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ANYKSdTU JoNo BILIUNO GTMNAZTJoS vErKLos TOBULTNTMO pLANo,

PATVIRTTNTO GIMNAZTJOS DIREKTORTAUS 2019-12-02 ISAKYMU NR. y-29,

PATIKSLIMMAS

Anyk5Eiq Jono Bili[no gimnazijos veiklos tobulinimo planas koreguojamas:
l. atsizvelgiant i susiklosdiusi4 neeiling situarijq (pandemiia), d6l kurios negal€jome vykdlti kai kuriq veiklq, todcl jq atsisakome arba

keidiame iglvendinimo laikotaryius;
2. d.l darbuotojo isdjimo i! darbo;

lJlreKlore

(Data)
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3. d6l mokiniq skailiaus padidCjimo (2019-2020 m. m. buvo 460, 2020-2021 m. m. - 491);
4. del Metodines tarybos uraliz6s moklti mokinius nuotoliniu ugdymo Foceso organizavimo b[du.

2019-2020 mokslo metais gauta 58420 euq. Paut tdota424M,24 euaai. 16015,76 euq bus psnaudota 2020-2021 mokslo metais. I5 viso 2020-
2021 mokslo metais bus panat:dlola78372,76 ewai.

Igyvendinant I uZdavinio 1.2. veiklq, keidiame iglvendinimo laikotarpi (i! 2021 m. I ketv. i 2020 m. Metv.).
Igyvendinant I utdavinio 1.3. veiklq atsisakome rmivesiteto matematikos destytojo konsultacijq (nesutiko pats dCstytojas dal pandemijos,

sutaupyta 512,88 eurq). Kitos planuotos v€iklos [gyvendintos.
Igyvendinant I uzdavinio I .4. veikl4:

ekran4 (sutaup)ta 3100 eurq);
2. vietoje planuotr.+ 8 naujq kompiuierirl bibliotekai sktuti naudoti, bet dar kokybiSki, thkami IT kabineto kompiuteriai (IT kabinetui nupirkti

pazangesni kompiuteriai);
3. iSejus iS darbo fotografijos mokytojui,jam skirtas fotoapantas buvo petduotas bibtiotekai, todit naujas nepirktas;
4. lazerinis spalvotas spausdintuvas buvo padovanotas remCjq, todel planuotas nebuvo pi*tas. Vietojejo, Menq mokytojq metodinCs grupes

spr€ndimu, lupirktos priemoues neformaliajam Svietimui (2 prisegami mitaofonai - vokalo studijai, foto aparato stovas ir objekt].vas kino studijai)
(i5 2,3,4 punktq sutaupyta 408 I , 82 euas).

Igyvendinant I uzdavinio 1 .5. veiklq mokiniq mokymasis kitose [staigose, institucijose (isvykos) ddl karantino buvo ivykdytas tik i5 dalies. D6l
tolimesnes 2020-2021 mokslo metq veiklos kol kas suderinta tik su VGTU ir Alantos TVM, su kitomis - derinama.

Igyvendinant I utdavinio 1.7. veikQ, atsisakome steigti ,IyderystCs ir verslumo" mokyklq nes kanntino metu nebuvo galimybds, o iddjos
autoriai ir potenciahs organizatoriai jau baigd gimnazij4. Kitos veiklos Qsiamos.

Igyvendhat II uZdavinio 2.3. veiklq atsisakl,ta konsultac{jq silpn4 gercs mokyklos poZymiq Bi5k4 brindioms mokykloms, kadangi del
' epidemiologin€s iituacijos nepageidauja nei tq nrokyklq mokltojai,,nei musq gimnazijos okytoJai (sufaupfa 1000 euq).

Igyvendinant III uZdavinio 3.4. veikl+ atkudo Tenl ktubo renginiai ne[r7ko d6l pantlemijos. KeiCiarnas igyvendinimo laikotarpis - perkeliama

i 2021 metus.

Taigi, i5 1.1., 1.3., L4. ir 2.3. veiktq sutaupyta 13l85,l eurai, o d6l mokiniq skaitriaus padiddjimo - dar 3937 ewais.IS viso l7l22,l eurai. UZ
Sias ldas, rcmiantis VBE iI metiniq rezultatq analizds duomenimis bei mokiniq mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo budu analize,
atsiZvelgiant i susidariusi4 situacijq, gimnazijos porcikius, norint s6kmingai igyvendinti Veiklos tobulinimo plano I uidavini ir 2020-2021 m. m.
Anyksdiq mjono Svietimui prioritet4,,Ugdym turinio skaitmenftrimas nuotolido mok),mo kriterijq atitikEiai", nusprEsta isig),ti l0 Hibridiniq klasiq
komplekq, kuriq tikslas 1T a sujungti i vien4 erdvQ kkseje ir namuos€ esandius vaikus ir mokltojus. Tai gali buti atvejai, kai:

r datis vaikq eina i mokykl+ o dalis lieka namuose;
o kai mokytojas tieka klasEje, o vaikai lieka namuose;
. kai mokiniui skirtas mokymas namuose.
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Tiksles. Gerinti nokiniq pariekimus ir palrtrgl, tetrkirrnt irdiyidusliw Dokiti{ mokymosi poreikiur.

I uldavirys. Padidinti mokiniq galimybes mokytis pagal savo gebCjimus ir poreikius teikiant pagatbq ir tobulinant inovatyvi4 ugdymosi
apli*q.

lfil .,i :i1.: 
- iL-

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis LeSq detalizavimas igyvendinimo
laikotarpis

1.1. Mokiniq
patyriminio

4pkymo(si) pletra
panaudojant
gamtamokslines
laboratorijos
teikiamas galimybes
(1.1.,2.1.)

Gamtamoksline laboratorija
pasinaudos visi 460 mokiniq per
biologijos' fizikos, cherrrijos ir
technologij q pamokas, atlikdami
bandymus, tyrimus,
eksperimentus. Tokiq pamokq
bus pravesta ne maZiau kaip 30
procentq pagal UP priklausandiq
pamokq.

Gamtos mokslq VBE rezultatai ne Zemesni nei
Salies ir gimnazijos vidurkis 2020 metais.
2020 m. VBE iSlaikymo rezurltatai .:'fizika - 87,:,
proc., balq vidurkis - 35,5, chemija - 100 proc.,
balq vidurkis - 49,43, biologija - 100 proc., balq
vidurkis - 57,41

2020-2021m.
m.

1.2. UZsienio kalbq
mokymas(is),
panaudojant kalbq
mokymo(si)
laboratorij4.
(1.1.,2.1.)

UZsienio kalbq laboratorij a
naudosis 460 mokiniq, kurie
mokosi anglq k., prancuzq k.,
vokiediq k., rusq k.

UZsienio kalbq VBE rezultatai ne Zemesni nei
Salies ir didesni nei gimnazijos 2020 m. (98,97
proc.).

VBE i5laikys auk5tesniu lygmeniu (86-100 balq)
ne maZiau kaip2020 m. (33,33 proc.) mokiniq.

VBI ba.lq yidurkis:re maZesnis kaip 2020 m.
(64,5)

UZsienio kalbq
mokymosi
laboratorija - 28000
Eur.

2020 m. IV
ketv.

1.3. Mokiniq
mokymas(is)
prakti5kai pritaikyti
robotikos ir
programavimo metu

igytas Zinias ir
gebejimus mokantis
STEAM dalykq.
(t.1.,2.1.)

Tgsiama robotikos ir
programavimo b[relio veikla (45
mokiniai). Mokiniai dalyvauj a
konkursuose, varZybose.
3D spausdintuvu, grafinemis
plan5etemis naudosis I 50
mokiniq (logotipq k[rimui,
pristatymq vintalizacilai, IT
elektronines leidybos, dailes ir
IT integruotose pamokose,
ruo5iantis respublikiniams

25 procentai mokiniq nuo lankandiqjq robotik4
rinksis programavimo moduli, toliau tgs
programavimo mokym4si.
Matematikos VBE rezultatai pageres ne maZiau
kaip I procentu lyginant su2020 m. (59,15
proc., balq vidurkis -21,75)

2020-2021m.
m.
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kUrybiniq darbq pieSiniq
konkursams ir kt.).

1.4. Mokiniq IKT
taikymo mokymuisi
gebejimq tobulinimas
panaudojant
atnaujintas
skaitmenines
edukacines aplinkas ir
priemo.r.res

(1.1.,2.1.)

IKT priemonemis naudosis 468
mokiniai.
Gimnazijos I 00-medio (2020 -
10-15) proga visi gimnazijoje
besimokantys mokiniai dalyvaus
pamokose, vedamose gimnazij os
muziejuje.
Bus organiruotabent po 2-3
pamokas ir 1-z renginius
kiekvienai klasei.

IS 310 mokiniq, besimokandiq IT, auk5tesniu
lygmeniu mokosi 75 mokiniai (24,2 proc.). 5-7
procentais geres mokiniq medijq ra5tingumo

igUdZiai bei savaranki5kas Ziniq itvirtinimas.

2019-2021m. PUPP rezultatai pageres 1-3
procentais, lyginant su 2018 m.; socialiniq,
gamtos mokslq ir uZsienio kalbq VBE rezultatai
ne Zemesni neisiti.d rriaritir; lietuviq [[lbos'ir
literat[ros ir IT VBE rezultatai aukStesni nei
Salies vidurkis, matematikos VBE rezultatai
pageres ne maZiau kaip I procentu lyginant su
2020 m. (59,15 proc., balq vidurkis -21,75).

Pageres mokymosi nuotoliniu b0du kokybe bent
2-3 proc. (trimestriniai ir metiniai, PUPP ir VBE
rezultatai) lyginant su 20 I 9 -2020 mokslo metais
Teigiamas poveikis mokiniq savijautai ir
emocinei bfisenai nuotolinio mokymo(si) metu
(apklausos IQES online duomeng analize).

l0 hibridiniq klasiq
komplektq -
17065,76 ewq

2020-2021
m.

1.5. Mokiniq
mokymasis kitose

istaigose, institucij ose
(universitetuose ir jq
specializuotose
laboratorijose,
profesinio mokymo
istaigose).
(1.1.,2.1.)

Veiklose dalyvaus 286 I-IV
klasiq mokiniai.
30 iivyk..l

l8 abiturientq, tgsiandiq mokymEsi VGTU
klaseje, gaus baigimo paZymejimus ir bent 4-5 i5
jq pasirirrks sturhjas VGTU ('2020 m. iS 14
abiturientq studijas pasirinko 5).

Mokiniai, pasirinkg profesij os modulius Alantos
TVM, baigdami gimnazij4, igis ir profesij4.

Transporto i5laidos

- 2480 Eur.
2020 -2021
m. m.

1.6. Pedagogine
konsultacine pagalba,
^i^l-i^-r *^l-:-:--srsll.lilllL ruu[uuq
pasiekimq [gties.

Pagalba teikiama visiems
gimnazijos mokiniams.
A'----:----1- - n\-,rganrzu0ros y moKomtuq
dalykq konsultacij os, kurias
teiks 24 mokytoiai.

Labai gerai ir puikiai iSlaikys PUPP 12 proc.
mokytojo mokytq mokiniq (Metodines tarybos

l. \ .

sprenolmu) lr vr,.u do-luu Dalq lslakys lu proc.
laikiusiqjq mokytojo mokytq mokiniq.

Konsultacine
pagalba -18087
Eur.

2020 m. (I-il
ketv.) -2021
m.



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

2020 m. VBE 86-100 balq i5laike daugiau kaip
l0 proc. 9 mokytojq (i5 l l mokytojtl, mokiusiq
auk5tesniu lygmeniu) mokytq mokiniq.

Mokiniai laimes prizines vietas rajono
olimpiadose, konkursuose, varZybose

1.7. Mokiniq
iniciatyvq, lyderyst-es
skatinrmas : -

formaliajame ir
neformaliajame
Svietime.
(3.2.)

Bendri Mokiniq parlamento ir
Direkcines tarybos, Mokiniq
parlarnento ir grmnazij os

administracij os, Mokiniq
parlamento ir direktoriaus
pasitarimai I kartq/men.

Padides pilietinis aktyvumas, mokiniai
savaranki5kai organizuos ir vykdys gimnazij os
mokiniq Prezidento rinkimus irugsejo - spaiio
men.).

Mokiniq internetiniame puslapyj e bus skelbiama
glausta informacija i5 pasitarimq, keliamos
problemos, sifilomi sprendimo bldai

Mokymams,
paskaitoms,
stisitikimams -
43 I 0 Eur.
Kanceliarinems
priemondms - 200
Eur.
Mokestis uZ
mokiniq interneto
puslapi- 130 Eur.
(i,r,r.r,r.v. bi I i unke. lt)

2020 - 2021
m. m.

2 u7davinys. Stiprinti mokytojq inovatyviq, SiuolaikiSkq IKT taikymo pamokoje kompetencijas.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis LeSq detalizavimas Igyvendinimo
laikotarpis

2.1. Mokytojq pamokq
stebejimas (partneriai -
mokslininkai, kolegos).
(3.7.)

Stebcta kickvieno mokytojo ne
maZiau kaip 4 pamokos.
Bent 40 procentq stebetq pamokq
taikomi mokymqsi aktyvinantys
metodai, tikslingai, efektyviai
taikomos IKT.

Ugdomosios veiklos stebejimo
rezultatai rodys, kad daugiau nei
%visy, stebetq pamokq mokymo
medZiaga bus siejama su
gyvenimiSkqj a besimokandiqj q
patirtimi; pletoj amos mokej imo
mokytis kompetencijos (%
stebetq pamokq),
stebimi kiekvieno mokinio
pasiekimai ir individuali
paLanga (% stebetu pamoku).

Finansuojama Klases
krepSelio le5omis.

2019-2021m.
m.
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2.2. Dalijimasis patirtimi su
Salies (Utenos Adolfo Sapokos,
Moletq, Kai5iadoriq Algirdo
Brazausko gimnazij omis) bei
rajono (Tro5klnq Kazio
Indiuros ir Svedasq Juozo
Tumo-VaiZganto gimnazij omis,
Antano Baranausko pagrindine
mokykla, Antano Vienuolio
progimnazij a) mokyklomis
STEAM ir uzsienio kaibq
dalykq srityje.
(3.6., 3.8.)

Pravesta gimnazijos mokytojq 16

atviry praktinio pobfidZio STEAM
(bandymai, eksperimentai) ir
uZsienio kalbq pamokq, stebeta 10

atviry pamokq kitose mokyklose
(po l-2 pamokas kiekvienoje
minetoje mokykloje). Dalyvaus 20-
25 mokyojai.

Patobules mokyojq gebej imai
analizuoti profesing veikl4,
apibendrinti rezultatus,
organizuoti profesines patirties
renginius, reflektuoti savo
veikl4: 2 mokytojai
(matematikos ir biologijos) bus
pasirengg patarti, padeti
kolegoms STEAM srityje.

ii

Priemondms isigyti
eksperimentq,
bandymq ir
laboratoriniq darbq
vykdymui (atviroms
veikloms) - 2000 Eur.

Transporto iSlaidos -
700 Ew.

2020-2021m.
m.

2.3. Kolegialus mokytojq
mokymasis pagal bendr4 tgsting
kvalifikacij os tobulinimo
programE
(3.4.,3.6.,3.9.)

Parengta ir vykdoma bendra tgstine
kvalifi kacij os tobulinimo programa.
Suorganizuotos 2 per mokslo metus

!kitq rajonq mokyklas mokytojq
mokymosi i5vykos, skirtos
pasidalinti matematikos ir gamtos
mokslq ugdymo ger4ja patirtimi.
Dauguma mokytojq (75 proc.)
pasirinks bendr4 tgstinE
kvalifikacij os tobulinimo programQ
(3-5 d.). 80 proc. mokytojq taikys
igytas Zinias ir gebejrmus'
ugdomojoje veikloje, 50 proc.
mokytojq dalinsis sekmes
istoriiomis.

Gamtos mokslq (biologijos,
chemijos, fizikos) 3 mokytojai
teiks konsultacij as kolegoms,
praves po l-2 praktinio pobudZio
(eksperimentai) pamokas raj ono
gamtos mokslq mokytojams.

5 matematikos mokytojai
parengs dalykines
rekomendacij as pro gimnazij os ir
pagrindines mokyklos
rnokytojams del mokiuitf i

ruoSimo mokyis gimnazijoje.

Kolegialiam tgstiniam
mokymuisi -3200
Eur. (vieno seminaro
kaina
400 Eur,4 seminarai).
Transporto iSlaidos (2
i5vykos - Alytus ir
Jurbarkas, 40-45
mokyojai) - 1000
Eur.

2020 m. (III
ir IV ketv.) -

2021

[ :; ]

3 uZdavinys. Sustiprinti bendradarbiavimq su mokiniq tevais mokiniq paZangos ir pasiekimq gerinimo srityje.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis LeSq detalizavimas {gyvendinimo
laikotarpis

3.i. Mokiniq
velavimo i

Nuoiatinis informacijos teikimas ir
aktyvus bendravimas su tdvais

Greitesnis ir savalaikis velavimo problemos ir
kitq problemq sprendimas: mokiniai neveluos
ipirma pamoka (rodiklis paseres 4-5

2019-2021m.
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4. bendros i5vykos i parodas,
spektaklius (2 kartus per mokslo
metus).

Patuirtinu, kad Siame plane numatl,tos projektui skitos finansavimo l65os (Kokyb€s krepselio [C3os) nera suplanuotos apmoketi ugdymo

rcikmems, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (pdemonems), kurioms mokymo l6!os privalo b[ti skirtos LR VyriausyEs [ustat]ta warka
(i5 Klasds krcpielio).

SUetimo skyriaus
vynaUCiOji specialis{d

Nilotf PRr''N,K5j/tcrcruE 7r,-

[Vardas, pavarde, pareigos, paraias]

(Vardas, pavard€, pareigos, paraSas)


