
pANEvEZro R. KREKENAVos MyKoLo ANTANATdTo crMNAzrJA

DIREKTORIAUS VAIDO POCIAUS
2020 METU VETKLOS ATASKAITA

2021-02-,/yNr. Pfi-l04
Krekenava

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Pagal Krekenavos Mykolo Antanaidio gimnazijos (toliau - gimnazij a) 2018-2020 metq
strategini plan4 vykdomos informaciniq komunikaciniq technologijq (toliau - IKT) vystymo,
edukaciniq erdviq atnaujinimo bei ugdymosi kokybes gerinimo strategijos.

2020 me1u4 veiklos prioritetai: demokrati5kos, kurybingos, turindios tvirtas vertybines
nuostatas asmenybes ugdymas; ugdymosi kokybes tobulinimas; saugios gimnazijos kfirimas;
mokiniq sveikatos stiprinimas.

2020 metq veiklos tikslai ir uZdaviniai:
l. Skatinti mokiniq mokymosi motyvacij4: sistemingai taikyti IKT ugdymo procese,

anal izuoti mokiniq individual i 4 paLangq; tobulinti mokej imo mokyti s kompetencij 4.
2. Skatinti gimnazijos bendruomenes nariq lyderystg, kultfiring ir sveikatos stiprinimo

kompetencijas: stiprinti mokiniq tauting, pilieting ir sveikos gyvensenos savimong, pletoti
gimnazijos tarptauti5kum4 per projekting veikl4, tobulinti gimnazijos bendruomenes nariq
bendr4sias kompetencij as.

3. Modernizuoti ir sukurti saugi4 gimnazijos edukacing aplink4: atnaujinti gimnazijos
edukacines erdves.

Gimnazijos 2020 m. veiklos rezultatai yra labai geri. Sekmingai igyvendinome ugdymosi
kokybes gerinimo strategij4 ir pasiekeme vienq svarbiausiq tikslq - ugdymosi kokybe tenkina
gimnazijos bendruomeng. NeZymiai sumaZejo bendras valstybiniq brandos egzaminq (toliau -
VBE) iSlaikymo vidurkis 42,1 (2019 m. buvo 43,4),bet Zenkliai padidejo VBE i5laikymo procentas
97,7 (2019 m. buvo 93,9). Auk5tesni anghl 63,6, geografijos 45,3, biologljos 43,4, istorijos 48,3
VBE rezultatq vidurkiai lyginant su 2019 m. (anglq - 56,7, geografija -36,5, biologija -39,6,
istorija - 48,2). Matematikos VBE, i5laikymo procentas 85 Zymiai virSija tiek Salies 67,6,tiek
PaneveZio rajono 74 rodiklius. Aukidiausi VBE ivertinimai: anglq kalba - 91, 90, 86, 83, 81.

Vykdant gimnazijos edukaciniq erdviq atnaujinimo strategijq, atnaujintas seno korpuso II
auk5to koridorius, technologijq (medZio, metalo apdirbimo), dailes kabinetai; bibliotekos,
skaityklos, knygU fondo baldai, valgyklos iranga.

[gyvendinant gimnazijos IKT vystymo strategij4, i5 Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos gauti 68 planSetiniai, 4 ne5iojami kompiuteriai nuotoliniam mokymui organizuoti,
nupirkti du interaktyvls ekranai (pradinio ugdymo ir anglq kabinetams), du ne5iojami kompiuteriai
ir kita IKT iranga. Individualiai mokiniy paLangai stebeti ir fiksuoti sekmingai naudojamos
EDUKA dienyno ir EDUKA klases sistemos. Nuotolinio mokymo organizavimui pasirinkta MS
Teams aplinka.

Paramos leSq pritraukimas. UZ 1,2 proc. nuo GPM deklaracijas gauta I 333 Eur. Paramos
lesq i5 kitq remejq gauta I 060 Eur. Sios leSos tikslingai panaudotos turtui ir priemonems isigyti,
renginiams ir ekskursijoms organizuoti.

2020 m. direktoriaus veiklos prioritetai: ugdymo kokybes gerinimo strategijos vykdymas,
nuotolinis mokymas, gimnazijos veiklos organizavimas pandemijos, karantino laikotarpiu siekiant
uZtikrinti saugumo reikalavimus, IKT ir edukaciniq erdviq atnaujinimo strategijq vykdymas,
gimnazijos 20211023 m. strateginio plano projekto rengimas, tarptautines programos ,,Erasmus*"

jekto ,,Skaitmenine klase" i inimas. veikl vimas, le5u pritraukimas.
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II SKYRIUS
METU VEIKLoS uZouoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

rindiniai pra6iusiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l. Atnaujinti
gimnazijos
edukacines
erdves

Atnaujintos
gimnazijos
edukacines erdves

1 . 1 . Atnaujintas technologijq
(dirbtuves) kabinetas.
1.2. Atnaujintas dailes
kabinetas, muziejus.
1.3. {rengtas sveikos
gyvensenos ir fizinio
ugdymo teorijos kabinetas.
1.4. Atliktas mokiniq
k[rybinis proj ektinis darbas
pasirinktoj e gimnazij os
erdveje.
1.5. [rengtos daiktq
saugojimo spinteles 8 kl.
mokiniams (tgstinumas).
1.6. frengta laisvalaikio ir
poilsio erdve mokytojq
kambaryje.
1.7. Nupirkti ir sumontuoti
bibliotekos ir skaityklos
baldai.

Atnauj intos edukacines
erdves:
1.1.1. Atnaujintas
technologijq (dirbtuves)
kabinetas.
| .2.2. Atnaujintas dailes
kabinetas, muziejus.
1.3.3. [rengtas sveikos
gyvensenos ir fizinio
ugdymo teorijos
kabinetas.
1.4.4. Atliktas kurybinis
dailes egzamino darbas
valgyklos erdveje.
1.5.5. |rengtos spinteles
8 kl. mokiniams.
1.6.6. Atnaujinta seno
korpuso II auk5to
koridoriaus erdve
1.7.7. Nupirkti ir
sumontuoti bibliotekos ir
skaityklos baldai, gauta
spinteliq i5 Linkaudiq
mokyklos.

2. Gerinti
valstybiniq
brandos
egzaminq
(vBE)
rezultatus

Geresni VBE
rezultatai lyginant
su 2018-2019 m.
m.

2. 1. Individual[s pokalbiai
su abiturientais apie
egzaminq pasirinkimq,
tikslus, hkesdius ir planus.
2.2.2019-2020 m. m.
geo grafij os, informaciniq
technologijq, fizikos VBE
rezultatq vidurkis vir5ija
2018-2019 m. m. rezultatus.
2.3. Mokytojq skatinimas uZ
mokiniq pasiektus VBE
geriausius rezultatus.

Geresni 2019-2020 m. m.
mokiniq VBE rezultatai:
2.1.1. [vyko individualus
pokalbiai su visais
23 abiturientais, aptartas
egzaminq pasirinkimas,
pasirengimas jiems,
gimnazijos veiklos
tobulinimo galimybes,
tolimesni tikslai.
2.2.2.2020 m. VBE
rezultatq vidurkiai vir5ij a
net 5 dalykq 2019 m.
rezultatus : geo grafij a
(+8,9), anglq kalba (+6,9),
biologija (+3,8), lietuviq
kalba ir literatlra (+0,7),
istorija (+0,1).
2.3.3. Finansi5kai
paskatinti 3 mokr,toiai uZ

1.



3 auk5tesniojo lygio VBE
(anglq kalba) ir
2 aukStesniojo lygio MBE
(technologijos, daile)
rezultatus.
2.4 .4. Zerfrlliai padidej o
abiturientq VBE i5laikymo
procentas 97,7 (2019 m.
buvo 93.9).

3. Stiprinti
gimnazijos
mokiniq
sveikat4

Gimnazijos
bendruomend

isitraukia i
Lietuvos sveikat4
stiprinandiq
mokyklq tinklq,
dideja mokiniq
fizinis aktyvumas,
gereja sveikata

3.1. Sudaryta koordinacine
komanda.
3 .2. P arcngta ir patvirtinta
prevencind sveikat4
stiprinandios mokyklos
programa.
3.3. 30-50 proc. gimnazijos
mokiniq dalyvauja
sveikatinimo renginiuose,
akcijose, sporto varZybose.
3.4. Suorganizuotas bent
vienas sveikos gyvensenos

ar fizinio aktyvumo renginys
gimnazij os bendruomenei.

3.1.1. Sudaryta
koordinacine komanda.
3.2.2. Parengtas
prevencinds sveikat4
stiprinandios mokyklos
programos projektas.
3.3.3. 42 proc. gimnazijos
mokiniq dalyvavo
sveikatinimo renginiuose,
akcijose, sporto
varZybose, sporto bureliq
veikloje.
3.4.4. Suorganizuoti 9

sveikos gyvensenos /
fizinio aktyvumo renginiai
gimnazij os bendruomenei.
3.5.5. Gimnazijos
neformaliojo Svietimo
mokyojas Vytas Dulius
i5rinktas 2020 m.
geriausiu PaneveZio
rajono mokytoju.
3.6.6. Parengta fizinio
aktyvumo skatinimo
proj ekto parai5ka Sporto
remimo fondui.

UZduotys. neiwkdytos ar iwkdvtos i5 alies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Nebuvo

3. Veiklos. kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet iwkdytos
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3. 1. Nuotolinis mokymas Parengta ir patvirtinta nuotolinio mokymo tvarka.
Uztikrintas pakankamai sklandus ugdymo proceso

organizavimas nuotoliniu b[du, mokyojai ir mokiniai
aprupinti IKT priemonemis. Suorganizuoti mokymai
gimnazij os bendruomenei. Gimnazij os bendruomene
susitare del vieningos IKT aplinkos taikymo bei
numate alternatyvas. Daugumos mokiniq mokymosi
pasiekimai mokantis nuotoliniu biidu pagerej o.

3.2. Gimnazijos veiklos organizavimas
pandemi j os, karantino laikotarpiu,

Gimnazijos vadovq komandai teko nemenkas kruvis
kaip saugiai ir tinkamai organizuoti tiek mokytoitl, tiek



siekiant uZtikrinti saugumo
reikalavimus

aptarnauj andio personalo darb4 COVID- 1 9
pandemij os, karantino laikotarpiu. Pavyko uZtikrinti
sklandq ugdymo proceso organizavim4 kasdieniu budu
1-4 kl. bei IV gimn. kl. mokiniams.

3.3. Reorganizuojamq Linkaudiq ir
Zibartoniq pagrindiniq mokyklq turto
peremimas, mokiniq pritraukimas i
simnaziia

Perimtas, gimnazijos veiklai reikalingas turtas i5
reorganizuoj amq mokyklq.
Gautas turtas praturtino gimnazij4, atiduotas
naudoiimui veikloie paeal poreiki.

4.

5.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
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Pakoresuotos nraGiusiu metu veiklos uZd tokiu buvo) ir rezultata

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo rodikliai
Pasiekti rezultatai ir

iu rodikliai
4.1. Nebuvo

GebOiimu atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas lunkciias vertinimas
PaZymimas atitinkamas

langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias lr 2a 3n 4x
5.2. I5tekliu (Zmosi5kuiu. laiko ir materialiniu) oaskirstvmas 1n 2a 3r 4x
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas ln 2a 3x 4n
5.4. Ziniq, gebejimq ir igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

1n 2a 3n 4x

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1n 2a 3u 4x

rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
6.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertimmo
rodiklius

Labai gerai I
6.2.ULduotys i5 esmes irykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
6.3. [vykdl.tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai E

6.4. UZduotys neivykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

7.1. Vadovavimo usdymui ir mokymuisi kompetenciia (savivaldis mokymasis).

4

Vertinimo kriterijai
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V SKYRIUS
KITU METU vEIKLoS uZnuoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

uZd

UZduotys
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatytos

8.1. Atnaujinti
gimnazijos edukacines
erdves itraukiant
gimnazijos
bendruomeng

Atnaujintos
gimnazijos
edukacines erdves
prisideda prie
palankaus
mikroklimato
formavimo

8.1.1. Atnaujintas seno korpuso III aukSto
koridorius.
8.1.2. Atnaujintas istorijos kabinetas.
8.1.3. Atnaujinta vaiko dienos centro erdve.
8.1 .4. [rengta interaktyvi sveikos gyvensenos ir
fizinio aktyvumo erdve.
8.1.5. [rengtos daiktq saugojimo spinteles I
gimnaz. kl. mokiniams (tgstinumas).
8.1.6. Nupirkti ir sumontuoti interaktyvus
ekranai dviejuose kabinetuose, skirti tiek
kasdieniam, tiek nuotoliniam ugdymui
organizuoti, mokymosi motyvacij ai skatinti.
8.1.7. Atliktas mokiniq kflrybinis projektinis
darbas pasirinktoje gimnazijos erdveje.
8. 1 .8. Gimnazijos bendruomene priZilri
mokyklos 100-dio

8.2. Gerinti valstybiniq
brandos egzaminq
(VBE) rezultatus

Geresni VBE
rezultatar lyginant su
20191020 m. m.

8.2.1 . Individualls pokalbiai su abiturientais
apie egzaminq pasirinkim4, asmeninius tikslus,
planus, gimnazijos veiklos tobulinimo
galimybes.
8.2.2.2020-2021m. m. bent trijq dalykq VBE
rezultatq vidurkiai vir5ija 2019-2020 m. m.
rezultatus.
8.2.3. Mokytojq skatinimas uZ mokiniq
pasiektus VBE geriausius rezultatus.
8.2.4. Bent trys gimnazijos mokytojai
dalyvauja VBE ir MBE vertinime, sukauptq
patirti panaudoj a rengiant abiturientus
egzaminams, perduoda kolegoms.
8-2.5. Bent trys mokytojai dirba su SiuolaikiSka
internetine sistema Egzaminatorius.lt,
padedandia mokytojams ruo5ti, o mokiniams
ruo5tis brandos egzaminams.

8.3. Sekmingai
pasirengti ugdymo
turinio atnaujinimui
(toliau - UTA, bendrqjq
programq (oliau - BP)
taikymui

Sekmingas
pasirengimas
ugdymo turinio
atnaujinimui, BP
taikymui

8.3. 1. Mokytojq bendruomene kryptingai
rengiasi UTA atnaujinimui, BP taikymui.
8.3.2. Atlikta pasirengimo analize, susitarta del
strateginiq veikimo krypdiq, susijusiq su
atnauj intq BP igyvendinimu.
8.3.3. Remiamos mokytojq iniciatyvos
dalyvauti UTA procesuose, mokymuose.
8.3.4. Nuolatinis gimnazijos bendruomenes
informavimas apie atnaujintq BP diegimo
Zingsnius.
8.3.5. Mokytojai igalinti kurti unikalq ugdymo

jintas BP rekomendaciias.
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8.4.1. MS Teams aplinkos, skirtos nuotoliniam
mokymui ir gimnazijos bendruomenes

komunikavimui, isisavinimas.
8.4.2. Mokyojq IKT kompetencijq tobulinimas
(bent du seminarai).
8.4.3. IKT priemoniq isigijimas ir tikslingas
naudojimas ugdymo procese.

8.4.4. Ne maZiau kaip 60 proc. gimnazijos
bendruomenes patenkinta ugdymo proceso

kokybe (IQES online mokiniq, tevq (globejq),

Sekmingai
organizuojamas
ugdymo procesas

nuotoliniu, kasdieniu
ar miSriuoju bUdu
tenkina gimnazijos
bendruomeng

8.4. Sekmingai
organizuoti ugdymo
procesq nuotoliniu,
kasdieniu ar mi5riuoju
bldu i5naudojant
turimas IKT priemones

9.1. UZsit ndemiia, leSq trukumas.

9.2. Mokiniu mi
9.3. Neskirtas ltnansavimas proi ekto endinimui.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

turdti neigiamos i kos iwkdvti Sias uZduotis

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Gimnazijos direktoriaus veikl4 2020 m. vertiname

labai gerai. Visos uiduotys ir numatyti tikslai igyvendinti. Gimnazijoje atsakingai ir operatyviai

,pr.nd2iu-i klausimai, susijg su mokymo proceso organizavimu esant ekstremaliai situacijai Salyje,

mokiniq saugumu, sveika g).vensena. Atnaujinamos ir kuriamos naujos edukacines erdvds, nuolatos

gerinamos s4lygor mokiniams mokyis, gabiems ir motyvuotiems mokiniams sudaromos s4lygos

ialyvauti olimpiadose, konkursuose, varZybose. Mokslo metq uZbaigimo proga gimnazijos

administracija vyko ! gyvenvietes, i5 kuriq mokiniai atvyksta mokytis i gimnazij4, pasveikinti auk5q

rezultatq pasiekusiq'.ntfi"iq. Sis apsilankymas leido mokiniams pajusti, kad jie yra svarb[s ne tik
bfldami gimnazijoje, bet ir mokydamiesi nuotoliniu btdu. Gimnazijos direktorius visais informaciniq

sistemq ianalais operatyviai dalinasi aktualia informacija su visa gimnazijos bendruomene. DZiugina

direkto;iaus gebejimas pasidZiaugti, pagirti, paskatinti geru ZodZiu mokinius ir gimnazij4 baigusius

abiturientus (Gimnazijos tarybos 2021-02-02 posedZio protokolas Nr. GTP-l).

Gimnazijos tarybos pirmininke ry Asta Griteniene 2o2t-02-0L

fvertinimas, jo pagrindimas ir siqlymai:

Savivaldybds meras 'o€7 Povilas Zagunis

Galutinis metq veiklos ataskaitos iverti
/

rumas#/27*,
202r-02-//t'



SusipaZinau.

Direktorius Vaidas Pocius 2O2t-02- /8
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