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nwTSdTq Toxo T[IfTNo GIMNAZIJoS YEIKLoS ToBULINIMo PLAIYo (sU vIsAIs PAKEITIMAIS), PATVIRTINTO
GIMNAZIJOS DIRXKTORIAUS 2019-12-02 ISAKYMU NR V-29, PATI<SLIMMAS Nr. 2

Anykidiq Jono Bili[no gimnazijos veiklos tobulinimo planas tikslinamas, nes kilus COVID-lg pandemijai, karantino s4lygomis nejvykdyos
veiklos, kurioms biitinas mobilumas.

Projektui igyvendinti skiriamos lesos: pirmaisiais mokslo metais pans:]udott 42404,24 E$, antraisiais mokslo metais panaudota 55798,4 Eur.

Seliq menesiq Iaikotarpyje planuojama panaudoti 22574,81 E\t.
fgyvendinant I uZdavinio I .6. veikl4, pedagogine konsultacine pagalba, siekiant mokiniq buvo

(Pareigl pavadinimas)

drut-'/C-Wae
(Dtt )

TVIRTTNU

,i'af-+otaXv'

pasiekimq figties, del vykdoma tik



sunkumrl del nuotolinio mokymo p.oceso organizavimo budo. Todel, Mokltojq tarybos nutarimu. k?d tikslingiau ir rezultatyviai butq patenkinti

individualus mokiniq poreikiai, nusprQsta isig,'ti skaitmenines mokymo(si) aplinkos ..EDL,KA klasi" licencij4. Sia paslauga naudosis visi l-IV klasiq

mokiniai, tai ).ra 446 mokiniai. Be to, isigijg siq licencija igysime teisg neatlygintinai naudotis elekhoninio korepetitodaus ,,Egzaminatorius.lt'' sistema

https://eszaminatodus.lt/. Tai irgi labai efekqwu, to pageidauja ir mokiniai. Taigi, reikia 8564 euflt ir I uZdavinio 1.6. veiklos vykdymui lieka2832,74
Eur.

Igyvendinant I urdavinio 1.2. veikl4 isigyjant ursienio kalbq mokymosi laboratorije sutaupyta 288,58 Eur (planuota 28000 Eur, sumoketa

27711 ,42 Ett).
lg,,vendinant II uzdavinio 2.2., 2.3. veiklas ir III uzdavinio 3.4. veikh del epidemiologines situacijos dalintis patirtimi kontaktu ar organizuoti

isvykas nepageidauja nei ialies mokyklq molq/tojai, nei mtisr+ gimnazijos mokltojai bei tevai. Todcl sutaupomos transporto islaidos - 2200 Eur.

fgyvendinant I uidavinio 1.5. veikl% mokiniq mokymasis kitose istaigose, institucijose (isrykos) ddl kamntino vyko minimaliai, Iki projeldo

igrvendinimo pabaigos dar vyks 6 isvykos I Aukitaitijos Fofesinio rengimo centr4 (buvo Alantos TVM) ir l-2 iBvykos i VILNruS TECH (buvo

VGTU). Todel 435,66 Eur perkeliama I uZdavinio 1.4. veiklos pilnam ig)'vendinimui (10 hibridiniq klasiq komplektq apmokejimui buvo skirta

17065,76 Eur, o reikia 19990 Eur).
Taigi, Siuo metu i3 1.2,,2,2,,2,3.,3.4. it 1.5. veikhi sutaup),ta 2868 Eur. Tiek reikia lC3U, kad btrtq pilnai atsiskaityta u, 10 hibridiniq klasiq

komplekq. Sios klas6s - tai didziuld pagalba mok 4ojui dabartiniu laikotarpiu, kai kazkurie mokiniai privalo mokyis nuotoliu.

Tikslas. Gerinti mokiniq pasiekimus ir paiangq, tenkitrant individualius mokiniq mokymosi poreikiur.

1

aplink4.
uZdavinys. Padidinti mokiniq galimybes mokyis pagal savo gebejimus ir poreikius teikiant pagalbq ir tobulinant inovatyvi4 ugdymosi

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis LeSq detalizavimas fgyvendinimo
laikotarpis

1.5. Mokiniq
mokymasis kitose

istaigose,
institucijose
(universitetuose ir
jq specializuotose
laboratorijose,
profesinio mokymo

istaigose).
(1.1..2.1.)

Veiklose dalyvaus 186 I-IV
klasiq mokiniai.
8-10 i5vykq

1 8 abiturientq, tEsiandiq mokym4si
VGTU klaseje, gaus baigimo
paZymejimus ir bent 4-5 i5 jq pasirinks
studijas VGTU (2020 m. i5 l4
abiturientq studijas pasirinko 5).

Mokiniai, pasirinkq profesijos
modulius Alantos TVM, baigdami
gimnazij4, igis ir profesij4.

2029.11 Eur. Transporto
iSlaidos

2021 m.
rugsejis-
gruodis
2022 m.
sausis-vasaris

1.6. Pedagogine
konsultacine

Pagalba teikiama visiems
gimnazijos mokiniams.

Labai gerai ir puikiai i5laikys PUPP 12

proc. mokytojo mokyq mokiniq
/il/^+^,li-4" f a^rLno o^ro-rli-r t\ i.

2832,74Bur.

Q((1 Errr

Konsultacine
pagalba
FnI TL A lrloce

2021m.
rugsejis-
orrrndiq

()



mokiniq pasiekimq
Dgties.

Organizuotos 9 mokomqjq
dalykq konsultacijos, kurias
teiks 24 mokytojai.

Mokiniai lankys ne maZiau 80
proc. jiems skirtq dalykiniq
konsultacijq, todel patirs sekmg
ir pamokoje, ir pasiekimq
patikroj e, ir neformali ajame
ugdyme (iS lankomumo
apskaitos TAMO dienyne).

VBE 86-100 balq iSlaikys 10 proc.
laikiusiqiq mokytoj o mokytq mokiniq.

2020 m. VBE 86-100 balq i5laike
daugiau kaip 10 proc. 9 mokytojq (i5
I I mokytojq, mokiusiq aukltesniu
lygmeniu) mokytq mokiniq.

Mokiniai laimes prizines vietas rajono
ol impiadose, konkursuose, varZybose

2022 m.
sausis-vasaris

2021m.
rugsejis

1.7. Mokiniq
iniciatyvq,
lyderystes
skatinimas
formaliajame ir
neformaliajame
Svietime.
(3.2.)

Bendri Mokiniq parlamento ir
Direkcines tarybos, Mokiniq
parlamento ir gimnazijos
administracijos, Mokiniq
parlamento ir direktoriaus
pasitarimai I kart4/men.

Padides pilietinis aktyvumas, mokiniai
savaranki5k ai organizuos ir vykdys
gimnazijos mokiniq Prezidento
rinkimus (rugsejo - spalio men.).

Mokiniq intemetiniame puslapyje
www.biliunke.lt bus skelbiama glausta
informacija i5 pasitarimq, keliamos
problemos, siiilomi sprendimo b[dai

4310 Eur.

200 Eur.

130 Eur.

Mokymams,
paskaitoms,
susitikimams
Kanceliarinems
priemonems
Mokestis uZ
mokiniq
interneto
puslapi

2021m.
rugsejis-
gruodis
2022 m.
sausis-vasaris
2021m.
rugsejis-spalis
2021m.
gruodis

I .8. I5 viso I uLdav niui 18065.85 Eur

2 uildavinys. Stiprinti mokyojq inovatyviq, Siuolaiki5kq IKT taikymo pamokoje kompetencijas.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis LeSq detalizavimas fgyvendinimo
laikotarpis

2.2. Dalijimasis patirtimi su

Salies (Utenos Adolfo
Sapokos, Moletq,
KaiSiadoriq Algirdo
Brazausko gimnazij omis)
bei rajono (Tro5kiinq Kazio
Inditiros ir Svedasq Juozo
Tumo-VaiZganto
simnaziiomis. Antano

Pravesta gimnazijos mokytojq l6
atvirq praktinio pobudZio STEAM
(bandymai, eksperimentai) ir
uZsienio kalbq pamokq, stebeta l0
atvirq pamokq kitose mokyklose
(po 1-2 pamokas kiekvienoje
minetoje mokykloje). Dalyvaus 20-
25 mokytojai.

Patobules mokytojq
gebejimai analizuoti
profesing veikl4, apibendrinti
rezultatus, organizuoti
profesines patirties renginius,
reflektuoti savo veikl4: 2

mokytojai (matematikos ir
biologijos) bus pasirengg

1 158,96 Eur Priemonems

isigyti
eksperimentq,
bandymq ir
laboratoriniq
darbq
vykdymui
(atviroms
veikloms)

2021m.
rugsejis-
gruodis
2022 m.
sausis-vasaris
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mokykla. Antano Vienuolio I I STEAM srityje. I I I

progimnazija)mokyklomis I I I I I

STEAMiruZsieniokalbq I I I I Idarykqsrityje. I I I I I/?6 ?R\ I I I I I

2.3. Kolegialus mokytojq I Parengta ir vykdoma bendra tgstine I Gamtos mokslq (biologijos, | 2650 Eur I Kolegialiam 
I

mokymasis pagal bendr4 I kvalifikacijos tobulinimo programa. I chemijos, fizikos) 3 | | tgstiniam 
I

tgsting kvalifikacijos I Suorganizuotos 2 per mokslo metus I mokytojai teiks konsultacijas I I mokymuisi 
I

tobulinimo program4 | i titU rajonq mokyklas mokytojq I kolegoms, praves po l-2 I I I

(3.4., 3.6., 3.8.) | mokymosi i5vykos, skirtos I praktinio pobiidZio I I I

I pasidalinti matematikos ir gamtos | (eksperimentai) pamokas I I I

I mokslq ugdymo gerqja patinimi. I rajono gamtos mokslq I I I

I Dauguma mokytojq (75 proc.) | mokytojams. I I I

I pasirinks bendr4 tgstinE | 5 matematikos mokyojai I I I

I kvalifikacijos tobulinimo programQ I parengs dalykines I I I

| (:-S a.). I rekomendacijas I I I

| 80 proc. mokytojq taikys igytas I progimnazijos ir pagrindines I I I

I Zinias ir gebejimus ugdomojoje I mokyklos mokytojams del I I I

I veikloje, 50 proc. mokytojq dalinsis I mokiniq ruoSimo mokytis I I I

I sekmes istorijomis. I gimnazijoje. | | |

----T-----
3 uZdavinys. Sustiprinti bendradarbiavim4 su mokiniq tevais mokiniq paZangos ir pasiekimq gerinimo srityje.

I
2o2t.m. 

IrugseJls- 
|gruodis 
I

2022 m. . Ituutr*rutuat 

I

IJ
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis LeSq detalizavimas fgyvendinimo

laikotarpis

3.4. Atkuriama
Tevq klubo
veikla.
(3.s.)

Tevq klube dalyvauja 37 tevai.
Tevq budejimai diskotekose (2-3
kartai per mokslo metus).
Pageres tevq pedagoginis ir
psichologinis Svietimas (10 proc.
daugiau tevq dalyvaus mokymuose).

2- psichologo paskaitos per Se5is

-;666;,,. ^,-^^:-i'. o^^ioli-i.'

Pasitelkus kokybini Focus grupes metod4, 50
procentq Tevq klubo nariq laisvai diskutuos
neformalioje aplinkoje j iems riipimomis
temomis, suaktyves tevq - gimnazijos lyderiq
veikla.

Apjungus tevus i 4 grupes (pagal koncentrus)
bus gaunamas platesnis informacij os spektras,

700 Eur Mokymams 2021m.
rugsejis-
gruodis
2022m.
sausis-vasaris
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Patvirtinu, kad Siame plane nebus keidiami kokybiniai rodikliai ir numaqtos projektui skirtos finansavimo lesos (Kokybcs kr€plelio 1e5os)

nem suplanuotos apmoketi ugdymo reikmCms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams @riemonems), kurioms mokymo lesos privalo b0ti skirtos

(Vardas, pavarde, pareigos, para5as)

kompetencijq ir vaiko paZinimo
klausimais.

i5grynintos geros idejos (tevq apklausa, atlikta
Tevu klubo nariq).

I5 viso III uZdaviniui 700 Eur
I5 viso 22574,81Eur.

[Vardas, pavarde, pareigos, para5as]


