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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Strateginis licejaus tikslas - modernizuoti licejaus ugdymo ir valdymo procesus siekiant auginti
savaranki5kas, ateities i35iikiams pasiruo5usias asmenybes.
Nuo 2021 m. rugsejo 1 d. licejui perduotos Nemendinespl. 1612 patalpos ikurias perkeltos visos
pradinio ugdymo klases. Naujose patalpose kuriamos gamtos mokslq, 3D vizualizacijos ir robotikos
laboratorijos. Antakalnio g. 120 pastate ikurta mikroskopavimo laboratorija, materialine baze
papildyta gamtos mokslq laboratorija. Mokiniq motyvacijos padidejimas mokytis gamtos mokslus
stebimas lyginant laikytq Sios srities egzaminq 2021, m. su 2020 m. skaidius (proc.): fizikos egzarrrinq
2021 m.laike 30,9 proc. abiturientq, 2020 m. -28,3 proc.; chemijos - 16,2proc. (2021m.), 3,3 proc.
(2020 m.), biologrjos - 27,9 proc, (2021m.), I1,7 proc. (2020 m.).2021m. 15 proc. abiturientq
pasirinko gyvybes, sveikatos ir fiziniq mokslq studijas, 2020 m. - 13.
Siekiant ugdymo proceso efektyvumo ir mokiniq paZangos, pradeta taikyti mokinio individualios
paZangos stebejimo, fiksavimo ir isivertinimo priemone, kuri sukuria teigiam4 poveiki mokiniq
pa1angai ir padeda uZtikrinti tiksling4 savalaikg pagalb1mokiniams bei jq asmenines paZangos iigti.
Priemones taikymo teigiamas poveikis fiksuojamas analizuojant mokiniq akademinius pasiekimus
bei savgs vefiinimo ir pasitikejimo rodiklius.
2021 m.licejuje pilnai idiegiata ir vykdoma nuosekli prevencine LIONS QUEST programa mokiniq
socialiniams emociniams igiidZiams ugdyti visose klasese. SEU programos tvarumui uZtikrinti
licejuje 2021m. sekmingai igyvendintos tokios priemones: pilnas licejaus apriipinimas metodinemis
priemonemis, skirtomis SEU programq taikymui; visose klasese organizuojamos SEU pamokos ir
(ar) SEU programa integruojama i dorinio ugdymo pamokq turini; klasiq vadovams skiriamas
apmokejimas uZ SEU pamokq vedim4 ir pasiruo5im4joms; visiems pedagogams sudaromos s4lygos
nuolat tobulinti savo kompetencijas SEU taikymo srityje padedant licejaus SEU konsultantams;
visiems pedagogams sudarytos s4lygos tobulinti kvalifikacijq mokinitl socialiniq ir emociniq
kompetencijq ugdymo srityje (n.uo 2021 m. licejaus penkiolika mokytojq dalyvauja socialiniq,
emociniq ir sveikatos irankiq kurime ir i5bandyme). Metinis 202t m.5-8, I-II gimn. klasiq mokiniq
Ziniq kokybes rodiklis 4,2procentinio punkto didesnis lyginant su SEU programos ivedimo pradZios
metais (2019 m.). I trimestro 2021 m.5-8 klasiq mokiniq Ziniq kokybes rodiklis 4,3 procentinio
punkto didesnis lyginant su 2020 m. I pusmediu. Metinis2}Zl m. I-IV klasiq mokiniq Ziniq kokybes
rodiklis 7,4 procentiniais punktais didesnis uL,2020 m.
Licejuje sekmingai igyvendinami ,,Erasmus*" programos tarptautiniai mokyklq mainq partnerysdiq
projektai KA2 bei tarpinstituciniq partnerysdiq projektai KAl. 2020-2021 m. licejus vykdd 5
projektus, i5 kuriq Zyrupxengti ir koordinuojami licejaus, kituose 3 licejus dalyvauja kaip mokykla-
partnere. Taip pat partnerio statusu licejus dalyvauja NordPlus projekte kartu su Suomijos, Estijos,
Svedijos universitetais ir mokyklomis.
Siekdamas inovatyviq ugdymo turinio ir formos sprendimq, licejus pradejo igyvendinti pilotini
bendradarbiavimo su kitq Saliq institucijomis projekt4 - Lietuvos, Portugalijos bei Turkijos
mokytojai tarptautiniu lygmeniu veda mokiniams STEAM pamokas ir veiklas. Taip kuriami
tarpkultUriniai ry5iai, dalijamasi metodine patifiimi. Si ugdomoji veikla - vienas i5 ficejaus STEAM
centro elementg. Vykdant STEAM centro iiaus mokytoiai aktyviai



ie3kodami tarpdalykines integracijos galimybiq - veda STEAM pamokas, igyvendina STEAM
projektines veiklas, dalijasi metodine ir praktine patirtimi su miesto bei uZsienio Svietimo istaigq
atstovais.
Bendruomenes sveikatingumas stiprintas per aktyvias ,,Sveikat4 stiprinsiandiq mokyklq tinklo"
veiklas, socialinio ir emocinio ugdymo programas ir isijungim4 inaujus projektus.

II SKYRIUS
METV VETKLOS UzUUOryS, REZULTATAT rR RODIKLIAI

tnlat veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini realtatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatvtos uZduotvs ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

1. Stiprinti
inZinerinio
ugdyrno
integracij4 i
bendrojo ugdymo
dalykus,
formuojarrt
rnetodiniq grupiq
bendras veiklas

Mokytojai
bendradarbiaudami ir
paZindami skirtingq
dalykq programas,

labiau suvoks
inZinerinio ugdymo
ypatybes ir lengviau
integruos i savo

destomus dalykus.

Suorganizuoti 2 metodiniq
grupitl dirbtuves, kuriq rnetu

mokytojai dalinsis savo

destomq dalykq programomis

ir kartu ie$kos s4sajq su

inZinerines programos

temomis.

Rudens ir Ziemos
mokiniq atostogq
metu
suorganizuoti visq
metodiniq grupiq
darbiniai
seminarai, kuriq
metu mokytojai
aptare inZinerinio
ugdymo
integracijos
galimybes i
bendqiiugdymq
bei patys i5bande
Fablab dirbtuviq
irangQ gaminantis
priemones ar
kuriant uZduotis
mokiniams.
NUORODA

l.2.Organizuoti
respublikinius
rnokyto.iq
mokymus STEAM
ir inZinerinio
ngdymo srityse

Siekiama vie5inti
licdjuje taikomus
inZinerinio bei
STEAM ugdymo
integravimo
rnodelius, visq
bendrojo ugdymo
dalykuose.

Suorganizuoti ivairiq bendrojo
ugdymo dalykq mokymus
Lietuvos mokyklos
mokytoj ams, parengiant

atskiras programas bei
metoding medZiagq.

2021-03-29
nuotolinis
seminaras
Edukologine
Zinute Lietuvos
respublikos
mokytojarns
,,InZinerinis
ugdymas nuo
ilgalaikiq planrl
iki pamokos".

{ mokykl4
atvyksta Lietuvos
mokyklq
rnokytojai: 2021-
01-04 PaneveZio
miesto,202l-04-
23 Raseinir; raj.,

2



2021-t2-07
Taurages

mokyklq.
https://www.vgtul
icejus.ltlsteam-
ugdymas-
dali-iames-
patirlirni-su-
panevezio-
kolegomis/#
Parengta
metodine
medLiagaapie
STEAM pamokos
orsanizavima.

l.3.Sustiprinti
inZirrerijos
ugdym4 rnenq
dalykq pagalba.

Siekiama inZinerijos
dalyk4 papildyti
rnenq dalyko
specifinemis
ypatybemis

[gyvendinti,,da Vindio
metodo" I etap1, sukuriant
bendr4 inZinerijos ir menq
dalykq ugdymo program4, kuri
leistq mokiniams praplesti

inZinerijos supratim4 ir labiau
sieti su jo taikymo
galimybemis.

Sukurta bendra
programa
atskiriems klasiq
koncentrams (6
kl., 7 kl.), kuri
apjungia
inZinerij4, menus
ir matematika.

2, tos ar iwkdvtos i5 dalies ddl nu tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1
))
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta veiklos rezu

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Sukufta sistema, kurimotyvuoja mokytojus kelti
kvalifikacij4.

Standartizuotas mokyklai pamokos planas,
kuris uZtikrina vienodai kokybi5k4 ugdym4.
Mokyojai atsakingai renkasi mokymus,
seminarus, o tai uZtikrina efektyvq le5q
panaudoj im4 bei optimali4 informacijos
sklaida mokvklos oedasosams.

3.2. Suburtas aktyvus tevq komitetas su darbo grupemis
skirtingoms veikloms bei aktualierns klausimas sprgsti.

Didina tevq isitraukim4 i ugdymo proces4,
kuriant pozityvq, atsaking4 ir
bendruomeniSk4 poZiuri i mokykl4, taip
keliant mokyklos prestiZa.

3.3. Sukurta mokyklos personalo bendradarbiavimo

,yieno langelio" principo sistema.
Mokytojai turi pagalbos mygtuk4, kur
uZpildg informacij 4 apie susidariusi4
problem4, gauna tiksling4 tikio ar IT srities
pagalbinio personalo pagalbq. Taip
ultikrinamas efektyvesnis negausaus
pagalbinio personalo darbas bei taupomas
mokvtoiu laikas.



3.4. Sustiprintas inZinerinio ugdymo programos taikyrnas
pradiniame ugdyme.

Sukurta pradinio ugdymo mokiniams
InZinerinio ugdymo programa, kurioje
parengtas 4 kl. mokiniq projektinio darbo
apra5ai bei reikalavimai; programa

Siektini rezultatai
Rezultatq veftinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
Pasiektirezultatai ir

jq rodikliai

III SKYRIUS
GEBTJIMU ATLIKTI PAREIGYBTS APRASYME NUSTATYTAs FUNKCIJAs

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apralyme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.

PaZymimas atitinkarnas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinarnai;

3 - gelai;

ir vadovavimo efekfuvumas
5.4. Ziniq, gebejimrl ir igiidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir

5.5. Bendras ivertinirnas

rezulta t uZduotis

UZduodiq ivykdyrno apraSymas PaZyrnimas
atitinkamas laneelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir$ijo kai kuriuos sutaftus vertinimo rodiklius Labai serai E
6.2. ULduotys i5 esrnes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinirno rodiklius GeraiE

6.3. fvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinarnai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus veftinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7 .1.

7.2.

tobulinti

4

Vertinimo kriterijai

5.1. Infonnaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias lo 2a 3n 4a
5.2. I5tekliq (Zrnogi5kqiq, laiko ir materialiniu) paskirstymas ln 2a 3n 4c:

lr 2a 3n 4a
ln 2n 3n 4n

ln 2n 3n 4n


