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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKI,OS PLANO IGYVENDINIMAS

Gimnazija 2018 m. vykde tokias 2016-2018 m. strateginio plano programas:
1. Bendradarbiavimo santykiq kultlros ir tradicijq puoselejimas.
2. Ugdymo(si) kokybe ir sekmingumas.
3. Savita ir motyvuojanti ugdymo aplinka gimnazijoje.
4. Vadovavimo mokymo(si) procesui kompetencijos tobulinimas ir patirties sklaida.

Planuojant ir vykdant veiklas laikytasi numatytq strateginiq prioritetq:
1. Ugdymos(si) kokybes gerinimas;
2. Gimnazrlos kultlros ir tradicijq puoselejimas;
3. Mokiniq asmeniniq ir socialiniq kompetencijq tobulinimas.

l. Bendradarbiavimo santykiq kultfrros ir tradicijq puoselejimas. Gimnazija glaudZiai
bendradarbiauja su Svedasq miestelio bendruomene, Anyk5diq kultlros centro Svedasq skyriumi,
Anyk5diq rajono savivaldybes Liudvikos ir Stanislovo DidZiuliq vie5osios bibliotekos Svedasq
biblioteka, Svedasq Sv. arkangelo Mykolo baLnyila, Svedasq seni[nija, Svedasq seneliq globos
namais ir Untupiq privadiais seneliq globos namais ,,Sidabrinis amZius", Svedasq girininkija,
Utenos gyv[nq globos namais, Lietuvos kariuomene. Gimnazija kartu su Siomis istaigomis
organizuoja ir rengia bendrus renginius, Siose erdvese vyksta pamokos bei uZsiemimai. Taip pat
uZsiemimai vyksta tevq darbovietdse. Gimnazijos ir tevq palaikomas glaudus rySys yra ypad
svarbus geresnei mokiniq paLangar ir pasiekimams. Tevq pavyzdLio itaka vaikq mokymuisi yra
labai didele ir svarbi. Todel grmnazlja, organizuodama netradicinio ugdymo dienas, rengdama
gimnazijos renginiq projektus, nuolat itraukia i 5i4 veikl4 ir mokiniq tevus. Tevai kartu sportuoja,
dalinasi profesine patirtimi, veda pamokas ir klases valandeles, prisideda prie i5vykq, ekskursijq,
Lygip.Visa tai skatina mokinius siekti kuo didesnes paLangos ir pasiekimq.

2. Ugdymo(si) kokybE ir sekmingumas. Ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis
Mokytojq taryboje priimtais susitarimais del planavimo principq, struktlros, laikotarpiq, planai
derinami tarpusavyje siekiant dalykq integracijos. Planuojant atsiZvelgiarna i kontekst4: rnokiniq
Zinias, patirti, gebejimus, specialistq rekomendacijas. Mokiniai dalinarni i pogrupius pagal

mokiniq gebejimus ir poreikius, rengiamos pritaikytos ir individualios programos mokiniams,
turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, planuojama specialisttl pagalba. Planuojant
atsiZvelgiama i gimnazijos veiklos kontekst4 - planuojama projektine veikla, dalyvavimas
Sventiniuose, tradiciniuose renginiuose. Planai koreguojami pagal poreiki: mokiniams
neisisavinus ugdymo turinio, griLtama prie nesuprastq dalykq, kartojamos neisisavintos temos.

Keldami ugdymo tikslus, mokytojai daZniausiai atsiZvelgia i mokiniq asmening, socialing ir
kulturi mokos veiklas, uZduoties tikslus derina su kompetencijr+ ir mokinio



asmenybes ugdymo tikslais.
3. Savita ir motywuojanti ugdymo aplinka gimnazijoje. Gimnazijoje yra pakankamai

skirtingos paskirties, atitinkandiq dalyko turini, mokymo(si) situacij4, mokiniq poreikius ir amZiq
priemoniq ir irangos. Visi kabinetai aprfipinti kompiuterinemis priemonemis, projektoriais,
laboratorijos - medZiagomis, reikalingomis atlikti bandymams, sukomplektuota sportine baze,
muzikos kabineto iranga, isigyta garso aparatlra renginiq vedimui, irengta 3D mokomqjq objektq
klase, sumontuotos interaktyvios edukacines grindys, irengtas mokyklos informacinis terminalas,
irengtas priesmokyklinio ugdymo kabinetas, sukurtos edukacines bei poilsio zonos mokiniams
lauke ir gimnazijoje, ikimokyklinio ugdymo skyriuje irengta interaktyvi sistema. Gimnazijoje
sudarytos tinkamos s4lygos informaciniq komunikaciniq technologijq naudojimui. {sigytos
Siuolaiki5kos priemones ir iranga naudojama ugdymo(si) tikslams pasiekti. Pamokose mokytojai
naudoja mokomqiq dalykq kompiuterines programas. Visos iSvardintos priemon€s daro
mokymosi proces4 patrauklq, Ladtna mokiniq smalsum4 bei nor4 mokytis. Visa tai daro itak4 ir
gerina mokiniq mokymosi rezultatus bei kelia ugdymo organizavimo kokybE.

4. Vadovavimo mokymo(si) procesui kompetencijos tobulinimas ir patirties sklaida.
Gimnazija nuolat keidiasi, ieSkoma naujo kelio igyvendinti geros mokyklos koncepcijoje
suformuluotas pagrindines vertybes. Kuriant gerq mokykl4 svarbu atsiZvelgti i moderniausias
mokymosi tendencijas - informacines, Ziniq, besimokandios, virlualios visuomends poreikius.
Todel kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Svarbiausia mokytojo
paskirtis - atskleisti Zmogaus prigimtyje glfidinti k[rybini potencial4. Mokytojas turi padeti
mokiniams paLinti save, igyti bendravimo igtdZiq, pletoti savo k[rybiSkum4, priimti save kaip
unikali4 asmenybE. Mokytojai nuolatos i5 savo mokiniq tikisi, kad jie pasieks optimaliq rezultaq
pagal savo gebejimus ir individualias galias, mokes bendrauti ir bendradarbiauti, nebijos imtis
atsakomybes, iniciatyvos, bus savo kra5to patriotai. Remiantis nacionaliniais ir Anyk5diq r.
savivaldybes lygmens Svietimo prioritetais, siekiant geresnds ugdymo kokybes, atsiZvelgus I
gimnazijos iSores vertinimo ir vidaus isivertinimo vertinimus, taip pat mokiniq pasiekimus (VBE,
MBE, PUPP, Nacionaliniq patikrinimq pasiekimq (ST) rezultatus), pagal stebetq pamokq
protokolus, galime teigti, jog mokytojai pakankamai gerai geba vadovauti mokymo(si) procesui.
Vesdami pamokas mokytojai pamokos uZdaviniuose numato i5mokimo hkesdius, kartu su
mokiniais aptaria jq kriterijus. Pamokoje rnokiniai yra skatinami i5sakyti savo l[kesdius.
Mokytojai veiksmingai bendraudami su mokiniais tiki jq galiomis. Visa tai padeda formuotis
aukStesniems mokiniq paZangos siekiams, mokytojai parenka prasmingas, iprasminandias
mokym4si ugdymo(si) veiklas, sudaro s4lygas mokiniams patirti paZinimo ir mokymosi
dZiaugsm4, o parenkami tinkami metodai padeda igyti stebejimo, eksperimentavimo, kflrybos
patirdiq, sieti mokym4 su gyvenimu, sprgsti gyvenimo problemas. Mokytojai, planuodami
pamokas, skiria demesi mokiniq aktyviai veiklai.
Pedagoginiq darbuotojq kaitos problema yra aktuali ne tik mflsq gimnazijoje, bet ir Anyk5diq
rajone bei Salyje. Tik maZas procentas jaunq ir kvalifikuotq specialistq Siandien ateina dirbti i
mokyklas. Todel nat[ralu, jog keidiantis ugdymo turiniui ir susidarius tokiai situacijai visoje
Lietuvoje, itin svarbu dirbantiems pedagogams nuosekliai ir kryptingai atnaujinti savo ne tik
profesines, bet ir pedagogines Zinias bei kompetencijas. Gimnazijoj e yra vykdomas projektas
,,Mokytojas-mokytojui" (mokytojai stebi ir analizuoja metodinese grupese vieni kitq pamokas,
rezultatus pristato Mokytojq taryboje), mokytojai dalijasi seminaruose igyta patirtimi, skaito
praneSimus, rengia mokymo(si) priemones ir jomis dalijasi su respublikos mokytojais.
Dalyvaudami metodinese bei kitose darbo grupdse mokytojai isitraukia i gimnazijos veiklas.
Bendruomeneje diskutuojami, planuojami paZangos siekiai, priimami nutarimai del veiklos
tobulinimo bUdq, priemoniq, tikslq igyvendinimui: mokytojai dalinasi gerEja patirtimi, pagal
susitarim4 stengiasi tobulinti mokiniq asmeninds paZangos stebejimo ir fiksavimo sistem4, ugdyti
bendr4sias kompetencijas, planuojamos ir vedamos integruotos pamokos, mokiniq poreikiq
tenkinimui, pagalbos teikimui skiriamos konsultacijos, dalykq moduliai. Gimnazijos
bendruomene nuolat apm4sto, k4 galima patobulinti, siekia paLangos, sprendimai priimami
vadovauiantis susitarimais. kas sudaro veiklos tobulinimo prielaidas.
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II SKYRIUS
METU vEIKLos uZnuorys, REZULTATAT IR RoDrKLrAr

Pa diniai pra6ius veiklos rezultatai

Metq uiduotys
(toliau - uiduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustafytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

1.1. Pagerinti ugdymo
turinio vadyb4 pagal
pradinio ir vidurinio
ugdymo apra5o
nuostatas ir geros
mokyklos sampratE.

Sukurla ugdymo
konsultavimo sistema;
patobulinta vertinimo
sistema ugdymo
procese orientuojantis

iformuojamqjiir
pagalb4 teikianti
vertinim4.
Patobulintos mokyojq
ugdymo proceso
valdymo ir mokiniq
paZangos bei
pasiekimq vertinimo
kompetencijos.

Sukurta ugdomojo
konsultavimo sistema,
parengta patobulinta
vertinimo sistema.
Visi gimnazijos
mokytojai dalyvavo
kvalifikacijos
kursuose, kur
patobulino ugdymo
proceso valdymo ir
mokiniq paZangos bei
pasiekimq vertinimo
kompetencijas.
Sukurtas ir
igyvendintas modulis
,,Mokytojas-
mokytojui", ne
maLiau, kaip 80
procentq mokytojq
dalinosi gerqqdarbo
patirtimi - kiekvienas
mokytojas per
trimestrq praveda 1

atvir4 pamok4 pagal
Siuolaiking pamokos
organizavimo ir
vykdymo paradigm4
gimnazijos
mokytojams, 1 atvir4
pamok4 per metus -
raiono mokytojams.
Gimnazijos vadovai
per savaitq stebi ne

maliau kaip dvi
mokytojq pamokas
(pamokq stebejimo
protokolai su
pasiulymais veiklai
tobulinti bei numatyta
griZtamosios
prieZilros data).

1. Sukurta ugdomojo
konsultavimo sistema.
(2018 m. birZelio 1 d.

isakymas Nr. V-78B)
2. Patobulinta
vertinimo sistema.
(2018 m. birZelio I d.

isakymas Nr. V-78A)
3. Visi gimnazijos
mokytojai (100 proc.)
2018-09-17 dalyvavo
kvalifikacijos
kursuose ,,Ugdymo
proceso valdymo ir
mokiniq paZangos bei
pasiekimq vertinimo
kompetencijq pldtote",
kur patobulino
ugdymo proceso
valdymo ir mokiniq
paZangos bei
pasiekimq vertinimo
kompetencijas.
4. Sukurtas ir
igyvendintas modulis
,,Mokytojas-
mokytojui", 100
procentq mokytojq
dalinosi gerqla darbo
patirtimi - kiekvienas
mokytojas per
trimestr4 pravede po 3
atviras pamokas pagal
Siuolaiking pamokos
organizavimo ir
vykdymo paradigm4
gimnazijos
mokytojams, visi
mokytojai (100 proc.)
vede 1 atvirEpamok4
per metus rajono
mokytojams.
5. Gimnaziios vadovai

t.



per savaitg stebe.jo ne
maZiau kaip dvi
mokytojq pamokas,
buvo aptariama
pamokq kokybe,
pateikti sifllymai, kaip
tobulinti veikl4 bei
numatyta griZtamosios
prieZiDros data.

1.2. Tobulinti
individualios mokinio
paZangos stebejimo
sistem4.

Laiku pastebeti ir
nustatyti mokinio
mokymosi sunkumai
ir gebejimai, suteikta
pagalba, numatytos
priemones mokinio
individual i ai p aZangai
gerinti.

Parengta patobulinta
individualios mokinio
paZangos stebejimo
sistema:
o sukurtas vaiko
individualios
paZangos stebdsenos
tvarkos apraSas;
o parengta mokinio
paZangos isivertinimo
anketa;
. organizuoiami
mokymai pedagoginio
ugdymo
individualizavimo
klausimais;
. organizuojama
pedagogq gerosios
patirlies sklaida
metodinese grupese.
Visa mokyklos
bendruomend

igyvendina
individualios mokinio
paZangos stebejimo
sistem4 (atlikta
individualios mokinio
paLangos stebejimo
sistemos

igyvendinimo
prieZiDra,
iSanalizuotas poveikis
mokiniq pasiekimams,
paLangai, parengtos
iSvados , numatytos
tobulinimo
priemones).

1. Patobulinta
individualios mokinio
paiangos stebejimo
sistema:
o sukurtas vaiko
individualios
paZangos stebdsenos
tvarkos apra5as,
parengta mokinio
paZangos isivertinimo
anketa (2018 m.
rugpjfldio 31 d.

isakymas Nr. V-88A);
o 2078-09-17
organizuoti mokymai
,,Ugdymo proceso
valdymo ir mokiniq
paZangos bei
pasiekimq vertinimo
kompetencijq pletote" ;

. organizuota ir
vykdoma pedagogq
gerosios patirties
sklaida metodinese
grupese.
2. Visa mokyklos
bendruomend

igyvendina
individualios mokinio
paZangos stebejimo
sistem4: atlikta
individualios mokinio
paZangos stebejimo
sistemos

igyvendinimo
prieZiura,
iSanalizuotas poveikis
mokiniq pasiekimams,
paZangai, parengtos
i5vados, numatl.tos
tobulinirno priemonds
(20r8-12-tt,
protokolo Nr. M-3-
10).
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1.3. Pagerinti
aptarnaujandio
personalo darbo
s4lygas.

1. Pagerintos
aptarnaujandio
personalo darbuotojq
darbo s4lygos
gimnazijoje.

2. Atnaujintos istaigos
darbuotojq darbo
sutartys.

l. [rengtas poilsio
kambarys
aptarnaujandiam
personalui
(valytojoms,
budetojai,
kiemsargiui, pastatq
remontininkui)
gimnazijos rlsio
patalpose.

2. Atnaujinta 100
procentq darbo
sutardiu.

1. Pagerintos
aptarnaujandio
personalo darbo
s4lygos: irengtas
poilsio kambarys
(valytojoms,
budetojai,
kiemsargiui, pastatq
remontininkui)
gimnazijos rlsio
patalpose.
2. Atnaujinta 100
procentq darbo
sutardiu.

1.4. Stiprinti
gimnazij os materialing
bazE.

Atnaujinti pasenusi4
kompiutering irang4.

Informatiko s kabinetui
nupirkti 2 stacionarDs
kompiuteriai i5 MK
mokymo priemonems
skirtq le5q.

l. Informatikos
kabinetui nupirkti 3

stacionar[s
kompiuteriai i5 MK
mokymo priemondms
skirtq leSq.

2. I5 Svietimo
informaciniq
technologijq centro
gauta l5 neSiojamq
kompiuteriu.

1.5. [rengti edukacines
erdves.

[rengtos edukacines
erdvds darLelyjeir
gimnazijoje.

Iki rugsejo l5 d.

irengta edukacine
erdve darLelyje -
lauko pavesineje.
Gimnazijoje irengtos
edukacines erdves:
viena lauke, dvi-
koridoriuose, viena i5
jq suskaitmeninta.

frengta viena
pasyvaus poilsio zona,
viena aktyvaus poilsio
zona mokiniams.

frengta edukacine
erdve darlelyje -
atnaujintos lauko
pavesines, irengta
nauja vaikq Zaidimq
aik5tele, viduje irengta
interaktyvi sistema.
Gimnazijoje kieme

irengta viena
edukacine erdve
(Sa5kiq/Sachmatq
lenta) ir praplesta
poilsio zona lauke.
Laiptai gimnazijoje
papuoSti daugybos
lentele bei
populiariomis anglq
kalbos frazemis. Salia
matematikos kabineto
nubraiZytas matlankis,
Salia istorijos - laiko
juosta. Pradiniq klasiq
koridoriuje atsirado
,.gyvasis kampelis"
(gyvena paplgos) bei
nubraiZyti Zaidimai,
judumui pertraukq
metu skatinti. Prie
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bibliotekos irengtos
interaktyvios grindys,
skaitmeninis
muziejus, irengta
poilsio zona. Prie aktq
sales pastatyti teniso ir
futbolo stalai. Pirmo
auk5to poilsio zonoje
atnauiinti baldai.

UL,d

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

kduotys, neivykdytos ar to i5 dalies ddl numatvtu riziku (iei tokiu buvo)

2L
1')

UZduotvs PrieZastys, rizikos

L.).

2.4.
2.5.

ldoma, buvo atlil<ta ld svan veiklos rezultatams

Uiduofvs / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai
3.1. Edukaciniq erdviq irengimas
dar Zelyje ir gimnazij oj e.

DarLelyje irengta nauja vaikq Zaidimq aik5tele lauke,
viduje - interaktyvi sistema.
Gimnazij oj e Salia matematikos kabineto nubraiZytas
matlankis, Salia istorijos - laiko juosta. pradiniq klasiq
koridoriuje atsirado,,gyvasis kampelis" (gyvena paptgos)
bei nubraiZyti Laidimai, judumui pertraukq metu skatinti.
frengtas skaitmeninis muzieius. Gerina usdvmo kokvbe.

3.2. Poilsio zonq irengimas. Gimnazijos kieme praplesta poilsio zona. Prie bibliotekos
irengta pasyvaus poilsio zona, prie aktq sales - dar viena
aktyvaus poilsio zona. Mokiniai pertraukq metu renkasi
a\tyvq ar pasyvrl poilsi.

3.3. Atviros pamokos respublikos
pedagogams.

10 procentq gimnazijos mokytojq vedd atviras pamokas
respubliko s pedago gams - dali i osi ger qi a patirtimi.

3.4. fdiegtas mokinio individualios
paZangos kompetencijq isivertinimo
modelis.

TAMO dienyne idiegtos individualios paZangos
kompetencijq isivertinimo anketos leidZia kiekvienam
mokiniui isivertinti bendr4sias kompetenciias.

3.5. Kolegialus mokymasis. Gimnazijos mokytojai stebejo pamokas kitose rajono
mokyklose, sdmesi patifiies, igytas Zinias pritaike vedant
savas pamokas.

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uzdgely._rrylqyle!

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

b

)
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III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPE'TENCTJU'I'OBULTNTMAS

6. Kompetenci kurias norOt tobulinti
6.1. Vadovavimas ui ir mok muisi.
6.2.

(data)

4t*, t*"QJ r-*', t, % 4 iv - t:,

/ (r".d"t tr p*,"rd") (d"t.)

AS rezu v nt uZduotis isivertinimas

UZduoiiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
Iangelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutaftus vertinimo rodiklius Labai gerai E
5.2. UZdqotys i5 esmes lvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Geraifr
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4- UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

'ee//d%t fu ur*b Mtr-d-P
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

7. fvertinima!, jo rindimas ir siiilymai:

'?q!-t ?aD?-a ta'UL

(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavimq lgyvendinantis asmuo)

8. tvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

hs) ir pavarde)

IV SKY US
VEIT'I'INIMO PAGRI IMAS IR SIULYMAI

lr ),?W*
(Svietimo !staigos sarifiinko te(es ir
pareigas !gyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

frM2'/(t -ot-o/
" (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas ,-/*A' 
,O**'
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IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq, uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne iau kaip 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivykdvtos)
9. 1 Nuolatinis profesinis
tobulejimas

Organizuoti tgstinius
mokymus mokytojams,
kuriuose jie tobulins IKT ir
virtualiq priemoniq naudojim4
ugdymo procese

80 procentq mokytojq
pamokose naudoja IKT ir
virtualias mokymosi aplinkas,
kurios itraukia mokinius i
mokym4si individualiai,
poromis, komandomis.

9.2. Didinti tevq isitraukim4 i
mokinio individualios
paZangos gerinim4

Organizuoj ami 2 mokymai
tevams, kuriuose dalyvauja 75
proc. Po 2-3 tevus iS klases
dalyvauja i organizuojant ir
vykdant netradicinio ugdymo
dienas
Po kiekvieno trimestro
organizuoj ami mokinio, kurio
pasiekimai neatitinka j o
galimybiq, rezultatq aptarimai
su mokiniu, tevais, mokytoju,
klases aukleto.ju

Organizuoj ami 2 mokymai
tevams; po 2-3 tevus i5 klases
dalyvauj a i organizuoj ant
netradicinio ugdymo dienas,
jas vykdo po kiekvieno
trimestro organizuoj ami
mokinio paZangos aptarimai su
mokiniu, tevais. rnokytoju,
klases aukletoju.

9.3. Sukurti ir igyvendinti
mokytojq lsivertinimo sistem4.

Sukurla mokytojq
isivertinimo, sistema

Parengtas mokytojq
isivertinimo tvarkos projektas,
kuriame atsispindes mokytojq
isivertinimo sistema,
pristatytas ir apsvarstytas
metodinese grupdse, mokytojq
taryboj e ir patvirtintas
direktoriaus isakymu.

9.4. Inicijuoti, organizuoti ir
vykdyti stebesen4 ugdym4
netradicinese aplinkose.

95.L%ikrinti elbktyrr'{
inovatyviq mokymo metodq ir
formq taikym4

Mokytojai organizuoja
pamokas netradicinese
aplinkose

Organizuoti tgstinius
mokymus mokytojams,
kuriuose jie tobulins IKT ir
virtualiq priemoniq naudoj im4
ugdymo procese
Tikslingai taikyti inovatyvius
ir aktyvius mokymo metodus,
kurie sudarys mokiniams
galirnybes patirti ivairius
mokymosi bldus ir formas,
iSbandyti ivairiu r[Siq uZduotis

Kiekvienas mokytojas ves ne
maZiau kaip 3 pamokas per
trimestr4 netradicinese
aplinkose.

pamokose naudoja IKT ir
virtualias mokymosi
priemones aplinkas, kurios
itraukia mokinius i mokym4si
individualiai, poromis,
komandomis.
Skaitmeniniq priemoniq
tikslingas naudojimas
fiksuojamas 70 proc. visq
stebimu pamoku.



10.1.

10.2.

10.3.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo istaigos vadovu

zry&"/ldil;a'- a/t-!t -or'

(Svietimo !staigos savininko teises ir
pareigas igyvendinand ios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

4z /)d*rr*"-(
(data)

ir ivairesnes veiklas ne tik


