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_________DIREKTORĖS NERINGOS ZUJIENĖS______ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-01-19 Nr. 3 
(data) 

Jieznas 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Jiezno gimnazija (toliau – Gimnazija) 2020–2021 mokslo metus pradėjo turėdama 222 ugdy-

tinius. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, ugdytinių skaičius šiek tiek pasikeitė: 171 mokinys (12 

klasių komplektų), 14 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų (1 priešmokyklinio ugdymo grupė),  ir 

39 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) ugdytiniai (3 grupės). Džiugu, kad pirmi metai 

po daugelio iš eilės, kai Gimnazijoje ugdytinių skaičius nesumažėjo:  

 

 
 

1 pav. Jiezno gimnazijos ugdytinių skaičiaus palyginimas pagal metus 

Paveikslėlyje pateikiamas kasmetinis ugdytinių skaičius gruodžio 31 d. duomenimis. 2020 m. 

Gimnazijoje mokosi 1 mokinė iš Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro. Nemažai daliai ugdy-

tinių (40 proc.) skiriamas nemokamas maitinimas (skirta 74). Nežymiai didėja specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių dalis (2020–2021 m. m. – 12,28 proc.; 2019–2020 m. m. šie mokiniai sudarė 9,04 
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proc.): pagal pritaikytas programas gimnazijoje mokosi 17 mokinių, pagal individualizuotas progra-

mas – 4 mokiniai. Lyginant su ankstesniais mokslo metais, išlieka panašus pavežamų mokinių skai-

čius – 83 (2019 m. buvo pavežami 85 ugdytiniai; 2018 m. – 83 ugdytiniai). Gimnazijoje veikia 1 

pailgintos mokymosi dienos grupė (ją lanko 51 pradinių klasių mokinys). Daugiau mokinių grupę 

lanko penktadieniais, kuomet  nėra galimybės lankyti Dienos centro Prienų rajono Jiezno paramos 

šeimai centre. Dirba 54 darbuotojai (4 mažiau nei prieš metus), iš kurių 32 mokytojai, 3 pagalbos 

mokiniui specialistai, bibliotekininkė, 3 administracijos vadovai, vyr. buhalterė bei 14 aptarnaujan-

čio personalo darbuotojų. Gimnazija iš viso turi 53,83 etato (vidutiniškai po 0,99 etato vienam dar-

buotojui): apskaičiuota 20,03 etato mokytojams bendrajame ugdyme ir dar 33,8 etatinių pareigybių 

yra patvirtinusi Prienų rajono savivaldybės taryba. 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2021 m. strateginis planas parengtas ir, suderinus su Prienų 

rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, patvirtintas 2019 m. birželio 14 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. (1.3.)-V1-178. Plane numatytos trys strateginės kryptys (tikslai): 1. užtikrinti saugios ir 

šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos, kuri tenkintų Gimnazijos  bendruomenės poreikius, tvarumą; 2. 

drąsinti kiekvieno bendruomenės nario augimą ir sėkmę, kuriant savitą veiklos ritmą; 3. keisti peda-

gogų metodinio bendradarbiavimo praktikas, palaikant dalijimąsi intelektualiniais resursais bei pa-

tirtimi. Po vienerių metų strategijos įgyvendinimo laikotarpio pažangos rodiklių vertinimui atlikti 

sudarytos darbo grupės, kurios pagal turimus duomenis (2019 m. plačiojo įsivertinimo ataskaitą, 

giluminio vertinimo sričių išvadas, tėvų, mokinių klausimynų duomenis IQES online sistemoje, su-

rinktus tikslingai Mokyklos pažangos anketai pildyti bei kitais būdais rinktus Gimnazijos bendruo-

menės nuomonę iliustruojančius įvertinimus) 2020 m. sausio mėnesį atliko tarpinį rodiklių verti-

nimą, o apibendrintas išvadas pristatė 2020 m. vasario mėnesį Mokytojų tarybos posėdyje. Per vie-

nerius strateginio laikotarpio metus pavyko pasiekti 40 proc. pažangos rodiklių planuotą pasiekimų 

lygmenį, 40 proc. – pasiekta  iš dalies, 3 rodikliai buvo įvertinti „nepasiekta“ (iš 35 pažangos rodik-

lių). 

2021 m. sausio mėnesį, po antrųjų Strateginio plano metų, Gimnazijoje atliekamas tarpinis 

matavimas. Parengtas išvadas apie rodiklių vertinimą darbo grupės pristatys Mokytojų tarybos po-

sėdyje 2021 m. vasario mėnesį.  

Strateginio plano tikslams įgyvendinti  parengtas Gimnazijos 2019–2020 m.m. veiklos planas, 

kuriame užfiksuoti du metiniai veiklos tikslai: 1. gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei 

socialines ir emocines ugdymosi praktikas; 2. puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes 

profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2020 mokslo 

metų veiklos plano išsami įgyvendinimo analizė pateikiama Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020–2021 

mokslo metų veiklos plano (http://jieznogimnazija.lt/wp-content/uploads/2021/01/Veiklos-

planas_2020_2021_galutinis_tinklapiui.pdf) 6-17 psl. Suskaičiavus nuveiktus darbus, galima pasi-

džiaugti daugumos įgyvendintų priemonių sėkmingumu (žr. 2 pav.).  

 

 

2 pav. Jiezno gimnazijos metinių veiklos plano priemonių įgyvendinimas 

          Mokytojus tolimesnei aktyviai veiklai motyvuoja keletas svarių metinės veiklos rezultatų:  

1. Suaktyvintas platesnis ir gilesnis STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informa-

cinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) ugdymas, STEAM veiklos pradėtos 

nuosekliai įgyvendinti pasirengus veiksmų planą. Plano įgyvendinimui suburta STEAM komanda. 
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Bendraujant ir bendradarbiaujant STEAM dalykų mokytojams bei kūrybiškai taikant patyriminio 

mokymosi būdus, siekiama gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus. Pateikus STEAM veiksmų plano 

įgyvendinimo ataskaitą, Nacionalinė švietimo agentūra 2020 m. vertino atliktas veiklas ir priėmė 

sprendimą: Jiezno gimnazija pirmoji iš Prienų rajono buvo patvirtinta visaverte STEAM tinklo nare 

(http://jieznogimnazija.lt/stem/; https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682). 

2. Bendras Gimnazijos mokinių pažangumas pakilo 0,94 proc. (žymiausiai – 5-8 klasių kon-

centre). Individualią pažangą padarė 35,77 proc. 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokinių. Tai 2,06 proc. 

didesnė mokinių dalis nei 2018–2019 m.m.  

3. Sėkmingai tęstas Olweus patyčių prevencijos programos diegimas: buvo diegiama Olweus 

programos Kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). Džiugu, kad įgyvendinant programą Gimnazi-

joje ne tik laikomasi visų programos standarto ir Kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimų, bet ir 

ženkliai pagerinti patyčių masto rezultatai: 2017 m. – 19,3 proc., 2018 m. – 13,8 proc., 2019 m. – 

4,8 proc. 

4. Gimnazijoje sėkmingai suorganizuota rajoninė praktinė konferencija ,,Etnokultūra. Senieji 

amatai karjeros ugdymui“ (apie 20 proc. mokytojų įsitraukė į jos organizavimo veiklas, kolegiškai 

bendradarbiavo, 7 Gimnazijos mokytojai konferencijoje pristatė 5 pranešimus) bei Prienų rajono 

pradinių klasių mokinių šokių šventė „Suk, suk ratelį“. 

Mokytojų tarybos nuomone, 2019–2020 m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas ver-

tinamas gerai. 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020–2021 mokslo metų veiklos plane fiksuojami du Gimnazijos 

bendruomenės susitarimai dėl veiklos tikslų: 1. tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dia-

logą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus; 2. formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus 

mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. Abiejų tikslų išsikeltų uždavinių sėkmingumas ir 

priemonių kokybė bei veiksmingumas bus matuojamas, kaip ir kasmet, atliekant tarpinę analizę Mo-

kytojų tarybos posėdyje 2021 m. vasario mėn. ir galutinę analizę Mokytojų tarybos ir Gimnazijos 

tarybos posėdžiuose 2021 m. birželio mėn.  

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (to-

liau – užduotys) 
Siektini rezulta-

tai 

Rezultatų vertinimo rodik-

liai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos už-
duotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodik-

liai 

1.1. Užtikrinti ge-

resnius mokinių 

pasiekimus ir mo-

kymo(si) kokybę, 

įgalinant mokyto-

jus organizuoti 

daugiau šiuolai-

kiškų pamokų/ 

veiklų ir stiprinant 

mokinių savival-

dumą pamokoje. 

1.1.1. Bus su-

darytos sąly-

gos mokyto-

jams mokytis 

vieniems iš 

kitų, stebint ir 

vedant atviras 

pamokas. 

1.1.1.1. Pagal susitarimus 

dėl mokinių savivaldumo 

pamokoje raiškos krite-

rijų bus parengta ir iki 

2020 m. vasario 28 d. di-

rektoriaus įsakymu pat-

virtinta pamokos stebė-

jimo forma. 

Pagal susitarimus dėl moki-

nių savivaldumo pamokoje 

raiškos kriterijų buvo pa-

rengtas ir 2020 m. vasario 

24 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. (1.3.)-V1-64 patvirtintas 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 

mokinių savivaldaus moky-

mosi stebėjimo pamokose 

protokolas.  

1.1.1.2. Bus iki 2020 m. 

vasario 28 d.  parengtas 

mokytojų projekto  

„Kviečiu į pamoką“ at-

virų pamokų vedimo 

tvarkaraštis. Per metus 

Priemonė – projektas „Kvie-

čiu į pamoką“ – buvo  pra-

dėtas įgyvendinti 2020 m. 

vasario mėn., tačiau susitari-

mus nuosekliai įgyvendinti 

sutrukdė karantinas: buvo 

http://jieznogimnazija.lt/stem/
https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682
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bus stebėta ir aptarta bent 

viena kiekvieno moky-

tojo pamoka. 

vestos tik 4 atviros pamo-

kos. Per 2020 m. metus ste-

bėtos ir aptartos 32 pamo-

kos.  

1.1.1.3. Atliekant ugdo-

mąjį konsultavimą, pa-

mokos stebėjimo proto-

kole bus fiksuojamas mo-

kinių įtraukimas į pamo-

kos uždavinio formula-

vimą (ne mažiau kaip 15 

proc. stebėtų pamokų 

mokiniai bus įtraukiami į 

pamokos uždavinio for-

mulavimą). 

Pamokos stebėjimo proto-

kole buvo fiksuojamas mo-

kinių įtraukimas į pamokos 

uždavinio formulavimą: 42 

proc. stebėtų pamokų moki-

niai buvo įtraukiami į pamo-

kos uždavinio formulavimą. 

 

 

 

 

1.1.1.4. Bus parengta ir 

Mokytojų taryboje iki 

2020 m. gruodžio 31 d. 

pristatyta pažyma  apie 

pravestas atviras pamo-

kas. Po tarpusavio pa-

mokų stebėjimo priimtas 

bent vienas konkretus su-

sitarimas dėl pamokos 

kokybės gerinimo ar mo-

kinių savivaldumo pamo-

kose stiprinimo. 

Parengta ir Mokytojų tary-

boje 2020 m. sausio 16 d. 

pristatyta pažyma apie 2019 

m. stebėtų pamokų kokybę. 

Priimtas susitarimas pažy-

moje pateiktas išvadas ir re-

komendacijas naudoti 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 

mokinių mokymosi pasie-

kimų gerinimo planui 2019–

2020 mokslo metams, pat-

virtinto 2019 m. spalio 25 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 

(1.3.)-V1-275, konkretinti ir 

tikslinti. Pažyma apie 2020 

m. pravestas atviras pamo-

kas dėl mažo stebėtų pa-

mokų skaičiaus nerengta.  

1.1.2. Bus         

įvertinta gam-

tos mokslų pa-

mokų kokybė. 

1.1.2.1. Iki 2020 m. bir-

želio 30 d. bus vykdomas 

gamtos mokslų pamokų 

ugdomasis konsultavimas 

(pamokų skaičius bus 

nustatomas pagal rajono 

švietimo įstaigų priimtus 

susitarimus).  

Gamtos mokslų pamokų ug-

domasis konsultavimas ne-

buvo vykdomas dėl karan-

tino režimo laikotarpių Lie-

tuvoje.  

1.1.2.2. Informacija apie 

visų stebėtų  gamtos 

mokslų pamokų kokybę 

bus susisteminta ir pa-

teikta Švietimo skyriui 

pagal nustatytus termi-

nus.  

Dėl įvesto karantino režimo 

Lietuvoje Švietimo ir sporto 

skyrius gamtos mokslų pa-

mokų stebėjimo ir informa-

cijos pateikimo terminų ne-

nustatė.  

1.1.2.3. Gimnazijos 

STEAM komandoje bus 

aptarta stebėtų  gamtos 

mokslų pamokų kokybė 

Gamtos mokslų pamokų ug-

domasis konsultavimas ne-

buvo vykdomas dėl karan-
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Prienų rajono mokyklų 

kontekste (iki 2020 m. 

rugpjūčio 31 d.) 

tino režimo laikotarpių Lie-

tuvoje.  

1.1.3. Bus tę-

siamas naujo 

ugdymo turinio 

kūrimas ir iš-

bandymas. 

1.1.3.1. Gimnazijos ko-

manda su rajono ar res-

publikos mokytojais daly-

sis patirtimi bei sukurtais 

ir išbandytais integruoto 

respublikinio projekto 

„Informatika pradiniame 

ugdyme“ veiklų pavyz-

džiais bent vieną kartą per 

2020 m. 

Gimnazijos komanda vieną 

kartą per 2020 m. skelbė iš-

bandytą integruoto respubli-

kinio projekto „Informatika 

pradiniame ugdyme“ veiklų 

pavyzdį Gimnazijos svetai-

nės projekto skirtuke 

http://jieznogimnazija.lt/in-

formatika-pradiniame-ug-

dyme/.  

1.1.3.2. Gimnazijos ko-

manda bent vieną kartą 

per 2020 m. internetinėje 

projekto erdvėje dalysis 

planavimo pavyzdžiais 

bei bent 2 išbandytų 

veiklų aprašymais. 

Gimnazijos Integruoto gam-

tamokslinio ugdymo ko-

manda vieną kartą 2020 m. 

skelbė išbandytos veiklos 

aprašymą Gimnazijos svetai-

nės projekto skirtuke 

http://jieznogimnazija.lt/in-

tegruotas-gamtomokslinis-

ugdymas/. Per 2020 m. inter-

netinėje projekto erdvėje 

https://gamta5-8.ug-

dome.lt/co-

urse/view.php?id=66 Gim-

nazijos komanda skelbia 5-7 

kl. planavimo pavyzdžius ir 

parengtų 25 pamokų meto-

dinę medžiagą ar išbandytų 

veiklų aprašymus. 

1.1.3.3. Gimnazijos 

STEAM komanda sukurs 

savo STEM mokyklos 

profilį STEM ženklo por-

tale 

https://www.stemschool-

label.eu/  iki 2020 m. bir-

želio 30 d. Per 2020 m. 

bus užmegztas partneriš-

kas bendradarbiavimas su 

kita STEAM tinklo švie-

timo įstaiga.  

Gimnazijos STEAM ko-

manda nesukūrė STEM mo-

kyklos profilio STEM 

ženklo portale 

https://www.stemschoolla-

bel.eu/. 2020 m. užmegztas 

partneriškas bendradarbiavi-

mas su kitos STEAM tinklo 

švietimo įstaigos – Kauno 

rajono Šlienavos pagrindinės 

mokyklos – administracija. 

Dėl karantino režimo laiko-

tarpių Lietuvoje ir nustatytų 

saugumo reikalavimų nepa-

vyko pagal kvietimą aplan-

kyti minėtos ugdymo įstai-

gos. 

1.2. Stebėti re-

zultatų gerinimo 

priemonių plano 

efektyvumą. 

1.2.1. Bus kei-

čiama Jiezno 

gimnazijos 

1.2.1.1. Mokytojų tary-

boje iki 2020 m. vasario 

28 d. bus aptarta re-

zultatų gerinimo plano 

Mokytojų taryboje 2020 m. 

vasario 4 d. buvo svarstytas 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 

http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/
http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/
http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/
https://gamta5-8.ugdome.lt/course/view.php?id=66
https://gamta5-8.ugdome.lt/course/view.php?id=66
https://gamta5-8.ugdome.lt/course/view.php?id=66
https://www.stemschoollabel.eu/
https://www.stemschoollabel.eu/
https://www.stemschoollabel.eu/
https://www.stemschoollabel.eu/
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mokinių mo-

kymosi pasie-

kimų gerinimo 

plano forma. 

priemonių efektyvumas 

ir priimti konkretūs susi-

tarimai dėl  formos bei 

turinio keitimo.  

mokinių mokymosi pasie-

kimų gerinimo plano veiklų 

efektyvumas. Buvo priimtas 

nutarimas dėl formos bei tu-

rinio keitimo.  

1.2.1.2. Iki 2020 m. kovo 

31 d. bus parengtas at-

naujintas rezultatų geri-

nimo planas, kuriame nu-

matyta ne tik taikomos 

priemonės, bet ir užfik-

suotas pradinis bei pla-

nuojamas pasiekimų ly-

gis. 

2020 m. kovo 3 d. direkto-

riaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-

77 buvo papildytas Prienų r. 

Jiezno gimnazijos mokinių 

mokymosi pasiekimų geri-

nimo planas 2019–2020 

mokslo metams individua-

liais mokytojų priemonių 

mokinių pasiekimų geri-

nimo planais.   

1.2.1.3. Per 2020 m. at-

liktas bent vienas atnau-

jinto rezultatų gerinimo 

plano priemonių efekty-

vumo matavimas.  

Prienų r. Jiezno gimnazija 

pradėjo dalyvauti ES struk-

tūrinių fondų ir Prienų ra-

jono savivaldybės bendrai 

finansuojamame projekte 

Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-

01–0001 „Kokybės krepše-

lis“. Atlikus anksčiau tai-

kytų rezultatų gerinimo 

priemonių efektyvumo ma-

tavimą, buvo parengtas ir 

2020 m. rugsėjo 29 d.  di-

rektoriaus  įsakymu Nr. 

(1.3.)-V1-175 patvirtintas su 

Prienų rajono savivaldybės 

administracija ir Naciona-

line švietimo agentūra sude-

rintas Gimnazijos veiklos 

tobulinimo planas.  

1.2.2. Bus tę-

siamas, taikant 

vis paveikes-

nes priemones, 

projektas ,,Pa-

gauk pamoką“.  

10.2.2. Lyginant su 

2018–2019 m.m., bus 10 

proc. sumažintas mokinių 

praleistų nepateisintų pa-

mokų 2019–2020 m.m. 

skaičius, projekto re-

zultatas bus aptariamas 

Mokytojų taryboje. 

Lyginant su 2018–2019 

m.m., buvo 52,5 proc. su-

mažintas mokinių praleistų 

nepateisintų pamokų 2019–

2020 m.m. skaičius. Pro-

jekto rezultatai buvo apta-

riami 2020 m. birželio 26 d. 

Mokytojų tarybos posėdyje. 

Svarstyta, kad dėl karantino 

laikotarpio lankomumo duo-

menų apskaita galėjo būti 

netiksli.   

1.3. Stiprinti        

įvairių darbo gru-

pių veiksmingą 

veiklą. 

 

1.3.1. Bus ini-

cijuota darbo 

grupių Gimna-

zijos doku-

mentams 

rengti/ 

1.3.1.1. Iki 2020 m. bir-

želio 30 d. bus pakore-

guoti Gimnazijos veiklą 

reglamentuojantys doku-

mentai pagalbos moki-

niui klausimais. 

Nepakoreguoti Gimnazijos 

veiklą reglamentuojantys 

dokumentai pagalbos moki-

niui klausimais dėl pasikei-

tusios ugdymosi situacijos: 

rengtas ir 2020 m. kovo 20 
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atnaujinti 

veikla. 

d. direktoriaus įsakymu Nr. 

(1.3.)-V1-98 patvirtintas 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 

ugdymo(si) proceso organi-

zavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas. 

1.3.1.2. Iki 2020 m. bir-

želio 30 d.   bus atnau-

jinta Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus ugdymo 

programa (Prienų rajono 

savivaldybės tarybos bus 

patvirtinta iki 2020 m. 

rugsėjo 1 d.) 

Dėl skiriamo ypatingo dė-

mesio saugumo reikalavi-

mams ir nepertraukiamo iki-

mokyklinukų ugdymo vasa-

ros laikotarpiu nebuvo at-

naujinta Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus ugdymo 

programa. 

1.3.1.3. Iki 2020 m. rugp-

jūčio 31 d. bus atnaujin-

tos Prienų r. Jiezno gim-

nazijos Vidaus tvarkos 

taisyklės. 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 

Vidaus tvarkos taisyklių at-

naujinimas atidėtas po nuos-

tatų atnaujinimo (2021 m. 

mokyklų nuostatų naują re-

dakciją rengia Švietimo ir 

sporto skyriaus sutelkta 

darbo grupė). 

1.3.1.4. Iki 2020 m. rugp-

jūčio 31 d. bus parengta 

Prienų r. Jiezno gimnazi-

jos gabių ir talentingų 

mokinių atpažinimo ir 

ugdymo tvarkos aprašas 

ar programa. 

2020 m. buvo parengtas 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 

gabių ir talentingų mokinių 

atpažinimo ir ugdymo tvar-

kos aprašo projektas. Pro-

jektas 2020 m. sausio 19 d. 

svarstytas Mokytojų tarybos 

posėdyje ir patvirtintas 2020 

m. sausio 19 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. (1.3.)-V1-7. 

1.3.1.5. Iki 2020 m. gruo-

džio 31 d. bus parengtas 

Prienų r. Jiezno gimnazi-

jos pedagogų etikos ko-

deksas. 

2020 m. gruodžio mėn. 

buvo parengtas Prienų r. 

Jiezno gimnazijos pedagogų 

etikos kodekso projektas. 

Projektas 2020 m. sausio 19 

d. svarstytas Mokytojų tary-

bos posėdyje ir patvirtintas 

2020 m. sausio 19 d. direk-

toriaus įsakymu Nr. (1.3.)-

V1-6. 

1.3.2. Bus or-

ganizuojamos 

veiklos, skati-

nančios peda-

gogų profesinį 

dialogą 

1.3.2.1. Mokytojai bus 

telkiami profesiniam dia-

logui: 2020 m. sausio ir 

birželio mėnesiais bus or-

ganizuojamas renginys 

,,Patirties mainai“. 

2020 m. sausio 2 d. Gimna-

zijos pedagogams buvo or-

ganizuotas profesinio dia-

logo renginys ,,Patirties 

mainai“. Renginyje savo ži-

niomis, įgytomis moky-

muose, seminaruose, dali-

nosi ir pranešimus skaitė di-

rektorė   N. Zujienė, direk-

torės pavaduotoja ugdymui 
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D. Mazuronienė, psichologė 

E. Tiščenkienė, mokytojos 

Ž. Valatkienė, D. Acuvienė, 

J. Stačiokaitė. 

1.3.2.2. 2020 m. vasario 

mėn. bus organizuojama 

rajoninė praktinė konfe-

rencija ,,Etnokultūra. Se-

nieji amatai karjeros ug-

dymui“, kuriai praneši-

mus parengs  bent 3 

Gimnazijos pedagogai.  

2020 m. vasario 19 d. Gim-

nazijoje suorganizuota rajo-

ninė praktinė konferencija 

,,Senieji amatai karjeros ug-

dymui“, kurioje 5 praneši-

mus parengė 7 Gimnazijos 

pedagogai.  

1.3.2.3. 2020 m. birželio 

mėn. bus organizuojama 

ugdymo karjerai savaitė 

,,Profesijų dienos“ (susi-

tikimai su buvusiais 

Gimnazijos mokiniais). 

Ugdymo karjerai savaitės 

,,Profesijų dienos“ (susitiki-

mai su buvusiais Gimnazi-

jos mokiniais) suorganizuoti 

nepavyko dėl karantino re-

žimo laikotarpių Lietuvoje 

ir beveik visus metus tai-

komo saugumo reikalavimo 

riboti kontaktų skaičių. Ta-

čiau 2020 m. kovo 9 d. or-

ganizuotas Jiezno gimnazi-

jos 14-asis gimtadienis – 

Gimnazisto diena. Šventėje 

dalyvavo buvęs mokinys, 

Lietuvos universitetų konfe-

rencijos prezidentas, KTU 

rektorius, „Santakos slėnio“ 

prezidentas Eugenijus Va-

latka, 3 kaimyninių Gimna-

zijų mokinių bei Jiezno gim-

nazijos mokinių ir jų tėvų 

komandos. 

1.3.3. Bus už-

megztas perso-

nalo darbuo-

tojų bendradar-

biavimas su 

kitų mokyklų 

darbuotojais. 

10.3.3. Personalo darbuo-

tojams per metus bus 

suorganizuota bent 1 iš-

vyka į kitą švietimo įs-

taigą.  

Personalo darbuotojams iš-

vykos į kitą švietimo įstaigą 

suorganizuoti nepavyko dėl 

karantino režimo laikotarpių 

Lietuvoje ir beveik visus 

metus taikomo saugumo rei-

kalavimo riboti kontaktų 

skaičių. Tačiau 2020 m. sau-

sio 10 d. buvo suorgani-

zuota Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mokytojų 

metodinės grupės kvalifika-

cinė išvyka į Alytaus Sena-

miesčio pradinę mokyklą.  

1.4. Tobulinti ug-

dymo(si) aplinkas. 

1.4.1. Bus įgy-

vendinta ilga-

laikė kvalifika-

1.4.1.1. Gimnazijoje bus 

organizuojamas semina-

ras „Grafinės vizualizaci-

jos metodai metodai Z 

2020 m. sausio 14 d. Gim-

nazijoje suorganizuotas  6  

akad. val. trukmės lektorės 
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cijos tobuli-

nimo programa 

„Dinamiškos, 

atviros ir funk-

cionalios ug-

dymo(si) ap-

linkos kūrimas, 

kaip priemonė, 

užtikrinanti 

mokymosi 

sėkmę“.  

kartos mokymui(si) ir as-

mens pasiekimų vertini-

mui, įsivertinimui“.  

Gintautės Žibėnienės semi-

naras „Grafinės vizualizaci-

jos metodai Z kartos moky-

mui(si) ir asmens pasiekimų 

vertinimui, įsivertinimui“.  

1.4.1.2. Gimnazijoje iki 

2020 m. birželio 30 d. 

bus organizuojama vi-

daus konferencija „Augu 

ir auginu: vizualizacijos 

metodai“, kurioje ne ma-

žiau kaip 5 pedagogai pa-

rengs ir skaitys praneši-

mus. 

2020 m. rugsėjo 28 d. Gim-

nazijoje  suorganizuota  8  

akad. val. trukmės vidaus 

konferencija „Augu ir au-

ginu: vizualizacijos metodų 

taikymas“, kurioje 6 peda-

gogai parengė ir skaitė pra-

nešimus. 

1.4.2. Bus su-

kurtos naujos 

ar atnaujintos 

Gimnazijos vi-

daus ug-

dymo(si) erd-

vės. 

1.4.2.1. Bus atnaujinta 

mitybos kabineto virtu-

vės dalis (iki 2020 m. 

kovo 31 d).  

2020 m. vasario-kovo mėne-

siais buvo atliktas  mitybos 

kabineto virtuvės dalies kos-

metinis sienų dažymas, o iki 

gruodžio 31 d. atnaujintas 

visas kabinetas, įsigyti nauji 

kabineto baldai. 

1.4.2.2. Bus atliktas 

geografijos kabineto kos-

metinis remontas (iki 

2020 m.  kovo 31 d). 

2020 m.  kovo-balandžio 

mėnesiais atliktas geografi-

jos kabineto kosmetinis re-

montas, įsigyta kabinetui 

naujų spintų metodinėms 

priemonėms laikyti.   

1.4.2.2. Bus atliktas Iki-

mokyklinio ugdymo sky-

riaus personalo tualeto 

remontas (iki 2020 m. 

kovo 31 d). 

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. at-

liktas Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus personalo tu-

aleto remontas.  

1.4.3. Bus at-

naujintos erd-

ves Gimnazi-

jos teritorijoje. 

1.4.3.1. Bus atlikta Iki-

mokyklinio ugdymo sky-

riaus lauko įrenginių me-

tinė patikra ir pašalintas 

higienos normos pažeidi-

mas (iki 2020 m. vasario 

26 d).  

2020 m. vasario 25 d. buvo 

atlikta Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus lauko įrengi-

nių metinė patikra. Remian-

tis Vaikų žaidimo aikštelės 

kontrolės ataskaitos duome-

nimis, nugriauti ar sutaisyti 

neatitinkantys standartų ir 

teisės aktų reikalavimų įren-

giniai.  

1.4.3.2. Žvyro  ruožas,  

esantis tarp Gimnazijos 

aikštyno ir vidaus kelio, 

bus apželdintas veja.   

2020 m. pavasarį tarp Gim-

nazijos aikštyno ir vidaus 

kelio įrengti bortai, žvyro 

gruntas pakeistas juodže-

miu, juosta apželdinta veja.  

1.4.3.3. Iki 2020 m. ge-

gužės 15 d. bus įsigytas 

traktoriukas, skirtas teri-

torijos priežiūrai.  

2020 m. birželio 5 d. įsigy-

tas teritorijos priežiūrai skir-

tas traktoriukas, juo naudo-

jantis prižiūrima Gimnazijos 

aplinka. 
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Užtikrinti geresnius mokinių pasieki-

mus ir mokymo(si) kokybę, įgalinant mo-

kytojus organizuoti daugiau šiuolaikiškų 

pamokų/veiklų ir stiprinant mokinių savi-

valdumą pamokoje. 

Užduotis įvykdyta iš dalies. Numatytas uždavinio 

siektinas rezultatas („bus sudarytos sąlygos moky-

tojams mokytis vieniems iš kitų, stebint ir vedant 

atviras pamokas“; „bus įvertinta gamtos mokslų pa-

mokų kokybė“) nepasiektas dėl būtinybės ugdymą 

organizuoti nuotoliniu būdu.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Organizuotas ugdymas nuotoliniu mo-

kymo proceso organizavimo būdu. 

Pasirengimui organizuoti ugdymo procesą nuotoli-

niu būdu bei koordinuoti jo organizavimą sudaryta 

nuotolinio mokymo koordinacinė grupė. Parengtas 

ir 2020 m. kovo 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

(1.3.)-V1-96 patvirtintas Prienų r. Jiezno gimnazi-

jos pasirengimo ugdymo procesą organizuoti nuo-

toliniu būdu priemonių planas. Parengtas ir 2020 

m. kovo 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-

98 patvirtintas Prienų r. Jiezno gimnazijos ug-

dymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašas. Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. paruošta 

„Microsoft Office 365“ sistema organizacijai, pra-

vesti mokytojų ir mokinių praktinio nuotolinio 

darbo šioje sistemoje mokymai.  

3.2. Aktyviai įsitraukta į Šilutės rajono sa-

vivaldybės administracijos projekto 

,,VEŽA“ pagal 2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų prog-

ramos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių potencialo didini-

mas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Iki-

mokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas“ paraiškos rengimą. 

Pagal sutartį pradėtos įgyvendinti projekti-

nės veiklos. 

Europos socialinio fondo agentūra ir Šilutės rajono 

savivaldybės administracija 2020 m. rugsėjo 18 d. 

pasirašė  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728-03-0009 ,,VEŽA“ sutartį. Sutartyje 

Prienų r. Jiezno gimnazija ir trys Šilutės rajono mo-

kyklos įvardytos kaip projekto vykdytojo, Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos, partnerės. 

Projekto tikslas – pagerinti 4 klasės mokinių skai-

tymo akademinius pasiekimus. Skaitymo projekti-

nės veiklos modelis bus įdiegtas Prienų r. Jiezno 

gimnazijoje, Šilutės r. Vilkyčių ir Kintų pagrindi-

nėse mokyklose, konsultuojanti mokykla – Šilutės 

miesto Žibų pradinė mokykla. Įgyvendinant pro-

jektą numatyta, kad projekto mokyklos įsigys įran-

gos (interaktyvių  lentų, nešiojamų kompiuterių, 

planšetinių kompiuterių), grožinės literatūros. 

Gimnazijoje sudaryta projekto darbo grupė, pradė-

tos įgyvendinti projektinės veiklos. Projekto laiko-

tarpis: 2020-09-18 – 2022-09-18. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.          - - - - 
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III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas. 1□      2□       3      4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas. 1□      2□       3      4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas.  1□      2□       3      4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir sie-

kiant rezultatų. 

1□      2□       3□       4  

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis). 1□      2□       3       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinka-

mas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodik-
lius. 

Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus verti-

nimo rodiklius. 
Gerai   

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius. Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduočių neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius. Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginio švietimo įstaigos valdymo kompetencija (palankios mokymuisi kultūros, susie-

tos su strateginiais tikslais ir grindžiamos etikos principais ir vertybėmis, kūrimas). 

7.2. Įgyti žinių efektyvios vidaus kontrolės sistemos klausimais. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis verti-

nama, ar nustatytos užduotys į-

vykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali tu-

rėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                     (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


