
Vilniaus Jono Basanavidiaus gimnazqa
(Svietimo istaigos pavadinimas)

Fausta Gulbiniene
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)
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Vilnius

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMMLS

(Trumpai aptariamos gvictimo istaigos strttcginio plano ir istaigos mctinio vciklos plano igyvcndinimo bり ptys ir patcikiami

svariaud rczu■ at滅

“

rodiklia)

Inovatyvaus ugdymo(si)kOkybOS utttikrinimas(3.2.Ⅳ [okymasis be sienЧ ;4.2.1.Veikimas

kartu):

l ir 3 kl.mokiniai sChingai vykdo llgalaikius praCktus,bendradγ biatta tarpusavヵ e,mOkOSi

ty」 nёdalni,dalinasi igyta patirtimi.Sekmingiausi praCktai pristatyti gimnazuos bendruOmenei

2018 mo bittelio mё n.,taip pat tradicinae Bendruomenes kOntrenc」 aC,vykusiaC 2018… 05-02.

Pradaa naudoti VGTU,,Ateities inZinerむ OS``nuotolinio ugdymo platfolllla h襲 〃離eLin.v離 誘.:ゴ .

Pamokos vedamos iこman輌可e Hasle,gamtOS mokJЧ  laborator」ge.

Pamokos vedamos netradicinёse edukacinese erdvё se,bendradarbiattant su socialiniais

partneriais,taip pat vedamos integruotosう amokos.

Sukurtas ir nuolat ttnattinamas mol可 imo mOkytis,,strategjЧ  bankas``,kuriame mokメaai

dalむ aSi ger」 a patirtimi.

MOttuttanこ i■ ugdymo(si)aplinkll kirimas(3.1.Igalinanti mokytis flzinё  aplink→ :

Irengta ir rcikalingomis priemonemis laboratoriniams dttbams vykdyti ap■ lpinta gallltos moksIЧ

laboratorja.

Atsiム/elgiant i mokiniЧ  poreikius,irengtOS poilsio salelё s:isigyti stalal ir kё dёs koridoriuose,stalo

2aidimai,pradOtas po‖ sio zonos cokoliniame aukこ te irengimas,lrengti lauko suoliukai vidiniame

gimnazlos kieme.

Vidiniame gimnazlos kieme prie sporto salё s irengtas sporto aikttynas,skirtas宙 sai gimnazttOS

bendruomcnel.

AsmenybOs sa宙raibkos ir poziちⅣiЧ ttvenimo igttdttiЧ skatinimas(1.1.1.Asmenybes

tapsmas):

Mokiniai samOningai■ aktyviai dalyvatta pilicdnёs savimonё s akcuosC,Savano五 a両a ivairiOse

organizacjose:SOS vaikЧ  kaimo dienos centrc,dttЙ eliuose,9γinЧ p●eglaudose,Moi前 o banko
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veikloje, bendradarbiaudami su Maltos ordinu igyvendina projekt4,,Sriuba ant ratq" - globoja

Vilkpedes seniunijoje gyvenandius vieni5us senelius.

2. Gimnazijoje igyvendinama pasauline DofE (The Duke of Edinburgh's International Award)

programa, ugdanti atsakingus piliedius, skatinanti savgs paLinim1 ir tobulejim4,

didinanti mokymosi motyvacij4, ugdanti sveikos ryvensenos igiidZius.

II SKYRIUS
METu VEIKLOS UZDUOTYS,MZULTATAIIR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustaty'tos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1.Strateginio

gimnazttos planO

2019-20221n,

rengllnas.

Suburti
strateginio plano
grupg, kuri
atstovautq visrl
bendruomenes
grupiq interesams.

Strateginio plano
grupes nariams
organizuoti
seminar4

,,Strateginis
planavimas".

Strateginio plano
darbo grupes

reglamento
parengimas.

Parengtas ir steigejo
patvirtintas 2019-
2023 m. strateginis
planas.

Sukurta strateginio
plano igyvendinimo
prieZifrros grupe
vykdo stebesen4 ir
informuoja
bendruomeng apie
strateginio plano

iryvendinim4 vien4
kart4 per metus.

Gimnazijos
bendruomenes nariai
Zino gimnazijos
strategij4 ir gauna

informacij4 apie
strateginio plano

igyvendinim4.

Suburta strateginio plano rengimo
grupe, atstovaujanti visas gimnazijos
bendruomenes grupes: mokytojus,
t6vus, mokinius (201 8-05-l 4
direktoriaus isak. Nr. V-143).

Strateginio plano rengimo grupes

nariai dalyvavo seminare,,Strateginis
planavimas".

Susitarta del strateginio plano
rengimo grupes darbo reglamento.

Strateginio plano projektas aptartas ir
jam pritarta Gimnazijos tarybos
posedyje 2018-l l-29 protokolo Nr. 3

nutarimu.

Sukurta gimnazijos strateginio plano

ir veiklos plano vykdymo prieZifiros
darbo grupe (20 18-12-3 1 direktoriaus

!sak.Nr.V-322).

Strateginis planas parengtas ir jam
pritarta steigejo 2019-01-07 !sak. Nr.
Al 5 -26 I 19 (2. 1 .4E-KS); patvirtintas
gimnazijos direktoriaus isakymu
2019-01-07 isak. Nr. V-9.

Gimnazijos strateginis planas

skelbiamas gimnazijos intemetineje



llttpl1/www basarlavicial]s`vi:`,lust量

ltl. Gimnazijos bendruomene Zino

strateginius tikslus, yra sutarusi del
metiniq tikslq ir pagal gimnazijos
strateginio plano ir veiklos plano

vykdymo prieZiDros darbo grupes

numatl,tus terminus gauna

informacij4 apie strateginio plano

igyvendinim4.

1.2. Motyvuojandiq
mokinius ugdymo
erdviq kurimas.

Vykdyti projekt4

,,Vilniaus Jono
Basanavidiaus
gimnazijos
efektyvinimo
didinimas" ir
modernizuoti
ugdymo aplink4,
skatinandi4
kurybi5kum4.

Atlikti mokyrno
priemoniq
poreikio tyrim4.

AtIiKti IKT
poreikiq tyrim4.

Mokiniai
dalyvauja
vidiniq
edukaciniq
erdviq
bendrakuroje.

{sigyta gamtos
mokslq ugdymui
bttina iranga,
klasiq erdviniq
baldq komplektai,
sudarantys
galimybg turimose
patalpose sukurti
modernias ir
kiirybiSkum4
skatinandias

erdves.

Ugdymui skirtos
patalpos, atitinka
higienos nonnq
reikalavimus.

Atlikta mokiniq
apklausa apie jq
poreikiq ir
iniciatyvq
tenkinim4.

Atlikti tyrimai del
gamtos mokslq
kabineto
naudojimo,
nustatyta
naudojimo itaka
mokiniq
kurybiSkumo
ugdymui bei
parengtos

rekomendacijos.

Vykdomas proj ektas,,Vilniaus Jono
Basanavidiaus gimnazijos
efektyvumo didinimas" (verte -
355.987, 1 8 eury): igyvendinta rangos

darbq dalis, Siuo metu vykdomi
vie5ieji pirkimai edukaciniq aplinkq
baldams ir lrangai lsigyti:
konferencines klases iranga -
63.016,80 eurq, iranga *24.260,50

eurq, baldai - 59.870,80 eurq.

fvykdyti vie5ieji pirkimai ir isigyta:
sporto iranga - 7 .260,00 eury;
laboratoriniq priemoniq iranga -
9.196,00 eurq.

Mokytojams 2018-12-10
organizuotas seminaras - mokymai

,,Laboratorines lrangos panaudojimas

ugdymo procese'..

Mokytojai metodinese grupese aptare

mokymo priemoniq poreiki, teike
si[lymus administracij ai. Suderinus
su Gimnazijos taryba isigrta
mokymo priemoniq ir spaudiniq uZ

8.300 eun1.

Atlikus tyrim4 del gamtos mokslq
kabineto naudoj imo, laboratorij oje

lrengta demonstracine lentyna,

isigytos laboratoriniams darbams

vykdyti skirtos priemones.
Atlikus kasmetini IT irangos poreikio
tyrimq, modernizuotas WiFi tinklas,
praplestas ir modernizuotas LAN
internetinis tinklas.
Modernizuotas pagrindinis vaizdo
stebej imo sistemos kompiuteris.
AtsiZvelgus i IT poreikio tyrim4,
atnaujinta, modern izuota IT,
kompiuterind, garso ir vaizdo iranga.

Atlikta mokiniq savivaldos apklausa
ir, atsiZvelgus ijq poreikius, isigyti
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stalai ir kedes poilsio salelems
koridoriuose, lrengti lauko suoliukai
vidin iame gimnazij os kieme,
pradetas poilsio zonos cokoliniame
auk5te irengimas.

1.3. Gerinti ugdymo
kokybg kryptingai
ir nuosekliai
organizuojant
mokyojq
kvalifikacijos
tobulinim4
Siuolaikines
pamokos vadybos
aspektu.

Nustatyti
mokytojq
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikius
atsiZvelgiant i
gimnazijos

isivertinimo ir
gimnazijos
i5ores vertinimo
rezultatus,
mokiniq
pasiekimus,
gimnazijai
kylandius
i5S[kius.

Sudaryti s4lygas

mokltojams
tobulinti
dalykines ir
bendrEsias

kompetencijas ir
kolegialiai
dalintis
patirtimi, igyta
kvalifikacijos
tobulinimo
metu.

Per ugdymo
proceso

stebesen4

analizuoti
kvalifikacijos
tobulinimo
poveikiugdymo
kokybei bei
parengti
rekomendacijas.

Pokalbiai su

mokytaais,

kuriuose aptanami

asIIncnlnlal

likesこiai,InctЧ

sekmos,siektini

tolesnio profesinio

tobulaimo tikslai.

Mokyt● ai

renektutta

profesinO praktika

ir naudaa

grlztamtti rySi SaVO

palnokai tobulinti.

Mokyt● ai

maksimaliai

ignaudaa

intemetines

slstelnos

秘神w.:ccs● 1lli鸞 ,it

galimybes

profcsiniam

tobullimui,

grlztamaJaFn rysiui.

Pagal iS anksto su metodinemis
grupemis suderint4 grafilk4, 20 1 8 m.
birZelio men. ryko metiniai pokalbiai
su kiekvienu mokytoju, kuriuose
buvo aptartos metq sdkmes,

tobulintini veiklos aspektai,
asmeniniai liikesdiai, tolesnio
profesinio tobulej imo tikslai.
Apibendrinta informacija buvo
panaudota rengiant gimnazijos
strategini plan6 metini veiklos plan4
ir kt. dokumentus.

AtsiZvelgiant i gimnazijos

isivertinimo ir i5ords vertinimo
rezultatus parengtas gimnazijos
veiklos tobulinimo planas (20i 8-04-
26, isak.Nr. Y-127), kuriuo
vadovaujantis buvo numatlrti ir
mokytojq kvalifi kacij os tobul inimo
poreikiai.

Gimnazijos Office 365 sistemoje
sukurtas ir nuolat atnaujinamas
mokej imo mokytis,,strategij q

bankas", kuriame mokytojai dalinasi
gerqa patirtimi.

Buvo laimetas Erasmus* KAI
kvalifikacij os tobulinimo proj ektas

,,Inova[rvus ugdymas", 6 gimnazij os

mokytojai dalyvavo mokymuose
Graikijoje, griZg dalinosi lgya gerqa
patirtimi su gimnazij os bendruomene
bei Vilniaus ir kitq Lietuvos miestq
mokyojais.

Pamokos kokybei gerinti gimnazijos
mokytojai naudoja IQES online
platformoj e pate iktus griZtamoj o
ry5io ir refleksijos instrumentus,
padedandius jiems gauti svarbios
informacijos apie savo pamokas.

Pokytis buvo stebimas lyginant



ugdymo proceso rezultatus kas
trimestr4.

1.4. Atnaujinti
darbo santykius
reglamentuojandius
gimnazijos
dokumentus.

Parengti nauj4
darbo tvarkos
taisykliq
redakcij4,
pradeti
svarstymus su

darbuotojais bei
atnaujinti
darbuotojq
pareigybiq
apra5us ir kitus
dokumentus.

Parengta nauja
darbo tvarkos
taisykliq redakcija.

Afiraujinti
darbuotojq
pareigybiq apra5ai.

Parengta nauja darbo tvarkos
taisykliq redakcija.

Vadovauj antis LR socialines
apsaugos ir darbo ministro
2017 m.balandLio 12 d.

isakymu Nr. A1-177 ,,Del valstybes
ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
pareigybiq apra5ymo metodikos
patvirtinimo", LR Svietimo ir mokslo
ministro 2018 m. liepos 26 d. Nr. V-
674 isakymu,,Del mokytojq
(iSskyrus trenerius) pareigybiq
apra5ymo metodikos patvirtinimo",
parengti ir, aptarus su Metodine
taryba, patvirtinti nauj i pareigybiq
apra5ymai (20 I 8-02-06 direktoriaus

isakymas Nr.V-32, 2018-l l-13
direktoriaus isakymas Nr.V-267) ir
su jais pasira5ytinai supaZindinti
darbuotoiai.

2. lJilduotys, neirykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (jei tokiq buvo)

UZduotys PrieZastys, rizikos
う
４

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos, bet fykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq lstaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Pagrindiniq lauko laiptq rekonstrukcija
(10.464,05 eurai).

{vaizdis, saugumas.

3.2. Sporto aik5tyno irengimas gimnazijos
vidiniame kieme (15.000,00 eurq).

Bendruomenes sveikatinimas.

3.3. Istorijos kabineto intedero ir baldq
atnauj in ima s (322,00 eurai).

Ugdymo(si) aplinkos, skatinandios k[rybi5kum6
modemizavimas.

3.4. Atlikti vidaus tureklq pakeitimo darbai
(12.000,00 eury).

Aplinka atitinka higienos normq reikalavimus.

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatg vertinimo
rodikliai

Pasiekti rezultatai

4. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uZduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai



IⅡ SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UttDUOTISISIVERTINIⅣ IASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIMAS

kurias nor6 tobulinti

(Svietimo !staigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIⅣIO PAGRINDIPIAS IR SIULYⅣ IAI

mas, jo{agrindimas i1 siplymai:

磁 %イ厖ど 多η―θみ″

fr u,.<..cle,,c.; b,f,q 1,ctp
rm*.ff,.r.'5.itfni[r]b". f
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje-
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo/

ゎり/α″

8.IFrunimas,jo pagrindimas ir sinけ mal:

(i\ ictimo jstrigos savininko ir
pareigas ig1 r endinanCios insritrrcijos
(dal ininkLl susirinkimo) !galioto asmens
pareigos)

(vardas ir pavarde)

5. Pasiektg rezultatq yykdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5. 1 . UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai +

5.2.ULduotys i5 esmes lvykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
5.4. UZduotys nei\,ykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

6.1 . Partnerystes ir bendradarbiavimo kom lJa・

6.2. ir iStekliq vald'

darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

¨ 卸 咄 酬 ∝¨ ¨ 赫

bづ



V SKYRIUS
KITu METv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

9.KitЧ  Inet■ uttduotys
SuStatOmOs nc maZiau kaip 3 ir nc daugiau kaip 5 uを duoサs)

UZduotys Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama, ar nustatSrtos uZduotys

ivykdytos)
9. 1. Plesti bendradarbiavim4
su socialiniais partneriais,
siekiant tobulinti praktines -
tiriamosios veiklos pritaikymo
ugdymo procese galimybes ir
padeti mokiniams atrasti,

sukurti ir realizuoti idejas.

Palaikomas rySys su

esamomis, uZmegzti nauj i
rySiai su Vilniaus ir
Lietuvos fstaigomis,
vykdomi bendri projektai,
organizuoj ami susitikimai.

Skatinami glaudls mokiniq
ir mokl,tojq rySiai su

socialiniais partneriais.

Ugdymo proceso metu
mokiniai realizuoja idejas
vykdydami tiriamq4 veikl4
gimnazijoje ir socialiniq
partneriq pasiulytose
erdvese.

Pas ira5yto s bendradarbiavimo sutartys su nauj ais

socialiniais partneriais.

Mokiniai mokydamiesi naudoj asi socialiniq
partneriq suteiktomis galimybemis gilinti savo

Zinias ir jas kompleksi5kai tailq,ti inZinerijos,

technologij q, gamtos mokslq, informatikos,
dizaino, verslumo ugdymo ir kitq dalykq srityse.

9.2. Stiprinti aktyvq tevq
dalyvavim4 bendruomenes
gyvenime.

Tevai dalyvauja tobulinant
gimnazijos veikl4,
skatinamos ivairios tevq
iniciatyvos.

Aktyvus tevq dalyvavimas
priimant sprendimus,
svarbius gimnazij os ateities
siekiams ir kasdieniam
gyvenimui.

Vykdomos tevq apklausos IQES online
platformoje del gimnazijos ugdymo proceso
kokybes gerinimo, i siiilymus atsiZvelgiama
planuoj ant gimnazij os veikl4.

Organizuojami bendri gimnazij os renginiai
(tevai-mokiniai-mokytojai), tevai aktyviai
dalyvauja ugdymo karjerai ir kt. renginiuose.

Organizuoti administracijos susitikimai su klasiq
t6vq komitetais, skatinantys tevq savanori5k4
pagalb4 gimnazijoje, abipusis bendravimas
suteikia tdvams informacijos apie vaikq pailang4

ir itraukia tevus i mokiniq mokymo ir mokymosi
procesus.

Svietimo pagalbos specialistai organizuoja tevq
mokyrnus aktualiomis temomis.

9.3.Puoscleti funkcionalil ir

dinalnigkl ugdymo(si)

aplinlca.

Atnauj intos edukacines
gimnazijos erdves.

Dalykq kabinetai pritaikomi multimedijos
naudojimui (irengiamas naujas tinkamas langq
uZtamsinimas).



Toliau kuriamos erdves

mokiniq bendravimui ir
bendradarbiavimui.

[rengta 3D klase, organizuoti mokymai
mokytojams.

frengtos naujos poilsio erdves mokiniams
(amfiteatrine poilsio zona cokoliniame auk5te,
poilsio zonos 2 auk5to koridoriuje, papildomi
suoliukai vidiniame gimnazijos kieme).

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bfiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

Attntt Mbvxlcwsき倒 凛

(ζ VたlmO ist面 gos sttininko ir

pardgas ttyVCndhandos hsJtucuos

(dalinink‖ susiHnkinlo),galiOtO asmcns

parcigos)

Susipattinau.

(S宙Cin10 1st面 gos vadovo pardgos)

(vardas ir pavarde)
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