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(Trumpa informacija apie mokyklg, uokini4 skailiaus kaitq, Jinaasavimq, mokiniq pasiekim4 rezultatus)
Trumpa informacija apie mokyklq, mokiniq skaiiiaus kait4. Jiezno gimnazlja (toliau -

Gimnazija) 2019-2020 mokslo metus pradejo turedama 221 ugdytini. Ugdyiniq skaidius 2019 m.
gmodZio 3l d. duomenimis nepasikeite: 166 mokiniai (12 klasiq komplektrl), l6 priesmokyklinio
ugdyrno grupes vaikq (l prieSmokyklinio ugdyrno grupe), ir 39 Ikimokyklinio ugdymo sklriaus
(toliau - Skyrius) ugdytiniai (3 gmpes). Gimnazijoje ugdyiniq skaidius kasmet mazeja:

tr Ugdytiniq skaiiius

Paveiksl6lyje pateikiamas kasmetinis ugdyiniq skaidius gruodiio 3l d. duomenimis. 2019
m. Gimnazijoje beveik neliko mokiniq i5 Prienq rajono Jiezno paramos Seimai centro: mokosi tik
l. Beveik treddaliui ugd)'tiniq (31,32 proc.) skiriamas nemokamas maitinimas (skirta 57 moki-
niams). NeZymiai maZ6ja specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq dalis (2018-2019 m. m. Sie mo-
kiniai sudare I 0,88 proc., 2019-2020 m. m. - 9,04 proc.): pagal pritaikytas programas gimnazijoje
mokosi I I mokiniq, pagal individualizuotas programas - 4 mokiniai. Palyginus su ankstesniais
mokslo metais, i5lieka pana5us paveZamq mokiniq skaidius - 85 (2018 m. paveZami buvo g3 ug-
dyiniai; 2017 m. - 92 ugdytiniai). Gimnazijoje veikia I pailgintos mokymosi dienos grupe, kuri4
lanko 29 pradiniq klasiq mokiniai. Dirba 58 darbuotojai (2 maLiau nei prieS merus), iS kuriq 36
mokyojai, 4 pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininke, 3 administracijos vadovai, vyr. buhal-
tere bei l3 jq. Gimnazi ja iS viso turi 54,16 erato (vidutiniSkai



0,93 etato vienam darbuotojui): apskaidiuota 20,36 etato mokytojams bendrajame ugdyme iidar
33,8 etatinig pareigybiq y,ra patvirtinusi Prienq rajono savivaldybes taryba.

Trumpa informacija apie 2019 metrl finansavimq. 2019 m. biudZeto ptanas fvykdytas.
Gimnazijos biudZetq stdard 77 6229 Eur. Ii jq gimnazijos darbo uZmokes6io l6sos buvo 634700
Eur, mok),rno leSos - 437300 Eur, savivaldybes - 204000 Eur. Socialinio draudimo imokos sudare
10100 Eur, prekems ir paslaugoms buvo panaudota 109552 Eur. I5 jq mitybai - 16460 Eur, medi-
kamentams - 175 Eur, ry5iq paslaugoms - 897 Eur, transporto iSlaikl,mui - 16500 Eur, aprangai ir
patal,yr,ei - 276 Eur, komunalinems paslaugoms - 54700 Eur, kitoms paslaugos ir kitoms prekems
- 13778 Eur, socialinei paramai pinigais - 20477 Err, ilgalaikio turto isigijimui - 1995 Eur, kvali-
fikacijos kelimui - 1763 Eur, informacinems technologijoms - 3687 Eur, reprezentacines islaidos

107 Eur, darbdaviq soc. paramai - 1400 Eur.
UZ suteiktas Svietimo istaigos paslaugas 2019 m. surinkta 17528 Eur. 2019 m. buvo nu-

pirkta mokymo priemoniq uZ 3775 Ev ir vadoveliq uZ 756 Eur.
Per 2019 m. gauta 989,07 Eur parama i5 fiziniq asmenq ir 88 Eur ii juridiniq asmenq (UAB

,,Euro automatai").
Trumpa informacija apie 2019 mokiniq pasiekimq rezultatus. Bendras visq Gimnazijos

mokinig metinis paZangumas neZymiai pakilo - I ,3 I proc. (Zymiausiai (7,1 6 proc.) pakilo 5-8 kla-
siq koncentre).

Nacionaliniq mokinig pasiekimq patikrinimo (NMPP) 2019 m. rezultatai pateikiami pagal
vidurkiq palyginimq su NMPP dalyvavusiomis mokyklomis:

Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinime (PUPP) dalyvavo 23 gimnazijos II klases moki-
niai. Abiejq PUPP rezultatai aukitesni uZ Gimnazijos praeitq metq rezultatus: lietuviq kalbos ir
literat0ros - 1,01 balo, matematikos - 1,57 balo.

Lyginant 2019 m. valstybiniq brandos egzaminq rezultatus su praeiq mokslo metq rezulta-
tik geogafiios VBE balai wa auk5tesni.

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIU MOKINIU PA.

sr E KINtA}ts cERI\'t'r IGyvENDININIAS

(Trumpai aptariama iietimo btaigos strateginio plqno ir metinio veiklos plano igtvendinimo kryptys ir pateikiani
svaiausi rczultatai bei rodikliai, piemonis mokini4 pasiekimams getinti beijq rczultatai)

Strateginio plano ir metinio veiklos plano igp'endinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei
rodikliai Jiezno gimnazijos 2016-2018 m. strateginio plano paZangos rodikliq galutin! vertinim4
sudaryta gnrpe atliko ir pristate 2019-02-04 Mokltojq tarybos posedyje ir 2019-02-06 Gimnazr;os
tarytos posedyje. lvertinus per straregini laikotarpi pazangos rodiklius, nustatlta, kad pavyko pa-
siekti 81,3 proc. (26 rodikliai) visq rodikliq planuot4 pasiekimu lvgmeni. 18.7 proc. - pasiekta ii

Klase 2 k]as6 4 klas6 6 klas6

Klases
vidurkis

Skirtr.rmas
pagal NMPP
dalyvavusias

mokyklas

Klases
vidurkis

Skirtumas
pagal NMPP
dalyvavusias

mokvklas

Klases
vidurkis

Skirtumas
pagal NMPP
dalyvavusias

mokyklas
Matematika 72,6 -5.1 55,0 -0.7 41.7 -0,9
Skaityrnas -71 A -9,3 54,3 +3 51) +1 .4
RaSymas (teksto
klrimas)

't4,7 +0,1 5l ,0 -4,4 44,6 +2.3

Raiymas (kalbos
sandaros paZini-
mas)

74,3 -4,9

Pasaulio paZini-
mas

60,8 +13.7



dalies (6 rodikliai), nd vienas rodiklis nebuvo ivertintas ,,nepasiekta" (iS 32 paZangos rodikliq). At-
siZvelgiant i strateginio plano daugumos paZangos rodikliq planuotq pasiekimq lygmeni ,,pasiekta'.
arba,,i5 dalies pasiekta", strateginio plano igyvendinimas minetl.l tarybq posediiuose buvo vertina-
mas,,labai gerai". Jiezno gimnazijos 20191021 m. strateginiame plane numatltos trys strategines
kryptys (tikslai): l. Uztikrinti saugios ir Siuolaikiskos ugdymo(si) aplinkos tvarumq, kuri tenkintq
Gimnazijos bendruomends poreikius;2. Dr4sinti kiekvieno bendruomends nario augim4 ir sekmg,
kuriant savit4 veiklos ritm4; 3. Keisti pedagogr.l metodinio bendradarbiavimo praktikas, palaikant
dalijim4si intelektualiniais resursais bei patirtimi. Po vieneriq metq strategijos fgyvendinimo laiko-
tarpio pazangos rodikliq vertinimui atlikti sudarytos darbo gmpes, kurios pagal turimus duomenis
(2019 m. plaiiojo !sivertinimo ataskait4, giluminio vertinimo sridiq iSvadas, tevq, mokiniq klausi-
mynq duomenis IQES online sistemoje, surinktus tikslingai Mokyklos paZangos anketai pildlti bei
kitais budais rinktus Gimnazijos bendruomends nuomonE iliustruojandius ivertinimus) nuo 2020 m.
sausio 2 d. pradejo rodiklig vertinim4 ir apibendrintas iSvadas pristatys 2020 m. vasario mdnesi Mo-
kyojq tarybos posedyje.

Prienq r. Jiezno gimnazijos 2018-2019 mokslo metq veiklos plano iisami igyvendinimo ana-
lize pateikiama Prienq r. Jiezno gim nazijos 2019)020 mokslo metq veiklos plane (http://iieznogirn-
naziia.lt rvp-contenttuploads/20I 9/ | 2r Veikios-plalas 2019 2020_,/oC'.1,%AESAKyMU t.pd1) 6-19
psl. Mokyojq tarybos nuomone,2018-2.0'19 m.m. veiklos tikslq ir uZdaviniq lgyvendinimas verti-
namas labai gerai. Prienq r. Jiezno gimnazijos 20191020 mokslo metq veiklos plane fiksuojami du
Gimnazijos bendruomends susitarimai d6l veiklos tikslq: l. Gerinti mokiniq pasiekimus, taikant i-
nova[vias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas; 2. Puoseleti gimnazijos verrybes, taikant
vis paZangesnes profesinio dialogo bei mokiniq savivaldos formas. Abiejq tikslq i5sikeltq uZdaviniq
sekmingumas ir priemoniq kokybe bei veiksmingumas bus matuojamas, kaip ir kasmet, atliekant
tarping analizg Mokyojq tarybos posedyje 2020 m. vasario men. ir galuting analizg Mokytojq tary-
bos ir Gimnazijos tarybos posedZiuose 2020 m. birZelio men.

Priemon6s mokiniq pasiekimams gerinti bei jU rezultatai. Mokiniq pasiekimams gerinti
Gimnazijoje yra priimti bendri susitarimai. Jie uZfiksuoti Prienq r. Jiezno gimnazijos mokiniq mo-
kymosi pasiekimq gerinimo plane 2018-2019 mokslo metams, patvirtintame 2018 m. rugpjiidio 3l
d. direktoriaus lsakymu Nr. (1.3.)-Vl-237. Sio plano efekt),vumas buvo aptartas 2019 m. vasario 4
d. Moky,tojq tarybos posedyje (protokolas Nr. l). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Mazuro-
niene posedyje pristat6 mokiniq per IQES online platform4 atlikto klausimyno apie taikomq moky-
mosi gerinimo priemoniq efektyvumq rezultatus, iSrySkino auk5diausiq ir Zemiausiq verdiq priemo-
nes. Pagal pateiktas i5vadas, priimti konketiis susitarimai: L Kas antrA menesi organizuoti toje pa-
dioje klaseje dirbandiq mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq susirinkimus; 2. pagal sudarytus
grafikus vesti refleksinius ugdytiniq, jq tevq ir klasiq aukl6tojq pokalbius (pagal Prienq rajono savi-
valdybes lyderyst6s pletros modeli). Siais susitarimais 2019 m. vasario 7 d. direktoriaus lsakymu Nr.
(1.3.)-Vl-49 papildytas minetas pasiekimq gerinimo planas. Atkakliai siekiant padaryi proverZ! re-
zultatuose, visus 20,l9 m. administracija nuosekliai organizavo toje padioje klas€je dirbandiq moky-
tojq ir pagalbos mokiniui specialisq susirinkimus, kuriuose aptariamos mokiniq ugdymosi ar lanko-
mumo problemos ir priimami konketDs susitarimai, susitariama d6l atsakomybiq uz juos. Didete
dalis atsakomybes buvo priskirta Gimnazijos projekto ,,Pagauk pamok4" valdymo komandai: ji kas
menesi atliko mokiniq pamokq nelankyno rodikliq stebesen4, prieiasdiq analizg, nusimate konkre-
dius veiksmus, juos igyvendino. Ryikiausias visq taikytq priemoniq poveikio rezultatas - Zenkliai
sumaZintas mokiniq praleidZiamq pamokq skaidius. Lyginant pastarqjq 2 metq laikotarpi, 36,6 proc.
sumaZejo nepateisintq pamokq skaidius vienam mokiniui: 5-8 klasiq koncentre nepateisintq pamokq
skaidius, tenkantis vienam mokiniui, sumaZintas 43,56 proc., o gimnazijos I-IV kl. konc entre -29,64
proc.

Prienq r., Jiezno gimnazijos mokiniq mokymosi pasiekimq gerinimo planas 2019-2020
mokslo metams Mokytoiq taryboje rengtas 2019 m. spalio 22 d. (protokolo Nr. l0). Jo efektynrmo
stebdsena numatyta vykdli 2020 m. vasario men.
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II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uzduo-

tYs)

Siektini rezulta-
tai

Rezultatq vertinimo rodik-
liai (k-uriais vadovaujantis
vertinama, ar nustabrtos

uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1- tJZtikrinti
geresnius moki-
niq pasiekimus ir
mokymo(si) ko-
kybg, igalinant
mokytojus orga-
nizuoti daugiau
iiuolaiki5kq pa-
mokq irlar
veiklq.

I .1 .l . Bus ku-
riamas ir ii-
bandomas nau-
jas ugdymo nr-
rinys.

I .l.l.l. Gimnazijos ko-
manda, vadovaujama di-
rektords, dalyvaus vi-
suose organizuotuose
respublikinio projekto
,,lnformatika pradiniame
ugdyrne" mokyrnuose
mokykloms ir isitrauks i
k[rimo ir i5bandymo
veiklas pagal pasirengt4
planq. Bent vien4 kart4
per 2019 m. sukurtais ir
iSbandyais integruoto
informatikos mok).rno
veiklq pavyzdiiais daly-
sis patirtimi su rajono ar
respublikos mokytojais.

Sudarya Gimnazijos komanda
pagal pasirengt? plane isitrauke i
projekto kirimo ir i5bandymo
veiklas. 2019 m. kovo 6 d. Gim-
nazij oje ivykusiame informatikos
mokytojq metodinio blrelio pasi-
tarime N. Zujiene. L. Arbadiaus-
kien6 ir D. Acuviene pristate pa-
tini,,tnformaciniq technologijq
integravimas j pradinj ugdymq".
{ lrr.!I!--!p!I!u]!-r.i!n !1t{p:s-e :
tent,/unloads/20 I 9-03-06-lnf.pdfl .

Sukurtais ir iSbandytais integ-
ruoto informatikos mokymo
veiklq pavyzdiiais projekto ko-
manda dalijasi Gimnazijos svetai-
n6je (http:/i i ieznoqimnaziia.lt/in-
fom.ratika-oradiniame-u gdyme0.
Veiklos .,Virtualaus pasaulio kii-
rimas" apraSynas skelbiamas
https:/ www.rrpc.smm.lr projck-
tai/infoprad/r eiklos2.php

I . I .l .2. Gimnazijos ko-
manda, vadovaujama di-
rektores, iSbandys,,In-
tegralaus gamtos
moksh4 kurso 5-8 kla-
sdms" program4. Bent
vien4 kartq per 2019 m.
intemetineje projekto
erdveje dalysis plana-
vimo pavyzdZiais bei
bent 2 iSband1.trtr veiklq
apra5ymais.

Sudaryta Gimnazijos komanda
(N. Zujien6, V. Mekionltd,
V. Jandiauskiene) tariasi del
programos i5bandymo. 2018-
2019 mokslo metais programa
buvo iSbandoma tik 5 klaseje,
2019-2020 mokslo metais - 5 ir
6 k[. Gimnazijos komanda inter-
netineje projekto erdveje
http://gamta5-
8. lt'rna.cw modr'foldcrh'icw. php?i
d- l32x 2019 m. paskelbe 5 kla-
ses ilgalaiki gamtos mokslq kurso
metini planq bei parenge ir pas-
kelb6 sekmingiausias projekto
veiklas.

l.l .2. Bus pa-
rengtas ir ,gy-
vendinamas il-
galaikis gamta-
mokslinio ug-

I .l .2. Bus suburta pro-
jekto komanda, suside-
danti i5 pradinio ug-
dymo bei gamtos
mokslq srities mokyojq,
siekianti Gimnazijoje
kurti ugdymo strategiia,

Suburta projekto komanda, pa-
rengtas ir 2019 m. balandZio 2 d.
direktoriaus isakymu Nr. (1.3.)-
Vl -l 17 pawirtintas ilgalaikio
gamtamokslinio ugdl,rno proj ekto
,,Mlsq atradimai" planas. Iki



dymo projek-
tas ,,M[sr] at-
radimai".

kaip didinti mokiniq sa-
varankiSkum4 planuo-
jant ir atliekant stebeji-
mus bei bandymus. Iki
2019 m. kovo I d. pa-
rengtas ilgalaikio pro-
jekto planas. Iki 2019
m. gmod'Zio 3l d. igy-
vendinama bent 75 proc.
suplanuotq 2019 m.
veiklq.

2019 m. gmodZio 3 I d. lgyven-
dinta 90 proc. suplanuotq veiklq.
Susitarta del vienos neigyvendin-
tos veiklos formos: nutarta Jau-
nojo mokslininko u2raEing pildyi
Gimnazijos svetain6je (vesti vyk-
dytq projekto veiklq met-
rasti). Parengtas ir patvirtintas
(2019 m. spalio 15 d. direktoriaus

isakymas Nr. (1.3.)-V1-262) pro-
jekto apra5as, suplanuotas pro-
jekto ilgalaikis igyvendinimas iki
202 t m. birZelio men.

I .2. Inicijuoti
pedagogq profe-
sini dialog4, ie5-
kant veiklq bei
formq ivairoves.

1.2.1 . Bus su-
daryos s4ly-
gos mokyo-
jams mokyis
vieniems iI
kitq, stebint ir
vedant atviras
pamokas.

1.2.1. l. Gimnazijoje pa-
gal susitarimus del ko-
kybiSkos pamokos krite-
rijq bus parenga ir iki
2019 m. vasario 28 d.
direktoriaus !sakyrnu
patvirtinta pamokos ste-
bejimo forma.

Gimnazijoje metodin6se gn:pese
buvo susitarta del kokybi5kos pa-
mokos kriterijq, parengtas ir 2019
m. vasario 20 d. direktoriaus isa-
kymu Nr. ( L3. )-V l-65 patvirtin-
tas pamokos stebejimo protoko-
las.

I .2. 1.2. Parengtas mo-
kytojq projekto,,Kvie-
diu i pamokq" atvirq pa-
mokq vedimo tvarkara5-
tis iki 2019 m. kovo l5
d.

2019 m. kovo 3l d. parengtas
mokyojq projekto ,,Kviediu i pa-
mokq" atvirq pamokq vedimo
tvarkara5tis. f gyvendinant Eras-
mus+ programos I pagrindinio
veiksmo bendrqo ugdymo mobi-
lumo projekq Nr. 2018- I-LT0l -
KAl 01-046,,Novatori5kq ug-
dymo(si) praktikq taikymas geri-
nant mokiniq mokymosi pasieki-
mus", pamokos studijos metodu
per 2019 m. vesta l0 pamokq.

1.2.1 .3. Per metus 80
proc. mokyojq ves bent
po vien4 atvir4 pamok4
kolegoms. Ne maZiau
kaip 50 proc. mokyklos
mokytojq stebes kolegq
atviras pamokas.

Per 2019 metus Gimnazijoje pra-
vesta l0 awiry ir 14 integruoq
dviejq ar daugiau pedagogq ve-
damq pamokq. Per metus tokias
pamokas vede apie 63 proc. mo-
kytojg. 56 proc. mokyklos moky-
tojq stebejo kolegq atviras pamo-
kas.20l9 m. spalio 3 d. Peleko-
nyse lietuviq kalbos mokyoja
metodininke B. Didkuviene
vede,,Smetoniskas pamokas",
skirta Jiezno kraStiedio profeso-
riaus Antano Klimo 95-osioms
gimimo metinems. I Sias pamokas
buvo kviediami rajono mokyklq
mokiniai ir mokyojai (hll!: kvit-
ri na. It. I e2E g1aq1nqf,4plg(o-
niu-rrokvkloic/).



I .2.1 .4. Parengta ir Mo-
kyojq taryboje iki 2019
m. rugpjiidio 3l d. pris-
tdtyta paLyma apie pra-
vestas atviras pamokas.
Po tarpusavio pamokq
stebejimo priimtas bent
vienas konkretus susita-
rimas del pamokos ko-
kybes gerinimo.

Parengta ir Mokyojq taryboje
2020 m. sausio l6 d. pristatya
paLyma apie 2019 m. stebetq pa-
mokq kokybg. Priimtas susitari-
mas paZyrnoje pateiktas iSvadas ir
rekomendacijas naudoti Prienq r.
Jiezno gimnazijos mokiniq moky-
mosi pasiekimq gerinimo plano
2019-2020 mokslo metams. pat-
virtinto 2019 m. spalio 25 d. di-
rektoriaus isakymu Nr. ( 1.3.)-Vl-
275, konl<retinimui ir tikslinimui.

1.2.2. Bus
suorganizuota
Gimnazijos
mokltojq
gerosios patir-
ties konferen-
cua.

1.2.2.1 . Gimnazijoje iki
2019 m. birZelio 30 d.
suorganizuota vidaus
konferencija ,,Augu ir
auginu: Siuolaikine pa-
moka sekmds link", k-u-
rioje mokyojai pasida-
lins kokybiSko ug-
dymo(si) idejomis ir
sekmes istorijomis.

2019 m. balandZio 24 d. konfe-
rencijoje ,,Gera mokykla kiekvie-
nam. Susitelkime!" Prienq rajono
savivaldyb6s ugdymo istaigq pe-
dagogams moderuotas diskusijq
grupes ..Mokyojo poveikis moki-
niui, siekiant ugdymosi sekmds"
darbas. Gimnazijoje 201 9 m. ba-
landLio 25 d. suorganizuota vi-
daus konferencija ,,Augu ir au-
ginu: Siuolaikine pamoka sekmes
link", kurioje pedagogai ir pagal-
bos mokiniui specialistai pasida-
lino gerosios darbo patirties pra-
neSimais.

I .2 .2 .2 . Ne maZiau kaip
5 pedagogai parengs ir
skaitys prane5imus kon-
ferencijoje ,,Augu ir au-
ginu: Siuolaikin6 pa-
moka sekm6s link".

Konferencijoje ,,Augu ir auginu"
praneiimus reng6 ir skaitd I I
Gimnazijos pedagogq ir dvi
kviestines lektores. 2019 m. va-
sario 20 d. Gimnazijoje buvo or-
ganizuojama pradiniq klasiq mo-
kyojq metodin6 diena .,Kolega -
kolegai. f traukiantys metodai kri-
tinio mqstymo ugdymui" (51 da-
lyvis). kurioje praneSimus skaite
visos 4 pradinio ugdlnno mokyo-
jos thttps: spt.prienai.lrr.lt u p-

contentr'uoloads/Pa7oC 5 9zoB E-
vma-d%C4%971-skai-
tvt'70C5%B3-
prane%C5%A I im%C57oB3-
2019-02-20.pdt). 2019 m. balan-
dLio 17 d. socialiniq pedagogq
metodinio b[relio pasitarime 2
praneSimus skaite soc. pedagoges
R. Valatkaite ir D. Mazuroniene.
2019 m. gnrod2io l2 d. Gimnazi-
joje buvo organizuotas rajono lo-
gopedq ir specialiqjq pedagogq
pasitarimas. Jame geraia patirti



pristate (pranesimus skaite) logo-
pede R. Plentiene ir psichologe
E. TiSdenkiend.

1.2.3. Bus i5-
bandytos nau-
jos profesinio
dialogo for-
mos.

1.2.3.1. Mokyojams per
mokslo metus bus suor-
ganizuota bent I kultl-
rine ir I kvalifikacine ii-
vyka. Suorganizuotas I
iSvaZiuojamasis Moky-
tojq tarybos posedis mo-
kyklos darbams aptarti
ir veikloms planuoti.

2019 m. mok)'tojams buvo suor-
ganizuotos 4 kulr[rines iSvykos j:
DieveniSkiq istorinf regionini
park4 - NorviliSkiq pili (2019-04-
23); Trakus (2019-06-20); Alyq
(2019-09-30). Prienq kraSro mu-
ziejq ir Bir5tono apZvalgos bokit4
(2019-10-04). 2020 m. sausio l0
d. buvo suorganizuota Prie5mo-
kyklinio ir pradinio ugdymo mo-
kyojq metodines grupes kvalifi-
kacine iSvyka i Alyaus Sena-
miesdio prading mokykla.

1.2.3.2. Parengta apk-
lausa mokytojams del
tinkamiausiq bendra-
vimo ir bendradarbia-
vimo formq (mokyojq
tl,rimas apie Gimnazijos
mikoklimat4) ir jos re-
zultatai pristatlti Moky-
tojq tarybos posedyje iki
2019 m. gnlodZio 3l d.
Priimtas bent vienas
konkretus susitarimas
del mokyojq kolektyvo
mikroklimato gerinimo.

Atlikta mokyojq apklausa apie
mokyklos mikroklimat4 (IQES
M02 instrumentas). Jos rezultatai
pristatyti 2020 m. sausio l6 d.
Mokytojq tarybos posedyje.
Del mokytojq kolektyvo mikok-
limato gerinimo priimti tokie su-
sitarimai: pedagogams ar visiems
darbuotojams s4moningai lsit-
raukti i kult[rinius, paiintinius,
saviraiSkos renginius, kuriuos or-
ganizuos nuolat besikeidianti 3-4
darbuotojq komanda 4-5 kartus
per metus.

I .2.4. Pedago-
gai isitrauks i
sprendimq del
Gimnazijos
veiklos tobuli-
nimo prie-
mim4.

I .2.4. I . Kuriant strate-
ginl veiklos plan4, daly-
vaus beveik visi (ne ma-
Ziau kaip 90 proc.) Gim-
naziios pedagogai.

I strateginio veiklos plano ren-
gim4 isitrauke visi pedagogai
(20 I 9-03- 1 9 Mokytojq tarybos
protokolas Nr. 2) ir beveik visi
nepedagoginiai darbuotoiai.

1.2.4.2.ki2019 m.
gruod2io 3l d. i5 anksto
susitartu konkrediu laiku
organizuojamos ne ma-
Ziau kaip 2 mokytoj q
diskusijos (pasitarimai),
kuriose aptariamos
Gimnazijoje iSkylandios
problemos irjq spren-
dimo galimybes.

Vyko susirinkimai Gimnazijoje
iSkylandioms problemoms
sprgsti: d6[ mokiniq uniformq de-
vejimo (sausis-kovas), d6l pasi-
rengimo patobulintam etatiniam
apmokejimui (rugpjUtis). Visus
metus kiekvienos savait6s antra-
dieniais buvo organizuojami mo-
kyojq informaciniai pasitarimai.
Nuo 2019 m. rugsejo men. pra-
deta kiekvienos savaitds antradie-
niais organizuoti pasitarimus ne-
pedagoginiams darbuoto j ams.

1.3. Telkti bend-
ruomeng kurti
5iuolaiki5k4, mo-

I .3. l. Sukurtos
naujos ar at-

1.3.1.1. Iki 2019 m.
kovo l5 d. irengtas in-
formatikos ir gamtos

Iki 2019 m. kovo 15 d. buvo l-
rengtas informatikos ir gamtos
mokslq kabinetas l-4 kl. moki-
niams su 5 kompiuterizuotomis



tyvuojandiq, sau-
giq, sveik4, jau-
ki4 ugdyrno(si)
aplinke.

naujintos ug-
dymo(si) erd-
ves.

mokslq kabinetas pradi-
nio ugdymo koncentro
mokiniams su bent 5

kompiuterizuotomis
darbo vietomis.

darbo vietomis. 201 9 m. rugpj[-
iio menesf kabinetas papildytas
dar 6 naujomis darbo vietomis.

1.3.1.2. Iki 2019 m.
gruodzio 3l d. atnau-
jinta I kompiuterizuota
mokyojo darbo vieta, i-
sigltas I kompiuterinis
projektorius.

Iki 2019 m. rugsejo I d. atnau-
j inta 3 kompiuterizuotos moky-
tojq darbo vietos (27 , 29, 49
kab.). Nacionaline Svietimo agen-
tiira Gimnazijai, kaip projekto
,,Informatika pradiniame ug-
dyrne" dallvei, skyre 2 didesnio
rySkumo proiektorius (PJ2).

1.3. 1.3. Atnaujinta (i5-
daZyta) bent I Gimnazi-
jos erdve iki 2019 m.
rugpjDdio l5 d.

Vasario-kovo menesiais jrengtas
gamtos mokslq ir informatikos
ugdyrno kabinetas pradiniq klasiq
mokiniams. Rugpj[dio menesi at-
liktas akq sal6s ir mokyklos
antro auksto koridoriaus bei laip-
tiniq remontas.

1.3.2. Pamo-
kose ir kt.
veiklose bus
naudojamos
mokytojq ir
mokiniq kurtos
priemones.

1.3.2.1. Mokytojai pa-
rengia ir metodindse
gnrpese ar Metodineje
taryboje aprobuoja bent
5 mokom4sias priemo-
nes.

Nacionaliniame Svietimo akrua-
lrj.rl renginyje - metodq mug6je
,,Zaidimq vaivorykste 2019"
vyko visos Lietuvos pedagogq
sukurtq metodiniq priemoniq pa-
roda. Tarp geriausiq darbq pateko
ir Il-qja vieta nominuota Gimna-
zij os mokytojq metodininkiq
A. Jusienes ir V. Mekionytes
kurta priemone ,,Fizikos formules
kitaip". Rajono logopedq ir spe-
cialiqjq pedagogq metodinio b[-
relio pasitarime 2019 m. kovo 28
d. buvo pristatltos, aptartos ir
patvirtintos 5 spec. pedagoges
R.Plentienes parengos priemonds

0:up!fApeasra.!rXl{p:!er:
lcnl. uDloads 201 g-Ul-:8- Lo!ro-
ned9rt C5%B3-rrrie-
mon%C.l%97s.pd0
Gimnazijos metodinese grupese
aprobuotos 5iq mokomqig dalykq
metodines priemones: istorijos
(l), muzikos (l), fizinio ugdymo
(l), pradinio ugdymo (7).

1.3.2.2. Per metus mo-
kyojai parengia ir igy-
vendina bent I projekt4
aplinkq bendrak[rai.

Gimnazijos II aukite parodos ga-
lerijoje ,,Peleda" nuo 2019 m.
sausio surengta gimnazijos II-IV
klasiq mokiniq dailes darbq pa-
roda ,,Mandala", nuo rugsejo -
paroda ,,G6liq Ziedai". Nuo 2019



m. gegu2es m6nesio organizuo-
jama ir periodi5kai atnaujinama
keramikos darbq paroda (I a. sie-
nine ekspozicija). fgyvendintas
integnrotas dailes ir fizikos pro-
jektas ,,Fizikos formules kitaip"
aplinkq bendrak[rai (erdve prie
fizikos kabineto). Darbuotojq ko-
manda iki 2019 m. rugsejo m6n.

irenge poilsio kambari moki-
niams.

I .3.3. Bus die-
giama Olweus
programos ko-
kybes uZtikri-
nimo sistema
(oPKUS)

1.3.3.1. Iki 2019 m. ge-
guZes l5 d. pasiraSlta
sutartis su SPPC ir pagal
j4 Gimnazijoje sistemin-
gai vykdomos patydiq
prevencijos priemon6s.

2019 m. kovo 4 d. pasiraSlta
Olweus programos kokybes u2-
tikrinimo sistemos diegimo mo-
kykloje sutartis Nr. ESF3-4. Pa-
gal j4 Gimnazijoje sistemingai
vykdomos patydiq prevencijos
priemones.

1.3.3.2. Iki 2019 m.
lapkridio 30 d. atlikta in-
temetine mokiniq apk-
lausa, siekiant stebeti
patydiq lygio ir ypatumq
kaitq Gimnazijoje.

Intemetine mokiniq apklausa, sie-
kiant stebeti patydiq lygio ir ypa-
tumq kait4, Gimnazijoje vykdyta
2019 m. lapkridio 25-29 d. (2019
m. lapkridio 22 d. direktoriaus 1-
sakymas Nr. ( 1.3.)-V1-298)

1.3.3.3. Pagerinti
Olweus programos igy-
vendinimo laikotarpiu
pasiektus patydiq masto
rezultatus (igWendi-
nimo laikotarpiu patydiq
sumaZejo nuo 19,3 proc.
sumaZejo iki 13,8
proc.).

Zenkliai pagerinti patydiq masto
rezultatai, pasiekti Olweus prog-
ramos igyvendinimo laikotarpiu:
2017 m. - 19,3 proc.,
2018 m. - 13,8 proc.,
2019 m. - 4,8 proc.

1.3.4. Bus ple-
diamos vaizdo
steb6jimo vie-
tos.

1.3.4. ISpldstas vaizdo
stebej imas (iki 2019 m.
gnrodZio 3l d. irengta I
nauja vaizdo stebejimo
vieta arba vidaus patal-
pose, arba mo-
kykliniame autobuse).

Per 2019 m. i5plestas vaizdo ste-
bejimas 4 vietose: irengtas moki-
niq poilsio kambaryje (l kamera),
Gimnazijos 3 auk5te (2 kameros)
ir I auk5te (l kamera).

,

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

ar i5 dalies ddl buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.t.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo fstaigos veiklai
3. l. fgyvendinti Lietu-
vos Respublikos vals-
tybes ir savivaldybiq
istaigg darbuotoiu ir

Inicijuoti pasitarimai su Darbo taryba del pasirengimo patobulintam eta-
tiniam apmokejimui. Pedagogams pristatyi apmokejimo pokydiai, teiktos
individualios ir grupines konsultacijos, parengti praneSimai del darbo sq-
lygrl palikeitimrl nuo 20 I 9-09-0 l. Atnaujintos pedagoginiu darbuotoiu
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komisijos nariq darbo
apmokejimo lstatyrno
pakeitimai nuo 2019-
09-01.

darbo sutartys. Del lstatymo pakeitimq inicijavau prienq r. Jiezno gim-
nazijos darbuotojq darbo apmokejimo sistemos apra5o pakeitimus. pa-
keistas ir 2019 m. rugpjiidio 31 d. direktoriaus isakymu Nr. (1.3.)-V1-198
patvirtintas Apra5o priedas ,,Prienq r. Jiezno gimnazijos mokyojq darbo
laiko stmktiira ir nekontaktinems valandoms priskiriamq konkediq
veikhl sArasas".

3.2. Gimnazijoje suak-
tyvintas platesnis ir gi-
lesnis STEAM dalykq
(gamtos mokslq, tech-
nologijq, informaciniq
technologijq, iniineri-
jos, menr.p/dizaino, ma-
tematikos) ugdymas.

2019 m. vasario m6n. buvo sutelkta mokltoj q komanda, kuri uZpilde pE
sijungimo prie STEAM tinklo anketq ir motyvacinf laiSk4. Gimnazrja yra
atrinkta kandidate i STEAM tinklo narius (https: ,duo menys.ugdo,ne. tt, t rink-
lai srcam nrcd- lti 6ri2). Gimnazijoje STEAM veiklos pradetos nuosekliai !-
glvendinti pasirengus veiksmq planq. Planq tikslinome ir direktoriaus !-
sakymu jis buvo patvirtintas kaip Jiezno gimnazijos Veiklos plano 2019-
2020 m.m. priedas. Plano lgyvendinimui suburta STEAM komanda. Da-
lyvavimo STEAM tikslas: bendraujant ir bendradarbiaujanr STEAM da-
lykq mokyojams bei k[rybi5kai taikant patyriminio mokymosi bfidus, ge-
rinti mokiniq ugdymo(si) rezultatus. Siuo metu rengiama Gimnazijos
2019 m. Prienq r. Jiezno gimnazijos STEAM veiksmq plano igyvendi-
nimo ataskaita. Po jos pateikimo Nacionaline Svietimo agentiha priims
sprendim4, ar Jiezno gimnazija bus patvirtinta tikraisiais STEAM tinklo
nariais.

4.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU \'YKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETEN.

CIJU TOBULINIMAS

5.

0tos veiklos buvo) ir rezull atai

Uiduotys Siektini rezultatai

Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis verti-
nama, ar nustatytos uZduotys

ivykdltos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

uiduotis

UZduoiiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

5.1. UZduotys ilyl dyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai n
5.2. U2duotys i5 esmes irykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai I
5.3. Ilykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinarnai E
5.4. UZduotys neilykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai !

Direktori
NeingaZujieni

(vardas ir pavarde)
,134,o-a/-4,a

(data)(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

6.3. Vadovavimo pedagogrl (gebejimas motywoti pedagogus tapti ref-

Svietimo istaigos valdymo
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IV SKYRIUS
VERTI \II1!IO PAGRINDI}IAS I R SIL-LYMAI

8. lvertinimas. jo pagrindimls
'QE^*l L</^ r*tlc,

savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 ig)./endinantis asmuo)

9. [vertinimas, jo pagrindimas ir siElymai:
', f/.U 2.b

o Arz:hAoz..b

(Svietimo istaigos savininko teises ir (pa(
pareigas igyvendinanaios institucijos
(dalininkq susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Galutinis metg veiklos ataskaitos lvertinimas

zlad.',;.o zet'&fu ,,e&22,ino'...^d6?r-'-loMt-e.J-

-

Prie{q ralono savfva}dyb es mensddo-d-Aj,

Am$esmltCfrIuskas (data)

lb ,rzde.yc<t" ao".e 2O22nr,

(vardas ir pavardd) (data)

t)Ll,-tt"L
(vardas ir pavardi)

tr*r*ir.r^wat, -

t!!!:94-oq
(data)

e Z<>-'

IY SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZUI,T,\TAI IR RODIKLIAI

10. Kitq metq uiduotvs
(nustatomos ne rnl)iau kaip J ir ne 5

UZduotys S iektini rczultatai

Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis verti-

nama, ar nustatytos uZduotys i-
rykdyos)

l0.l
10.2.

10.3.

10.4.

ll. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali bfiti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tu-
r6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo vador,u
1l.l
11.2.

I 1.3.

(Svietimo istaigos savininlo teises ir
pareigas igyvendinanaios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau

(parasas)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)
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IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

10, Kitq metr; uiduotys
nustatomos ne maZiau 3 ir ne 5

I JTduotvs Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdltos)

10.1. UZtikinti
geresnius mokiniq
pasiekimus ir
mokymo(si) kokybg,
igalinant mokyojus
organizuoti daugiau
5iuolaikiSkq
pamokr/veiklq ir
stiprinant mokiniq
savivaldum4
pamokoje.

10.1.1. Bus sudar).tos
sqlygos mokytojams
mokytis vieniems i5
kitq, stebint ir vedant
atviras pamokas.

10.1.1.1. Gimnazijoje pagal susitarimus del
mokiniq savivaldumo pamokoje rai5kos
kriterijq bus parengta ir iki 2020 m. vasario
28 d. direktoriaus isakymu patvirtinta
pamokos stebeiimo forma.
10. I . I .2. Bus iki 2020 m. vasario 28 d.
parengtas mokytoj q projekto ,,Kviediu i
pamok4" atvirq pamokq vedimo
tvarkara5tis. Per metus bus stebeta ir
aptarta bent viena kiekvieno mokytojo
pamoka.
10. 1. 1.3. Atliekant ugdomqji konsultavim4,
pamokos stebejimo protokole bus
fiksuojamas mokiniq itraukimas I pamokos
uZdavinio formulavim4 (ne maZiau kaip
15% stebeq pamokq mokiniai bus

itraukiami i pamokos uZdavinio
formulavim4).
10.1 . I .4. Bus parengta ir Mokltojq
taryboje pristatyta iki 2020 m. gruodZio 3l
d. paZyma apie pravestas atviras pamokas.
Po tarpusavio pamokq stebejimo priimtas
bent vienas konkretus susitarimas del
pamokos kokybes gerinimo ar mokiniq
savivaldumo pamokose stiprinimo.

10.1 .2. Bus ivertinta
gamtos mokslq pamoktl
kokybe.

10.1.2.1. Iki 2020 m. birZelio 30 d. bus
vykdomas gamtos mokslq pamokq
ugdomasis konsultavimas (pamokq
skaidius bus nustatomas pagal rajono
Svietimo istaigq priimtus susitarimus).
10.1.2.2. Bus susisteminta informacija apie
visq stebdtq gamtos mokslq pamokq
kokybg ir pateikta Svietimo skyriui pagal
nustatytus terminus.
10.1.2.3. Bus Gimnazijos STEAM
komandoje aptarta stebetrl gamtos mokslq
pamokq kokybe Prienq rajono mokyklq
kontekste iki 2020 m. ruspildio 31 d.

10. I .3. Bus tgsiamas
naujo ugdymo turinio
kurimas ir i5bandymas.

10.1.3.1. Gimnazijos komanda dalysis
patirtimi su rajono ar respublikos
mokltojais sukurtais ir i5bandyais
integruoto respublikinio projekto
,,Informatika pradiniame ugdyme" veiklq
pavyzdZiais bent vien4 kartq per 2020 m.
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10.1.3.2. Gimnazijos komanda bent vien4
kartq per 2020 m. intemetineje projekto
erdveje dalysis planavimo pavyzdZiais bei
bent 2 iSbandytq veiklq apraSymais.
10.1.3.3. Gimnazijos STEAM komanda
sukurs savo S'fEM mokyklos profili
STEM Zenklo portale
https:i/www.stemschoollabel.er:/ iki 2020
m. birZelio 30 d. Per 2020 m. bus
uZmegztas partneriSkas bendradarbiavimas
su kita STEAM tinklo Svietimo istaiga.

10.2. Stebeti rezultatq
gerinimo priemoniq
plano efektyr.um4.

10.2.1 . Bus keidiama
Jiezno gimnazijos
mokiniq mokymosi
pasiekimq gerinimo plano
forma.

10.2.1.1. Mokl.tcrjq taryboje iki 2020 m.
vasario 28 d. bus aptarta rezultatq gerinimo
plano priemoniq elektyvumas ir priimti
konkretis susitarimai del formos bei
turinio keitimo.
10.2.1.2. Iki 2020 m. kovo 31 d. bus
parenglas atnaujintas rezultatq gerinimo
planas, kuriame numatlta ne tik taikomos
priemones, bet ir uZfiksuotas pradinis bei
planuojamas pasiekimq lygis.
10.2.1.3. Per 2020 m. atliktas bent vienas
atnaujinto rezultatq gerinimo plano
priemoniq efektyvumo matavimas.

10.2.2. Bus tgsiamas,
taikant vis paveikesnes
priemones, projektas

,,Pagauk pamok4".

10.2.2. Lyginant pagal 2018-2019 m.m.,
bus 10% sumaZintas mokiniq praleistq
nepateisintq pamokq 2019-2020 m.m.
skaidius, projekto rezultatas bus atariamas
Mobtoiu taryboie.

10.3. Stiprinti ivairiq
darbo grupiq
veiksming4 veikl4

10.3. 1. Bus inicijuota
darbo grupiq veikla
Gimnazijos
dokumentams
rengti/atnauj inti

10.3.1.1. Iki 2020 m. birZelio 30 d. bus
pakoreguoti Gimnazijos veikl4
reglamentuojantys dokumentus pagalbos
mokiniui klausimai.
10.3.1.2. Bus atnaujinta iki 2020 m.
birZelio 30 d. Ikimokyklinio ugdymo
skyriaus ugdymo programa (bus patvirtinta
Prienq rajono savivaldybes tarybos iki
2020 m. rugs6jo 1 d.)
10.3.1.3. Iki 2020 m. rugpjiidio 31 d. bus
atnaujintos Prienq r. Jiezno gimnazijos
Vidaus tvarkos taisykles.
10.3.1.4. Iki2020 m. rugpjtidio 3l d. bus
parengta Prienq r. Jiezno gimnazijos gabiq
ir talentingq mokiniq atpazinimo ir
ugdymo tvarkos apra5as ar programa.

10.3.1.5. lki2020 m. gruodZio 3l d. bus
parengtas Prienq r. Jiezno gimnazijos
pedagogu etikos kodeksas.

10.3.2. Bus
organizuojamos
veiklos, skatinant
pedagogu profesini

10.3.2.1. Bus telkiami mokytojai
profesiniam dialogui: 2020 m. sausio ir
birZelio menesiais bus suorganizuotas
renginys,,Patirties mainai".
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dialogq 10.3.2.2. Bus suorganizuota 202At m.
vasario men. rajonin6 praktin6 konferencija
,,Etnokultiira. Senieji amatai karjr:ros
ugdymui", kuriai prane5imus parr:ngs bent
3 Gimnazijos pedagogai.
10.3.2.3.2020 m. birZelio men. bus
organizuota ugdymo karjerai savaite
,,Profesijq dienos" (susitikimai su
buvusiais Gim4azijos mokiniais).

10.3.3. Bus uZmegztas
personalo darbuotojq
bendradarbiavimas su
kitq mokyklq
darbuoto.lais

10.3.3. Personalo darbuotojams per metus
bus suorganizuota bent 1 i5vyka i kitq
Svietimo istaigq.

10.4. Tobulinti
ugdymo(si) aplinkas.

10.4.1. Bus igyvendinta
ilgalaik6 kvalifikacijos
tobulinimo progrirma
,,DinamiSkos, atviros ir
funkcionalios
ugdymo(si) aplinkos
kDrimas, kaip priemone,
uztikdnanti mokymosi
sekmg"

I0.4. L l. Bus Gimnazijoje suorganizuotas
seminaras,,Grafines vizualizacijos metodai
metodai Z kaftos mokymui(si) ir asmens
pasiekirnq vertinimui, Isivertinimui,,
10.4.1 .2. Gimnazijoje iki 2020 m. birZelio
30 d. suorganizuota vidaus konferencija
,,Augu ir auginu: vizualizacijos metoda,,,
kurioje ne maZiau kaip 5 pedagogai
parengs ir skaitys prane5imus.

10.4.2. Bus sukurtos
naujos ar atnaujintos
Gimnazijos vidaus
ugdymo(si) erdves.

10.4.2,1. Bus atnauj inta mitybos kabineto
virtuves dalis iki 2020 m. kovo 3l d.
10.4.2.2. Bus atliktas geografrjos kabineto
kosmetinis remontas iki 2020 m. kovo 3 I
d.

10.4.2.2. Bus atliktas Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus personalo tualeto
remontas iki 2020 m. kovo 31 d.

10.4.3. Bus atnauj intos
erdves Gimnazijos
teritorijoje.

10.4.3.1. Bus atlikta Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus lauko irenginiq metine
patikra ir paSalintas higienos normos
paZeidimas iki 2020 m. vasario 26 d.
10.4.3.2. Bus pakeistas tarp Gimnazijos
aik5tyno i vidaus kelio Zvyro ruoZas,
apZeldinant veja.
10.4.3.3. lsigl,tas iki 2020 m. geguZes 15 d.
teritorijos prieZiifrai traktoriukas, juo
naudojantis priZiiirima aplinka.

11. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali blti nciv.r,kdytos (aplinkyb6s,, kurios gali
turdti neigiamos itakos !v1,kdyti Sias uZduotis)

doma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

(vardas ir pavardd)
&!:4',tP

(data)

11.3.

(ivietimri isiaigoi s-av ih-ii[oJe]ses ir

'cf
q)L iln'qa &ri rr"'( ( aou-ol.tg

11.1.

11.2.


