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Gimnazijos strateginiame plane numatytas vienas tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą. 

Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio 

ugdymo programas. 

Ugdymo proceso užtikrinimas. 

2018 m. sausio 1 d. gimnazijoje mokėsi 162 mokiniai (įskaitant ikimokyklinės ir  

priešmokyklinės grupių ugdytinius), 2018 m rugsėjo 1 d. – 124 mokiniai ir 20 ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės grupių ugdytinių. Suformuota 12 klasių komplektų, 1 ikimokyklinio ir 1 

priešmokyklinio  ugdymo grupės. Trijose klasėse mokinių skaičius mažesnis už mažiausią 

sąlyginės klasės mokinių skaičių (3, 4 ir III gimnazijos kl.). Į bendrojo ugdymo klases integruoti 

37 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai. 2018 metais mokiniai pasirinko 3 

pasirenkamuosius dalykus, 4 dalykų modulius. Įgyvendinant Bendruosius ugdymo planus 

išlaikytas minimalus pamokų skaičius 1, 5, 6, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, mokymosi 

pagalbai teikti skirtos valandos 2, 3, 4, 7 ir 8 kl. mokiniams. 1 mokiniui (04–06 mėn.) skirtas 

namų mokymas.  

2018 m. sausio 1 d. gimnazijoje dirbo 24 mokytojai (6 metodininkai, 5 mokytojai, 13 vyr. 

mokytojų), 4 pagalbos mokiniui specialistai, 2 gimnazijos vadovai. 2018 m. rugsėjo 1 d. 

gimnazijoje dirbo 22 reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys mokytojai (5 metodininkai, 5 

mokytojai, 12 vyr. mokytojų), kurių darbo krūvį sudaro 17,09 etato mokytojo pareigybės, 5 

pagalbos mokiniui specialistai (įskaitant bibliotekininką), kurių darbo krūvį sudaro 2,7 etato 

švietimo pagalbos specialistų pareigybių ir  2 vadovai, kurių darbo krūvį sudaro 1,5 etato 

pareigybių ugdymo procesui organizuoti ir valdyti. 2018 m. įgijusių aukštesnes kvalifikacines 

kategorijas nebuvo. 

Gimnazijoje dirba 20 aptarnaujančio personalo darbuotojų (20,15 etatų šildymo sezono 

metu, 16,95 etatų kitu metu). 

2018 m. gimnazijai skirtas 328,1 tūkst. eurų biudžetas (Mokinio krepšelio lėšos, nuo 2018-

09-01 Mokymo lėšos): 319,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis), 

7,0 tūkst.  eurų ugdymo reikmėms, 2 tūkst. eurų pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo 

išlaidoms padengti (išeitinėms išmokoms). 2018 m. gruodžio mėn. savivaldybė papildomai skyrė 

4,5 tūkst. eurų mokytojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (dėl sukomplektuotų 

mažesnių nei mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius klasių), ir 156,9 tūkst. eurų 

Savivaldybės lėšos: 125,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis), 

kitoms išlaidoms 31,7 tūkst. eurų. Biudžetinius metus gimnazija užbaigė neviršydama biudžeto 
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asignavimų, be kreditinių įsiskolinimų. 

Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas. 

2018 m. sausio 1 d. 104 mokiniai dalyvavo 10-tyje gimnazijoje patvirtintų neformaliojo 

švietimo programų, 2018 m. rugsėjo 1 d. 79 mokiniai rinkosi 8 neformaliojo švietimo programas. 

Gimnazijos patalpose savo veiklą vykdo Dusetų meno mokyklos ir Zarasų sporto centro skyriai, 

kurių veikloje dalyvauja 36 gimnazijos mokiniai. Neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja   

79% gimnazijoje besimokančių mokinių.  

Gimnazijos mokiniai dalyvavo 11 rajoninių dalykų olimpiadų, kur laimėjo 3 pirmas, 6 

antras, 3 trečias vietas. Projekto „Tavo žvilgsnis 2018“ geriausių darbų autoriais tapo 8 mokiniai. 

Tarptautiniame konkurse „Kengūra“ dalyvavo 35 mokiniai, 20 iš jų pateko tarp 10 

geriausių moksleivių savivaldybėje. Rajone organizuotuose konkursuose užimtos 3 pirmos, 1 

antra ir 1 trečia vieta. Puikūs rezultatai sporto srityje. Rajone laimėtos 4 pirmos, 4 antros, 1 trečia 

vieta. 

6 mokiniai dalyvavo respublikiniuose olimpiadų ir konkursų etapuose: 2 – matematikos 

olimpiadoje, 2 – mokinių raštingumo konkurse, 2 – „Matmintinio“ konkurse. 

Gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo 2 respublikiniuose projektuose: „Nepamiršk 

parašiuto“ ir „Pažink valstybę“. Projekte „Nepamiršk parašiuto“ atstovavo Zarasų rajoną.  

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į Lietuvos 100-mečiui skiriamas veiklas. Viso 

organizuota 17 renginių.  

Mokiniai, kurie dalyvauja konkursuose, olimpiadose, varžybose dažniausiai pasiekia 

aukštesnįjį pasiekimų lygį, demonstruoja aukštus pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų 

rezultatus. Bendruomenės įtraukimas į įvairius renginius ir projektus atlieka teigiamą vaidmenį 

užpildant mokinių gyvenimą prasmingomis veiklomis.  

Švietimo ir socialinės pagalbos teikimas mokiniams. 

Mokiniams teikiama socialiojo pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo ir logopedo 

pagalba, dirba visuomenės sveikatos specialistas, ugdymo karjerai koordinatorius. Įrengta 

biblioteka ir skaitykla, kurioje yra 10 kompiuterizuotų darbo vietų. 

2018 m. gruodžio 31 d. nemokamą maitinimą gavo 48 mokiniai (neskaičiuojant 23 vaikų 

globos namų globotinių). 2018 m. vidutinis nemokamą maitinimą gavusių moksleivių skaičius – 

53. Mokinių maitinimui išleista 12 tūkst. eurų, maitinimo administravimui – 0,5 tūkst. eurų. 

97 mokiniai pavežami į (iš) gimnaziją (įskaitant ikimokyklinės grupės ugdytinius). 

Autobusų savaitės rida – 1972 km. 

 

2018 m. veiklos tikslas – gerinti ugdymo proceso kokybę ir gerinti mokinių ugdymo(si) 

pasiekimus tobulinant formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas, pagalbos mokiniui 

sistemą ir užtikrinant saugią ugdymo(si) aplinką. Šiam tikslui įgyvendinti numatyti 

uždaviniai:  

1. Efektyvinti pamokos ir pagalbos mokiniui organizavimą. 

2018 m. gimnazijos mokytojai tikslingai tobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

100% gimnazijos mokytojų tobulino ugdytinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas 

dalyvaudami seminaruose, bendrakultūrines ir dalykines kompetencijas tobulino dalyvaudami 

edukacinėse išvykose, dalindamiesi darbo patirtimi, savišvietos būdu. Gimnazijos pedagoginiai 

darbuotojai dalykines ir bendrąsias kompetencijas tobulino 801 val. (vidutiniškai po 4,8 d.). 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo organizuojami ir pačioje gimnazijoje, ir už jos ribų. 

Profesines kompetencijas tobulino ir 40% (8) aptarnaujančio personalo darbuotojų. Gimnazijoje 

skatinamas gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir aptarnaujančio 

personalo specialistų nuolatinis profesinis tobulėjimas, mokytojų lyderystė, sudarytos tinkamos 

sąlygos darbuotojų kvalifikacijai kelti. Kvalifikacijos tobulinimas planuojamas atsižvelgiant į 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, kylančias problemas, derinant su mokytojų individualiais 

poreikiais. Siekis mokytis ir tobulėti padeda siekti kokybės. 

Gimnazijoje dirba 3 dalykinės metodinės grupės, kuriose buvo aptariami pamokos 

organizavimo klausimai, mokinių pasiekimų (kiekvieno dalyko) vertinimo kriterijai, parengta 
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pamokos įsivertinimo atmintinė, aptartos integruojamų į privalomus dalykus programų temos, 

tarpdalykiniai ryšiai, aptartos mokytojų vestų atvirų pamokų ir veiklų sėkmės ir tobulintini 

aspektai. Atliktas tyrimas, leidžiantis efektyviau išnaudoti mokymosi stiliaus galimybes siekiant 

individualios mokinio pažangos. 

Mokytojai vedė atviras pamokas ir veiklas, dalinosi darbo patirtimi. Vestų pamokų 

aptarimas mokė išklausyti, išgirsti, argumentuotai vertinti vieni kitus, dalintis ir perimti pozityvią 

patirtį, mokytis iš daromų klaidų. 

Didelis dėmesys asmeniniam tobulėjimui ir pamokos kokybei davė teigiamų rezultatų 

mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui ir individualios mokinio pažangos fiksavimui. 2018 

m. augo bendras aritmetinis pasiekimų vidurkis iki 7,3 balo (2017 m. – 7,1 balo), 2,9 % 

padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį. 2018 m. metiniai mokinių pasiekimų 

rezultatai: aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 10 %, pagrindinį - 30%, patenkinamą - 59,3% visų 

gimnazijoje besimokančių mokinių. 0,7% mokinių nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio, 

mokinys paliktas kartoti kurso (į gimnaziją mokinys atvyko tik balandžio mėn.). 

PUP patikrinime dalyvavo 12 mokinių. Lietuvių kalbos įvertinimo vidurkis – 6,89 balo 

(rajone – 6,62), matematikos – 5,67 (rajone – 4,4). 

Gimnazijos vidurinio ugdymo programą baigė 18 abiturientų. Pasirinktus brandos 

egzaminus išlaikė 94,4 % abiturientų. Viena abiturientė neišlaikė valstybinio istorijos egzamino. 

Neišlaikymo priežastys objektyvios – m. m. eigoje buvo išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų, 

praleido daug pamokų, pasiruošti valstybiniam egzaminui savarankiškai nesugebėjo. Geriausi 

rezultatai – valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino. Pagal šio egzamino rezultatus 

esame 50-ti respublikoje. Visi abiturientai gavo brandos atestatus (įgijo vidurinį išsilavinimą). 

2, 4, 6 ir 8 kl. mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, 

gimnazijos penkiolikmečiai dalyvavo tarptautiniame PISA tyrime. Pasiekimų rezultatai nėra 

aukšti, bet 50% mokinių stebima atskirų dalykų  pasiekimų pažanga (lyginant 2016 ir 2018 m. 

pasiekimų patikrinimo rezultatus). 

40-čiai mokinių sistemingai teikiama psichologo pagalba, vyko individualios ir grupinės 

konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams. Tėvų ir vaikų apklausa rodo teigiamą 

psichologinės pagalbos poveikį vaikų elgesio korekcijai, mokymosi motyvacijos stiprinimui.  

Socialinis pedagogas individualiai konsultavo 178 mokinių, 12 tėvų, vedė 27 grupines 

konsultacijas. Nuolat dirbama su 15 elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių vaikų. Mokinio elgesio 

taisyklių pažeidimų sumažėjo 12%. 

Logopedo užsiėmimus lankė 21 mokinys. Metų bėgyje 14% vaikų padarė ryškią kalbos ir 

komunikacijos pažangą, 19% mokinių kalbos sutrikimai pašalinti dalinai. 

Specialiąsias pamokas su spec. pedagogu lankė 11 mokinių, 19 mokinių teikiama epizodinė 

specialiojo pedagogo pagalba. Visų dalykų individualizuotos programos parengtos 11 mokinių, 

26 mokiniams atskirų dalykų programos pritaikytos. 82% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių stebima individuali pasiekimų pažanga. 9 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai, nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime pasiekė  pagrindinį lygį (4 kl. 

matematika, pasaulio pažinimas; 6 kl. matematika ir skaitymas; 8 kl. gamtos mokslai ir socialiniai 

mokslai).  

Vyko 10 vaiko gerovės komisijos posėdžių, 3 mokiniams buvo taikytos poveikio 

priemonės, kurios davė teigiamų rezultatų koreguojant mokinių elgesį ir ugdymosi pasiekimus. 

Mokinių pažangą atspindi mažėjantis praleistų be pateisinamos priežasties pamokų skaičius. 2018 

m. vienam mokiniui tenka 7,1 be pateisinamos priežasties praleistos pamokos (2017 m. – 11,9 

pamokos). 

Išorės vertinimo išvadose pagalbos mokiniui teikimas įvardintas kaip tinkamas. 

Gimnazijoje teikiama mokiniams ir jų tėvams profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai 

paslauga. Ugdymo karjerai programa integruojama į dalykų programas, klasių veiklas ir 

neformaliojo švietimo veiklas. 2018 m. gimnazijoje vyko 23  ugdymo karjerai renginiai (išvykos, 

projektai, susitikimai, neskaitant kl. valandėlių), kuriuose dalyvavo 100% gimnazijos mokinių ir 

mokytojų. Ugdymo karjerai veiklos ir jų kokybė gimnazijos išorinio vertinimo metu įvertintos 4 



4 

 

(aukščiausiu) lygiu. 

2. Kurti šiuolaikišką, mokymąsi skatinančią, saugią, bendruomenės poreikius 

atitinkančią ugdymo(si) aplinką, išnaudoti kitas galimas edukacines erdves. 

Ugdymo(si) aplinka yra vienas esminių kokybiško švietimo veiksnių, nes ji labai svarbi 

kūrybingumui ugdyti, o praktinių įgūdžių tobulinimas – ypač svarbus aukštesniesiems 

gebėjimams ugdyti. 2018 m. gimnazija (ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologijų mokslų priemonėmis“ lėšomis) buvo aprūpinta naujomis, programose apibrėžtam 

ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingomis, mokymo priemonėmis, buvo suteikta pagalba 

mokytojams – pateikti pamokų aprašymai. Atsižvelgiant į dalykų turinio reikalavimus, nuolat 

atnaujinama mokymo įrangą, priemonės, vadovėliai. Šiam tikslui šiemet išleista 4000 eurų. 

Atnaujintos ir gimnazijos erdvės, klasės. Savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. gimnazija 

aprūpino visus priešmokyklinio ugdymo ir pirmos kl. mokinius reikalingomis mokymo 

priemonėmis. Nupirkta priemonių už 510 eurų. Dalyvavome Kūno kultūros ir sporto 

departamento vykdytame projekte „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, kurio lėšomis 

nupirkta sporto inventoriaus už 5540 eurų (500 eurų kofinansavo savivaldybė, 40 eurų 

prisidėjome iš paramos lėšų). Šio projekto lėšomis naujais įrenginiais praturtintas gimnazijos 

sporto aikštynas. 

Gimnazijos aplinka kuriama kartu su mokiniais,  išklausoma ir gerbiama jų nuomonė ir 

idėjos, taip ugdomi bendradarbiavimo įgūdžiai, mokiniai jaučiasi gimnazijos kūrėjais ir 

šeimininkais. Tinkamai naudojami mokinių darbai formuoja šiltą gimnazijos mikroklimatą, 

stiprina mokinių savivertę. Mokyklos gyvenime ryškus bendruomeniškumas. Išorės vertintojai  

ugdymo(si) aplinkas įvertino gerai ir įvardijo kaip stiprųjį veiklos aspektą. 

Dabartinė mokymosi aplinka neišsitenka tarp gimnazijos sienų, ji keliasi į kitas erdves. 

Pamokos buvo vedamos gamtoje, kultūros įstaigose, valdžios institucijose: Antazavės dvaro 

amatų centre, bibliotekoje, Sartų ir Gražutės regioninio parko erdvėse, Antazavės bažnyčioje, 

medžio apdirbimo UAB „Akadas“, Visagino baldų gamybos įmonėje „Visagino linija“, Lietuvos 

ir Danijos UAB „Engel Dali“, Alantos verslo ir technologijų mokykloje. 100% gimnazijos 

mokinių dalyvavo edukacinėse išvykose, pradinių klasių mokiniai pasinaudojo Kultūros paso 

teikiamomis kultūros ir meno paslaugomis.  

Gimnazijoje ugdymui išradingai išnaudojant įvairias erdves sudaroma galimybė mokiniams 

patirti pažinimo ir mokymosi džiaugsmą, o mokymasis ne mokykloje yra prasmingas ugdant 

mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siejant ugdymąsi su gyvenimo praktika. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1 2 3 4 

1.1. Pasirengti 

ir įteisinti 

mokytojų 

etatinio darbo 

užmokesčio 

sistemą. 

Įgyvendinti 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės ir 

savivaldybių 

įstaigų darbo 

apmokėjimo 

įstatymo 5 

Iki 2018-09-01 

direktoriaus įsakymu 

patvirtintas mokytojų 

pareigybių sąrašas, 

parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu 

patvirtintomis Mokymo 

Mokytojų pareigybių sąrašas 

patvirtintas Zarasų r. 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos direktoriaus 

2018-08-31 įsakymu Nr. ĮP-

33 
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1 2 3 4 

 straipsnio 

nuostatas, kitus su 

mokytojų etatinio 

apmokėjimo 

sistema susijusius 

LR Vyriausybės 

ir ŠMM priimtus 

teisės aktus 

lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodikos 

nuostatomis. 

 

Iki 2018-09-01 

pakoreguotos vidaus 

darbo tvarkos taisyklės, 

papildytos etatinio 

mokytojų apmokėjimo 

tvarkos nuostatomis.  

 

 

 

 

Iki 2018-09-01 

pakoreguotas gimnazijos 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos 

aprašas. 

 

 

 

Iki 2018-09-01 parengti 

ir patvirtinti mokytojų 

pareigybių aprašymai. 

 

 

 

 

Visi pedagogai 

pasirašytinai supažindinti 

su mokytojų etatinio 

darbo užmokesčio 

sistemos modeliu. 

 

 

 

 

Vidaus darbo tvarkos 

taisyklės, papildytos etatinio 

mokytojų apmokėjimo 

tvarkos nuostatomis, 

patvirtintos Zarasų r. 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos direktoriaus 

2018-09-21 įsakymu Nr. 

VK-133 

 

Gimnazijos darbuotojų 

darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašas patvirtintas Zarasų r. 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos direktoriaus 

2018-09-28 įsakymu Nr. 

VK-134 

 

Mokytojų pareigybių 

aprašymai patvirtinti Zarasų 

r. Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos direktoriaus 

2018-09-10 įsakymu Nr.VK-

123 

 

Visi pedagoginiai 

darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti 2018-08-30 

mokytojų tarybos posėdžio  

metu. 

 

1.2. Užtikrinti 

smurto ir 

patyčių 

prevencijos 

rekomendacijų, 

patvirtintų 

ŠMM teisės 

aktais, 

įgyvendinimą. 

Įgyvendinti ŠMM 

patvirtintas, 

gimnazijos 

bendruomenės 

pasirinktas smurto 

ir patyčių 

prevencijos 

programas. 

Parengtas smurto ir 

patyčių prevencijos ir 

intervencijos tvarkos 

aprašas. 

 

 

 

 

Atnaujintos mokinio 

elgesio taisyklės. 

 

 

 

Įgyvendintos ne mažiau  

kaip 3 prevencinės 

programos, integravus jas 

Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

tvarkos aprašas patvirtintas 

Zarasų r. Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazijos 

direktoriaus 2017-08-28 

įsakymu Nr. VK-103. 

 

Zarasų r. Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazijos 

direktoriaus 2018-09- 21 

įsakymu Nr. VK-133. 

 

Įgyvendintos prevencinės 

programos: „Zipio draugai“, 

„Antras žingsnis“, 
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1 2 3 4 

  į dalykų ugdymo turinį ir 

klasių valandėles (klasių 

veiklas). 

 

 

Organizuoti mokymai 

gimnazijos 

bendruomenei apie 

smurto ir patyčių 

prevenciją. 

Organizuotas tėvų 

susirinkimas smurto ir 

prevencijos tema. 

 

Iki 2018-05-31 pateikta 

paraiška dalyvauti 

projekto „Saugios 

aplinkos kūrimas“ 

programos „Savižudybių 

prevencija mokykloje“ 

įgyvendinime.  

 

 „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencija“. 

 

2018-02-14 organizuotas 

bendras tėvų susirinkimas 

smurto ir prevencijos tema,  

pranešėjos policijos 

pareigūnės Rosita Gurskaja 

ir Neringa Čiegienė  

 

 

 

2018-05-17 pateikta 

paraiška dalyvauti projekto 

„Saugios aplinkos kūrimas“ 

programos „Savižudybių 

prevencija mokykloje“ 

įgyvendinime. 

 

1.3. Užtikrinti 

Kūno kultūros 

ir sporto 

departamento 

Kūno kultūros 

ir sporto 

rėmimo fondo 

programos 

lėšomis 

finansuojamo 

projekto 

„Sporto 

inventoriaus ir 

įrangos 

įsigijimas“ 

įgyvendinimą. 

Atnaujinti 

gimnazijos sporto 

bazę reikalingu 

inventoriumi. 

Gauti projekto 

veikloms 

reikalingą 

finansavimą. 

Parengta lėšų naudojimo 

sąmata prie finansavimo 

sutarties su Kūno 

kultūros ir sporto 

departamentu. 

 

 

Užtikrintas lėšų 

naudojimo tikslingumas. 

 

Atliktos viešųjų pirkimų 

procedūros. 

Projekto vykdymas 

baigtas iki 2018-10-31. 

 

 

 

Iki 2018-06-30 ir 2018-

09-30  Kūno kultūros ir 

sporto departamentui 

pateiktos sąmatos 

įvykdymo ataskaitos. 

 

Iki 2018-11-06 pateikta 

projekto įgyvendinimo 

veiklos ataskaita. 

 

Pasirašyta Kūno kultūros ir 

sporto rėmimo fondo lėšų 

naudojimo sutartis 2018-05-

07 Nr. FS-458/2018-06-18 

PS-16, parengta lėšų 

naudojimo sąmata.  

 

Įsigytos tik sąmatoje 

išvardintos prekės. 

 

Atliktos viešųjų pirkimų 

procedūros. 

Projekto vykdymas baigtas 

iki 2018-11-30. (tiekėjai 

nepristatė laiku lauko sporto 

įrangos). 

  

Kūno kultūros ir sporto 

departamentui pateiktos 

sąmatos įvykdymo 

ataskaitos 2018-11-30. 

 

 

Projekto įgyvendinimo 

veiklos ataskaita pateikta  

2018-11-30.  

1.4. Užtikrinti 

darbuotojų 

Motyvuoti 

darbuotojus 

Iki 2018-05-10 numatyti 

kvalifikacijos tobulinimo 

Kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetai numatyti 2018 m. 
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kompetencijų 

tobulinimą. 

tikslingai tobulinti 

kvalifikaciją. 

prioritetai. 

 

Parengtas kvalifikacijos 

tobulinimo planas 2018-

2020 metams. 

 

Visi pedagoginiai 

darbuotojai 2018 metais 

kompetencijas tobulino 

ne mažiau kaip 5 dienas. 

 

 

 

Ne mažiau kaip 1 kartą 

kompetencijas tobulino 

20% aptarnaujančio 

personalo darbuotojų. 

 

veiklos plane. 

 

Parengtas kvalifikacijos 

tobulinimo planas 2018-

2019 metams. 

 

Visi pedagoginiai 

darbuotojai 2018 metais 

kompetencijas tobulino 4,8 

dienas (vieni planuoti 

mokymai perkelti į 2019 m. 

gegužės 20-22 d.). 

 

Per 2018 metus 1 kartą 

kompetencijas tobulino 40% 

aptarnaujančio personalo 

darbuotojų. 

1.5. Užtikrinti 

švietimo 

paslaugų 

kokybę. 

Įgyvendinti 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo įstatymo 

37 straipsnio 

nuostatas. 

2, 4, 6 ir 8 kl. mokiniai 

dalyvavo Nacionaliniame 

mokinių pasiekimų 

patikrinime. 

 

 

 

I gimnazijos klasės 

mokiniai dalyvavo 

tarptautiniame 

penkiolikmečių tyrime. 

 

Iki 2018-05-10 parengtas 

priemonių planas 

gimnazijos išorės 

vertinimo komisijos 

rekomendacijoms 

įgyvendinti, vykdyta 

plano įgyvendinimo 

stebėsena. 

 

 

 

Iki 2018-07-01 atliktas 

gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimas, jo 

rezultatai paskelbti 

gimnazijos 

internetiniame puslapyje. 

 

Iki 2018-11-01 

gimnazijos 

internetiniame puslapyje  

Nacionaliniame mokinių 

pasiekimų patikrinime 

dalyvavo visi 2, 4, 6 ir 8 kl. 

mokiniai (įskaitant 

mokinius, turinčius spec. 

ugdymosi poreikių). 

 

2018-04-27 I gimnazijos 

klasės mokiniai dalyvavo 

tarptautiniame 

penkiolikmečių tyrime. 

 

Priemonių planas gimnazijos 

išorės vertinimo išvadoms 

įgyvendinti patvirtintas 

Zarasų r. Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazijos 

direktoriaus 2018-04-11 

įsakymu Nr. VK-70 

Plano įgyvendinimo 

stebėsena vykdoma 2018-

2019 m. m. 

 

Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimas atliktas 2018 

gruodžio mėn., jo rezultatai 

paskelbti gimnazijos 

internetiniame puslapyje. 

 

 

Gimnazijos internetiniame 

puslapyje pažangos rodikliai 

bus paskelbti po 2019-02-05 
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  paskelbti gimnazijos 

pažangos rodikliai. 

 

Iki 2018-11-01 

gimnazijos mokytojų 

tarybos posėdyje 

svarstyti Nacionalinio 

mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatai. 

 

dienos.  

 

 

Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo 

rezultatai mokytojų tarybos 

posėdyje svarstyti  2018-06-

14. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Užduotis 1.5.  

Užtikrinti švietimo paslaugų kokybę. 

Užduotis įvykdyta nepilnai dėl teisės aktų 

pasikeitimo. 

Gimnazijos pažangos rodiklius už 2018 metus 

privalu skelbti švietimo informacinėje sistemoje 

iki 2019-02-05. Gimnazijos tinklapyje šie 

rodikliai bus paskelbti po paskelbimo ŠVIS-e. 

 
 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

3. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

3.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

3.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai× 

3.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

3.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 

4. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

4.1.Tobulinti kompetencijas darbo teisės srityje. 

4.2.Tobulinti kompetencijas duomenų apsaugos srityje. 
 

Direktorė                                        __________                    Aldona Svidinskienė        2019-01-29 
      (parašas)  

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

5. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Labai gerai _____________________________  

 

Gimnazijos tarybos pirmininkas             __________                Gytis Gruzdas            2019-01-29 
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                                                                                 (parašas)                                

 

6. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: gerai. Gimnazijos direktorė iš esmės įvykdė užduotis 

pagal sutartus vertinimo rodiklius 

 

____Savivaldybės meras__                __________            Nikolajus Gusevas         __201-03-07 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas _________gerai_______. 
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V SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

 

7. 2019 metų užduotys 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1 2 3 

7.1.Tęsti mokytojų etatinio 

darbo apmokėjimo antro etapo 

įgyvendinimą. 

Koreguoti mokytojų 

etatinio darbo 

apmokėjimo modelį 

pagal pasikeitusius teisės 

aktus. 

Iki 2009-07-01 mokytojai 

supažindinti su pasikeitimais 

etatinio darbo apmokėjimo 

modelyje. Vykdyta mokytojų 

konsultacijas (pagal poreikį). 

Iki 2019-07-01 susitarta su 

mokytojais dėl aiškios etato 

sandaros. Visi pakeitimai 

suderinti su Darbo taryba 

Iki 2019-07-01 atnaujinti darbo 

apmokėjimo tvarką. 

7.2.Gerinti maitinimo 

gimnazijoje paslaugų kokybę  

Bendradarbiaujant su 

sveikatos biuro 

specialistu išanalizuoti 

maitinimo organizavimą 

gimnazijoje ir numatyti 

priemones paslaugų 

kokybei gerinti. 

Parengtas ir suderintas 

gimnazijos mokinių maitinimo 

valgiaraštis su Utenos maisto ir 

veterinarijos tarnybos Zarasų 

skyriaus specialistais. 

Organizuota paskaita tėvams 

apie sveiką mitybą. 

Organizuotos klasės valandėlės 

mokiniams apie sveiką mitybą. 

 Gimnazijos maisto bloke 

atliktas patalpų remontas. 

 

7.3.Įgyvendinti Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 

(BDAR) reikalavimus. 

Parengti darbuotojų ir 

mokinių asmens 

duomenų tvarkymo 

taisykles. 

Su darbuotojais pasirašyti 

sutikimus dėl asmens 

duomenų tvarkymo.  

Pasirašyti susitarimus dėl 

asmens duomenų 

tvarkymo su mokinių 

tėvais. 

Iki 2019-09-01 parengtos 

darbuotojų ir mokinių asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės. 

Iki 2019-09-01 pasirašyti 

sutikimai ir susitarimai dėl 

asmens duomenų tvarkymo su 

gimnazijos darbuotojais ir 

mokinių tėvais. 

7.4.Tenkinti neformaliojo 

mokinių ugdymo poreikius 

 

 

Didinti neformaliojo 

vaikų švietimo programų 

įvairovę 

 

 

Iki 2019-06-01 atlikta mokinių 

apklausa dėl pageidaujamų 

neformaliojo ugdymo 

programų. Mokinių vasaros 

atostogų metu organizuota 

dieninė vaikų poilsio stovykla. 
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1.5. Dalyvauti projekte 

„Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimas diegiant kokybės 

krepšelį“ 

Parengti veiklos planą 

projekto tikslams 

įgyvendinti 

Parengtos ir įgyvendintos 

priemonės, numatytos veiklos 

plane. 

 

 8. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, 

kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

2.1.Nedarbingumas. 

2.2.Teisės aktų kaita. 

2.3.Lėšų trūkumas.  

 

 

___Savivaldybės meras___                __________           __Nikolajus Gusevas___        2019-03-07_ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

__Mokyklos direktorė_____                 __________                 _Aldona Svidinskienė      2019-03-07 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


