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PATVIRTINTA
Svietimo, kulhrros ir sporto departamento
direktoriaus 2018 m. geguZes l,t d.
isakymu Nr. Al 5-77W 18(2.1.4E-KS)

Vilniaus miesto savivaldybds biudietiniq Svietimo istaigq vadovq einamqjq metq veiklos
uZduoiiq, siektinq rezultatq, jq vertinimo rodikliq, rizikq, kurioms esant uZduofys gali buti
neivykdytos, forma

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJ A
(

5v

ietimo istaigos pavadinimas)

VILIJA KLIMAVICTNNN
(vadovo vardas ir Pavarde)

VEIKLOS UZUUOTYS
20 1 8-06-

2l

Nr.azq 0- 493 -rst (3.4.40-PD2)
Vilnius

1. Einamqjq metq uZduofYs
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)
UZduotys
1.1. UZtikrinti

efektyvi4 ir kokybi5k4
gimnazijos veikl4.

l.2.ULtikrinti
kiekvieno mokinio
individualios
paZangos stebejim4 ir
augim4 siekiant
personalizuoto ir
savivaldaus
mokymo(si).

1.3. Tobulinti

mokyklos veiklos
kokybes isivertinim4
siekiant irodymais
gristq sprendimq
priemimo.

Siektini rezultatai
Mokyklos bendruomenes
motyvavimas ir itraukimas i
20 I 8-2022 strate ginio plano
bei 2018 m. metinio veiklos
plano rengim4.
Vykdoma stebdsena, kaip
igyvendinamas veiklos
planas.
Organizuoti mokymus
mokytojams, Svietimo
pagalbos specialistams
individualios paZangos tema.

Sukurti Individualios
mokinio paZangos vertinimo
metodik4, orientuot4 i
bendrqj q kornpetencij r4
usdyma.
Sudaryti darbo grupg
girnnazij os r,'eiklos kokybes
isivertinimo modelio ir
tvarkos apraSui parengti.
Parengti ir pristatyti veiklos
kokybes isivertinimo
ataskaita.

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama, ar
nustatltos uZduotys ivYkdYtos)
Remiantis mokyklos veiklos
isivertinimo i5vadomis, tYrimq
duomenimis parengti ir patvirtinti
gimnazijos strateginis ir veiklos
planai iki vasario 1 d.
2018 m. gimnazijos veiklos Planas
igyvendintas 95 proc.

II ketvirti organizuoti mokymai. Ne
maliaukaip 90 proc. mokYojq ir
Svietimo pagalbos mokiniui
specialistq patobulino mokiniq
paZinimo, jq paLangos priPaZinimo,
vertinimo kompetencij as.
Sukurta ir bendruomenes nariai
supaZindinti su asmenines paZangos
matavimo sistema iki 2018-09.

Sudarlta darbo grupd, I ketvirti
parengtas gimnazij os veiklos
kokybes fsivertinimo modelis ir
tvarkos apraSas bei pristatYtas
bendruomenei, vie5inama gimnazij os
svetaineie.

Parengta ataskaita ir pristatyta visais

lvsmenimis.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kaitu suderinus su Svietimo istaigos vador,u)

Direktore
(igalioto asmens Pareigos)

Alina Kovalevskaja
(vardas ir pavarde)
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