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1. Prienq ,,Ziburio" gimnazija isteigta 1918 m., nuo 1950 metq buvo pavadinta I-qja vidurine
mokykla, nuol989 metq suteiktas ,,Ziburio" vardas, 1995 metais suteiktas gimnazijos statusas ir
1995 m. birZelio 9 d. gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre (paZymejimas A Nr. 001365).
2004 metais mokykla tapo iSgryninta gimnazija. Gimnazijoje vykdomos Svietimo programos
pagrindinio ugdymo programos II dalis, suaugusiqjq pagrindinio ugdymo programos II daiis,
vidurinio ugdymo programa, suaugusiqjq vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikq
Svietimo progmmos.

:r.,
Gimnazijos vizija: ,,Ziburio" gimnazija - dinamiika, dtyird organizacija, sudarunti sqlygas
skleistis: * visy bendruomends nariq ugiiai, atsiivelgiant i kiekvieno poreikius,
* prasmingoms ir inovatyvioms ivietimo idijoms, puosel|jant tradicines vertybes,
* lyderystei ir loyptingai tinklaveikai.
2019-2020 m.m. (rugsejo I d. duomenis) gimnazijoje mokosi 403 mokiniai I-lV klasese, 20

usir.I jr.) ugdymo klasese. Gimnaziioie viSO 8

Mokiniq skaiiiaus kaita:
Mokslo nretai Mokiniai Suaususiuiu klases Viso:
2015-2016 476 25 501

2016-2017 439 22 .+(i I

201 7-201 I 406 l8 4'.t 4

201 8-201 9 402 l) 4',.t 5

2019-2020 403 20
Mokiniu s knii iaus pro gnoze s :

2020-2021 129 l8 1,+7

Socialine parama (nemokamas maitinimas) skirta 36 mokiniams (2018-2019 m.m. - 40;
2017 -2018 m.m. 27;2016-2017 m.m. - 47 mokiniams). Soc. rizikos Seimose gyvena 2 mokiniai,
dar 5 mokiniai yra i5 probleminiq Seimq, 1 mokinys padargs teisetvarkos paZeidimus ir
uZregistruotas nepilnamediq iskaitoje; del elgesio, pa:Zangumo, lankomumo, sveikatos problemq
23 mokiniai yra itraukti I gimnazijos rizikos grupes mokiniq s4ra5us.

Mokiniams reikiam4 pagalb4 teikia specialistai: socialinis pedagogas, psichologas,
profesinio veiklinimo organizatore, bibliotekininke. I5 viso gimnazijoje dirba 43 mok)1ojai, i5
jq 7 ekspertai, 27 metodininkai, 7 vyresnieji mok)'tojai, 3 mokytojai. Viso finansuojama 35.55
etatai. I5 aplinkos le5q finansuojami 29,25 elalo, gimnazijoje yra 2 pavaduotojai ugdymui ir

ias lkio reikalams. valra\'1mo nelbrmali



mokiniai turi galimybg isigti vairavimo teises. Gimnazija turi galimybes mokinius i3 soc. rizikos
Seimq toliau glvenandius nuo Prienq, apgyvendinti gimnazijos bendrabutyje, Siuo metu bendrabutyje
glwena 17 mokiniq.
2. Mokyklos veiklos rezultatai'.
2.1. Mokini4 paiangos ir pasiekim4 rex.ultatai:

Prienq ,,Ziburio" gimnazijoje 2018-2019 m. m. visi abiturientai s6kmingai baigO vidurinio
ugdymo programQ ir igijo vidurini iSsilavinim4. Abiturientas Milvydas Kutulis gimnazij4 baige
su paglrimu. Abituriento valstybiniq brandos egzaminq rezultatai: lietuvirl kalba ir literat[ra - 98,
anglq kalba - 100, matematika - 100, chemija - 98, biologija 99. Visus ketverius metus mokesi
aukStesniuoju pasiekimq lygiu, vidurinio ugdymo programq baige puikiai (visq dalykq metiniai
ivertinimai - 10).

I5 viso abiturientai laike 375 valstybinius brandos egzaminus. Gauti 9 Simtukai: 8 anglq
kalbos, I matematikos. 37-iq (10%) laikytq valstybiniq brandos egzaminq rezultatai
aiitinka aukitesni pasiekimq lygi (ivertinti nuo 86 iki 100 batq). Sekmingiausiai islaikyi
informaciniq technologijq (vidurkis - 65,2), anglq kalbos (vidurkis - 60,7) ir chemijos (vidurkis -
58,8) valstybiniai brandos egzaminai. Abituriento Manto Bublio parengtas istorijos dalyko brandos
darbas,,XX a. Lietuvos istorijos ivykiq - Neprikiausomybes kovq, tremties - s4sajos su mano
Seima" ivertintas l0 balq. 70% 94 laidos abiturientq toliau tgsia mokslus ivairiose Svietimo ir
mokslo istaigose. 80% pasirinko universitetines ir kolegines studijas, 207o profesines studijas.

92 (100o/o) II klasiq mokiniq sikmingai baig6 pagrindinio ugdymo program4 ir igijo
pagrindini iSsilavinim4. PUPP rezultatai parode, kad gimnazijoje lietuviq kalbos pasiekimai yra
auk5tesni uZ Salies pasiekimq vidurki, o matematikos pasiekimai 0,4 maZesni uZ Salies pasiekimq
vidurki.

2018-2019 m. m. metiniai mokiniq rezultatai lyginant su 2017-2018 m. m. pagerdjo.
1,7 5o/o *maldlo nepaZangiq mokiniq skaidius ir 1,3% padidejo mokiniq besimokandiq
aukStesniuoju lygmeniu (mokosi 9-1 0) skaidius.

63 (16%) mokiniai dal).vavo lvairiose rajono dalykin6se olimpiadose ir konkursuose.
Gimnazistai iSkovojo 100 priziniq vietq (I - 35, II - 38, III - 21) ir atstovavo rajon4
respublikindse olimpiadose ir konkursuose. Karolina Maksvy.tl.te uZeme I viet4 9 klasiq tarpe
XIX Nacionaliniame mokiniq d. Kudabos geografijos konkurse, Eimantas Vaidir:nas uZeme I viet4
respublikiniame informatikos ir informatinio mqstymo konkurse ,,Bebras". Mokiniq komanda
Airida VaikSnyte, Paulina Mozlraite ir Ugne Karpavidilte tapo lauretemis tarptautiniame konkurse
"Jaunimas Europos miSkuose". Eimantas Vaidiiinas Akt)'vus sportininkq dalyvavimas rajoniniuose
ir respublikiniuose renginiuose.
2.2. Turto ir ldi4 adminislravimas, papildomq Jinansiniq iitekli4 pritraukirnas. Kartu su tevq
tarybos pagalba gJwentojq pajamq mokesdio surinkome 2114 Eury. Gms prezidento ir mano
iniciatlva gimnazistai dalyvaus TILS projekte ,,Pasidalijamasis biudZetas", ku o igyr,endinimui i5
2 proc. leSq mokiniams bus skirta 1000 eurq. UAB EKOFRISA skyre 100,- eury param4.
Skatinu mokltojus ir pati inicijuoju bei rengiu respublikinius, tarptautinius projektus, dalyvaujame
Prienq rajono savivaldybes Svietimo skyriaus rengtuose projektuose kaip partneriai:

1. Svietimo mainq paramos fondas ES lesos pagal sutarti Nr.2014 -1-LT01-KA20l-000646-
1 galutinis finansavimas 630,96 eurq. (Finansavimas nuo 2014 m.)

2. Svietimo mainq paramos fondas, E125mus+ projektas ,,HELP", sutarties Nr.2018-1-FRO1-
KA229-04'7988-2 - 15561,60 eury. (Finansavimas gautas 2018 m.)

3. Erasmus+ (KA2) ,,Siuolaiki5ki mok),rnosi ir vertinimo metodai - kelias i asmening ptr:Zangq

,, Nr.2018 - 1LTO1-KA201-047076) - 7 523,20 eurq. (Finansavimas gautas 2019 m.)
4. "Erasmus+" programos I pagrindinio veiksmo projekto Nr. 2018-l-LTol-KAl01-046930

"Novatori5kq ugdymo(si) praktikq taikymas gerinant mokiniq mokyrnosi
pasiekimus" 9107,- eurq (Finansavimas gautas 2019 m.)

5. Svietimo mainq paramos fondas, Erasmus+ projektas ,,Europos Zalias tikslas - Svari
energija ir aplinkos dama prieS klimato kaitq", suta(ies Nr.2019 -1-1T02-KA229-062189-4

- 23012.00 inansavimas sautas 2019 m.
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6. Svietimo mainq paramos fondas ES le5os pagal sutarti Nr.2019 -+Tw-FR-07 275,- Err
(2019 m. finansavimas Rasos Kudinskienes)

7. Kultfiriniai mainai su University Prep Akademija Sietle, JAV (tevq paramos le5os 9000
eurq - 2019 m.).

8. Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas 300,- eurq (2019 m. finansavimas).
Inicijavau ir uZtikrinau modemiq mokymo priemoniq, vadoveliq, virtualios mokymosi aplinkos

isigijim4: visiems I klasiq mokiniams ir jiems destantiems mokiniams nupirkta prieiga prie
virnralios mokymosi aplinkos eduka.lt, II-IV klasiq mokiniai ir jiems destantys mokltojai turi
puiki4 galimybg naudotis egzaminatorius.lt aplinka, atnaujinti matematikos 11-12 klasems,
lietuviq kalbos 9 klasei, chemijos 10 klasei, geografijos 11-12 klasei vadoveliai (6800 Eurq i5
mokinio kepSelio leSq). UZtikinau, kad 2019 m. biudZeto planas biitq ivykdltas. 2019 m.
gimnazijos biudZetas sudare 1077300 Eury. ISjq gimnazijos darbo uZmokesdio le5os buvo 893000
Eurq, iS jq mokinio krepSelio - 688300 Eurq, savivaldybes - 204700 Eurq. Socialinio draudimo
imokos sudare 13100 Eurq, prekems ir paslaugoms buvo panaudota 184300 Eury. I5 jq:
medikamentams - 200 Eury, rySiq paslaugoms - 1300 Eury, transporto i5laikymui - 2600 Eurq,
aprangai ir patalynei - 400 Eury, materialiojo turto paprastam remontui 10900 eurq (sutvarkytas
bendrabudio II aukSto elektros instaliacijos, jungtukai), kvalifikacijos kelimui specialistams - 800
eury, mokltojq kvalifikacijai - 2600 eury; komunalinems paslaugoms - 47600 Eury,
informacinems technologijoms - 4700 eurq, kitos paslaugos ir kitos prekes 24200 Eurq, socialine
parama (paveZ.) 46100 Eurq, nemokamas maitinimas - 11500 eurq, ilgalaikio turto isigijimui -
10000 Eurq (isigfa 12 kompiuteriq, pradedama irengti nauja kompiuteriq klase), reprezentacines
iSlaidos - 100 Eurq, darbdaviq soc. parama - 3500 Eurq.

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRJEMONIU MOKINIU

PASIEKIMAMS GERINTI IGYVENDINIMAS

Siekiant igyvendinti strateginius prioritetus iSsikeleme savo bendruomenei strateginius tikslus:
1. UZtikrinti ugdymo(si) kokybg ir veiksmingum4, siekiant sklandaus mokymosi ir gywenimo rySio;
2. Siekti iniciat,vumo, pasidalintosios lyderystes ir bendruomeniSkumo damos.
Siq tikslq igyvendinimui parengtame mokyklos veiklos plane 2018-2019 m.m. buvo numatlti
tikslai ir uZdaviniai:
1. Teikti kokybi5k4 ugdymq:
1.1. Uztikrinti ugdymo turinio ir form4 atitikti kiekvieno mokinio individualiy poreikiy

Strlter:inio veik OS 2019 -2021, m. prioritetai
BENDROJI STRATEGIJA _ EFEKTYVUMO IR MOKYMOSI STRATEGI.IA

KLIENTO PERSPEKTYVA ORGANIZACINE PERSPE KTYVA
ISliekantys
prioritetai

Nauji
prioritetai

KI Mokinio pasiekimai ir
Dazu\sa (1.2.1\

20t9-
202t

ISliekantys
prioritetai

ot Mokymosi organizavimas
(2.2.2)

2019-
2021

K] Mokyklos pasiekimai ir
DazaJ].Aa (1 .2.2)

2019-
2021

O2 Mokyklos tinklaveika
(4.2.3)

2019-
2021

K3 Mokymosi ltkesdiai ir
mokiniu skatinimas (2.2.1

2019-
2021

O] Orientavimasis i mokiniq
poreikius (2.1.3)

2019-
2021

Atkrintantys
prioritetai

K-t Ugdymas mokyklos
gyvenimu (2.3.2)

20t9-
2021

o4 Bendradarbiavimas su

tevaiYglobejais (4.2.2.)
2019-
2021

PARA}IOS PERSPEKT}'VA MOKY}lOSI PERSPEKT\ \'A
ISliekantys
prioritetai

PI Iranga ir priemones (3.1.1) 2019-
202t

ISliekantys
prio tetai

\,{ I Kompetencija (4.3.1) 2019-
2021

P2 Aplinkq bendrakura (3.1.3) 2019-
202 r

\,11 Lyderysrc(4 r 2) 
l33j?-

P3 Pastatas irjo aplinka (3.1.3) 20r9-
2021

l\,13 Veikimas kafiu (4.2.1) 12019-

I zozt

iioie 100% iu nuolat stebi individualia mokinio analizuoia



PUPP, brandos, bandomrjq egzaminq ir diagnostiniq testq rezultatus ir numato priemones ir
bidus rezultatams gerinti, suorganizuoti 3 metodines tarybos posedZiai apie mokinio
individualiq paZang4, 80% mokiniq kartu su klasiq vadovais pildo refleksijos lapus. Teikiamos
dalykq konsultacijas gabiems bei mokymosi sunkumq turintiems mokiniams. l0 % gabiq ir 20
7o mokymosi sunkumq turindiq mokiniq nuolat lanko dalykq konsultacijas. Gamtamoksliniq
gabumq turintiems mokiniams sudaromos s4lygos dallwauti VGTU klases veiklose.
Suorganizuotas seminarq ciklas mokyojams ,,Siuolaikiniai ugdymo metodai", mokymuose
dalJvavo 90% mokytojq, kurie igytas Zinias panaudoja savo pamokose. Taip pat mokiniq
projektines veiklos yra integruojamos i ugdymo proces4. 30 % mokytojq, 40 % mokiniq ir 25
% tevq dalyvauja proiektinese veiklose.
1.2 Siekli kryptingos gimnazijos ir ftvU partnerysfts. S0% terq sistemingaijungiasi (kart4 per savaitg)
prie el. dienyno *u'u.manodien) nas.lt, stebeti vaiko dalyking pa%ngq susipadnti su gimnazijos teikiama
informacija. Tevai itraukiami I mokinio asmenines ir dalykines paZangos stebejim4 (mokinio refleksiniai
pokalbiai su klases vadolu) bent kart4 per mokslo metus, 700% tevq susipaZista su mokinio asmeninds
ir dalykines paZangos apra5u, pareiSkia savo nuomong. DZiugu, kad 50% tevq dalyvauja gimnazijos
organizuojamuose susirinkimuose, Telrtr dienose, renginiuose. Per metus tevams pravesti 2
SvietejiSki renginiai. Taip pat tevai padeda organizuoti renginius, juose dallwauja. Tevai nuolat
prisideda prie projektiniq veiklq igywendinimo apgyvendindami pas save kitq Saliq projekto
partnerius.
2. Kurti mokymuisi ir emocinei savijautai palanki4 aplink4:
2.1. Sudaryti sqlygas mokinio asmenybOs tobulejimui ir kfirybiikumui iinaudojant edukacines
erdves, reprezentuojaniias gimnazijos istorijq. Visi kabinetq, skirti gimnazijos 1O0-diui: 301
J,Marcinkevidiui, 305 - J.Kazlauskui, 205 - J.Stravinskui atminti, buvo naudojami integruotoms
pamokoms netradicinese mokymosi erdvese vesti. vesti. Ka(u su GMS mokiniai buvo skatinami
dalyvauti bendrq mokyklos edukaciniq erdviq projektavime. Erdves bus irengtos 2020 m. Buvo
suorganizuotos 8 mokiniq parodos mokykloje bei rajone, reprezentuojandios mokyklos istorij4 ir
dabarti. 100% I klasiq mokiniq buvo susipaZindinti su gimnazijos istorijos faktais ir Zyrniausiais
jos aukletiniais netradiciniq istorijos bei klases valandeliq metu.
2.2. Plebti mokiniq socialiniq ir emociniq kompetencijq, savivokos ir saviverrcs ugdynq.
Gimnazijoje ir toliau buvo tgsiamos prevencines programos VEIK veiklos. l0 mokiniq i5 socialines
rizikos Seimq dalyvavo VEIK mokymuose. 90% I-II klasiq mokiniq dalyvavo klasiq vadovq
organizuojamuose prevenciniuose mok).rnuose prie5 riikym4, garinim4, narkotiniq medZiagrl
vartojim4. Buvo suorganizuotas paskaitq - susitikimq ciklas I- IV klasiq mokiniams apie streso
valdym4, 50% mokiniq dalyvavo paskaitose ir igijo streso valdymo kompetencijq. 30 % mokiniq
dalyvavo savanoriSkose akcijose ir visuomeniniq organizacijq veiklose.
Pasiekimq gerinimo priemonds:

* S6kmingas konsultacijq organizavimas. AtsiZvelgus i IJV klasiq individualius mokiniq
pasirinkimus, organizuotos visq dalykq konsultacijos mokymosi spragq ir sunkumq turintiems
mokiniams.

* IT naudojimas dalykq mokymui(-si): pamokos kompiuteriq klas6se, elektroniniai
vadov6liai, el. mokymosi aplinkos (rrrvw.eezaminatorius.lt , www.eduka,lt ) dare ugdym4(si)
inovatywiu, patraukliu mokiniams, kurie besimokydami skaitmenines edukacijos laboratorijose
mokosi SiuolaikiSkai, isivertina individualiq paZang4, ugdo kiirybini m4stymq.

* Sisteningai fiksuojama, stebima ir analizuojama individuali kiekvieno mokinio
paiLanga. Mokiniq paZangos rezultatai aptariami kartu su mokiniais per klasiq valandeles,
refleksinius pokalbius su klases vadovu, su mokiniq tevais per Tevq dienas, klasiq vadovq
susirinkimus. Dalykq mokyojai kiekvieno pusmedio pabaigoje ne tik rengia pazangos suvestines,
bet ir analizuoja mokiniq, kuriq rezultatai itin keitesi, mokymosi situacij4: bendrauja su mokiniais
ir jq tevais, gilinasi i refleksijos anketas, kuriose ai5kinasi ne tik mokinio mokymosi rezultatq
prieZastis, bet ir skatina atvirai kelti problemas, i5sakyti savo liikesdius. Jei reikia,
bendradarbiauiama su icholose. Rezultatai ir aptariami metodin€se
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Metodineje taryboje. Mokltojai mokiniq individualios pazangos rezultatus naudoja ugdymo
procesui planuoti ir tobulinti.

* Kaupiamos ir lyginamos signaliniq pusmeiiq, pusmeiiq ir mokslo metq statistin6s
akademiniq pasiekimq suvestinds. Mokytojq tarybos posedZiuose aptariami mokiniq
akademiniai pasiekimai ir larkomumas, lyginami klasiq paiangumo ir lankomumo rezultatai,
analizuojama atskiry klasiq mokymosi kokybe bei jos kaita.

2018-2019 m. m. mokiniq metiniai rezultarai lyginant su2017-2018 m. m. pagerejo. 1,75%
sumaZejo nepaZangiq mokiniq skaidius ir 1,3% padidejo mokiniq besimokandiq auk3tesniuoju
pasiekimq lygmeniu (mokosi 9-10) skaidius.

201 8-20 r 9 ir 20

2018-2019 m. m. toliau tgseme gabiq mokiniq ugdym4. Mokiniq pageidavimu skirtos 8
mokomqjq dalykq (lietuviq kalbos, matematikos, anglq kalbos, biologijos, chemijos, fizikos,
istorijos, informaciniq technologijq) konsultacijos mokiniams. GMU konsultacijose mokiniai
lavino aukStesniuosius m4styrno gebejimus: ruoSesi olimpiadoms, konkursams, dalyvo
moksliniuose projektuose, VGTU klases veiklose.

63 (16%) mokiniai dal)'vavo ivairiose rajono dalykin6se olimpiadose ir konkursuose.
Gimnazistai i5kovojo 100 priziniq vietq (l - 35, n - 38, III - 27) ir atstovavo rajon4 respublikinese
olimpiadose ir konkursuose.

20 abiturientq s6kmingai baigd dviejq metq VGTU klas6s mokymus ir gavo
paZymejimus. Mokiniq, kurie dalyvavo VGTU klases veiklose VBE gamtos mokslq ir matematikos
rezultatq vidurkis didesnis uZ Salies pasiekimq vidurki.

Vykdant vidurinio ugdymo program4, mokiniq pageidavimu (,,Mokiniq apklausa del
ugdymo poreikiq tenkinimo"), lietuviq kalbos ir literatiiros, matematikos, anglq kalbos, dalykams,
mokantis i5plestiniu (A kursu), bei lietuviq kalbos ir literatflros ir matematikos bendruoju (B kursu)
buvo skirta I papildoma valanda, integruojant dalykq modulius.

Gimnazijos abiturienq, 2018-2019 m. m. laikiusiq VBE, vidutiniq VBE palyginimas su
klases

2017-2018 mokiniq ugdl'mui. I-ll gimnazijos

m. m. ir 2017-2018 m. m. rezul lill !

Mokslo metai
Mokiniq
skaidius

PaZargiq mokiniq
skaidius 7o

AukStesniuoju
lygiu (mokosi tik

9- 10)

besimokandiq
mokiniq skaiaius

(%\

Pa$indiniu lygiu
(mokosi tik 6-10)

besimokanaiq
mokiniq skai6ius

(%)

Patenkinamu lygiu
(mokosi 4-10)

besimokanaiq mokinitl
skaiaius (%)

2018-20t9 J97 391(99.2"/"1 25 (6,3,'/.) rJ5(J.t%) 232(s{i,{% )

Po papildomq darbq 197 (100%)

20 r 7-201ri .100 390 (91,45o/o) 20 (5%) 149(313%l 229 (51,s%)

Po papildomq darbq 400 ( 100%)

VGTU klases mokiniu. Prienu raiono ir Salies mo vidutiniais VIBE nasal dalr,kus:

=,:

Prienq,,Ziburio"
simnaziia

{1.8 28,7 6l,3 51,7 5R5 38 3r.7 .18.2 65.2

VGTU klasd
Prienq,,Ziburio"

simnaziia
62,8 62.3 18,7

Prienq rajono
gimnaziios 45.6 26.'1 59.1 49.1 58.i 35.4 3r.r 51.6 5l

Salies mokyklq
vidurkis

,16.1 11.9 65.9 51.6 57.1 ,llt.l -17.11 43-',1 54.7

siekiant
m. m. demesi skyreme diferencijuotam

mokiniams ir padeti iiems



pasiekti kuo geresniq rezultatq. Lietuviq kalbos ir literatiiros, anglq kalbos ir matematikos pamokq
metu klases buvo perskirstomos i laikinas grupes pagal mokymosi lygius. Per Sias pamokas
mokiniams buvo taikomi mot),r/uojantys, poreikius atitinkantys mokymo(-si) metodai ir uZduotys,
padedama iSlyginti mokymosi spragas ir siekti patenkinamo, pagrindinio ar aukStesniojo pasiekimq
lygio. Mokslo metq eigoje ir pabaigoje mokantys mokltojai perZituedavo mokiniq rezultatus ir jei
reikdavo, rekomenduodavo mokiniui keisti laikin4 grupg.

II klasiq mokiniq 2018-2019 m. m. PUPP rezultatq palyginimas su Salies mokyklq rezultatais:

PU PP iwe.tinimo (r,arais) vidurki3

vidutan6 iurahktq PUPP i.tkrr.t.lis (proc.)

rvrokiniq pasiski.t PUPP tarus (pro.-)
Lietqwiq k-lt a

&.

II SKYRII- S

METU VEIKLOS UZDTIOTYS, RE,ZULTATAI IR RODIKLIAI

usiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatltos

uZduotys ivykdfios)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1 .1 . Savo veikla
gimnaziioje
skatinti

lgalinandi4
lyderystg
bendruomeneje.

I .1 .1 . Bus sukurtas
2019-2021 mer4
gimnazijos
strateginis veiklos
planas. sukflrimui.

1.1.1.1. Bus suburtos
kliento, mokymosi,
organizacin6s ir paramos
perspekty, uos strateginds
grupes (2019 m. I
kewirtis).

I .l.l.l .l.Suburtos kliento,
mokymosi, organizacines ir
paramos perspektyvos
strategines grupes.

lsak. Nr.( 1.5)V-0 1 l, 2019-01-
07.
I . I .l .l .2. Strateginiq grupiq
vadovai kartu su SG atliko
gimnazijos strateginio plano
2016-2018 isivertinimq ir
pateike pasiIlymu s 20 19 -2021
strateginiam planui. 2019-02-
ll.
Rezultatas pasiehas.

I .1 .l .2. Bus
suorganizuotos 2
diskusijos d€l gimnazijos
strateginiq prioriteq ir
tikslq su Tevq taryba,
mokytojais, darbuotojais
ir Gimnazijos mokiniq
seimu.
(2019 m. I kewirtis)

I .1 .1 .2.1 . Suorganizuotos 2
diskusijos del gimnazijos
strateginiq prioritetq ir tikslq
su Tevq taryba, mokltojais,
darbuotojais ir gimnazijos
mokiniq seimu.
1.1.1.2.2. Pirmos diskusijos
metu, 2019-02- I l, pristatytas
strateginio plano 20 I 6-20 I 8

isivertinimas ir susitarta del
strateginiu prioritetu.

6
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1 .1.1.2.3. Antros diskusijos
metu, 2019-02- 19, susitarta del
strateginiq tikslq.
Rezultatas pasiekas.

1.1.1.3. 99 proc.
bendruomends nariq
dalyvaus priimant
sprendimus del
gimnazijos strateginiq
prioriteq, tikslq bei
laukiamq rezultatq. (201 9
m. I ketvirtis)

1.1.1.3.1. 99 proc.
bendruomenis nariq dallvavo
priimant sprendimus del
gimnazijos strateginiq
prioritetq, tikslq bei laukiamq
rezultatq. (2019 m. I kewirtis).
Rezultatas pasiektas.

I .l .l .4. Parengtas
gimnazijos 20 19 -2021 m.
strateginis planas, jam
pritarta steigdjo. (2019 m.
I ketvirtis)

1 .l .l .4.1 . Parengtas gimnazijos
2019 -2021 m. strateginis
planas (2019 m. I kewirtis).
1.1.1.4.2. Strateginis planas
buvo pristarytas
bendruomenei: mokyojq
taryboje, tevq taryboje bei
gimnazijos taryboje.
1.1.1.4.3. Gimnazijos
strateginiam planui pritare
steigejas, planas patalpintas
gimnazijos svetaineje.
llltBs : //z i bury' s. pri ena i. I m. I Vwp
:
qonlcnt/uploads/20 I 9/05/Strate
ginis-planas-20 I 9-202 Lodf
Rezultatas pasiektas.

L I .2. Bus

igyvendinamos
Tevq tarybos
veiklos ir
in ic iatyvos.

I .l .2.1 . lgY uendintos 2
Tevq tarybos iniciat),rros
(prevencija prie5 r[kym4,
uniformq devejimas).
(2019 m. II, IV
kewirdiai).

I .l .2.1 .l . Tevq iniciaqva -
akciia ,,Devim" - tevai tikrino,
kiek mokiniq devi mokyklines
uniformas. (2019 m. II
kewirtis)
1.1.2.1.2. T6vai suorganizavo
akcij4 fiksuoti r[kandius ir
garinandius mokinius prie
kapiniq ir bibliotekos.
Medziaga nusiqsta Prienq
rajono PK. (2019 m. II
kewirtis)
| .l .2.1 .3. Surengta mokiniq,
klases vadovq, mokytoiq ir
tevq Advento vainikq pynimo
popiete. (2019 m. IV ketvirtis).
| .l .2.1.4. Parengtas
sveikinimas mokiniams ir
mokyojams, tevq pagamintos
ir iteiktos Sventines 2vakelds
Kaledq proga.920l9 m. Iv
ketvirtis).
l. 1.2.1 .5. Tevq iniciaty ua -
kitq tevq skatinimas dallvauti
ugdymo procese - mokiniq
tevams i el. dienyn4 i5siqstos
Zinutes del uniformu deveiimo.



riikymo, gimnlz ijos taisykliq
laikymosi. (2019 m. lll
kewirtis).
1.1.2.1.6. Tevq tarybos
iniciatyva -patobulinta Tevq
dienq organizacija (tevai
registruojasi i Tevq dienas ii
anksto el. dienyne).
Rezultatas pasiektas.

I .l .2.2. Bus pravesti ne
maiiau kaip l- 2
Svieteji5ki renginiai
tevams.

1.1.2.2.1. Pravesti du
Svieteji5ki renginiai t€vams ir
visai gimnazijos
bendruomenei.
Rezultatas pasiektas-

1.1.2.3. Tevai padeda
organizuoti renginius, ne
maZiau nei 25 proc. tevq
juose dalyraus.

I .1 .2.3.1 . 25 proc. tevq padejo
organizuoti renginius:
Kaledine pamoka, Mokltojo
dienos Regata, Seimos savaite,
ProtmUiis.
1 .1 .2 .3 .2 . Daugiau kaip 3 0
proc. tevq dalyvavo juose.
Rezuhatas pasiektas

1.1.3. Bus
skatinama
mokiniq lyderysti.

1.1.3.1. Bus
suorganizuota Gimnazijos
mokiniq seimo nariq,
klasiq seniunq iniciatyvq
muge. (2019 m. II
kewirtis)

1.1.3.1.1. Suorganizuota GMS
nariq, klasiq seniiinq
iniciatyvq muge (2019 m. II
ketvirtis).
1.1.3.1.2. Pateikti pasillymai:
* poilsio erdv6s;
* Seimq savaitds renginiai:

l. 1.3. 1.3. Inicijuotas mokyklos

skambudio keitimas (2019m. I
kewirtis).
1.1.3.1.4. Atlikta mokiniq
apklausa,,Kada pamokoje

idomu mokytis?" (2019 m. IV
ke&irtis).
1.1.3.1.5. Sia tema bendru

susitarimu daly,rrauta

diskusijoje su MT. Susitarta

del MG ir mokiniq diskusijq
2019-2020 m.m.

Rezuhatas pasiektas.

l. 1.3.2. lgy'r,,endintos 2-3
mokiniq iniciatyvos.
(2019 m. IV ketvirtis)

1 .l .3.2.\ . [gynuendintos 5

mokiniq iniciatyvos:
1.1.3.2.1.1.
Folkloro vakarone su VU
Kauno fi lologijos fakulteto
ansambliu ,,Uosinta'). (2019 II
kewirtis)
1.1.3.2.1.2. Seimq viktorina
(Dalyvavo mokiniq Seimq
komandos) (2019 m. II
kewirtis).
1.1.3.2.1.3. Akustinis vakaras.
Dalwavo gimnaziios



mokiniai, mokltojai, buvg
gimnazistai, Biritono
gimnazijos mokiniai ir
mokyojai. (2019 m. IV
kewirtis).
1 .t .3.2.1 .4.
Labdaros akcija,,Pyragq
diena" (2019 m. IV kewirtis).
l.1 .3.2.1.5. Sventinis renginys
Mokyojq dienos proga-
pamokos mokytojams (2019
m. IV ketvirtis).
Rezuhatas pasiehas.

1.2. UZtikrinti
ugdymo(si)
kokybg ir
veiksmingum4,
siekiant sklandaus
mokymosi ir
gyvenimo ryiio.

I .2.1 . Bus sukurta
gabiq vaikq
skatinimo sistema

I .2.1 .l . Sukurta Gabiq
vaikq skatinimo sistema
(2019 m. II ketvirtis).

1 .2.1 .1 . Sukurta Gabiq vaikq
skatinimo sistema. Priimti
bendri susitarimai: sudarlti
kriterijus gabiq vaikq atrankai
irjq apdovanojimui 2020 m. II
ketvirtyje. (20 1 9 Metvirtis)
Rezultatas pasiekas.

1.2.1.2. Surasti nuolatiniai
Sios programos remejai.

1.2.1.2.1. Surasti nuolatiniai
5ios programos remejai: UAB
,,R[dupis",,,Strieldiq
lentpj[ve", UAB,,Wilara".
Rezultatas pasiektas.

1.2.2. Tarptautiniq
projektq veiklos
integruojamos i
ugdymo(si)
proces4.

1.2.2.1 . lglnrendinti ne
maiiau nei 3 tarptautiniai
projektai.

I .2.2. I .1 .SMPF, Erasmus*
projektas,,HELP", sutarties
Nr.201 8-1 -FRO I -KA229-
047988-2.
1 ?.2.1.2. Erasmus+ (KA2)
,,SiuolaikiSki mokymosi ir
vertinimo metodai - kelias i
asmening paZangq ,, Nr.20l8 -
I LTol-KA20l-047076.
I .2 .2 .l .3 . Erasmus+ programos
I pagrindinio veiksmo
projekto Nr. 2018-l -LTol -
KA1 0I-046930 "Novatori5kq
ugdymo(si) praktikq taikymas
gerinant mokiniq mokymosi
pasiekimus".
1.2.2.1.4. Svietimo mainq
paramos fondas, Erasmus*
projektas,,Europos Zalias
tikslas - Svari energija ir
aplinkos dama prieS klimato
kait4", sutarties Nr.20l9-l -
tT02-K4229-062189-4.
Rezuhatas pasiehas.

I .2 .2 .2 . lgyvendinama
mainq programa su JAV.

1.2.2.2.1. fsak. Nr. ( 1.5)V-50,
2019-03-28- programos
pavirtinimas.
lr2.2.2.2.2019 m. balandiio 3

d. - baland2io 13 d. i
gimnazij4 atvyko 2 mokyojai
ir 6 mokiniai i5 University-
Prep Sietlo.

9
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L2.2.2.3. fsak. Nr. ( I .6) V8-
325,2019-10-18.

I kult0rinius mainus vyko 2
mokltojai ir 6 mokiniai (2019
m. spalio 22 - lapkridio 5 d.d.)
Rezuhatas pasiekas.

1.2.2.3. lgyvendinamos
jaunimo mainq programos
su Lenkija, Ukraina

L2 .2 .3 .l . Pateikta paraiSka

Lietuvos ir Ukrainos fondo
tarybai projekt4 ,,lstorija ir
kultura - tiltas tarp Lietuvos ir
Ukrainos". 20 19 -02-25.
1.2.2.3.2. Vykdomas projektas
"Legendq SeSelyje" su Lubanu
buvo apdovanotas EDU 2019
prizu - geriausias
bendradarbiavimo tarp
Lietuvos ir Lenkijos projektas.
2019-12-03 VarSuvoje.
Rezultatas pasiektas.

1.2.3. Bus
sustiprinta Svietimo
kokybes kult[ra.

1 .2.3. I . lgy'r,rendinta
neformalaus ugdymo
programa VEIK. Ne
maZiau nei 80 proc.
mokiniq i5 soc. rizikos
Seimq dalyvaus Sioje
programoje. (2019 m.)

1.2.3. l. Igy'ruendinta
neformalaus ugdymo
programa VEIK. (2018-2019,
2019-2020)
1.2.3.2. 83 proc. (6 mokiniai i5
l-lll klasiq) lanko neformalaus
ugdymo program4 VEIK.
(2018-2019)
Rezuhatas pasiektas.

l 3. Tobulinti
ugdymo(si)
aplinkas.

1.3.1. Atnaujinti
vieS4sias erdves
gimnazijos
teritoriloje.

1.3.1.1. Atnaujinta ir
sutvarklta,,lauko klase".
(2019 m. Ill kewirtis)

1.3.1. l. 1. Atnaujinta ir
sutvarkya.,lauko klase".
(nuda2yi suoliukai, pastatlta
lenta) (2019 m. II kewirtis)
Rezultatas pasiektas.

1.3.1.2. frengtos vieSos
erdvds pamokoms-
diskusijoms lauke.
(2019 m. III ketvirtis)

I .3.1.3.1. Pradetos lrengti 2
poilsio zonos mokiniams
(uisakyti suoliukai,
medZiagos):
* 2 lauko klases gimnazijos
teritorijoje). (2019 m. IV
kewirtis)
Rezultatas pasiektas.

1.3.1.3.
Bendradarbiaujant su
Gimnazijos mokiniq
seimu bus irengtos l-2
poilsio zonos mokiniams.
(2019 m. IV ketvirtis)

1.3. 1.3. l.Bendradarbiaujant su
Gimnazijos mokiniq seimu
pradetos projektuoti 2 poilsio
zonos mokiniams:
tLauko kavine gimnazijos
teritorijoje (Siltuoju metq
laiku).
+ Poilsio zona - erdve be
telefonq IV auk5te prie Aktq
sales.

Rezultatas pasiektas.

1.3.2. Pagerinti
ugdymosi aplinkas.

1.3.2.1. Atnaujinta IT
jranga mokomrjq dalykq
kabinetuose. (2019 m. I-
IV ketvirdiai)

I .3.2.1 .l . Atnaujinta IT iranga
mokomqjq dalykq
kabinetuose: Mozaboard lenta,
3D spausdintuvas, naulal2
kompiuteriu klase. IT iranea



2.

1l

l0 kabinetq (2019 m. I-IV
ketvirdiai).
Rezultatas pasiektas.

rs, nelvvl(dvtos ar lYYl{d. i5 dalies dtl numatrtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Poilsio erdviu irengimas mokiniams Del linansiniq iitek liq

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.

3. [Jiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustat]tos, bet ir'1kd1tos
)ildoma, iei buvo atlikla veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo f staigos veiklai
3.1. Bendradarbiavimas su Izraelio ambasada.
5 mokiniq kelionei i Izraelio Valstybg (2019-02-11
2019-02-18).

3.1.1. Mokiniq susipaiinimas su
Izraelio valstybes kultiira. tradicijomis.
3.1.2. Mokiniai pasidalino savo
patirtimi su gimnazijos bendruomene.
3.1.3. Gimnazija pradejo vykdyti
projekto ..DraugiSkos bendruomends:
Mokfojai ir mokiniai. tirianrys ir
dokumenruojantys 2ydt1 bendruomenes
istorijq" veiklas . suburta mokiniq
komanda, kuri renka faktus apie buvusi4
Prienrl Zydu bendruomene.

uZduotis

tJZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. UZduotys ir.ykdytos ir virlijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai M
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius (ierai n
5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

Patobulintos ,clcrlcl
6.1 . Bendravimo ir bendradarbiavimo (LL3 kurybiniq komandq staiuodir] metu pristatl,ti
prangSimai apie bendravimq ir bendradarbiavimq visais lygmenimis)
6.2. Mokl.mo ir mokymosi (kvalifikacijos tobulinimo edukacine i5ryka Estijoje ,,Rezultatais
g4sto mokymo patirtis Estijos Svietimo istaigose")
6.3. Vadovo lyderystes (tarptautinis seminaras ,,Mokyklos lyderystes reforma" Vilniuie)
6.4. Motyvacijos i5laikymo besikeidiant sqlygoms, darbuotojq atsakomybes stiprinimo,
mokyklos specializacijos iSgryninimo ( ilgalaike kvalifikacijos tobulinimo programa vadovams
,,Bendradarbystes erdve: vadovai ir pavaduotojai")
6.5. Pagilintos Zinios apie sprendimq priemim4 ir jq igyvendinim4 (LieDm seminaras ,,Atvlrojo
mokymosi pripaZinimas: iS5ukiai, tendencijos, sprendimai")
6.6. Pagilintos Zinios Siuolaikinio mokymo(si) metoduose ir vertinime ( bendros darbuotojq
mokymo veiklos ,,Modem methods of leaming/teaching and assessment - a way to individual
progress", Ispaniioie).
6.7. Pagilintos Zinios, susijusios su darbo pamokejimo sistema Svietimo istaigose po 2019-09-
01 (seminaras ,,Darbo pamokejimo sistema".
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)etcnci.ios, ku rias tobulinti
7.1. Emocinio ir socialinio intelekto svarba profesiniame gyvenime
T.2.Bendradarbiavimas su suinteresuotomis Salimis gimnazijos iSoreie

7.3.Mokejimo mokytis kultiiros kfirimas

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

IrmaKadinauskiene 2020-01-20
(vardas ir pavardd) (dara)

IV SKYRIT]S
vERTI\IMO PAGRINDIIVIAS IR SII-L\.}TAI

zoza'ol'29
(data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

/-/a --.Ja r"rr-' o.r.r.o 2.o2O.,2.9. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
lerrrfi /1 1, -&-i L.'/<2 ,',-4' /.y1,/<?, ,2a</-e4e net'LZa ."eb'u.z'.no no totat/Z: .. * /,

'.b4)r,1c:tL1.
b;A-lo";d, da4i),rO.".C. ,t hlrL

!uu{ a74, ?(/I Prigrr1almouwaqesnaras alobelll
a(w,rd*sitBlIE{EIsras (data)(Svietimo jstaigos savininko teises ir

pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas I €24-{

(m6kyklo.le mokyklostarybos ir pavarde)



Prienq,,Ziburio" gimnazija
Direktord Irma Kaiinauskien6

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustrtomos ne maTiaLr kuip i rr ne 5

UZduotvs Siektini rezultatai

Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustat).tos
uZduotys ivykdytos)

9. l.Sudaryti sqlygasstiprinti
mokytojq meistrystq, kad ji
darytq teigiamq itak4 mokiniq
pasiekimams.

9.1.1. Bus skatinama
mokytojq meistryste -
taikyti ivairias vertinimo
strategijas ir b[dus
kiekvieno mokinio
gebejimq paZinimui,
mokymosi proceso bei
parZangos stebej imui ir
ivertinimui.

9. I .2. Bus patobulinta
,,Pamokq lankomumo
apskaitos, kontroles ir
gimnaziios nelankymo

9.I .1 .l . Bus igyvendinta
ilgalaike mokymo programa
mokytoj ams,,Ugdymo(si)
kokybes ir veiksmingumo
tobulinimas, siekiant sklandaus
mokymosi ir gyvenimo rySio",
kurioje dalywaus ne maZiau
kaip 90%o mokltojqir igytas
Zinias panaudos pamokose.
(201912020 m.m.)
9.1 .1 .2. Bus suorganizuotos 7
diskusijos: po I diskusij4 su
kiekvienaatskira metodine
grupe, administracija ir
mokiniais,,Kaip surasti
mokymo(si) dZiaugsm4?".
(2020 m.I, II ketvirdiai).
9. 1. 1.3. Kiekvienos diskusijos
metu bus priimti ne maZiau nei
2 susitarimai del mokiniq
motyvacijos siekti paZangos,

del mokymo(si) proceso
patrauklumo (efektyviausi
mokymo(si) metodai. (2020 m.
I, II ketvirdiai).
9.1 .1 .4. Ne maZiau nei 1 .5%
padides mokiniq
besimokandiqjq auk5tesniuoj u
lygmeniu.n
(2020 m.IV ketvirtis).

9.1.1.5. Ne maZiau nei 55%
mokiniq planuos su mokytoju
savo mokymosi tikslus ir
Zingsnius jiems pasiekti (2020
m. IV ketvirtis).
9. I .2.1 . Bus suorganizuota
Tevq tarybos, Gimnazijos
Mokiniq seimo ir Mokltojq
tarybos atstovq diskusija ,,K4



prevencijos tvarka"

9. I .3. Bus pradetos
jgyvendinti Mokinl s

mokiniui veiklos.

daryti, kad nebiitq
praleidZiamos pamokos?".
Priimti ne maZiau nei 4
susitarimai ddl pamokq
nelankymo prevencijos. (2020
m. II ketvirtis)
9.1 .2.2. Bus parengta ir
pristat).ta gimnazij os
bendruomenei nauja,,Pamokq
lankomumo apskaitos,
kontroles ir gimnazijos
nelankymo prevencijos
tvarkos" redakcija. (2020 m. II
ketvirtis)
9.1 .2.3. Ne maLiau nei 5%o

pageres pamokq lankomumas
lyginant su 2019 m. (2019 m.
mokiniq lankomumas pagerejo
1 6%). (2020 IV ketvirtis).
9.1.3.1. Kartu su VGK bus
suorganizuotagabiq vaikq ir jq
tevq diskusija apie mokiniq ir
jq tdvq lflkesdius ir ugdymo(si)
kokybg. (2020 m. I ketvirtis)
9.1.3.2. Vienq kart4 savaiteje

bus organizuoj amos mokiniq
konsultacijos mokiniams.
(2020 m.)

9.1.3.3. Ne maZiau nei l0%
mokiniq konsultuos savo
bendraamZius. Ne maZiau nei
l5% mokiniq dalyvaus
konsultacijose. (2020 m. IV
ketvirtis)

9.2. Kurti saugi4 socialing
emocing aplink4.

9.2. Lfkurtas Alumni
klubas.

9.2.1 .1 . {kurtas Alumni klubo ir
suburta komanda. (2020 m.1
ketvirtis).
9.2.1 .2.Klubo veikloje dalyvaus
ne maZiau nei 15 nariq. (2020
m. IV ketvirtis).
9.2.1.3. Suorganizuoti 2
susitikimus su Alumni klubo
nariais ir gimnazijos
bendruomene, priimti ne
maZiau nei 2 susitarimus del
bendradarbiavimo kuriant
saugiE socialing emocing
aplink4 mokykloie. (2020 m. II,



9.2.2. Pagerejusi
bendradarbiavimo
kultlra.

IV ketvirdiai).
9.2.2.1. Bus atliktas tyrimas del
bendravimo, bendradarbiavimo
ir saugios emocin6s aplinkos
gimnazij oj e (mokltoj ai,
mokiniai). (2020 m.I ketvirtis).
9 .2 ,2 .2 . Brts suorganizuotos 2
diskusij os mokytoj ams,
mokiniams: ,,Kas yra saugi
socialine emocine aplinka
mokyojui ir mokiniui?"
,,Kaip suprantate
bendradarbiavimo kultlra?".
(2020 m.ll, IV ketvirdiai)
9.2.2.3. Kiekvienos diskusijos
metu bus priimti 3 susitarimai
del saugios socialines ir
emocines aplinkos gimnazijoje,
bei bendradarbiavimo kult[ros.
(2020 m.lI, IV ketvirdiai)
9 .2 .2 .4 . Moky\ojq komandos
dalyvauja tarptautiniq projektq

igyvendinimo veiklose. Bus

igyvendinti ne maZiau nei 3

tarptautiniai projektai.(2020
m.)
9 .2 .2 .5 . Bus iglwendinta
neformaliojo Svietimo
programa,,Forumo teatras".
Ne maZiau nei 30 % mokiniq,
nurodandi q, kad tarpasmeniniai
santykiai yrajq silpnoji sritis,
dalyvaus programoje. (2020
m.)
9.2.2.6.Ne maZiau nei 807n

mokiniq ir 90% mokytojq
jausis emociSkai saugtis
gimnazijoje. (2020 m. IV
ketvirtis.)

9.3.Kurti mokymuisi palankias
aplinkas, kurios darytq poveiki
individualiai mokini q paZangai.

9.3. L ltraukti gimnazijos
mokinius i,,Dalyvaujamo
biudZeto" iniciatyvos
veiklas.

9.3. 1.1. Suorganizuoti
susitikimas su TILS atstovais,
gimnazistq pasifllymai
dallwauj amaj am biudZetui.
(2020 m. sausio men.)
9.3. 1.2. Projekto igyvendinimui
skirti 1000 eury i5 surinktq 2%
paramos le5q. (2020 m. kovo
m6n.)
9.3. l.3.Dalyvaujamojo
biudZeto iniciatyva f gyvendinti



9.3.2. Pagerinti ugdymosi
aplinkas.

iki 2020 m. birZelio mOn.

9.3.1.4. Sukuriamos ne maZiau
nei dvi mokymuisi palarkios
aplin](os.
9.3.1.5. Ne maZiau nei 20 proc.
mokiniq dalyvaus Siq

iniciatyvq igyvendinime.
9.3.1.4. Bus atlikti du tyrimai
kiek mokiniai Zino apie
gimnazijos biudZet4. (2019 m.
l-ll ketvirdiai).
9.3.2. 1. Trijuose biologijos,
fizikos, istorijos kabinetuose
bus irengtos MozaBook lentos.
(2020 m. I-lV ketvirdiai).
9.3.2.2. IT kabinete bus
nupirktas 3D spausdintuvas.
(2020 m.I ketvirtis)
9.3.2.3. Bus irengta nauja 25
vietq kompiuteriq klase 203
kab. (2020 m. II ketvirtis).
9.3.2.4. Bus atnauj intas
psichologo kabinetas: baldai,
grindq danga.
2020 m.ll ketvirtis

10. Rizika, kuriai csant nustatytos uZduotys gali bEti neivl,kdvtos(aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos iv1,kd1ti Sias uZduotis)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

d*e*r^,-A* ryr.ryI
pareigos) (vardas ir pavardd) (data)

,'//t7(p*"r"g

doma suderinus su 5vietimo istaigos vadovu
10. LCim4azijos bendruomenes poreikiai pakoreguos veiklos prioritetus.
1 0.2.Gali plitrlkti fi nansiniq iStekliq.
I 0 6ienu ralono savlvabvhAs meras

r+e/,/ ,blD'a)-),
AlvydasJalcekauskas

(lvietimo istaigos savininko teises ir (paraSas

pareigas jgyvendinancios institucijos
(vardas ir pavard6) (data

usipaZinau.
,r,-, /.1,-i."


