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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Svietimo istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi rezultataibei rodikliai)

Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro (toliau - VSMC) bendruomend vadovaudamasi

galiojandiu 2018-2022 m. stratbginiu planu, igyvendino 2020 m. veiklos planq.

Strateginio plano ir 2020 m. veiklos plano igyvendinimo kryptys, svariausi rezultatai bei

rodikliai.
l.Tiskslas. Siekti Siuolaikinius reikalavimus atitinkaniios pedagosiniu darbuotoiu profesinds

kvalifikaciios.
o Parengtas ir ivykdytas 2020 m. pedagoginiq darbuotoiq kvalifikacijos tobulinimo planas,

remiantis VSMC strateginio ir veiklos planq tikslais, Salies pedagoginiq darbuotojq
kvalifikacijos tobulinirho prioritetais ir kryptimis, mokytojq pasirinkimu. Visi mokyojai ne
maZiau kaip 5 dienas per metus tobulino savo kvalifikacijq, dalyvavo aktualiuose
kvalifikacijos tobulinilmo renginiuose/seminaruose ir saviSvietos brldu. Vienas mokyojas
tobulino kvalifikacij4 vidutini5kai 9,87 (2019 m. - 9,5) dienq per metus. UZsienio kalbos
(anglq) vyresn. mokytpja igijo mokytojo metodininko kvalifikacing kategorij4. Siuo metu
tarp26 mokytojq yra 10 mokytojq metodininkq, 13 vyresniqfq mokytojq ir 3 mokytojai.

o VSMC bendruomene (administracija, mokytojai ir mokiniai) dalyvavo Europos Komisijos
,,S ELFIE 2020 -202 l" $avianalize s apklausoj e, gautas SELFIE Zenkliukas.

o Mokytojai naudodami ,,SELFIE 2020-2021" priemong isivertino savo IT kompetencijas.
Remdamiesi Europos pedagogq skaitmeniniq kompetencijq sistemos (DigCompEdu)
rekomendacijomis, dirbdami su ivairiomis medijomis, skaitmeninemis priemonemis ir
nuotolinio mokymo apf inkomis mokytoj ai tobulino Sias kompetencij as :

1. Moodle, Google Classroom, EDUKA, ZOOM, MS Teams, SeeSaw, Hongouts Google,

Edmonds, Whereby platformas;

2. socialiniq tinklq, rnobiliqjq aplikacijq, elektronines tinklaveikos, kino integravimo
galimybiq taikymol

3. GATEWAY virtualiq i5tekliq naudojimo.

o 2020 m. igyvendintas Erasmus+KAl kvalifikacijos tobulinimo projektas, 4 pedagoginiai

darbuotojai tobulino kvalifikacij4 uZ Salies ribq ir dalijosi gerqapatirtimi su miesto, Salies ir
tarptautrruars partnerrars.



4.3.1 . rodiklis "Komptencija" (VSMC molqttojai - Siuolaikiiki,
profesionalrys ir tolerantiiki) -3,65 kokybes lygis
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4.3 .2. rodikls "Nuolatinis profesinis tobulej ima s" (VS MC molqtt oj ai
- reildus sau, nuosekliai siekiantys meistriskumo) -
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Visi mokytojai personplizuoja ir diferencijuoja uZduotis, atsiZvelgiant i skirtingq gebejimq

ir patirdiq turindius mokinius, taiko inovatyvius mokymo metodus pamokose, ugdymo

procesas tampa ktirybi5kesnis, lankstesnis ir prieinamesnis.

Mokiniq apklausos, skirtos metq plane numatytq priemoniq veiksmingumo vertinimui (toliau

- Apklausa), duomenipnis, 58 0Z respondentq visiSkai sutinka, kad individualiam darbui

duodamos skirtingos uZduotys, priklausomai nuo mokiniq gebejimq, 35 o/oko gero, sutinka.

Tai atitinka 3,6 kokybes lygi, taikant mokyklq veiklos kokybes isivertinimo metodikq (2019

m. - 3,5).

Pladiojo isivertinimo (netu i5rySkejo, kad mokiniai 2.1.1. rodikli ,,Ugdymo (si) tikslai"
(molqttojt4 keliami uZdaviniai atitinka mokinio gvenimiikqjq patirtj, pamoh4 temos

nuoseklios ir siejasi ta4pusavyje) ivertino 3,17 kokybes lygiu.

2. Tikslas. Siekti mokiniu paZaneos ir pasiekimu pokyiiu.
. Mokytojai visus metus analizavo esam? mokinir/ugdytiniq paZangos vertinimo praktik4 ir

sieke j4 tobulinti, atsiZvelgdami i mokiniq pasiekimus. Metodinese grupese kart4 per menesi

buvo aptariami mokiniiq individualios paZangos ir pasiekimq stebejimo eiga, kvalifikacijos
tobulinimo klausimai, veiklos vykdymas, kitos aktualijos. Karantino metu direkciniuose
pasitarimuose kas savaitg buvo aptariami mokiniq lankomumo, paZangumo, vertinimo ir
isivertinimo klausimai bei nuotolinio mokymo organizavimas. Operalyviai informacijai gauti

patobulintos mokiniq lankomumo fu paiangumo stebdsenos lentel,is, kurias kas savaitg pilde
dalykq mokytojai.
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Patobulinta mokiniq niokymosi pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarka. 100% mokytojq
fiksavo mokiniq individualiq pahangq,88,5yo mokiniq stebejo savo individuali4 pailangq.

2019 - 2020 m. m. por II-4ji pusmeti mokiniq, stebejusiq individuali4 paiang1, skaidius

padidejo 7,850 . Visi mokytojai ftraukia kaupiamqi bala i mokinio pasiekimq vertinim4,

kuris teigiamai veikia ugdymo rezultatus, del to 44,610 mokiniams padidejo paZymiq

vidurkis.

Apklausos rcztiltatairoflo, kad VSMC vykdomas ugdymo procesas sudaro palankias s4lygas
jq asmenin ei palangai fr pasiekimams:

VSMC vykdomas ugdymo procesas sudaro palankias s4lygas mokiniq
asmeninei palangu ir pasiekimams -

3,65 kokybes lygis
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2020 m. pladiojo veiklos kokybes fsivertinimo rezultatai:

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir paLanga (mokinio pasiekimai ir paianga atitinkn jo asmening

patirtj ir galias; mokinio pasiekimai ir paianga sistemingai stebimi ir skatinami visose

molqtmosi srityse) -3,22 kokybes lygis.

1.2.1. rodiklis "Mokinio pasiekimaiir palanga" (mokinio pasiekimai
ir paianga atitinka jo asmening patirti ir galias; mokinio pasiekimai

ir paianga sistemingai stebimi ir skatinami visose molrymosi srityse) -
3,22kokybes lygis
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1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir paLanga (mokiniq pasiekimai atitinka Bendrqjq programq

tiltslus ir mokiniq gall,as; sisteminga mokiniq pasiekimq rezultatq steb,Lsena; individualiry

molqtmosi strategijt4 taillEmas) - 3,1 kokybes lygis.
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o 2019-2020 m. m. ugdymo rezultatai:

Ugdymo rezultatai

PaZangumas Ugdymo rezultatq kokybe PaZymiq vidurkis

87,68 0A 3l,96Yo 6,86

2019-2020 m. m. Valstybiniq brandos egzaminq ivertinimq vidurkis -43,4,5a1ies atitinkamo
tipo mokyklose vidurkils - 40,6. I5laikyq valstybiniq brandos egzarninldalis (%) nuo laikyq
brandos egzaminq- 81f/o. VSMC mokiniai laike 128 VBE, mokykloje vidutinis laikytq VBE
skaidius - 0,94,Salies atitinkamo tipo mokyklose - 0,53.

94,160 abiturientq igijo vidurini iSsilavinim4,l9%o absolventq tgsia mokymqsi auk5tosiose

iriar profesinese mokyklose.

Buvo ugdomos mokiniq savgs paZinimo, karjeros planavimo ir igyvendinimo kompetencijos
per integruot4 formaliqj4 ir neformaliqqveikl4. Apklausos reztitatairodo, kad:

1. 45,50 mokiniq visiSkai sutinka, kad VSMC vykdomas profesinis informavimas yra
naudingas, 42ko gero, sutinka-37,9%o. Tai atitinka 3,5 kokybes lygi;

2. 58% mokiniq visi5kai sutinka, 29% ko gero sutinka, jog Zino, kokius dalykus turi
mokytis ir kokius egzaminus reikia laikyti tolimesnems studijoms - 3,5 kokybes
lygis;

3. 53oZ respondenrtr+ nurode, kad mokymosi eigoje, priklausomai nuo ateities planq, jie
gali keisti savo individualq ugdymosi planq, ko gero, sutiko 34,8yo - 3,6 kokybes
lygis.

Platusis isivertinimas parode, kad mokiniai:
2.2.1. rodikli,,Mokym$si liikesdiai ir mokiniq skatinimas" (molrytojtl tikejimas mokiniq
galiomis; molqtmosi motyvacijos iadinimas; ugdymo proceso ryiys su gyvenimu) ivertino
3,26 kokybes lygiu;

4 lygis

1.2.2. rodiklis "Mokyklos pasiekimai ir pai.anga" (mokiniq
pasiekimai atitinka Bendrqjry program7 tikslus ir mokiniq galias;
s isteminga mokini4 rezultataq steb0sena; individualiq mol<ymosi

strategijty tailrymas) - 3,1 kokybes lygis
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2.3.1. rodikli ,,Mokymasis"(mokini4 gebejimas isivertinti, kelti tolesnio molrymosi tikslus,

molEtis bendradarbtailiant su kitais) ivertino 3,17 kokybes lygiu;
2.4.1rodikli,,Vertinimas ugdantoo (vertinimo kriterijq aiikumas; vertinimoformq ivairovd;
paiangq skatinantis grlZtamasis ryYy) - 3,51 kokybes lygiu;
2.4.2. rodikli ,,Mokiniq isivertinimas" (vertinimas pagristas rnolEtojo ir mokinio dialogu;
pasiekimq vertinimo reiksm| molqtmosi valdymui) - 3,18 kokybes lygiu.

o Mokiniai dalyvavo II t[rro uZsienio (anglq) kalbos olimpiadoje, Olympis (10 diplomq ir 14

padekos ra5tq), Kengtrla konkursuose (45 padekos ra5tai), nacionaliniame diktante dalyvavo
15 mokiniq, konstitucljos egzamine dalyvavo 11 mokiniq, penkiuose Salies kurybiniuose
konkursuose dalyvavo 41 mokinys. Dalyvavimas konkursuose bei olimpiadose stiprina
mokiniq motyvacijq, pasitikejim4 savimi, didina savivertg, skatina ktrrybi5kumq, gilina
dalyko teorines Zinias, rtobulina loginio m4stymo igrldZius.

o Mokykloje buvo ivykdyta 14 projektq (planuota 11, virsijimas2To/o), organizuota:10 parodq
(planuota 8, vir5ijimas25%o),15 renginiq (planuota 14, virsijimasToh),27 stendai (planuota

27, ivykdytal00%). Apklausos rezuirtatar_ rodo, kad:

1. 640/o mokiniq visi5kai sutinka su teiginiu, kad VSMC vyko ivairtis projektai, ko gero

sutinka -2g%.tai atitinka 3,7 kokybes lygi;
2. 560/o mokiniq visi5kai sutinka, kad dalyvavimas projektuose pagilina ir itvirtina

dalyko Linias, $tiprina informacijos paie5kos gebejimus, padeda kurybi5kai naudoti
surinkt4 inforrnacij4, stiprina pasitikejimq savimi (ko gero sutinka - 32%). Tai
atitinka 3,5 kokybes lygi.

o Mokiniq itraukimas ineformaliojo ugdymo veiklas, mokyklos erdviq bendrakiir4 stiprinaiq
tapatumo su VSMC ja1lsm4. Apklausos rczultatai rodo, kad:

1. 70 Yo mokiniq jaudiasi savais VSMC, 23 Yo su tuo sutiko ko gero. Tai atitinka 3,7

kokybes lygi;
2. 8l Yo mokiniq yra patenkinti, kad mokosi biitent Sioje gimnazijoje,12 % atsake ko

gero; tai atitinka 3,8 kokybes lygi.
o Pladiojo isivertinimo metu mokiniai 2.3.2. rodikli ,,Ugdymas mokyklos gyvenimu"

(geranoriiki bendruofien)s santykiai; tapatumo jausmas; tvarkos taisykliq lailEmasis;
renginiq jvairovd) ive(ino 3,47 kokybes lygiu.

3.Tilkslas. UZtikrinti mokymbsi patraukluma. prieinamuma ir lygias salimybes suaueusiems
fes!roXanllems.

o VSMC taikydamas ivhirius mokymosi budus: kasdieni, neakivaizdini ir nuotolini siekia

tenkinti suaugusiqjq rpokiniq ugdymo (-si) poreikius ir didinti mokymosi prieinamum4.

Mokiniai pagal savo poreikius gali rinktis pamokas ir grupines konsultacijas nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio rytais ir vakarais, penktadieniais - mokyis neakivaizdiniu biidu.

o VSMC nuotolinio mo\ymo (si) patirtis nuo 2015 metq leido pakankamai sklandZiai pereiti
prie tokio mokymo (sl), paskelbus Salyje ir pirm4ji, h anffqi kxantinq. Salia MOODLE
aplinkos operatyviai priadeta taikyi MS Offrce 365 platforma.

o Veikia IKT konsultant$ grupe, kuri padeda sprgsti kylandias nuotolinio mokymo problemas.

IKT grupe parenge mokytojams ir mokiniams virtualias pamokeles ir pateiktis, kaip naudotis
Moodle ir Teams aqlinkomis. MedZiaga patalpinta VSMC svetaineje www.vsmc.lt.
Mokytojams vesti mokymai, kaip i5naudoti kuo daugiau Moodle ir MS Office 365 platformq
teikiamq galimybiq.

o Visi mokytojai papilde nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje mokom4i4 medLiag4.
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Praplestos virtualios Qdukacines aplinkos, testuoti ivairus skaitmeniniai irankiai. Patys

tinkamiausi i5 jq pasi[!!.ti itraukti imokymo(si) proces4.

Ugdymo turinio pildyryui praturtintos skaitmenines mokymosi priemones (toliau - SMP):

isigytos 6 grafines pfan5etes, 10 Eduka klases paskyrq mokytojams ir 29 paskyros
mokiniams, eTestai - visiems mokytojams, kompiuterini uZduodiq rinkiniq konstruktoriai
(KURK) matematikos mokytojams, Mozabook classroom paskyros gamtos mokslq
mokytojams, Baltq lankq paskyros lietuviq kalbos ir istorijos mokytojams.
2020 m. visi mokytpjai vede atviras, integruotas (kontaktines/virtualias) pamokas ir

pamokas (kontaktines/virtualias) netradicinese erdvese: ivyko 27 atviros, integruotos
pamokos ir 27 pamokos netradicinese erdvese. Apklausos rezultatais, 62% apklausqjq
visi5kai sutinka ir 27% ko gero, sutinka, kad itraukusis mokymas aktualizuoja ugdymo
turini, stiprina d4lykines ir bendr4sias kompetencijas, pledia akirati ir didina
pasitenkinim4 mokymusi.

Platusis isivertinimas parode, kad mokiniai: 3.2.l.rodikli ,,Mokymasis ne mokykloje"
(molqtktos aplinkas naudojimas ugdymui; edukacines iivykos) ivertino 3,28 kokybes lygiu.

fdiegta naujesne operacine sistema, sukonfiguruota pagal mokyklos domen4, todel
kiekvienas mokyojas ir mokinys gali saugiai jungtis naudojantis VSMC vardu sukurta
elektroninio pa5to sistpma (@vsmc.lt). Palengvintas mokiniq jungimasis prie nuotolines
mokymosi aplinkos ir kitq mokymuisi skirtq mokyklos resursq.

[diegti papildomi moduliai, kurie leidZia nuotoline mokymosi aplinka naudotis telefonu.

Nuotolinio mokymo(si) kursai perkelti i5 senos Moodle platformos i nauj4 padidinto
funkcionalumo ir modtrliq kiekio, pvz., Btg Blue Button. Tai palengvino vesti nuotolines
pamokas naudoj ant Mqodle platformos modulius.

Apklausos rezultatai parode, kad mokiniai nuotolinio darbo organizavim4 VSMC ivertino
3,5 kokybes lygiu.

Pladioj o isivertinimo diromenimis:

1.3.2.2. rodiklis ,,Mokymasis virtualioje aplinkoje" (IKT naudojimas ugdymo(si) procese)

fvertintas 3,32 kokybeS lygiu;
2. 3.1.1. rodiklis ,,lranga ir priemones" (iiuolaikini4 molqtmosi priemoniq ir irangos
ivairov€) - 3,61 kokybes lygiu.
3. 2.1.3. rodiklis ,,Oripntavimasis i mokiniq poreikius" (mokiniq individualiq molEmosi
poreikiq analizd; pedasogines pagalbos teikimas; mokinit4 pasiekimq ir pastangt4vertinimas
ir skatinimas) ivertintas 3,55 lygiu.

Apklausoje dalyvavg mokiniai - apie VSMC ivaizdi:
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I
II SKYRIUS

METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusig metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliaLr

uZduotys)

Siektini

fezrultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar

nustatytos uZduotys

ivykdytos)
1.1. uztikdnti
kokybiSk4

gimrrazijos

ugdymo ir
veiklos planq

vykdym4.
Siekti
mokiniq
asmenines

iigties.

1. Stebima

mokiniq
individuali
paLanga.

2.Ugdymo
procesas

personalizu

otas lr
diferencijuo
tas pagal

mokiniq
poreikius,

patirti ir jq
galimybes.

3.Stiprinam

a mokiniq
mokejimo
mokytis
kompetencij

a.

l.Parengti, koreguoti
ir igyvendinti ugdymo

ir veiklos planai.

2.Tobulintas mokiniq
mokymosi pasiekimq

fu paZangos vertinimo
tvarkos apraSas. Visi
mokytojai stebejo

ugdytiniq individuali4
palangq, I asmenines

paZangos stebesen4

isitrauke apie 75%

mokiniq.

1. Pakoreguoti ir igyvendinami 2020-2021

m. m. ugdymo planai. 2020 m. veiklos
planas pagal i5kylandias aktualijas

koreguotas ir igyvendintas, parerLgla

ataskaita. Karantino metu, kovo-birZelio

men. ir nuo lapkridio 3 d. veiklos plano dalis

vyko per nuotoli, informacija apie

organizuotas virtualias veiklas skelbiama

svetainej e www.vsmc. lt

2.Mokytojai visus metus analizavo esam?

mokiniry'ugdyiniq palalgos vertinimo
praktik4 ir sieke j4 tobulinti atsiZvelgdami i
mokiniq pasiekimus. Metodinese grupese

kart4 per menesi buvo aptariami mokiniq
individualios paZangos ir pasiekimq

stebejimo eiga, kvalifikacijos tobulinimo
klausimai, veiklos vykdymas.

Karantino metu direkciniuose
pasitarimuose kas savaitg buvo aptariami

mokiniq lankomumo, paZangumo,

vertinimo ir isivertinimo klausimai bei

nuotolinio mokymo aktualij os. Operatyviai
informacijai gauti patobulintos mokiniq
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3.Atliktas
individualiq
mol<ymosi

tyrimas.

mokiniq

stiliq

lankomumo ir paZangumo stebesenos

lenteles, kurias kas savaitg pilde dalykq
mokytojai.

Buvo dalijamasi patirtimi, kaip organizttoti
paZangos stebejim4 nuotoliniu b[du,
teikiami si[lymai metodinei tarybai
svarstyti. Mokiniq individualios paZangos ir
pasiekimq stebejimo eigos ir rezultai4
aptarimas vyko 3 kartus per metus

mokytojq taryboje. VSMC mokiniq
mokymosi pasiekimq ir paZangos vertinimo
tvarkos apra5as buvo koreguojamas ir
nutarta ai5kiai apibrdixi vertinimo ir
isivertinimo metodus/btdus, kai mokymas

organizuojamas nuotoliniu biidu.
Visi mokyojai stebejo ir fiksavo mokiniq
individuali4 paZangq. 88,55% mokiniq
stebejo savo individuali4 palanlgq.

Vidutini5kai vienas mokinys pagal dalyk4
2,78 kartus stebejo savo individuali4
paiang1per metus.

Apklausos rezultatu rodo, kad:

o mokytojai stengiasi, kad mokiniai
suprastq, i5moktq pamok4 ir darytq
paZangq (visi5kai sutinka 80%, ko
gero, sutinka lSoh), tai atitinka 3,8

kokybes lygi;
o mokytojai pastebi ir ivertina

mokinio palang4 (visi5kai sutinka

70%o, ko gero, sutinka 26Yo), tai
atitinka 3,7 kokybes lygi;

o mokytojai su mokiniais aptaria, kur
padaryta paLanga, o kur reikia
pasitempti (visi5kai sutinka 68Yo, ko
gero, sutinka 27o/o), tai atitir/rra 3,7

kokybes lygi;
e mokiniai pripailista, kad

mokydamiesi gimnazijoje jie daro

palang1 (visi5kai sutinka 58%, ko
gero, sutinka 38%o), tai atitir/rra 3,6

kokybes lyg!.

3. Buvo tiriamas mokiniq individualus
mokymosi stilius, bendradarbiaujant

mokytojams ir mokiniams parenkami



4. Pagal mokyklos
veil<los kokybes

plar)iojo ir teminio

isivertinimo rezultatus

ugdymo prooeso

personalizavimas ir
diferencijavimas

vertinamas

zemesnlu negu

ne

3-iu

5. Pagal mokyklos
veildos kokybes

plaiiojo ir teminio

isiverlinimo rezultatus

mokiniq mokejimas

lygiu.

geriausiai jq mokymqsi atitinkantys
metodai.

AtsiZvelgiant i mokiniq individualius
mokymosi stilius ir gebejimus mokytojai
renge personalizuotas uZduotis.

Apklausos metu su tuo visi5kai sutiko 58%,

ko gero sutiko 35%. Tai atitinka - 3,5

kokybes lygi.
Mokytojai padeda, papildomai paai5kina,
jei mokinys ko nors nesupranta (visi3kai

sutinka 76Yo, ko gero sutiko 24%). Tu
atitinka 3,8 kokybes lygi.

4. Pladiojo isivertinimo metu mokiniai:
o 2.1.3.rodikli ,,Orientavimasis i

mokiniq poreikius" (mokiniry

individualiq molqtmosi poreikiy
analizd; pedagoginds pagalbos

teikimas; mokiniq pasiekim4 ir
pastangry vertinimas ir skntinimas)

ivertino 3,55 lygiu;
o 2.1.1. rodikli ,,Ugdymosi tikslai"

(molEtojtl keliami uidaviniai
atitinka mokinio gyvenimiikqjq
patirti, parnokq temos nuoseklios ir
siejasi tarpusavyje) ivertino 3,17

lygiu;
o 2.2.2. rodikli ,,Ugdymo

organizavimas" (ugdymo proceso

individualizavimas,

diferencijavimas; dalykq
integravimas; molEmosi btidry ir
formol ivairove) ivertino 3,36 lygiu;

o 2.4.2. rodikli ,,Mokiniq
isivertinim as" (vertinimas pagrjstas

molEtojo ir mokinio dialogu;
pasiekirruT vertinimo reikimd
molqtmos i valdymui) - 3, I 8 kokybes

lygiu.

5. Pladiojo isivertinimo metu mokiniai:
o 2.3.1. rodikli ,,Mokymasisoo

(mokini4 gebejimas isivertinti, kelti
tolesnio molgtmosi tilcslus, molqttis

9



mol<ytis, jq asmenine

figtis vefiinama ne

Zemesniu negu 3-iu
lygiu.

6. Vidurin! ir
pagrindini iSsilavinim4

fgijo ne maLiau,kaip%
baigiamqjq klasiq

moJ<iniq.

bendradarbiaujant su kitais)

ivertino 3,17 kokybes lygiu.
o l.2.l.rodikli,,Mokinio pasiekimai

ir paiangat'' (mokinio pasiekimai ir
paianga atitinka j o asmening patirti
ir galias; mokinio pasiekimai ir
paianga sistemingai stebimi ir
skatinami visose molEmosi srityse)

-3,22 kokybes lygis;
o l.2.2.rodikli,,Mokyklos pasiekimai

ir palanga=' (mokiniq pasiekimai

atitinko Bendr4jq programLl tikslus

ir mokiniq galias; sisteminga

mokinirl pasiekimq rezultat7
stublsena; individuali4 molqtmosi

strategijq tailEmos) - 3,1 kokybes

lygis.

Apklausos metu iSai5kejo, kad:

o 41Yo mokiniq nuotolinis mokymasis

sustiprino gebejim4 mokytis
savarankiSkai, naudotis

skaitmeninemis technologijomis,
derinti mokymqsi su darbine veikla,
37 % - ko gero, sutiko. Tai atitinka
3,3 kokybes lygi;

o veiklos sritis ,,Mokinio asmenine

tigtis bei pagalba siekiant pasiekimq

fu palangos" lvertinta 3,6 kokybes

lygiu.

6. 20t9-2020 m. m. vidurini ir pagrindini

i5silavinimq igrjo 88,6 proc. baigiamqiq
klasiq mokiniq. Vidurini iSsilavinimq igljo
94,16 proc. mokiniq, pagrindini - 70,3 proc.
mokiniq.

1.2.

Puoselejama

saugi fizine ir
psichologine

ugdymo

aplinka.

1. Mokiniai
ir mokytojai
jaudiasi

saugiai.

2. Vyrauja
palankus

mikroklimat
as.

1. Mokyklos veiklos

kokybes pladiojo

isivertinimo,
mokyklos palangos

vertinimo, mokiniq
apklausos, skirtos

2020 m. veiklos plane

numatytrl ugdymo

1. VSMC visada puoselejo ir tebepuoseleja

saugi4 fizing ir psichologing ugdymo (si)

aplink4. T4 kiekvienais metais patvirtina

ivairios bendruomends nariq apklausos.

VSMC vyksta metq planuose numatytq
priemoniq veiksmingumo monitoringas -
kasmet vykdomos mokiniq apklausos, kuriq
metu tarp kitq veiklos sridiq tiriama ir
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3. Mokiniq
fizinis ir
psichologini

s saugumas

teigiamai

veikia
ugdymo C

si) proces4,

asmenybes

brandq.

orgaruzavlmo

priemoniq

veiksmingumo
vertinimui, renitatai.
1.1. Fizinio,
psichologinio

saugumo,

tarpasmeniniq

santykiq,

mikroklimato,
ugdymo proceso

organizavimo,

mokiniq tapatumo
jaur;mo vertinimai ne

Zemesni negu 3,5

lygio.

mokiniq nuomond apie mokinio savijaut4 ir
gimnazijos mikroklimat4, mokiniq
tapatumo su VSMC jausm4. 2020 m.

atliktos mokiniq apklausos rezultatai
liudija, kad tarp apklaustqjq:

o 76 % visi5kai patvirtino, kad jie
jaudiasi saugiai visoje gimnazijoje (23 % -
atsake,,ko gerooo);

o 65 % pripalino, kad pamokq metu
jaudiasi saugiai, nebijo suklysti, neteisingai

atsakyti i klausim4 Q9 % - atsake ,,ko
gerooo);

. 82 % visi5kai sutiko, kad mokytojai
su jais elgiasi pagarbiai (17 % - atsakd ,,ko
gero'o);

o 83 oZ nurode, kad mokytojai visada

demesingai juos i5klauso (17 Yo - atsake

,,ko gero");
o 7l yo tiki, kad VSMC mokytojams

rtipi, kad mokiniai gerai jaustqsi (28 % -
atsake,,ko gerooo);

o 79 % patvirtino, kad mokyojai
jiems draugi5ki (18 % - atsake ,,ko gerooo);

o 85 % patvirtino, kad i5kilus
problemoms jie visada gali kreiptis i savo

aukletoj4 ar mokytojus (14 o/o - atsake ,,ko
gero");

o 80 Yo patvirtino, kad mokytojai su
jais elgiasi teisingai (17 % - atsake ,,ko
gerooo);

o 90 %o nurodd, kad klasiq aukletojai
riipinasi jais (10 % - atsake,,ko gerooo);

c 65 % visi5kai sutiko, kad
gimnazijoje vyrauJa palankus

mikroklimatas (32 Yo - atsake,,ko gero");
o 86 % pasitiki savo klasiq aukletojais

(14 % - atsake ,,ko gerooo);

o 73 % pasitiki mokytojais 27 % -
atsake,,ko gero");

o 86 o/o yra patenkinti, kad mokosi
biitent VSMC (12% - atsake,,ko gero");

o 70 % jaudiasi savais Sioje

gimnazijoje (23 % - atsake,,ko gero");

11



2. Sklandi

procentq

mokiniq
gimnazijoje.

apie 80%o

naujq

adaptacija

o 62 % pritaria, kad VSMC
vykdomas ugdymo procesas sudaro

palankias s4lygas mokiniq asmeninei
pa1angai ir pasiekimams ;

o 58 % isivertina, kad mokydamiesi
VSMC jie daro asmening palangq (38 % -
atsake,,ko gerooo);

Taikant mokyklq veiklos kokybes

isivertinimo metodik4,,Mokiniq savijautos

ir VSMC mikroklimato kiirimoo' srities

vertinimai atitinka 3,7 kokybes lygi;
,,Tapatumo jausmo puoselejimas" - 3,8

kokybes lygi.
Pladiojo isivertinimo metu 2.3.2. rodiklis

,,Ugdymas mokyklos gyvenimu'o

(geranori5ki bendruomends santykiai,

tapatumo jausmas, tvarkos taisykliq
laikymasis, renginiq ivairove) ivertintas
3,66 kokybes lygiu.

2. I VSMV kiekvienais mokslo metais

ateina mokyis daugiau negu puse naujq
mokiniq, todel jq adaptacijos klausimams

nuolat skiriamas didelis demesys. Kasmet

spalio menesi vykdoma apklausa, skirta

ivertinti jq adaptacijos procesq. 2020 m.

apklausos duomenimis, Siemet tarp naujokq
27,7 % sudare asmenys, padarg 10 ir
daugiau metq mokymosi pertraukq,27,7 Yo

- padarg 1-3 metq pertrauk4, 19,l yo - atejo

i5 kar5o po buvusios mokyklos. 61,70

respondentq tai asmenys ketinantys

moksl4 derinti su darbine veikla. Naujus
mokinius paskatino rinktis b[tent VSMC
del patogaus tvarkara5dio ir galimybes

derinti moksl4 su darbu (72,3 yo ). Papralyti
apibfidinti adaptacijq VSMC lengvinandius

veiksnius, mokiniai nurode vyraujanti
pozityvq mokytojq ir mokiniq bendravim4
(83 %), draugi5k4 mokymosi aplink4 (63,3
oA), o papra5yti ivardinti sunkinandius

adaptacijqveiksnius, 72,3 yo paZymejo, kad

tokiq veiksniq VSMC nera(6,4 0/o pasisake,

kad jiems trukdo nepasitikejimas savimi). I
klausim4, kaip jaudiasi miisq gimnazijoje,
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79 % naujokq atsake, kad VSMC jaudiasi

gerai.

1.3. Sudaryti

s4lygas

pedagoginia

MS

darbuotojams

tobulinti
profesing

kvalifikacij4,
reflektuoti
bendruomene
je seminarq,

konfi:rencijq,
projektq

partneriq

susitikimq
metu ieytq
patirti ir
Zinias.

1. Parengtas

2020 m.

pedagoginiq

darbuotojq
kvalifikacij
os

tobulinimo
planas pagal

VSMC
veiklos
prioritetus,

mokytojq
poreikius ir
pageidavim

us.

l.UZtikrinami
pedagoginiq

darbuotojq

kvalifikacijos
tobulinimo poreikiai

racionaliai naudojant

biudZeto le5as.

2. Visi pedagoginiai

darbuotojai ne maZiau

kaip 5 dienas per

metus dalyvavo

kvalifikacijos
tobulinimo

3. Du kartus per metus

vyko metiniai
pokalbiai su

pedagoginiais

darbuotojais jq veiklos
vertinimo ir

isivertinimo
klausimais.

4. Vyko ne maZiat
kaip 2 kviestiniq
lektoriq kvalifikacijos
tobulinimo seminarai.

renginiuose.

1. Visi mokyojai tobulina kvalifikacij4
(dalyvauja aktualiuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, seminaruose ir kt.)
pagal parengt4 2020 m. pedagoginiq

darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo plan4

ir VSMC 2020 m. pasirinktus pedagoginiq

darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo
prioritetus. Panaudotos visos 2020 metq

mokymo leSos (2959,50 Eur) skirtos

biudZete kvalifikacij os tobulinimui.

2. Visi mokytojai ne maliav kaip 5 dienas

tobulino savo kvalifikacij4 pagal 2020 m,
pasirinktus pedagoginiq darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimo prioritetus,

dalyvavo aktualiuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose/seminaruose ir kt.
Vienas mokyojas tobulino kvalifikacd4
vidutini5kai 9,87 (2019 m. 9,5) dienq per

metus.

3. 2020 metq birZeli ir gruodi vyko
pokalbiai su pedagoginiais darbuotojais jq
veiklos vertinimo ir isivertinimo klausimais
visose metodinese grupese. Mokyojai
svarbiausiu metq i5S[kiu ivardij a pandemij 4
ir perejimq prie nuotolio mokymo. Visi
mokytojai Siq metq pasiekimais ivardijo IT
kompetencijq ir igUdZiq tobulinim4 dirbant
Moodle, Microsoft Office 365 platformose.

Pedagoginiai darbuotojai atliko 2020 m.

veiklos isivertinim4 ir atsiZvelgiant i
veiklos isivertinimo rezultatus i5kelti 2021

m. veiklos plano ir kvalifikacijos
tobulinimo tikslai ir uldaviniu,
kvalifikacij os tobulinimo prioritetai.

4. 2020 m. pedagoginei bendruomenei
pagal kvalifikacijos tobulinimo prioritetus

vyko 4 kviestiniq lektoriq seminarai:
o V. Tama5auskas,,Mokinio skirtybiq

suvokimas, atpalinimas ir
13



panaudojimas siekiant jo
paiangos".

o E. Karmaza ,,Saugios aplinkos
mokykloje uZtikdnimas. Socialiniq
ir emociniq kompetencijq

ugdymaso'.

o L. Litvinaitiene ,,Siuolaikiniq IT
taikymas ugdymo proceseoo.

o R. Gudmonaitd ,,Pozityvus
bendravimas saugumo jausmo

pamatas".

t.4.
Atnaujinti/m
odemizuo-ti
IT bazE

atsiZvelgiant i
biudZeto

le5as.

l.Mokymo
ir IT
priemones

atitinka

Siuolaikiniu
S

reikalavimu

S.

2.

Sustiprintas

bevielis
rySis

uztikrina
stabilq
mokymo
platformq

pasiekiamu

m4.

Pagerintos

s4lygos

pamokq

metu

mokytojams

ir
mokiniams
naudotis

virlualiomis
mokymo (-

si)

priemonemi

S.

3. [diegta
ugniasiend,

l.Atnaujinta
kompiuteriq klase (16

naujq kompiuteriq)"

2.Stabihrs bevielis
ry5is veikia 80%
kabinetq.

3. Apie 50%

sumaZintas darbui ir
mokymuisi trukdantis
turinys.

4. Naujai sukurti visi
buvE paSto vartotojai
su I00% i5saugotais

duomenimis.

1. Nupirkta 14 stacionariq kompiuteriq, 6

ne5iojami kompiuteriai, 6 grafines

plan5etes. Atnaujintos mokiniq ir mokytojq
kompiuterines darbo vietos. Praturtintos

skaitmenines mokymo priemones (toliau -
SMP): isigytos 6 grafines plan5etes, igyta
10 Eduka paskyry mokytojams ir 29

paskyros mokiniams, eTestai - visiems
mokytojams, kompiuterini uZduodiq

rinkiniq konstruktoriai (KURK)
matematikos mokytojams, Mozabook

classroom paskyros (3 D klasei) gamtos

mokslq mokytojams.

2. Papildomai lgytos 2 bevielio rySio
stoteles. Bevielio ry5io stabilumas siekia ne

maLiau kaip 80%. [gyvendinant tgstini
projekt4 "Saugios elektronines erdves

vaikams ktirimas" irengtos 15 WiFi stoteliq.

BelaidZiq stoteliq irengimas sudare

galimybg mokiniams ir mokytojams
naudotis atskiru belaidZiu interneto ry5iu.

3.Visose mokyklos kompiuteriq nar5yklese

idiegtas iskiepis blokuojantis reklamas ir
Lalingq turini. Darbui ir mokymuisi
trukdantis turinys sumaZintas ne maliau
kaip 50%.

4.Visiems mokyklos darbuotoj ams sukurtos

naujos MS Office 365 pa5to deZutes.

Perkeltas visq senq pa5to deZudiq turinys.
Duomenq atitikimas seniems duomenims -
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blokuojanti

reklamini ir
kt. brukal4,

trukdanti
tiesioginiam

mokytojq ir
mokiniq
darbui

pamokq

metu bei

kitq
mokytojq
tiesioginiq
tunkcijq
atlikimui.
4.Pilnas

VSMC
paSto

duomenq

eksportavim
&S,

importavim

asi
inovatyvi4,
BDAR
reikalavimu

s

atitinkandi4
Office 365

aplink4,
sqlygojandi4

operatyvesn

g visq
bendruomen

es nariq
komunikacij
q.

5. Pagal mokyklq
veiklos kokybes

isivertinimo metodik4

ugdymo (-si) aplinkos

vertinamos ne

Zemesniu negu 3-iu
lygiu.

100%. {vykdytas pilnas VSMC paSto

duomenq eksportavimas, importavimas i
inovatyvi4, BDAR reikalavimus
atitinkandi4 MS Office 365 aplink4,
s4lygojandi4 operatyvesng

bendruomenes nariq komunikacij4.

visq

5. Pladiojo isivertinimo metu mokiniai
3.1.1. rodikli ,,lranga ir priemonds"
(iiuolaikini7 molgtmosi priemoniq ir
jrangos jvairovd) ivertino 3,31 kokybes

lygiu.
Bibliotekos informacinej e sistemoj e "Tamo
biblioteka" sukurtos VSMC skaitytojq
(mokytojq ir mokiniq) aplinkos, nuolat
pildomi vadoveliq bei literat[ros
elektroniniai katalogai. Paslaugos

lankytoj ams tapo operatyvesnes.

1.5. Pletoti
socialing
partnerystg

mieste, Salyje

ir uZ jos ribq,

skleisti gerq;,q

patirti.

l.Mokytojai
ir mokiniai

itraukti i
bendravim4

ir
bendradarbi

avim4 su

l.[gyvendinti ne

maLiau kaip 10

mokykliniq ir 4

tarptautinius
projektus.

1.79 proc. mokytojq dalyvavo irlar vykde
mokyklinius, Salies ir tarptautinius
projektus. 2019-2020 m. buvo lgyvendinti
14 integruotq mokykliniq ir 5 tarptautiniai
projektai (tarptautiniq projektq

igyvendinimas tgsiamas 2021 metais). Del
pandemijos projektq pristatymas VSMC
vyko nuotoliniu b[du, projektq veikla ir
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socialiniais
partneriais.

2. Mokiniai
stiprina
dalykq

Linias,

tobulina
bendr4sias

kompetencij

as.

3.SkleidZia

ma geroji
patirtis.

2. Surengti ne maZiau

kaip 4 seminarai irlar
partneriq susitikimai
mieste, Salyje irlar ui.

ios ribq, kuriq metu

skleidZiama geroji
patirtis.

rezultat;u interaktyviai apra5yti ir
bendruomenei pristatyti VSMC svetaineje

http : //v r,!to.-[tp4gs*|cl:6762
Apklaur;os rezultatai rodo, kad:

o 54o/o mokiniq visiSkai sutinka su

teiginiu, kad VSMC vyko ivairfls
proj ektai, ko gero sutinka -29o/o. T ai

atitinka 3,7 kokybes lygi;
o 56Yo mokiniq visi5kai sutinka, kad

dalyvavimas projektuose pagilina ir

itvirtina dalyko Lintas, stiprina
informacijos paieSkos gebejimus,

padeda kDrybi5kai naudoti surinkt4
informacij4, stiprina pasitikejim4

savimi (ko gero sutinka -32%).Tai
atitinka 3,5 kokybes lygi.

2. Vyksta gerosios patirties sklaida, surengti

Sie seminarai ir I ar partneriq susitikimai:
2.1 2020-05-04 nuotoline tarptautinio

llrasmus*KA1 projekto sklaida

,,Mokymosi ivairinimas ir
motyvacijos
konferencija

skatinimas"
mokyklos

bendruomenei;

2.22020-06-18 nuotolinis projekto

partneriq susitikimas. Tarptautinis
Nordplus Adult projektas

,,Skaitmeninis bendradarbiavimas

suaugusiqjq Svietime";

2.3 2020-07-13 nuotolinis projekto
partneriq susitikimas. Tarptautinis

Erasmus-l-KA2 strategines

partnerystes proj ektas,,Mentorystes
tinklas sudarant palankesnes s4lygas

ugdyi ir tobulinti suaugusiqjq

igridZius";
2.42020-08-28 nuotolinis projekto

partneriq susitikimas. Tarptautinis
Erasmus*KA2 strategines

partnerystes proj ektas,,Bendravimo

igndZiai suaugusiqj q Svietime" ;

2.5 2020-1 1 - I 9 organizav ome nuotoling
Salies vaizdo konferencij4 per

Microsoft Teams platform4
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3.Pagal mokyklq
veiklos kokybes

isivertinimo metodik4,
projektines veiklos
teigiamas poveikis
mokiniq dalykiniq ir
bendryjq
kompetencijq

tobulinimui
vertinamas ne

Zemesniu 3-iu lygiu.

,,Nuotolinio mokymo i5Sukiai",

kurios metu gimrutzija dalijosi
patirtimi su kitornis Salies

suaugusiqjq mokyklomis apie

netradiciniq pamokq organizavim4
nuotoliniu b[du
http:llvsmc.tt/'lp

3. Pladiojo isivertinimo metu mokiniai:
o 2.3.2 rodikli ,,Ugdymas mokyklos

gyvenimu" (geranoriiki
bendruomends santykiai; tapatumo
jausmas; tvarkos taisyklity

lailgtmasis; renginiq jvairove)

ivertino 3,47 kokybes lygiu.
Apklausos rezultatai rodo, kad;

o 64Yo mokiniq visi5kai sutinka su

teiginiu, kad VSMC vyko ivair[s
proj ektai, ko gero sutinka -29Yo. T ai
atitinka 3,7 kokybes lygi;

o 56Yo mokiniq visi5kai sutinka, kad

dalyvavimas projektuose pagilina ir
itvirtina dalyko Linias, stiprina
informacijos paie5kos gebejimus,

padeda kfirybi5kai naudoti surinkt4
informacij4, stiprina pasitikejim4

savimi (ko gero sutinka -32%).Tat
atitinka 3,5 kokybes lygi.

2. Uiduotys, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.1. Neivykdytq ar ivykdytq i5 dalies
uZduodiq del numatytu rizikq nebuvo

3. 'Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta S veiklos rezultatams

UZduoWs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Mokyklos veiklos i.

proceso organizavimas nuoto
ugdymo

niu budu.
1. Sklandus veiklos ir ugdymo proceso igyvendinimas,
bendradarbiaujant priimti mokyklos savivaldos ir darbo
grupiq sprendimai, i5vengta nesutarimq.
2. Organizuoti mokymai mokiniams, mokytojams,
darbuotojams del MS Office 365 platformos naudojimo.
3. Tobulinamos darbuotojq ir mokiniq IT kompetencijos.
4. Apklausos rezultatai rodo, kad:
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o 58 % apklaustqiq visi5kai sutiko ir 32 o/o ko gero,
sutiko su teiginiu, kad nuotolinis mokyrnas
VSMC buvo organizuojamas gerai, tai atitinka
3,5 kokybes lygi;

3.2. Mokiniqprijungimas prie MS Office
365 platformos.

1. Mokiniams suteikta nuotoline galimybe prisijungti prie
platformos ir naudotis jos galimybemis, mokytis,
bendrauti ir bendradarbiauti.
2. Sklandus lietuviq kalbos ir literattiros iskaitos, gimtqjq
kalbq (lenkq, rusq) I-os dalies MBE laikymas per
nuotoli.

3.3. Nuotolinio mokymosi platformos
(Moodle) migravimo inicijavirnas i5
senos versijos i nauj4.

1. Mokytojams sudaryta galimybe vesti sinchronines
pamokas nuotoliniu budu, mokiniams - dalyvauti Siose
pamokose.
2. Tobulinamos mokyojq ir mokiniq IT kompetencijos.

3.4.2020-2021 m. m. mokytojq etatinio
apmokejimo igyvendinimas ir veikl4
reglamentuojandiq dokumerttq paketo
rengimas.

1. SklandZiai igyvendi*as 2020-2021 m. m. mokytojq
etatinis apmokejimas. I5klausyta gimnazijos
bendruomenes nariq nuomon6, susitarta del mokytojq
krtivio sandaros.
2. Parengli dokumentai: darbo apmokejimo sistem4,
mokytojq darbo kruvio sandaros tvarkos apra5as, darbo
sutardiq priedai.

4.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

Irakoreguotos pra6jusiq metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezultatzi

UZduotys Siektini reztltatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustaMos uZduofvs iwkdvtos)

Pasiekti reztitatai ir
jq rodikliai

4.1. Praejusiq metq
veiklos uZduotys
nebuvo koreguotos.

kloma ataska

Veftinimo kriterijai PaZymirnas atitinkarnas
langelis:

1 - nepatenkinama.i;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai eerai

5. 1 . Informacijos ir situaci jos valdymas atliekant funkciias lr 2a 31 4il
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqirl, laiko ir materialiniq) paskirstymas ln 2a 31 4i(
5.3. Lydervstes ir vadovavimo efektyvumas 1r 2z 3r 4H
5.4. Ziniq, gebejimq
siekiant rezultafi4

lr igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas tr 1r 2a 3r 4m.

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1r 2a 3r 4fr
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6.

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLoS uZuuoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

8. Kiitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugi

Kimso
7,

rezultat nt uZduotis isivertinimas

UZduodiq irykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas lanselis
6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai Ex
6.2.ULduotys i5 esmes ivykclytos arba viena nejvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai I
6.3. fvykdyta ne maZiau kaip ppse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

Kom kurias tobulinti Direktord Nataljare-
1 . lJkaitmeninio ra5tingumo tobulinimas.

2. Saugios aplinkos mokykloje uZtikrinimas. Socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymas.

3. l\4okinio skirtybiq suvol<imas, atpaLinimas ir parraudojimasi siekiant jo paZangos.

4.1{uotolinio mokymo iSSukiai ir galimybes.

ne maZiau kaip 3 ir ne a

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8.1. Stiprinti ugdymo
kol<ybE, mokiniq atsaking4
po:Zi[ri i mokym4si ir
rezultatus uZtikrinant
kol<ybiSk4 ugdymo ir
veiklos planq vykdym4.

1. [gyvendinamas metq veiklos
planas nuolat koreguojamas
atsiZvelgiant i atsirandandias
naujoves. Ugdymo procesas
nepraranda aktualumo,
glaudZiai susijgs su gyvenimu.

2. Stebima ir analizuojama
mokiniq paLanga ir pasiekimai.
2.l.Ugdymo procesas
personalizuoiamas ir
diferencijavimas pagal
mokiniq poreikius ir
galimybes.

1.1. Parengti 2021-2022 ir
2022-2023 m. m. pagrindinio ir
vidurinio ugdymo planai iki
202T-06-20. Per mokslo metus
koreguojami ir igyvendinti 100
procentq.

1.2. Remiantis veiklos
isivertinimo dulmenimis
parengtas 2021 rr. veiklos
planas. AtsiZvelgiant i
iSkylandias aktualijas
koreguojamas. 2021 m. veiklos
planas igyvendintas 90
procentq.

2. Mokiniq paZangumo
rodikliai.
2.1. Individualios mokiniq
mokymosi pasiekimq ir
paZangos vertinimo tvarkos
apra5o veiksmingumas aptartas
ne rediau kaip du kartus per
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3.Siekiama kiekvieno mokinio
asmenines [gties itraukiant
mokinius i fvairias formaliojo ir
neformalioj o ugdymo veiklas.

mokslo metus su mokyojq
metodine ir mokytojq taryba.
Tvarkos apra5as tobulinamas
pagal posedZiq nutarimus.

3.1 Pladiojo mokyklos
veiklos kokybes isivertinimo
rezultatais, 1.2. rodiklis
,,Pasiekimai ir paZangt'
vertinamas ne Zemesniu negu 3
kokybes lygiu.

3.2 Pladiojo mokyklos
veiklos kokybes isivertinimo
rezultatais, 1.1

,,Asmenybds

rodiklis
tapsmas"

vertinamas ne Zemesniu negu 3
kokybes lygiu.

3.3 Mokiniq apklausos
rezultatais, jq isitraukimas i
formaliojo ir neformaliojo
ugdymo veiklas vertinamas ne
Zemesniu negu 3 kokybes
lygiu.

8.2.. Tobulinant
pedagoginiq darbuotojq
sor;ialines emocrnes
kompetencijas ir jas
panaudojant darbineje
veikloje, puoseleti saugi4
frzing ir psichologing
ugdymo (si) aplinka.

l.Sklandi naujq mokiniq
adaptacija VSMC.

2.Palankaus mikroklimato,
mokiniq fizinio ir psichologinio
saugumo jausmo teigiamas
poveikis ugdymo (-si) procesui.

1. Apklausos, kurioje
numatyti tokie klausimai, kaip
mokiniams kuriama mokymosi
aplinka, mokytojq skiriamas
individualus demesys,
mokytojq ir mokiniq
bendravimas, santykiai su
bendraklasiais, saugumo
jausmas, tapatumo jausmas ir
pan. duomenimis. Apie 80%
procentq naujq mokiniq
sekmingai adaptuojasi
gimnazijoje.

2. Mokiniq apklausos, skirlos
2021 m. veiklos plane
numatytq priemoniq
veiksmingumo vertinimui,
rezultatais fizinio ir
psichologinio saugumo,
santykiq, mikroklimato,
ugdymo proceso organizavimo,
mokiniq tapatumo jausmo
vertinimai ne Zemesni negu 3,5
lygio.
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8.3. Turtinti kontaktinio ir
nuotolinio ugdymo (-si)
turinf ir aplinkas, siekti
operatyviq, laikmedio
i55rikius iveikiandiq IT
sprendimq.

1 .Turtinam a IT baze, leidZianti
daryti operatyvius sprendimus,
kurie uZtikrintq sklandq
ugdymo proces4 lr
normaliomis, ir ekstremaliomis
s4lygomis. franga, IT ir
skaitmeninio mokymo
priemones (toliau SMP)
naudojamos ugdyrno tikslams
pasiekti

2.Saugios elektronines erdves
mokiniams kurimas.

3.Mokytojams ir mokiniams
sudarytos palankios s4lygos
nuotoliniam mokymui ir
ugdymui (-si),

4. Mokiniai teigiamai vertina

itraukqj i ugdymo proceso
aspekt4.

1.1. IT baze atitinka
Siuolaikinius reikalavimus ir
leidlia priimti darbo karantino
sqlygomis, nuotolinio mokymo
ir kitus laikmedio iSS[kius.
Papildyta IT baze, isigyti 5

ne5iojami kompiuteriai, 5

kompiuterines (Web) kameros.
1.2. Dalykq mokyojai ir
mokiniai ugdomojoje veikloje
naudojasi ivairiomis SMP.

{sigytos priemones ui, maZdaug
2000 Eury pagal mokytojq
metodines tarybos
rekomendacijas. Pirkimai
suderinti su centro taryba.
1.3. Pladiojo mokyklos
veiklos kokybes isivertinimo
rezultatais, 3.1.1. rodiklis
,,lranga ir priemones"
vertinamas ne Zemesniu negu 3
kokybes lygiu.

2. 100 procentq mokiniq ir
mokytojq sukurtos paskyros
(emokykla.lt). Igytas SSL
(saugaus ry5io) sertifikatas.

3. Patobulintas Nuotolinio
mokymo tvarkos apra5as,
dalykq kursq struktura Moodle
platformoje atitinka tvarkos
apra5o bendruosius
reikalavimus. Papildytas
mokomqjq dalykq turinys
Moodle aplinkoje ir
(isi)vertinta jo kokybe.

4. Pladiojo mokyklos veiklos
kokybes isivertinimo
rezultatais, 3.2.2. rodiklis
,,Mokymasis virtualioje
aplinkoje" vertinamas ne
Zemesniu negu 3 kokybes
lygiu.

8.4.. UZtikinti sisteming4 ir
tiksling4 pedagoginiq
dar:buotoj q profesines
kvalifikacij os tobulinim4.

l.Nuolat analizuojarta
kvalifikacijos tobulinimo
renginiq pasiUla, nustatyti
mokytojq kompetencijq
tobulinimo poreikiai.

1. Parengtas 2021 m.
pedagoginiq darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimo
planas.
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2.Parengfas ir igyvendinamas
2021 m. kvalifikacijos
tobulinimo planas atitinka
Salies ir mokyklos prioritetus.

2. 100 procentq pedagoginiq
darbuotojq ne maZiau kaip 5
dienas per metus tobulina
kvalifikacij4.
2.1. Rengiami ne maZiau kaip
3 kviestiniq lektoriq seminarai.
2.2. Reflektuojama
kvalifikacijos tobulinimo
patirtis. Ne maLiau kaip 2
kartus per metus vyksta
pokalbiai su pedagoginiais
darbuotojais veiklos
isivertinimo klausimais.
2.3. Pladiojo mokyklos
veiklos isivertinimo rezultatais
4.3.1. rodiklis,,Kompetencija"
(VSMC molqttojai
iiuolaikiiki, profesionalfis ir
tolerantiiki) ir rodiklis 4.3.2.
,,Nuolatinis profesinis
tobulejimas" (VSMC molqttoj ai

reiklus sott, nuosekliai
siekiantys meistriSkumo)
vertinamas ne Zemesniu negu 3
kokybes lygiu.

9. ltizika, kuriai esant nust4tytos uiduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turOti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

9.1. ZmogiSkqiq i5tekliq valdymas. Dideli pedagoginiq darbuotojq kruviai, nuotolinio ugdymo(si)
organizavrmas, sveikatos pr:oblemos, ilgalaikis kvalifikacijos tobulinimas (40 val.).
Skirtinga suaugusiqjq mokiniq mokymosi patirtis.
IT ir:angos trlkumas mokytojams ir mokiniams dirbant per nuotoli.
Nepakankamas mokinitl IT'ra5tingumo ir nuotolinio mokymosi igudZiq lygis.
Suarugusiqjq mokiniq uZimtumas uZ mokyklos ribq: darbas, 5eim4, ligos ir pan. riboja jq
galimybes isitraukti i mokyklos veiklas.

(Pirmas, treiias ir ketvirtas uidaviniai).
9.2. Nepakankamas finansavimas trlar leiq trlkumas.
Del teises aktq ribotos direktoriaur; galimybes valdyti asignavinrus ir isigl.ti reikiamq mokyojams
ir mokiniams skaitmeninio mokyrno ir IT priemones.

(Tre' iias ir ketvirtas uZdaviniai).

9 .3 .Zmo gilkqi q i5tekliq valdymas.
Pan,Jemijos paskelbimas, nuotolinio darbo ir mokymosi igyvendinimas.

(Pirmas ir antras uidaviniai).

22



VI SKYRIUS
VERIINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai: Vilniaus suaugusiqirl mokvmo centro (toliau - VSMC)

41slq veikl4. Veikla iv
iu rodikliai nepaisant sudetingos epidemiologines situacijos Salyje. Vir5].ti Siq pasiektrl rezultatq
rodikliai: uZduotis 1.1. rodikli?i 2" 4" 5: uZduotis 1.2. rodiklis 1: uZduotis 1.3. rodikliai 2.4: uZduotis
1.4. rodikliai 1.2. 5: uZduotis 1.5. rodikliai 1.2" 3. Pandemijos metu sekmingai iv),kd).tos ir kitos
veiklos. kurios nebuvo planuotos. bet turejo poveiki sklandZiam veiklos ir ugdymo(si) proceso

poveiki VSMC veiklos pokydiams" dera su strateginiais ir metq veiklos tikslais ir uZdaviniais. stiprina
mokinirl atsakingq poZilri i mok)rmasi ir rezultatus.

Centro tarlrbos pirmininke
(mokykloje mokyklostarybos
lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

LL. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:

'w

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

Jolanta Makovska 2021-02-08
(vardas ir pavarde) (data)

(vardas ir pavarde)
Mtbu

(data)

r44{/4w
(data)

luatqyuirytni*o -6&
teises ir pareigas igyvendinandios institucijot b / 

|
(dalyviq susirinkimo) !galioto asmens pareigos;

{.,f;7/ {7/O Vr tb.' "(-(
1rri"t,,"o Irfoigos raOouo pu."igor;
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