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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

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

Pagal Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos (toliau – gimnazija) 2018–2020 metų
strateginį planą vykdomos informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) vystymo,
edukacinių erdvių atnaujinimo bei ugdymosi kokybės gerinimo strategijos.
2020 metų veiklos prioritetai: demokratiškos, kūrybingos, turinčios tvirtas vertybines
nuostatas asmenybės ugdymas; ugdymosi kokybės tobulinimas; saugios gimnazijos kūrimas;
mokinių sveikatos stiprinimas.
2020 metų veiklos tikslai ir uždaviniai:
1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją: sistemingai taikyti IKT ugdymo procese,
analizuoti mokinių individualią pažangą; tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją.
2. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių lyderystę, kultūrinę ir sveikatos stiprinimo
kompetencijas: stiprinti mokinių tautinę, pilietinę ir sveikos gyvensenos savimonę, plėtoti
gimnazijos tarptautiškumą per projektinę veiklą, tobulinti gimnazijos bendruomenės narių
bendrąsias kompetencijas.
3. Modernizuoti ir sukurti saugią gimnazijos edukacinę aplinką: atnaujinti gimnazijos
edukacines erdves.
Gimnazijos 2020 m. veiklos rezultatai yra labai geri. Sėkmingai įgyvendinome ugdymosi
kokybės gerinimo strategiją ir pasiekėme vieną svarbiausių tikslų – ugdymosi kokybė tenkina
gimnazijos bendruomenę. Nežymiai sumažėjo bendras valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE)
išlaikymo vidurkis 42,1 (2019 m. buvo 43,4), bet ženkliai padidėjo VBE išlaikymo procentas 97,7
(2019 m. buvo 93,9). Aukštesni anglų 63,6, geografijos 45,3, biologijos 43,4, istorijos 48,3 VBE
rezultatų vidurkiai lyginant su 2019 m. (anglų – 56,7, geografija – 36,5, biologija – 39,6, istorija –
48,2). Matematikos VBE išlaikymo procentas 85 žymiai viršija tiek šalies 67,6, tiek Panevėžio
rajono 74 rodiklius. Aukščiausi VBE įvertinimai: anglų kalba – 91, 90, 86, 83, 81.
Vykdant gimnazijos edukacinių erdvių atnaujinimo strategiją, atnaujintas seno korpuso II
aukšto koridorius, technologijų (medžio, metalo apdirbimo), dailės kabinetai; bibliotekos,
skaityklos, knygų fondo baldai, valgyklos įranga.
Įgyvendinant gimnazijos IKT vystymo strategiją, iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
gauti 68 planšetiniai, 4 nešiojami kompiuteriai nuotoliniam mokymui organizuoti, nupirkti du
interaktyvūs ekranai (pradinio ugdymo ir anglų kabinetams), du nešiojami kompiuteriai ir kita IKT
įranga. Individualiai mokinių pažangai stebėti ir fiksuoti sėkmingai naudojamos EDUKA dienyno ir
EDUKA klasės sistemos. Nuotolinio mokymo organizavimui pasirinkta MS Teams aplinka.

Paramos lėšų pritraukimas. Už 1,2 proc. nuo GPM deklaracijas gauta 1 333 Eur. Paramos
lėšų iš kitų rėmėjų gauta 1 060 Eur. Šios lėšos tikslingai panaudotos turtui ir priemonėms įsigyti,
renginiams ir ekskursijoms organizuoti.
2020 m. direktoriaus veiklos prioritetai: ugdymo kokybės gerinimo strategijos vykdymas,
nuotolinis mokymas, gimnazijos veiklos organizavimas pandemijos, karantino laikotarpiu siekiant
užtikrinti saugumo reikalavimus, IKT ir edukacinių erdvių atnaujinimo strategijų vykdymas,
gimnazijos 2021–2023 m. strateginio plano projekto rengimas, tarptautinės programos „Erasmus+“
projekto „Skaitmeninė klasė“ įgyvendinimas, veiklų koregavimas, paramos lėšų pritraukimas.
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