gimnazijoje sekmingai veike 3 mokomosios
mokiniq bendrovds. Mokiniq apklausos (IQES apklausa 2020) duomenys rodo, kad 88 proc. mokiniq
teigia, kad pamokose skatinami bendradarbiauti, ir 74 proc. teigia, kad atsiZvelgiama ijq nuomong.
Mokiniai dalyvauja neformaliojo Svietimo veikloje: i5 viso veikia 12 skirlingq blrelirl, kuriq dalis
vykdytos veiklos pristatyta bendruomenei. Tgsiamos tarptautiniq projektq: Erasmus* ,Herit app",
Erasmusf SIFEC, su Beech Hill College, Problemorientierter SOFT CLIL Ansatz fr.tr night
englischen FS Unterricht" veiklos .2020 m. spalio men. pradetas 2 metq trukmes Erasmus+ projektas
Education's Nature! Is it an A.Li.E.N.?" 83 proc. mokiniq, apklausos
duomenimis, ivairiomis formomis dalyvauja saviraiSkiame mokyklos gyvenime.
{gyvendinat strateginio plano tiksl4 ,,Duomenq grista vadyba uZtikrinti bendluomenes
lyderystg ir profesinf meistriSkumE" 2020 metq veiklos plane buvo numatytos priemones, susijusios
su ugdymo kokybes analizes ir stebesenos tobulinimo galimybemis ir asmeninio profesinio
meistri5kumo siekiu. Identifikuoj ant grmnazijos pasiekimq ir procesq kokybes bflsen4, organizuoti
tyrimai, apklausos, rengtos ataskaitos bei jr+ aptarimai. Parengtos mokiniq paZangos ataskaitos po I
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&
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ir II pusmedio. Metodinese grupese analizuojami diagnostiniq, pasitikrinamqjq, bandomqjq, brandos
egzaminq rezultatan, siekiant mokiniq mokymosi rczultai4 gerinimo. Taip pat parengtos ataskajtos
del mokiniq fsivertinimo, mokiniq bendrqjq kompetencijq ugdymo ir isivertinimo, stebdtq pamokq
ataskaita siejant su individuaha paLanga, smurto ir patydiq prevencijos ataskaita, psichoaktyviq
medZiagq vartojimo prevencine ataskaita. Gauti duomenys buvo anaHztojamt, jais remiantis
rengiamos rekomendacijos mokyklos bendruomenei. Informacijos sklaida uZtikrinama pristatant ir
aptanant Mokytojq tarybos, Mokyklos tarybos, Vaiko gerovds komisijos, direkciniuose
posedZiuose, klasiq vadovq pasitarimuose, mokytojq pasitarimuose. Buvo atlikta mokiniq apklausos:
,,Mokiniq nuomones apie savijaut4 mokantis nuotoliniu ir apie nuotolini mokym4 apibendrinimas",
kasmetinis Patydiq masto paplitimo tyrimas Vilniaus Gabijos gimnazijoje, jaunimo psichoaktyviqjq
medZiagq prevencijos, lankomumo, I gimnazijos klasiq adaptacijos, vienos klases mikroklimato
tyrimas. Visos metodines grupes, pagalbos mokiniui specialistai, Vaiko geroves komisija, Mokiniq
taryba isivertino savo veikl4 ir parenge ataskaitas. Gimnazijoje vykdytas veiklos kokybes
isivertinimas tema ,,Pasiekimai fu paLanga" (isivertinimo rodiklis ,,1.2.1. Mokinio pasiekimai il
paLanga"), taip pat Bendrojo ugdymo mokyklq paZangos isivertinimas pagal Nacionalines Svietimo
agent[ros klausimus. Gimnazija, siekdama uZtikrinti ugdymo proces4, prieme 6 dokumentus,
susijusius su nuotoliniu darbu bei mokymosi. Reaguodama i situacijas bei isiklausydama i visas
bendruomenes grupes (mokytojus - mokinius - tevus) kai kurie nuotolinio mokymosi susitarimai 8
kartus buvo koreguojami proceso metu.
{vykus rcorganizacijai parengti 38 gimnazijos veikl4 reglamentuojantys dokumentai.
Priirnti susitarimai del geros pamokos poZymiq, asmeninio meistri5kumo augimo isivertinimo
formos.
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SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai
Metq uZduotys
(toliau uZduotys)

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

Siektini
rczuItaIai

vadovaujantis
vertinama, at

Pasiekti rezultatai ir iu rodikliai

nustatytos uZduotys

1. Gerinti

Mokl'tojai

mokiniq
ugdymo(si)
rezultatus
orientuojantis
mokinio
individulius
poreikius ir
gebejimus

pripaZista

mokiniq
skirtybes
(poreikiai,
interesai,
gebejimai,

mokymosi
stiliai), i
kurias
atsiZvelgia
organizuoda
mi
mokym4(si).

Mokiniq
ugdymo(si)
pasiekimai
atitinka
Bendrosiose
ugdymo
programose
keliamus
tikslus ir
mokykloje.

ivykdytos)
Ne maZiau kaip 3 proc. Metodiniq grupiq posedZiuose (2020 m.
daugiau nei 2019 m vasario men.) mokytojai teike ir aptare
mokiniq, teigiandiq, pavyzdLius, kaip diferencijuoja,
suasmeruna
kad turi galimybg individualiztoia,
pasirinkti ivairaus mokym4(si). Buvo priimtas sprendimas

sunkumo uZduotis ir tobulinant ugdymo(si) veiklas kad atsiZvelgiama i jq mokytojos turi ieSkoti naujq mokymo
II
diferenciiavimo
poreikius. mokymosi medZiagos
individualizavimo b[dq, taikyti juos
temp4.
pamokq metu. 54 mokiniams buvo
nustatyti mokymosi stiliai. 100 p,roc.
supaZindinti su dominuojandio mokymosi
stiliaus pritaikymu mokymosi procese.

Individualus ugdymosi planas I pusmet!
buvo sudarytas 53 mokiniams, II - 30, 93
proc. mokiniq, kuriems teikta pagalba,
padare individualiq paLangq. Gabieji
dalyvauti
mokiniai
skatinami
konkursuose.

Respublikiniuose
mokiniai uZeme prizines

konkursuose 9
vietas, viena mokine prtzing viet4 uZe.me
tarptautiniame konkurse. Vilniaus mieste
gimnazijos moksleiviai uZeme 5 viet4
pagal laimejimus.
Nuotolinio mokymosi skaitmenines
galimybes sudare galimybes efektyviau
diferencijuoti ugdymosi proces4. 2020 m.
I pusmeti atlikta apklausa rodo, kad 40
,

proc. mokiniq teige, jog gali rnolcytis
pagal savo temp4, ir 45 proc. respondentq
teige, kad per pamokas turejo galimybg
pasirinkti ivairaus sunkumo uZduotis,
Remiantis 2020 m. Ii pusmeti atlikta IQES
apklausa, 48 proc. mokiniq bei 41 proc.
tevq (globejq, r[pintojq) nurodo, kad,tur!

galimybg pasirinkti ivairaus sudetingumo

uZduotis (lyginanl su 2019 m. I-IV
gimnazijos klasiq mokiniq ir jU tevq

(globejq, rUpintojq)

atsakymais,

vertinimas iSliko stabilus). 18 proc. (82
proc.) daugiau mokiniq, teigiandiq, kad
mokantis nuotoliniu budu su mokytoju
planavo mokym-osi tikslus ir Zingsnius
jiems pasiekti, ir 1 proc. daugiau rnokiriiq,
teigiandiq, kad nuotoliniu budu buvo
aptariamos mokymosi sekmes.
r

Bendrosiose ugdymo
numa[t4 patenkinam4 ir

Ne

I

programose

ar

auk5tesni

lygi pasiekd 99,63 proc. mokiniq.
99 Mokiniq palangos rodikliai todo, kad

maLiau kaip
proc. mokiniq pasiekia
Bendrosiose ugdymo
programose numatyt4
patenkinam4 ir I ar
auk5tesni lygi.

auk5tesniuoju

lygiu

besimokandirl
mokiniq skaidius padaugejo 5,99 proc.
(2019-2020 m. m. - 15,16 proc., 20+8-r
2019 m. m. - 9,17 proc.), 0,42 proc.

maLiau

nei

2018-2019

m.

mokiniq,
nepasiekusiq patenkinamo lygmens.
Brandos egzamint4, 2020 m. mokyklq, nesirenkandiq mokiniq,
PUPP, Nacionalinio reitinge uLimta 7 vteta. Bendras visq
mokiniq pasiekimq mokyklos abiturientq laikytq egzamintl
patikrinimo G\fMPP) ivertinimq vidurkis yra 65,4 balo, kuri,s
r eznltatai (vidurki s) ne yra 12,97 balo auk5tesnis uZ lespublikos
Zemesni nei miesto ir mokyklq (52,43) VBE i5laikymo vidurki.
mokyklos Vilniaus miesto kontekste - 1-14 p1oc,
Salies,
kontekste tolygfls rodikliai auk5tesni, iSskyrus informacipiq
arba auk5tesni nei technologijq valstybiny egzaminq, tadiau
praeitais
mokslo Sio egzamino mokiniq, gavusiq ivertinim4
86-100, yra14 procentq daugiaunei Salies
metais.
ir 13 proc. daugiau nei Vilniaus miete.
Mokyklos kontekste lyginant su praeitais

mokslo metais valstybiniq

egzaminr-1

bendras vidurkis 1,4 Zemesnis.

Sostines meras apdovanojo

moksleivius

tris Gabijos

uZ puikius valstybiniq

egzaminq rezultatus (2 abiturientai;, (2
Simtukai), 1 abiturientas (3 Simtukai))
I gimnazijos kl. mokiniai dalyvavo NMPF
lapkridio men. Q'{SA nepateikia vidutiniq
rezultatq Salyje ar savivaldybeje, todel
mokyklos duomenys nelyginami), gauti
duomenys (gamtos mokslq surinktq ta5kq
vidurkis 71 proc., matematikos - 6J,6

proc., skaitymo

mokslq

-

74,9 proc., soeialiniq

68,8 proc.)

naudojami
sprendimams del mokymosi pagalbos bei
individualios mokinio paLangos.

1.2. Pletoti

socialiniq ir
prevencinitl
plogramq
vykdym4
siekiant
pozityvaus
mokyklos
mikroklimato

Visos
mokyklos
mokiniams
vykdoma
veikla,

Visose klasese

orientuota i

nuo 2020-09-01).
Visose klasese priimti

socialiniq
kompetencijq
ugdym4.

igyvendinama viena i5
akredituotq LIONS
QUEST programq
(pradinese klasese -

Visose klasese buvo priimti

5

bendradarbiaujandios
klases principai,

kuriais vadovaujasi ir
mokiniai, ir
mokytojai, ir pagalbos
mokiniui specialistai,
ir administracrja.

ISlieka tolyg[s

Gimnazijoje vykdoma veikla orientuota i
socialiniq emociniq kompetencijtl
Buvo igyvendinamos
ugdym4.
,,Paauglystes kryZkeles" (iki 2020-09-0I)
ir,,Raktai i sekmg" programos.

(85

proc.) arba auk5tesni,

5

bendradarbiaujandios klases principai.
Socialinei ir emocinei kompetencijai
ugdyti vyko 3 renginiai mokyklos mastu.
Organizuoti du pilieti5kumo ir socialines
atsakomybes ugdymo proj ektai
Mokiniq apklausoje, vykdytoje 2020 m,

geguZes men., buvo teirautasi, ar
bendraudami virtualioje erdveje lailcosi
tinkamo bendravimo taisykliq (nesijuoJ<ia,
nesi5aipo). 98 proc. teige, kad tinkamai
bendrauj a virtualioj e aplinkoj e.

lyginant su praeitais Atliktas patydiq masto paplitimo tyrimas,
metais, mokiniq ir jq parengtos rekomendacijos ir supaZindinta
mokyklos bendruomene. Lyginant 2020 m.
tevq
rezultatus su 2019 m. tyrirno rezultatais,
pastebima, kad 9 proc, padaugejo labai
saugiai mokykloj e besij audiandiq mokinirl
skaidius. Ne vienas tyrimo dalyvis
nepaZymejo, kad jaudiasi visi5kai
nesaugiai. Mokiniq apklausos duomenys
(IQES mokiniq apklausa 2020) parodd,
kad 96 proc. mokinirl pripaZista, kad per'
du paskutinius menesius i5 kitq mokiniq
nesitydiojo, ir 9I proc. teigia, kad i5 jo

mikroklimato
vertinimai.

mokykloje niekas nesitydiojo.

Te.vr-1,

globejq apklausos (IQES apklausa 2420)
duomenys parode, kad 97 proc. tevq
teigia, jog jq vaikas per du paskutinius
menesius nesitydiojo, t 95 proc. teigia,

kad i5 jo vaiko mokykloje

1.3. Stiprinti

Mokiniq

{gyvendinti

bendradarbiavi

bendradarbia

mo

vimo igtdZiq

tarptautiniai projektai.
ULmegzti kontaktai su

2

niekas
proc.
nesitydiojo. 93
mokytojr4 teigia, kad
per paskutinius du mdn. neteko spr'gsti
patydiq problemos.
{gyvendintas tarptautinio projekto
eTwinning ,,Artful Literature" I etapas dalyvavo 2 mokytojai ir 13 mokiniq., Jid

kompetencij4

stiprinimas

igyvendinant
tarptautinius
projektus.

itraukiant
mokinius i
tarptauting
projektinE
veikl4 ir
sudarant

galimybE

ne maZiau nei 4 Saliq ,,eTwinning" platformoje pristate Salies
partnerds (Turkijos) groLing knygE,
mokyklomis.
Ne maLiau kaip 10 dalyvavo diskusijoje su turkq mokiniais"
mokytojq patobulino Mokiniai patobulino k[rybi5kumo,
profesines komunikavimo
kalba,
uzslenlo
SAVO
kompetencijas
uZsienio mokykh4
patirtimi ir pasidalijo

mokltojams
kelti
kvalifikacij4

ja su

ES Saliq projektq
partneriq

veikl4 itraukta apie

mokyklose.

gimnazijos

bendruomene.

{ tarptauting proj ekting
5

proc. gimnazistq.

bendradarbiavimo kompetencij as.
Parengtas ir laimetas ,,Erasmus" K1^229

tarptautinis projektas ,,Art & Literature in
Education's Nature! Is it an A.Li.E.N.?" su
5 Salimis partneremis (Turkija, Graikija,

Ispanija, ltallja, Kroatija). Dalyvauja 3
mokytojai ir 12 mokiniq.
Tarptautiniame projekte su Danijos

Mokiniq, teigiandiq, Herning grmnazija dalyvavo 17 IV
kad projektq metu gimnazijos klasiq mokiniq ir 2 mokytojai.
Dalyvaudami projekto veiklose mokiniai

galimybg
turejo
ugdytis
bendradarbiavimo

ugde socialines ir

kompetencij4,

Tarptautinio projekto

ne

maliau kaip 90 proc. I
vykdyta veikla idomi
(provokuojanti,
kelianti iSSukius) ir
naudinga - ne maZiau
kaip 75 proc. (tolygfls

metais).

kompetencijas.

,,Heritapp'i

mobilumas Lietuvoje. Dalyvavo 22
Gabijos gimnazijos II klasiq mokiniai ir 5

nei

mokytojai. Keturiq Saliq (Cekija, Ispanija.
mokiniai
Lietuva)
Vengrija,
bendradarbiaudami sukr:re pristatymus
apie savo Saliq kultlr4, lankytinas vietas,
kalbas, mobiliq programelg apie Vilniaus

mokslo

lankytinus obiektus. Mokiniai ir

arba auk5tesni

praeitais

emocines

mokytojai

pagilino

asmenlnes,

krlrybiSkumo, komunikavimo

"uZsiento

kalba kompetencijas.

Tarptautiniame ERASMUS+ projekte
,,Tackling Educational Disadvantage, and
promoting inclusion through celebrating
culture language and heritage in our
schools with a specific emphasis. on
STEM subjects - Science, Technology,

Engineering and Maths" dalyvauja
mokytojai ir 12 mokiniq (Salis partnere
Airija).
Para5yta

ir

2

-

gautas finansavimas projektui

,,Mokyklos bendruomenes raktas i sekmg
- konstruktyvus dialogas" (projektas bus
igyvendinamas kaftu su Maskvos Jr"u'gio
BaltruSaidio bendrojo lavinimo mokykla

Nr.I247

(Rusrja)).

:

projektas

lgyvendinamas

Problemorientierter SOFT CLIL Ansatz
fi.ir nicht englischen FS Unterricht", kurio
sklaida vyko Lietuvos vokiediq kalbos
mokytojq asociacijos konferencijoje
,,Tvarios inovacijos ir i ateiti orientuotas

m4stymas pamokoje" (dalyvauja 2
mokytojai, Salys -partneres - Slovakija,
Slovenija, Austrija).

I5 viso i

tarptauting projekting veiki4
itraukt4 apre 12 proc. mokiniq. Mokiniq,
teigiandiq, kad yn skatinanf

bendradarbiauti, 88 proc.

(IQES

apklausa 2020).

Mokytojq, patobulinusiq savo profesines
kompetencijas uZsienio (i5 viso 12 Saliq)
mokyklq patirtimi ir pasidalijusiq ja su

gimnazijos bei
bendruomene,
Gavus Vilniaus miesto

gimnazijos

lvykdyta
gimnazijos

reorgantzacijar

reorganrzacij

teises aktq

a. Nuo 202009-01 veikl4
du
tgs

del
sprendim4
sutikimo reorganizuoti
grmnazlj4

1,4. Pasirengti

nustatyta
tvarka

juridiniai
asmenys:

Vilniaus
Gabijos
grmnazija,

savivaldybes tarybos

-

kitq Saliq mokylslq

14.

Vilniaus miesto savivaldybes tarybat,
(toliau Taryba) sutikus reorganizuoti
gimnazij4 Q020 sausio 22 d. Nr. I-361)
parengtas reor ganrzavimo s4lygq apra5as,

kuris paskelbtas dienra5tyje,,Lietuvos

ir

iregistruotas Juridinirl asmenq

informuojama

rytas"

bendruornene,

registre.

parengiamas ir vie5ai
paskelbiamas
reorganizacijos s4lygq

supaZindinta bendruomend, kreditoriai jt'
i
kiti suinteresuoti asmenys.
Parengti, suderinti, patvirtinti (Vilniaus

apraSas.

miesto savivaldybes talybos 2020 rl;
geguZes 6 d. sprendimu Nr. I*499) )t

vykdanti
pagrindinio
ugdymo

Iki kovo 1
parengiamos

programos

veiksiandiq

d.

po

reorganizavimo
istaigq
II

Su

reorganizavimo

apra5u

,

Juridiniame asrnenrl registre 2020-08-20
d. iregistruoti gimnazijos ir progimnaziios
nuostatai bei iregistruotos gimnazijos ir

progimnazijos biudZetines imones
antrq1 dali ir (gimnazijos
plogimnazijos) naujos (Vilniaus Gabijos gimnazijos kodas
akredituot4
305607530).
nuostatq redakcijos.
vidurinio
ugdymo
Iki 2020 m. rugpj[dio Parengtas ir suderintas 2020 m. rugpjudio
program4, bei 29 d. rengiami ir 31 d. isakymu Nr. A15-1508/20 (2.1.48Vilniaus
derinami gimnazijos ir BEU) Ugdymo planas.
progimnazijos
Tarybai priemus sprendim4 del Gabiios
Gabijos
progimnazija, ugdymo planai 2020- gimnazijos reorganizavimo (2020 m.
vykdanti
2021 mokslo metams, geguZes 6 d. Nr. f-499) darbuotojai buvo
pradinio
LR Darbo kodekso ra5tu fspeti del darbo s?lygq pasikeitimo.
nustatyta tvarka Parengti derinti gimnazijos ir'
ugdymo
program4 ir ispejami darbuotojai

progimnazijos darbuotojq

s4r'aSai.

pagrindinio

del darbo

ugdymo
programos
pirm4j4 dali.

pasikeitimo arba teises
aktq nustatyta tvarka turtas progimnazijai.
ispejami darbuotojai

s41ygr1

Reorganizavus gimnazij 4 padalij imo budr-r
perskirstytas ir perduotas materialinis

apie darbo sutarties
nutraukim4.

Parengiami derinimui

Vilniaus

Gabijos
Vilniaus

gimnazijos ir
Gabijos progimnazijos

darbuotojq

etatq

s4ra5ai.

LR Juridiniq asmenq
registre iregistruoj ama
Gabijos
Vilniaus
progrmnazija iki 2020
m. rugpjtdio 31 d.

2. UZduotys, nelrykdytos ar ivykdytos

i5 dalies ddl

UZduotys

numatytq rizikq fiei tokiq buvo)
PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)
UZduotys / veiklos
3.1. Mokykloje buvo susitarta del darbo nuotoliniu

bfidu, nuotolinio mokymosi taisykliq, lankomumo
apskaitos karantino metu: i5 viso buvo parengti,
suderinti su bendruomene ir patvirtinti 6 dokumentai.
3,2. Vykdant

COVID

19 prevencij4, susitarimai

fiksuoti dviejuose apra5uose bei dviejuose priemoniq
planuose, buvo sudary'ta COVID-19 situacijq valdymo
grupe, kuri organizavo 15 pasitarimq.
3.3. Buvo atlikta mokiniq apklausa,,Mokiniq
nuomones apie savijaut4 mokantis nuotoliniu ir apie
nuotolini mokym4 apibendrinimas".
3.4. {vykus reorganizacijai parengti 38 gimnazijos
veikl4 re glamentuoj antys dokumentai.

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
UZtikrintas ugdymo proceso tgstinumas
karantino metu.

UZtikrinamas mokiniq ir darbuotojq
saugumas

ir

sveikata.

Situacij os identifikavimas ir kokybes
b[senos nustatymas sudaro s4lygas

tikslingam ugdymosi tikslq siekiui.
Dokumentai re glamentuoj antys
gimnazij os veikl4 uZtikrina misij os
igyvendinim4 ir vidaus kontrolg.

pradjusiq metq veiklos uZduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai
Rezultatq vertinimo rod kliai Pasiekti rczultatai
Siektini rezultatai
UZduotys
(kuriais vadovaujant S
ir jq rodikliai

4. Pakoreguotos

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

4.r
A')

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Geb€jimq atlikti pareigyb€s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskait4)
PaZymimas atitinkamas

Vertinimo kriterijai

langelis:

ir situacijos valdymas atliekant funkcijas
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqjq, laiko ir materialiniq) paskirstymas
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas
5.4. Zinr4, gebejimq ir ig[dZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir

5.1. Informacijos

ln

lr

-

nepatenkinamai;
2 - patenkinamai:
3 - gerai;
4 -labar gerat

1

2n 3n

2a

11 2z

4z

3r

4t

3n

4a

1n

2a

3r

4t

1r

2t

aJLI

4z

siekiant rezultatq
5.

5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis)

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiektq

rezultatq vykdant uZduotis lsivertinimas
PaZymimas

UZduodiq fvykdymo apra5ymas
6.1. Visos uZduotys ivykdytos

atitinkamas langelis

ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius
6.2.UZduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius
6.3. {vykdytane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus verlinimo
rodiklius
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Labai gerai x
Gerai

n

Patenkinamai

n

Nepatenkinamai

7. Kompetencijos, kurias nor6tq tobulinti
T.l.Komunikacing.
7.2.Pokydiq valdymo.

Viliia Klimavidiene

n

