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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys  
ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Šilutės Vydūno gimnazijos 2019-2020 metų strateginio plano tikslas – aktyviai naudojant inovacijas bei užtikrinant 

racionalią ir saugią ugdymo aplinką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas. 

Šio strateginio tikslo įgyvendinimui vykdoma Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa, kurios 

aprašymas nustato, kad besimokančios organizacijos kūrimas gimnazijoje ir bendradarbiavimas su kitomis švietimo 
įstaigomis bei mokytojų pasidalytos lyderystės skatinimas ugdo mokytojų kompetencijas, padeda tobulinti ugdymo 

proceso kokybę. Mokymosi aplinkos gerinimas užtikrina sveikas ir saugias sąlygas mokinių ir mokytojų darbui bei 

kūrybai, suteikia mokiniams galimybę ugdytis esmines kompetencijas, mokytis įdomiau ir lengviau, tenkinti savo 

individualius poreikius, gauti reikiamą dalykinę, psichologinę ir socialinę pagalbą bei pasirengti studijoms. Skatinami 

aktyviau įsijungti į gimnazijos bendruomenės veiklą mokinių tėvai prisidėtų prie kokybiškesnio mokinių mokymo(-si).  

Todėl gimnazijos 2019 metų veiklos plane buvo išsikelti tikslai, siekiantys užtikrinti strateginių tikslų įgyvendinimą. 

Pirmasis 2019 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo siekiama 

įgyvendinant tris uždavinius. 

Pirmasis uždavinys – LL3 Šilutės kūrybinės komandos pokyčio projekto „Pamoka kitaip“ įgyvendinimas 

gimnazijoje, todėl 2019 metais buvo sudaryta kūrybinė komanda, kuri pokyčio projektui „Pamoka kitaip“ įgyvendinti 

parengė projekto veiklų įgyvendinimo gimnazijoje programą ir pasidalino lyderyste dėl atskirų programos dalių 
įgyvendinimo. Gimnazijos kūrybinės komandos nariai dalyvavo mokymuose, įgalinančiuose kompetentingai vykdyti 

praktinių studijų veiklas, parengė dokumentų ruošinius mokytojams ir teikė konsultacijas kolegoms dėl projekto 

įgyvendinimo gimnazijoje. Mokytojų parengtos praktinių studijų programos buvo aptartos  metodinėje taryboje ir 

pateiktos mokiniams pasirinkti. 2018-2019 m. m. gimnazijoje buvo vykdytos 3 dienų praktinių studijų programos. 

Įvykdžius programas, jų įgyvendinimo kokybė, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų refleksijas ir vertinimo rezultatus, 

buvo aptarta metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje. Šilutės Vydūno gimnazijos vykdyta LL3 pokyčio projekto 

„Pamoka kitaip“ veikla 2019 m. birželio mėnesį buvo pristatyta Šilutės rajono mokyklų forume. Projekto tvarumui 

užtikrinti LL3 pokyčio projekto „Pamoka kitaip“ kūrybinė komanda veiklas integravo į gimnazijos 2019-2021 m. 

ugdymo planą ir 2020 m. gimnazijos metinį veiklos planą. 2019-2020 m. praktinių studijų dienas „Pamoka kitaip“ 

Šilutės Vydūno gimnazija ketina įgyvendinti bendradarbiaudama su Šilutės rajono Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinėmis 

mokyklomis. 

Antrasis uždavinys – socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programos vykdymas gimnazijoje.  
2018 m. socialinio emocinio ugdymo programos Lions Quest „Raktai į sėkmę“ įsigijimą gimnazijoje finansavo 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 2018 m. gruodžio mėnesį gimnazijos mokytojai dalyvavo LQ 

programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo mokymuose. 2019 m. gimnazijos VGK posėdyje sudaryta gimnazijos 

konsultantų komanda, kuri parinko socialinio emocinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo modelį 

gimnazijoje. Ir nuo 2019-2020 m. šią programą įgyvendina I-IV gimnazijos klasėse. Konsultantų komanda vykdo 

programos įgyvendinimo kokybės stebėseną ir programos įgyvendinimo gimnazijoje stebėsenos rezultatus pristato VGK 

ir metodinės tarybos posėdžiuose. 

Trečiasis uždavinys – mokinio individualios pažangos tęstinumo užtikrinimas panaudojant nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimo testų duomenis. 

Gimnazija buvo numačiusi, kad 2019 m. naujai priimami mokiniai į I (9) gimnazijos klasę pristatytų ir savo 8 klasės 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų testų individualų duomenų  lapą. Tačiau 8 klasių mokiniai atėję į gimnaziją 
nebuvo gavę savo nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų testų individualų duomenų  lapų ir jų į gimnaziją 

nepristatė. Gimnazijos metodinė taryba diskutavo dėl 8 klasės mokinių nacionalinių pasiekimų patikrinimų testų 

duomenų lapų reikšmės mokinio individualios pažangos tęstinumo užtikrinimo 9 klasėje ir nutarė, kad į 2020 m. 

gimnazijos veiklos planą būtina vėl iškelti uždavinį, kad naujai atėję į 9 klasę gimnazistai atneštų savo nacionalinių 

mokinių pasiekimų testų individualių rezultatų lapą. 

Antrasis 2019 m. iškeltas tikslas – gimnazijos fizinės aplinkos tobulinimas. Šio tikslo buvo siekiama 

įgyvendinant uždavinį – tęsti gimnazijos aplinkos ir mokymo(-si) bei darbo vietų modernizavimą. 

2019 m. gimnazijoje įsigytos mokymo priemonės įvairių mokomųjų dalykų kabinetams, pirkta IT technikos ir baldų. 

Gimnazijos  aktų salėje įsigytos scenos ir langų užuolaidos, tobulinant sporto komplekso bazę buvo įsigyta mokymo 

priemonių kūno kultūros pamokoms. 

2019 metų tikslai ir uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti, veiklos laukiami rezultatai pasiekti. 

2019 metų NŠA (Nacionalinės švietimo agentūros) vykdytos apklausos, kurioje dalyvavo 83,3 % (iš  365) gimnazijos 
mokinių ir 66 % (iš 365) tėvų, respondentai patvirtina, jog gimnazijoje užtikrinama racionali ir saugi ugdymo aplinką, 

sąlygojanti mokymosi motyvaciją. Aukštas vertes gavo apklausos teiginiai:  
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- Man yra svarbu mokytis – teigia 96 % mokinių; 

- Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime – teigia 90 % apklaustų tėvų; 

- Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – teigia 91 % apklaustų mokinių; 

- Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam – teigia 93 % apklaustų tėvų. 

2018-2019 m.m. ugdymo pasiekimų rezultatai yra stabilūs: 

- pagrindinį išsilavinimą įgijo 97,53 % mokinių (2017-2018 m.m. – 95,19 % mokinių); 

- vidurinį išsilavinimą įgijo 96,58  % mokinių (2017-2019 m.m. – 99,08 % mokinių); 

- klasių pažangumo vidurkis – 7,92 balai (2017-2018 m.m. – 7,87 balai); 
- lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 110,23 praleistos pamokos per metus, (2017-2018 m.m. -108,26), t.y. 

apie 15 dienų; 

- pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 20 mokinių (2017-2018 m.m. – 19 mokinių). 

2019 m. PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo) rezultatai lyginant su šalies ir rajono rezultatais: 
 

Dalykas Šalies rezultatai Savivaldybės rezultatai Mokyklos rezultatai 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Lietuvių kalba 6,28 6,26 6,13 6,15 6,32 6,46 

Matematika 5,29 4,74 4,73 4,73 5,51 4,94 
 

2019 m. VBE (valstybinių brandos egzaminų) išlaikymo rezultatai lyginant su šalies ir rajono rezultatais: 
 

Dalykas Šalies rezultatai Savivaldybės rezultatai Mokyklos rezultatai 

 Išlaikė 16-100 balų % Laikė Išlaikė 16-100 balų % Laikė Išlaikė 16-100 balų % 

Lietuvių kalba 90,6 243 107 89,71 107 95 88,8 

Anglų kalba 97,8 280 273 97,5 107 107 100 

Rusų kalba 98,7 6 6 100 1 1 100 

Matematika 82,2 219 162 73,97 85 74 87,1 

Informacinės 

technologijos 
96,5 20 20 100 9 9 100 

Biologija 97,6 113 108 95,58 49 49 100 

Chemija 97,8 30 29 96,67 27 26 96,3 

Fizika 96,75 40 39 97,5 23 23 100 

Istorija 98,7 164 160 97,56 52 52 100 

Geografija 96,1 74 65 87,84 30 30 100 
 

2019 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos pažangumo ir PUPP bei VBE rezultatai rodo, kad gimnazistai yra ugdomi 

kokybiškai. 
http://vydunas.lt/ 

https://www.facebook.com/Vydunieciai/ 

https://www.schoolandcollegelistings.com/LT/Silute/563978133627694/%C5%A0ilut%C4%97s-Vyd%C5%ABno-gimnazija 

 

 

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 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką ir 
efektyvų 

mokyklos 

veiklos 

valdymą. 

Tęsti Lietuvos 

Respublikos 
valstybės ir 

savivaldybės 

įstaigų darbuotojų 

etatinio darbo 

apmokėjimo 

įstatymo nuostatų 

įgyvendinimą. 

Mokyklos veiklą 

reglamentuojanči

ų teisės aktų 

nuostatų 

įgyvendinimas. 

1. Atnaujinti ir 

pakeisti 
gimnazijos 

veiklos 

dokumentai, 

susiję su 

Mokytojų etatinio 

darbo 

apmokėjimo 

įvedimu bei kiti 

teisės aktai, 

reglamentuojantys 

mokyklos veiklą. 

2. Parengtas 
2019 – 2021 m. 

2019-05-09 direktoriaus įsakymu Nr. V1.6-74 atnaujintas 

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, atliktos 
korekcijos pagal atnaujintus teisės aktus. 2019 metų birželio 

- rugsėjo mėnesiais vyko darbuotojų informavimo bendri ir 

individualūs susitikimai etatinio apmokėjimo klausimais. Su 

kiekvienu darbuotoju aptarta, po to pateikta krūvio sandara. 

Rugsėjo mėnesį pakoreguotos darbo sutartys, parengtas 

tarifikacijos sąrašas. 

Parengti ir patvirtinti „Darbuotojų darbo režimo nustatymo 

ir darbo grafiko sudarymo tvarkos aprašas“, „Darbo laiko 

apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas“, „Nuotolinio 

darbo tvarkos aprašas“, su visais darbuotojais aptarti jų 

darbo režimai. 

Sudarytos darbo grupės, kurios: 
- parengė 2019 metų veiklos planą, numatė ugdymo proceso 

tobulinimo priemones; 

http://vydunas.lt/
https://www.facebook.com/Vydunieciai/
https://www.schoolandcollegelistings.com/LT/Silute/563978133627694/%C5%A0ilut%C4%97s-Vyd%C5%ABno-gimnazija
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m. gimnazijos 

ugdymo planas. 

3. Parengta 

metinės veiklos 

ataskaita. 

- parengė 2019-2021 metų gimnazijos ugdymo planą, 

numatė ugdymo gaires; 

- parengė 2019 metų veiklos ataskaita, kurioje išanalizavo 

metų veiklos ir ugdymo rezultatus, pristatė gimnazijos 

savivaldai bei bendruomenei. 

1.2. Gerinti 

aukštesnių 

gebėjimų 

mokinių 
ugdymosi 

pasiekimus. 

Aukštesni 

aukštesnių 

gebėjimų mokinių 

ugdymosi 
pasiekimai. 

1. Organizuoti 

mokymai (1 vnt.) 

apie gabių vaikų 

atpažinimą ir 
ugdymą, kuriuose 

dalyvauja ne 

mažiau 60 

procentų 

mokytojų. 

2. Atliktas Gabių 

ir žingeidžių 

mokinių tyrimas. 

Parengtas gabių 

mokinių 

ugdymo/si planas 

ir gairės. 
3. 10 procentų 

padidėjęs 

mokinių, 

dalyvaujančių 

olimpiadose, 

konkursuose, 

varžybose 

skaičius. 

2019-06-06 gimnazijos 30 (67 %) pedagogų nuvyko į 

Kauno technologijos universiteto gimnaziją, kurioje vyko 

mokymai apie gabių vaikų atpažinimą ir ugdymą. 

Refleksijos dėl galimų gairių pritaikymo gimnazijose 
pristatytos metodikos taryboje, taip pat pateikta ataskaita dėl 

mokinių gabumų plėtojimo neformaliajame ugdyme, 

nustatyti prioritetai. Gabių mokinių dalyvavimas mokyklos, 

rajono ir šalies olimpiadose bei konkursuose numatytas 

Veiklos plane. 

Padidėjo gabių mokinių aktyvumas saviraiškoje. 2017-2018 

m.m. įvairiuose konkursuose ir olimpiadose dalyvavo 254 

mokiniai. 2018-2019 m.m. – 288 mokiniai, t. y. 13,4 % 

daugiau. 

Tradicinėje Gabiausių Pamario krašto abiturientų  

pagerbimo šventėje Šilutės r. savivaldybės vadovai 

apdovanojo 7 „vydūniečius“ iš 10 gabiausių rajono 
abiturientų. Iš 14-kos rajone gautų 100 balų įvertinimų 11 

gavo „vydūniečiai“. 

2019 metų NŠA pateiktoje apklausos ataskaitoje 79 % 

apklaustų mokinių teigia: „Mokytojai man padeda pažinti 

mano gabumus ir polinkius“, o 91 % tėvų teigia: 

„Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, 

polinkius) jį ugdant ir mokant“. 

1.3. 

Įgyvendinant 

gimnazijos 

besimokančios 
organizacijos 

modelį, tęsti 

tarpinstitucinį 

bendradarbiav

imą, tobulinti 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiav

imo kultūrą. 

Įgyvendintas 

Šilutės Vydūno 

gimnazijos ir ne 

mažiau kaip 
vienos 

pagrindinės 

mokyklos 

bendradarbiavimo 

modelis. 

Organizuotas 

kolegialios 

patirties sklaidos 

susitikimas su 

viena iš šalies 

gimnazijų. 

Rezultatai aptarti 
ir pristatyti 

švietimo 

bendruomenei. 

1. Organizuotos 

bendradarbiavimo 

veiklos ne mažiau 

kaip su 2 Lietuvos 
švietimo 

įstaigomis. 

2. Vykdomosiose 

bendradarbiavimo 

veiklose dalyvavo 

ne mažiau kaip 50 

procentų 

gimnazijos 

pedagogų. 

3. Įgyvendinta 

ne mažiau kaip 1 

priemonė, taikant 
patirtį, įgytą 

bendradarbiavimo 

su kitomis 

švietimo 

įstaigomis metu. 

4. Priemonės 

taikymo 

efektyvumas 

aptartas 

metodinėje 

taryboje. 

Organizuotos bendradarbiavimo veiklos su 

Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis. Veiklos 

nukreiptos į mokytojų patyriminio mokymo plėtojimo 

galimybes savo praktinėje veikloje. 
Tuo pačiu tikslu bendradarbiauta su Klaipėdos rajono 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, dalyvauta jų 

organizuotoje regioninėje konferencijoje „Mokymo(si) 

bendradarbiaujant metodai“, gimnazijos mokytojų skaityti 

pranešimai. 

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos pedagogų 

bendruomenei surengtas seminaras „Mokinių pasiekimų ir 

pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“, kuriame 

buvo pristatyta gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistema, klasės vadovų, pagalbos mokiniui 

specialistų geroji darbo patirtis. Taip pat kolegos pamatė 

tradicines ir netradicines erdves, sužinojo jų panaudojimo 
ugdymo procese privalumus. 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatai aptarti ir 

pristatyti švietimo bendruomenei. 

Taikant patirtį, įgytą bendradarbiavimo su kitomis 

švietimo įstaigomis metu, Šilutės Vydūno gimnazijoje, 

pritraukiant socialinius partnerius (F. Bajoraičio biblioteka, 

Šilutės krepšinio klubas, Šilutės regbio vaikų klubas, Šilutės 

kultūros ir pramogų centras ir kt.), organizuotos ir 

plėtojamos Atvirų bibliotekos, aktų ir sporto salių erdvių 

veiklos. 

2019 metų NŠA pateiktoje apklausos ataskaitoje 85 % 
apklaustų mokinių teigia: „Man įdomi ir prasminga 

mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla“, 

jiems pritaria 91 % apklaustų tėvų. 

1.4. Skatinti 

pasidalytąją 

lyderystę. 

Suburtos darbo 

grupės, 

rengiančios ir 

vykdančios 

tarptautinius, 

nacionalinius ir 

1. Vykdomas ne 

mažiau kaip 

vienas tarptautinis 

projektas. 

2. Vykdomi ne 

mažiau kaip du 

tarpinstituciniai 

Gimnazija vykdo UNESCO asocijuotų mokyklų 

tarptautinį projektą „Pasaulio pilietis“, kuris integruoja į 

mokyklas UNESCO vertybes ir tarptautines perspektyvas.  

Vyko Šilutės Vydūno ir Vokietijos Vesterštėdės 

gimnazijų tarptautinis mokinių mainų projektas, kurio 2019 

metų koncepcija - „Vanduo žmones atskiria ir sujungia“. 
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gimnazijos 

projektus. 

nacionaliniai 

projektai. 

3. Vykdomi ne 

mažiau kaip trys 

gimnazijos 

projektai. 

4. Į projektų 

veiklas į traukti 
ne mažiau kaip 50 

procentų mokinių, 

mokytojų. 

5. Projektų 

veikla 

apibendrinta ir 

pristatyta 

gimnazijos 

bendruomenei. 

2019 metų NŠA pateiktoje apklausos ataskaitoje 92 % 

apklaustų tėvų teigia: „Mokykla skatina mokinius būti 

aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais“. 

Gimnazija įsijungė į „Kultūros paso“ projektą, kuri 

iniciavo Lietuvos Respublikos kultūros bei švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos. 2019 metais į šią veiklą 

kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai 

plėsti buvo įtraukti 609 mokiniai (kai kurie dalyvavo 2-3 
kartus). 

Suburta pedagogų ir pagalbos specialistų grupė, vykdanti 

tarptautinės LIONS QUEST klubų asociacijos projektą, 

kurio tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, 

sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, 

akademinių pasiekimų gerinimui. Į ugdymą integruota 

socialinių-emocinių kompetencijų programą „Raktai į 

sėkmę“, joje dalyvauja 270 mokinių. Pagal NŠA (NMVA) 

apklausos rezultatus patyčių srityje matosi gerėjanti 

dinamika: 

- Per paskutinius 2 mėnesius iš kitų manęs mokykloje 

niekas nesijuokė, nesišaipė – 2019 m. teigia 89 %, 2018 m. 
– 87 % apklaustų mokinių; 

- Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių 

nesijuokiau, nesišaipiau“ – 2019 m. ir 2018 m. teigia 91 % 

apklaustų mokinių; 

- Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje 

niekas nesijuokė, nesišaipė – 2019 m. teigia 96 %, 2018 m. - 

93 % apklaustų tėvų; 

- Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 

mokinių nesijuokė, nesišaipė – 2019 m. teigia 99 %, 

2018 m. - 95 % apklaustų tėvų. 

Gimnazija vykdo bendradarbiavimo projektą su Rietavo 
Lauryno Ivinskio gimnazija, kuriame kasmet išbandome 

gabiausių gimnazijos matematikų jėgas. 

2019 m. Rietavo XVIII-oji komandinėje matematikos 

olimpiadoje mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti iš 19 

komandų „vydūniečiai“ pelnė I vietą vyresniųjų ir III vietą 

jaunesniųjų moksleivių grupėje. 

Vasarį gimnazijos PIKʼas (Pilietinių iniciatyvų klubas) 

baigė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą 

projektą „Istorija ir turizmas“. 

Šilutės Vydūno gimnazija pasirašė bendradarbiavimo 

sutartį su Baltijos aplinkos forumo specialistais, pagal kurią 

gimnazijos ekologų klubo nariai dalyvauja savanoriškoje 
veikloje. 

Gimnazijoje suburta komanda, vykdanti ugdymo kaitos 

projektą „Pamoka kitaip“. Mokiniai su mokytojais atlieka 

praktinių studijų pamokas, sudarančias galimybę praktiškai 

susipažinti su dalyku, apsispręsti dėl tolimesnių studijų. 

Vykdomi projektai padeda gimnazistams pagal  Gerosios 

mokyklos koncepciją įgyti pagrindinius gebėjimus, 

leidžiančius tapti pilietiškais, humaniškas vertybes 

puoselėjančiais visuomenės nariais ir sėkmingai planuoti 

asmeninį ir profesinį gyvenimą. 

2019 metais gimnazistų stojimo rezultatai: 
53 (45,29 %) abiturientai studijuoja universitetuose; 

24 (20,52 %) abiturientai studijuoja kolegijose; 

5 (4,27 %) abiturientai mokosi profesinėse mokyklose; 

5 (4,27 %) abiturientai tarnauja nuolatinėje pradinėje 

privalomoje Lietuvos kariuomenės karo tarnyboje; 

30 (25,65 %) abiturientų nesimoka, dirba, išvyko į 

užsienį. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  
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2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Atnaujintos ir 

patvirtintos asmens 

duomenų tvarkymo 

taisyklės 

2019-03-19 įsakymu Nr. V1.6-52 patvirtinti „Asmens duomenų tvarkymo Šilutės 

Vydūno gimnazijoje taisyklės“, „Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, 

„Šilutės Vydūno gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo 

duomenų tvarkymo tvarkos aprašas“. Aprašas atnaujintas pagal įstatymų reikalavimus. 

Bendruomenės saugumo ir atsakingumo didinimas. 

3.2. Parengtos naujos 

gimnazijos darbo tvarkos 

taisykles. 

 

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Darbo kodekso 3 straipsnio 7 dalimi. 

Atliktos informavimo procedūros, bendri susitarimai svarstyti darbo grupėse. 

Bendruomenė susitarė dėl darbo tvarkos. 

3.3. „Aktyvių tėvų 
akademijos“ veiklos 

inicijavimas. 

Gimnazijos mokinių tėvai įtraukti į kultūrinę bei sportinę veiklą, organizuoti seminarai 
tėvams. 2019 metais bendruomenės dienose dalyvavo 370 narių. 

3.4. Gimnazijos 

identiteto, kaip 

svarbiausių, ilgalaikių, 

charakteringų 

organizacijos bruožų 

rinkinio, įtvirtinimas. 

Gegužės 3–4 dienomis Šilutės Vydūno gimnazijos bendruomenė padėjo organizuoti 

respublikinę Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiadą ir konkursą. Gimnazija ir 

Pamario krašto dvi kultūros: lietuvių ir vokiečių buvo pristatyti svečiams ir dalyviams 

iš visos Lietuvos. 

Bendradarbiauta su Kintų Vydūno kultūros centru - organizuotos naujų mokinių, pirmų 

klasių gimnazistų, pažintinės išvykos į Vydūno muziejų. Pristatyta Vydūno 

pasaulėžiūra. Mokiniai supažindinti su gimnazijos istorija. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

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

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

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

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.  

6.2.  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Šilutės Vydūno gimnazijos direktorės Marinos Stirbienės metų 

veiklos ataskaitai pritarta. Suplanuotos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius, 
veiklą siūloma įvertinti labai gerai. 
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 _________________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

9. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.    

9.2.   4.  

9.3.   5.  

9.4.   6.  

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Pasikeitę teisės aktai. 

10.2. Žmogiškasis faktorius (liga ar kt.). 

10.3. Nenumatytos aplinkybės (techniniai atvejai ar kt.). 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 

 

 

 

 

 


