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Taurages t' Zygaii:iq gimnazijos (toliau - Gimnazijos) 201 5-2020 metq strategilio plarro

tikslai orientuoti i ugdymo kokybes gerinim4, pagalbos mokiniams efektyvinim4 ir girnpazijos

kulturos pletojirn4. Siems tikslarns igyvendinti 2020 mettl Gimnazijos veiklos uZdavinys - tailryti
pamokose ivairius molqtnto(si), vertinimo ir jsivertinimo metodus siekiant individualios ntokinio
paZangos' Srcberi mokinio individualiq paiangq, teikti pagalbq pamokose ir konsttltaciiose.

Stebetq parnokq protokolai ir 5-4G klasiq rnokiniq apklausos rezultatairodo, kad ginlazijos
mokytojai pamokose naudoja ivairius mokymo(si), vertinirno ir isivertinimo metodus. 78 pr.oc.

mokiniq teigia, kad mokytojai pamokose naudoja individualaus, savivaldaus, grupinio darbo

metodus, organizuoja praktines, laboratoriniq tyrimq, patyrirnines veiklas. Vertiriinrr-ri ir

isivertinirnui, ugdymo turiniui atskleisti ir mokymuisi naudojamos skaitnenines priemones: Eduka.lt,

Ema.lt, egzaminatorius.lt, eTest.lt, quizizz.com, quizlet.com, mentimeter.com ir kt. Mokinio ugdyrlo
poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdyrno programose

skiriamos konsultacijos bei suteikiama galimybe mokiniui ruodti pamokas gimnazijoje .2020 metais

19 mokytojq vede ilgalaikes konsultacijas visul klasiq mokiniams.

Mokytojai ir klasiq vadovai stebejo mokiniq asmening paLang1, j4 fiksavo rnokiniq

pasiekirnq aplankuose. Mokytojq taryboje diskutuota del mokinio individualios paZarrgos stebejirno

ir fiksavimo, patobulintas Mokiniq individualios paZangos stebejimo, fiksavirno ir vertinimo tvarl<os

apra5as. Mokytojq taryboje aptarta individuali 6-4G klasiq mokiniq paLanga, stebima bendra klasiq

pal'anga. Palyginta dviejq metq mokiniq darorna paLanga:2018-2019 m. m. paZ,ang4 padare 29 proc.

6-4G klasiq mokiniq, 2019-2020 m. m. - 35 proc. rnokiniq. Mokiniai kart4 per menes! stebejo savo

individuali4 kiekvieno rnokomojo dalyko paLangq,j4 fiksavo diagrarnose. IQES online apklausos

duonrenys rodo, kad 79 proc. mokiniq teigia, kad rnokytojq padedami mokosi lsivertinti paLang4,o

86 proc. - jq pasiekimq vertinirnas yra aiSkus.

Vaiko geroves komisijoje individualiai kalbetasi su mokiniais, turindiais mokymosi

sunkumq, siekiama i5ai5kintiproblemas ir numatytitolimesni veiksmq plan4. Mokiniarns, turirrtiems

specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalba gimnazijoje teikiama mokant lietLrviq kalbos ir

matematikos. Mokiniams, turintiems kalbos, ra5ymo, skaitymo sutrikimLlteikiarna logopedo pagalba.



Gimnazijos veiklos uZdavinys - skatinti patyrimin! molqtmq pamokose, neformaliojo vaila4

Svietimo uisi2mimuose ir organizuoti patirtinio ugdymo dienas.

Siekiant ugdyti rnokiniq mokejimo mokytis, komunikavimo ir dalykines kompetencijas per

tiriamq4, kflrybing veikl4 bei formuoti s4moning4, iniciatyvi4 asmenybg, vykdytos patyrimines,

projektines veiklos visq klasiq mokiniams. fvairiq dalykq pamokq, nefonnaliojo vaikq Svietirno

uZsiemimq metu mokiniai vykde praktines, patyrimines veiklas, mokesi ivairiose erdvese. Gamtos

mokslq pamokose 30 proc. parnokq skiriarna eksperimentiniams ir praktiniams igfldZiams ugdyti.

Dalykq mokytojai daug dernesio skyre tarpdalykinei integracijai.2020 m. 1-4G klasese buvo

pravestos 29 integruotos pamokos, i5 jLl 12 atvirq pamokq. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo

tarptautineje mokslineje-praktineje konferencijoje ,,STE(A)M veiklos mokykloje", kurioje mokiniai

pristate savo tiriamuosius darbus i5 inforrnaciniq technologtjq ir biologijos sridiq.

Gimnazijos veiklos uZdavinys - organizuoti ugdymq(si) saugioje emocindje aplinkoje.

Saugios emocines aplinkos kurimui itakos turi bendrq susitarirnq laikymasis, vadovaujantis

gimnazijos veikl4 reglamentuojandiais dokumentais. Girnnazijoje veikia smurto ir patydiq

prevencijos bei intervencijos apra5as, kuriame pateiktas detalus planas smufto ar patydiq atveju,

prane5irno apie patydias forma, patydiq registracijos Zurnalas. Didelg itak4 saugiam emociniam

klimatuipalaikyti turi penkiq socialiniq-emociniq ugdymo programq igyvendinirnas. Visigirnnazijos

mokiniai lanko bent vien4 socialines ir emocines kompetencijas ugdandi4 prevencing programq.2020

metais Gimnazijoje idiegta elektronine platforma ,,Patydiq ddLutd", prane5imq apie patydias negauta.

IQES online apklausos duomenys rodo, kad 80 proc. 5-4G klasiq mokiniq ir 87 proc. 1-4G klasiq

rnokiniq tevq teigia, kad Gimnazijoje mokiniai nepatiria patydiq. 7-2G klasiq rnokiniarns vyko

psichologo E. Karmazos paskaitos ,,Nuo patydiq link bendravimo".

Girnnazijos veiklos uZdavinys - tobulinti molqttojt4 dalykines, mokini4 individualios

paiangos stebdjimo ir vertinimo, patyriminds veiklos organizavimo kompetencijas. Skatinti molqttojt4

kolegialq bendravimq ir bendradarbiavimq. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai tobulino

savo dalykines, nuotolinio darbo su mokiniais kornpetencijas. 50 proc. mokytojq tobulino paZangos

stebejimo ir vertinimo, 60 proc. patyrimines veiklos organizavimo kompetencijas. Metodinese

grupese, Mokytojq taryboje buvo aptarti mokytojq kvalifikacijos prioritetai, nuotolinio mokymo

aktualijos, parengtos rekomendacijos darbui nuotoliniu bUdu, dalintasi ger4ja patirtirni, diskutuota

ivairiais ugdymo klausimais. Bendraudami ir bendradarbiaudami rnokytojai planavo ir vede

integruotas pamokas, stebejo kolegq vedamas pamokas ir jas aptare.

2020 metais pagrindini iSsilavinim4 igijo2a mokiniai (100 proc.), vidurini iSsilavinirn4 igijo

16 abiturientq (100 proc.).



Gimnazijos mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja ivairiuose konkursuose, olimpiadose,

varZybose, tad20191020 m. m. uZimta l0 priziniq vietq tarptautiniuose konkursuose,5 prizines

vietos respublikiniuose konkursuose, 5 prizines vietos regioninese varZybose, 1 prizine vieta

rajoniniarne konkurse ir 7 prizines vietos rajoninese olimpiadose, 17 priziniq vietq rajoninese

varZybose. 2019-2020 m. rn. Lietuvos mokyklq Zaidyniq kaimo vietoviq gimnazijq sporlo Sakq

varZybose Girnnazija yra2vietoje i5 87 mokyklq.
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