ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS
VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)*
* tinkamą pabraukti
2020-09-01
Data
Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą).
Plano įgyvendinimo sėkmės:
1. Bendruomenėje susitarta dėl veiklų įgyvendinimo terminų per dvejus metus, atsakingų asmenų, siekiamų kiekybinių ir kokybinių rodiklių.
2. Pavyko sėkmingai įvykdyti viešuosius pirkimus gamtos mokslų laboratorijai įrengti.
3. Pavyko suorganizuoti kūrybinę stovyklą moksleiviams, kurioje visos veiklos buvo nukreiptos į kolektyvų narių savirealizacijos, saviraiškos
plėtojimą, jų individualaus kūrybiškumo, meistriškumo ugdymą, jų naujų meninių gebėjimų atskleidimą. Kolektyvų nariai stovykloje intensyviai ir
kryptingai dirbdami individualiai profesionaliai patobulėjo, kolektyvai parengė naują repertuarą, su kuriuo jau sėkmingai koncertuoja respublikoje.
Susidurta su sunkumais:
1. Lėšos gautos, kai tam tikros veiklos, už kurias numatyta mokėti mokytojams veiklos tobulinimo plane, jau buvo įskaitytos mokytojams
formuojant jų krūvį. Iš projekto lėšų buvo mokama tik už atliktas, papildomas, susitarimuose nenumatytas veiklas. Dėl COVID-19 ne visos veiklos, už kurias
buvo planuota mokėti, įvykdytos.
2. Susidariusi situacija dėl COVID-19 ir nuotolinis mokymas neleido įgyvendinti planuotų kontaktinių veiklų (išvykų į universitetus, planuotų
renginių, renginių su asocijuotomis progimnazijomis, nebuvo atlikti visi numatyti tiriamieji mokinių darbai), todėl nė vienos planuotos veiklos nepavyko
įgyvendinti iki galo, t. y. pasiekti planuotus kiekybinius ir kokybinius rodiklius.
3. Atsiradę nauji iššūkiai gimnazijos bendruomenei siekiant užtikrinti nuotolinio ugdymo kokybę.
1

tikslas: Sustiprinti ugdymo(si) kokybę plėtojant jo įvairovę.

Uždaviniai:
1.1. uždavinys: Skatinti mokinių tyrinėjimais, atradimais grįstą mokymą(si).
Veikla (kaip
numatyta
plane)
1.1.1. Gimnazi

Kiekybinis rodiklis
Planuota
Įrengta nauja

Kokybinis rodiklis
Pasiekta

Įvykdyti viešieji pirkimai.

Planuota

Pasiekta

Sustiprintas

Projektiniai

Lėšų panaudojimas
Planuota
1. Laboratoriniai

Panaudota

Pastabos
Sutaupyta
-

36000
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jos edukacinių
erdvių
pritaikymo
eksperimentinė
ms,
tiriamosioms,
praktinėms
veikloms
efektyvinimas.

eksperimentinė gamtos
mokslų laboratorija.
Modernizuotos 3 esamos
biologijos, chemijos,
fizikos laboratorijos.
30 proc. gamtos dalykui
skirtų pamokų per mokslo
metus bus skirta
tiriamiesiems,
eksperimentiniams ir
praktiniams darbams.

Pasirašyta sutartis. Savomis
pajėgomis,
bendradarbiaujant su
įmonėmis parengtas
laboratorijos planas. Vyksta
įrengimo darbai.
Laboratorija bus įrengta iki
2021 m. Gamtos mokytojai
dalykų teminiuose planuose
numatę ne mažiau kaip 30
proc. pamokų tiriamosioms,
eksperimentinėms ir
praktinėms veikloms.

1.1.2. Mokinių
praktinės,
tiriamosios,
projektinės
veiklos
kokybiškumo
stiprinimas.

Daugiau kaip 90 proc. 1-4
klasių mokinių
savarankiškai,
konsultuojami mokytojų,
ugdysis savo praktinius
tiriamuosius įgūdžius,
atlikdami jiems skirtas
individualias praktines
užduotis.
Ne mažiau kaip 50 proc. 3
klasių mokinių,
pasirinkusių gimnazijos
siūlomus projektinius
darbus, konsultuojami

Vykdant nuotolinį mokymą
1-4 klasių mokiniams,
besidomintiems gamtos
mokslais, buvo skirtos
papildomos praktinės
užduotys, kurios,
pageidaujant buvo įvertintos
pažymiais.

edukacinių
erdvių
pritaikymas
tyrinėjimais,
atradimais
grįstam
mokymuisi.
Vadovaujami
mokytojų,
naudodami
atnaujintą
šiuolaikinę
laboratorinę
įrangą
mokiniai įgis
gilesnius
mokslinio
tiriamojo darbo
įgūdžius, didės
jų motyvacija
mokytis
gamtos dalykų.
Bent 5 proc.
padidės
mokinių,
padariusių
pažangą iš
gamtos mokslų
dalykų.
Bent 10 proc.
išaugs bendras
projektinių
darbų
įvertinimų
vidurkis.
Nesumažės
projektinių

darbai 3
klasių
mokiniams
tapo laisvai
pasirenkami,
vidutinis
pažymys už
projektinį
darbą išaugo
nuo 8,8 iki
9,5.
Šiais metais
mokinių,
padariusių
pažangą iš
gamtos
mokslų
išaugo 3 proc.
(nuo 77 proc.
iki 80 proc.)
Suintensyvint
a repeticinė
veikla sudarė
puikias
mokiniams
sąlygas
saviraiškai,
leido
patobulinti
individualų
meistriškumą,
atskleisti
naujus
kūrybinius
gebėjimus.
Kolektyvams
leido

baldai- 10000
eurų;
2. Laboratorinė
įranga- 10000
eurų;
3. Laboratoriniai
indai – 3000 eurų;
4. Cheminiai
reagentai – 2000
eurų;
5. Aktyvios
ventiliacijos
įrengimas – 5000
eurų;
6. Laboratorijos
projekto
parengimas –
3000 eurų;
7. Sulaikančių
šviesą ir šilumą
žaliuzių įrengimas
laboratorijose –
3000 eurų.
Apmokėjimas
mokytojams už
konsultacijas
mokiniams,
vadovavimą
mokinių
projektiniams
darbams, darbą su
mokinių grupėmis,
pasirinkusiomis
projektinius
darbus - 250 eurų.

eurų
perkelta į
kitus m.
m. į tą
pačią
veiklą.

-

Kadangi
pinigai
gauti tik
2020 m.
sausio
mėn., už
tą veiklą
apmokėji
mas
mokytoja
ms jau
buvo
numatytas
įgyvendin
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mokytojų parengs
kokybiškus projektinius
darbus ir juos pristatys
konferencijose.

1.1.3.
Mokinių
tiriamosios,
eksperimentinė
s veiklos
plėtojimas už
mokyklos ribų.

Kasmet ne mažiau kaip
100 1-3 klasių mokinių,
besidominčių gamtos,
socialiniais mokslais,
dalyvaus 2 dienų
ekologinėje – pažintinėje
stovykloje „Pažink savo
gimtą kraštą“.
Kasmet ne mažiau kaip
100 mokinių, norinčių
plėtoti savo meninius ir
kūrybinius gebėjimus,
dalyvaus savaitės
kūrybinėje pažintinėje
praktinėje stovykloje
„Jaunasis kūrėjas“.
Gimnazijos visi meno
kolektyvai dalyvaus ne
mažiau kaip 10 miesto,
respublikos, tarptautinių
konkursų. Savo
pasirodymais džiugins ir
burs gimnazijos
bendruomenę gimnazijos
renginiuose.

darbų, kurie
bus išplėtoti iki
brandos darbo,
skaičius.
Bendros
praktinės,
tiriamosios
veiklos
glaudžiau
suburs
mokytojus ir
mokinius. 10
Įvyko kūrybinė pažintinė
proc. padaugės
praktinė stovykla „Jaunasis
mokinių,
kūrėjas“, kurioje dalyvavo
53 mokiniai. Stovyklos metu dalyvaujančių
meno
suintensyvinta repeticinė
kolektyvų
veikla. „Romuvos“
veiklose.
pučiamųjų ansamblis savo
Gimnazijos
atnaujintą ir patobulintą
meno
programą pristatė
kolektyvų
Panevėžyje „Dūdų
repeticinės
festivalyje“. Choras ir
ansamblis „Fresko“ paruošė veiklos
suintensyvinim
naują repertuarą ir ypač
as leis pasiekti
didelį dėmesį skyrė naujos
aukštesnių
dainos konkurso „Dainų
rezultatų
dainelė“ finalui parengimo
ugdant
kokybei.
mokinių
meninius
gebėjimus,
užtikrins
aukštesnę
repertuaro
kokybę. Meno
kolektyvų
veikos kokybė

kokybiškai
atnaujinti ir
parengti
naują aukštos
kokybės
repertuarą.
„Romuvos“
pučiamųjų
ansamblis
pakviestas
pristatyti savo
naują
koncertinę
programą
Panevėžyje
respublikinia
me „Dūdų
festivalyje“,
soliniame
koncerte.
Pasirodymas
buvo labai
aukštai
įvertintas
tarptautinių
muzikos
specialistų,
orkestras
apdovanotas
padėkos raštu
ir pakviestas
dalyvauti
Šiauliuose
tarptautiniam
e „Big Band
festivalyje“
09-12 d.

1. Stovyklos
transporto išlaidos
– 500 eurų;
2. Užmokestis
mokytojams už
darbą stovyklos
metu – 250 eurų.;
3. Mokinių
maitinimas - 500
eurų;
4. Apgyvendinima
s – 500 eurų;
5. Stovyklos
transportas
išlaidos – 500
eurų;
6. Apgyvendinima
s – 1000 eurų;
7. Užmokestis
mokytojams už
darbą stovykloje –
500 eurų;
8. Aprangos
chorui
atnaujinimas –
3000 eurų.

1986,96
eurų

-

ant etatinį
darbo
apmokėji
mo
modelį.
250 eurų
perkelta į
kitus m.
m.
į tą pačią
veiklą.
Dėl
COVID19 likę
veiklos ir
4753,04
eurų
perkelta į
kitus m.
m.
į tą pačią
veiklą.
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1.1.4. Mokinių
tiriamosios,
eksperimentinė
s veiklos
plėtojimas
bendradarbiauj
ant su
socialiniais
partneriais.

Kasmet ne mažiau kaip 50
gimnazijos 1-3 klasių
mokinių, pasirinkusių
biomedicininę –
inžinierinę kryptį,
dalyvaus dienos
ekspedicijoje „Teodoro
Grotuso
keliu“ eksperimentinėse
veiklose ir visus
gimnazijos mokinius
supažindins su pirmojo
Lietuvos fiziko chemiko
Teodoro Grotuso moksline
veikla, pristatys toje
ekspedicijoje savo atliktų
tiriamųjų darbų rezultatus.
Kartu su socialiniais
partneriais VU, Gyvybės
mokslų institutu bus
suorganizuotas
respublikinis Jaunųjų
tyrėjų Teodoro Grotuso
eksperimentų konkursas.

Dėl COVID19 konkursas
neįvyko, tačiau 6 mokiniai,
rengdamiesi konkurso
veikloms, vizito į LSMU
metu atliko iš anksto
sutartus su mokytojais ir
dėstytojais eksperimentus, o
grįžę apibendrino rezultatus
ir juos turėjo pristatyti per
konkursą, tačiau susidarius
tokiai situacijai rezultatai
buvo pristatyti nuotolinių
gamtos mokslų zoom
pamokų metu.
Eksperimentai mokinių
buvo pasirinkti tikslingai, iš
juos dominančių sričių.
Rengdamiesi jiems bei
atlikdami eksperimentus
mokiniai dar labiau gilinosi į
juos dominančias sritis, o jų
pristatymas paįvairino
bendraklasių mokymąsi.

bus įvertinta
jiems
dalyvaujant ir
laimint
gimnazijos,
miesto,
respublikos ir
tarptautiniuose
renginiuose.
Kiekvienas
meno
kolektyvas
laimės bent po
vieną prizinę
vietą
respublikiniam
e,
tarptautiniame
konkurse.

Orkestras taip
pat pakviestas
dalyvauti
Šiaulių
dienos
renginiuose,
tarptautiniam
e pučiamųjų
instrumentų
festivalyje
Liuksemburg
e.
Ansamblis
„Fresko“
stovyklos
metų parengė
naują
repertuarą, su
kuriuo
dalyvaus
„Dainų
dainelė“
konkurso
finale spalio
mėn.

116,67 eurų

1. Dienos
ekspedicijos
organizavimas ir
įgyvendinimas –
500 eurų;
2.Apmokėjimas
mokytojams už
mokinių
konsultavimą
rengiant
tiriamuosius
darbus – 250 eurų;

-

3. Priemonės
tiriamiesiems
darbams atlikti –
250 eurų;

Dėl
COVID19 veiklos
ir
1,363,33
eurų
perkelta į
kitus m.
m. iš jų
133,33
eurų į tą
pačią
veiklą,
1250 eurų
į kitas
veiklas.

4.Gamtos mokslų
eksperimentų
konkurso
organizavimas,
prizai – 500 eurų.

1.2. uždavinys: Skatinti mokinių mokymą(si) efektyviai panaudojant skaitmeninę erdvę.
Veikla (kaip
numatyta
plane)
1.2.1.
Kokybiškų
sąlygų
visiems
mokiniams
mokytis

Kiekybinis rodiklis
Planuota
Atnaujintos 10
individualaus darbo
kompiuterizuotos
vietos bibliotekoje ir
skaitykloje, sudarytos
kokybiškos sąlygos

Lėšų panaudojimas

Kokybinis rodiklis
Pasiekta
.

Planuota
Sudarytos
kokybiškos
sąlygos
visiems (100
proc.)
mokiniams

Pasiekta

Planuota

Gimnazija
ieškojo būdų ir
sudarė sąlygas
visiems 100
proc. mokinių ir
mokytojų

Kompiuterinė
s įrangos
(monitoriai,
kompiuteriai,
klaviatūros,
pelės,

Pastabos

Panaudota

Sutaupyta

-

-

Kadangi lėšų
išdėstymo
metams
sąmatoje šios
lėšos buvo
numatytos
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skaitmeninėje
erdvėje
sudarymas.
(2.1.Ugdymo
(si)
organizavima
s (2.2.2))

1.2.2.
Galimybių
mokytis
mokomųjų
dalykų
išmaniosiomi
s
technologijo
mis,
integruojant
informacines
sistemas
sudarymas.

visiems mokiniams
mokytis skaitmeninėje
erdvėje. Ne mažiau
kaip 50 proc. mokinių
naudosis šiomis darbo
vietomis mokymuisi,
informacijos paieškai.
10-yje kabinetų,
esančiuose pietinėje
pusėje, įrengtos
sulaikančias šviesą ir
šilumą žaliuzės. 100
proc. gimnazijos
mokinių šiuose
mokomuosiuose
kabinetuose bus
sudarytos
kokybiškesnės sąlygos
dirbti karštuoju metų
laiku, taps efektyvesniu
ir kokybiškesniu
skaitmeninių erdvių
panaudojimas mokinių
mokymui(si).
Virtualios realybės
klasės įrengimas. Bus
paįvairintas ugdymo
procesas, išaugs
mokinių mokymosi
motyvacija.
Informacines
technologijas dalykinei
medžiagai
demonstruoti,
mokyti(s) naudos 100
proc. mokytojų ir
mokinių. Virtualią

Surinkti pasiūlymai, bet dėl
COVID-19 pirkimai neįvyko,
permastoma dėl pirkimo
tikslingumo.

mokytis
skaitmeninėje
erdvėje,
naudojant
išmaniąsias
technologijas,
integruojant
informacines
sistemas.
Egzaminatorius
.Lt sistemos
sistemingas ir
efektyvus
naudojimas
padės
mokiniams
geriau
pasiruošti
egzaminams:
matematikos,
lietuvių kalbos,
istorijos,
biologijos,
chemijos
egzaminų
vidutinis balas
išliks
aukštesnis nei
mieste ar
respublikoje.
Virtualios
realybės
naudojimas
ugdymo
procese didins
mokinių
mokymosi

nuotolinio
mokymo metu
kokybiškai
ugdyti(s)
skaitmeninėje
erdvėje.
Nuotolinio
mokymo metu
pagrindinai buvo
naudotos
Edmodo,
EDUKA,
Egzaminatorius.
Lt, Tamo, Zoom
skaitmeninės
sistemos.
Besinaudojančių
EDUKA sistema
ugdymui(si)
mokinių skaičius
išaugo 23 proc.
t.y.
naudodamiesi šia
sistema
sėkmingai
ugdėsi 90,5 proc.
gimnazistų.
Besinaudojančių
Egzaminatorius.
Lt sistema
išaugo 40 proc.
t.y. ja naudojosi
71,5 proc
gimnazistų. Iš
tiekėjo pateiktų
duomenų matosi,
kad sistema

ausinės,
kolonėlės,
tinklo įranga)
įsigijimas 10000 eurų.
Sulaikančių
šviesą ir
šilumą
žaliuzių
įrengimas–
15000 eurų.

Virtualios
realybės
klasės
įsigijimas (15
virtualios
realybės
akinių, VR
turinys,
įkrovimo,
saugojimo
lagaminas,
bevielis
maršrutizator

2020-2021
m., tai veikla
nevykdyta,
25000 eurų
perkelta į
kitus m. m.
į tą pačią
veiklą.

-

Atsižvelgiant
į ekstremalią
situaciją
šalyje 10000
eurų perkelta
į kitus m. m.
pakeičiant
veiklos
pobūdį.
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1.2.3.
Mokytojų
išmaniųjų
technologijų
valdymo
kompetencijų
tobulinimas.

1.2.4.
Ugdymo
proceso
įvairovės
plėtojimas
panaudojant
EDUKA
skaitmeninę
aplinką.

realybės klasę
mokymui(si) naudos ne
mažiau kaip10
mokytojų ir ne mažiau
kaip 30 proc. mokinių.
Suorganizuoti
mokytojų mokymai
dirbti virtualios
realybės klasėje.
10 mokytojų įgis
kompetencijų,
reikalingų dirbti
virtualios realybės
klasėje.
Mokytojai Virtualios
realybės klasėje praves
ne mažiau kaip 20
pamokų.
Ne mažiau kaip 25
proc. mokytojų
tikslingai naudos
EDUKA sudarydami
mokiniams galimybę
mokytis skaitmeninėje
erdvėje. Informacines
technologijas dalykinei
medžiagai
demonstruoti naudos
100 proc.,
kompiuterinėms
mokomosioms
priemonėms rengti – 60
proc., užduodant
mokiniams atlikti namų
darbus naudojantis IT50 proc. mokytojų.

Mokymai dėl COVID-19
nevyko.

Siekiant kokybiškiau
pasiruošti nuotoliniam
mokymui 3 mokytojai vedė
tikslines darbo su EDUKA
konsultacijas gimnazijos
mokytojams, siekiant
patobulinti mokytojų darbo su
EDUKA kompetencijas.
Remiantis tiekėjo „Šviesos“
leidyklos duomenimis, galime
teigti, kad mokytojai
efektyviai naudojo EDUKA
platformą. 11 mėn. praktines
užduotis EDUKA sistemoje
skyrė 6 mokytojai, jas atliko
298 mokiniai, o jau gegužės
mėn. 14 mokytojų skyrė
praktines užduotis, kurias
atliko 520 mokinių.

motyvaciją ir
susidomėjimą
mokomuoju
dalyku, turės
teigiamos
įtakos mokinių
pažangai,
brandos
egzaminų
rezultatams.
Ne mažiau kaip
60 proc.
mokinių,
mokomų
virtualioje
aplinkoje
EDUKA patirs
mokymosi
sėkmę.
Ne mažiau kaip
10 proc.
mokinių,
mokomų
naudojant
skaitmenines
sistemas,
pagerės
ugdymo(si)
rezultatai.

daugiausiai
naudojasi 3-4
klasių mokiniai,
kurie yra
pasirinkę
išplėstinį kursą ir
ruošiasi laikyti
VBE.
Egzaminatorium
i taip pat
efektyviai
naudojasi ir
aukštesnių
gebėjimų 2
klasių mokiniai.
2020 m. šių
mokomųjų
dalykų VBE
išlaikymas VBE
išlaikymas
aukštesnis nei
Respublikoje,
Šiaulių mieste.
Istorijos,
biologijos,
chemijos dalykų
išlaikymas
gimnazijoje 100
proc., o
matematiką
išlaikė 80 proc.
laikiusiųjų
mokinių.

ius ir kt.) –
10000 eurų;

Priemokos
mokytojams
už papildomą
pasiruošimą
pamokoms,
medžiagos
joms
parengimą,
refleksiją ir
rezultatų
aptarimą su
kolegomis –
500 eurų.
Priemokos 20
mokytojų už
papildomą
pasiruošimą
pamokoms,
priemonių ir
medžiagos
darbui su
EDUKA
parengimą,
refleksiją ir
rezultatų
aptarimą su
kolegomis,
EDUKA
diegimo
koordinavimą
– 500 eurų.

-

-

Dėl COVID19 mokymai
ir 500 eurų
perkelta į
kitus m. m. į
tas pačią
veiklą.

106,52 eurų

-

Kadangi
pinigai gauti
tik 2020 m.
sausio mėn.,
už tą veiklą
apmokėjimas
mokytojams
jau buvo
numatytas
įgyvendinant
etatinį darbo
apmokėjimo
modelį.
393,52 eurų
perkelta į
kitus m. m. į
tas pačią
veiklą
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1.2.5.
Mokinių
vertinimo ir
įsivertinimo
būdų
skaitmeninėje
erdvėje
plėtojimas.

Efektyvus internetinės
sistemos
Egzaminatorius
naudojimas mokinių
įsivertinimui, žinioms
pa(si)tikrinti. Šia
internetine sistema
tikslingai naudosis ne
mažiau kaip 75 proc. 4tų klasių mokinių
rengiantis egzaminams.

Mokytojai tikslingai mokinių
mokymui(si) ir įsivertinimui
(ypač nuotolinio mokymo
metu) naudojo
Egzaminatorius sistemą.
Tiekėjo duomenimis lapkričio
mėn. egzaminatoriumi
naudojosi 6 mokytojai ir 168
mokiniai, o gegužės mėn. jau
11 mokytojų ir 373 mokiniai.
Tai buvo viena iš pagrindinių
priemonių 4 klasių mokiniams
savarankiškai nuotoliniu būdu
rengiantis brandos
egzaminams. Visi 4 klasių
mokiniai pasirinkę
matematikos, istorijos,
biologijos egzaminą gavo
Egzaminatoriaus užduotis, jas
atlikdavo ir rezultatus
aptardavo su mokytojais
zoom susitikimų metu.

Mokestis už
naudojimąsi
internetine
sistema
Egzaminatori
us – 350
eurų.

300 eurų

50 eurų
perkelta į
kitus m. m. į
tą pačią
veiką.

-

2. Tikslas: Sustiprinti ugdymo(si) kokybę plėtojant jo įvairovę.
Uždaviniai:
2.1. Uždavinys: Stiprinti gimnazijos bendruomenę.
Veikla (kaip
numatyta
plane)
2.1.1.
Bendruomenės
narių tapatumo
su gimnazija
skatinimas.

Kiekybinis rodiklis
Planuota
Kasmet organizuojamas
padėkos renginys, siekiant
gimnazijos bendruomenei
padėkoti už indėlį garsinant
gimnazijos vardą. Renginyje
dalyvaus ne mažiau kaip 150

Lėšų panaudojimas

Kokybinis rodiklis
Pasiekta

Planuota

Dėl COVID-19
renginys
nukeltas į kitų
mokslo metų
pradžią.

Skatinamas
gimnazijos
bendruomenė
s tapatumo,
pasididžiavi
mo gimnazija

Pasiekta
Dėl COVID-19 atskiras
renginys nevyko, tačiau
visada bet kokiais
gimnazijos
bendruomenės
laimėjimais, sėkmėmis

Planuota
Renginio
organizavimui ir
prizams – 400
eurų.

Pastabos
Panaudota

Sutaupyta

-

-

Dėl
COVID19
renginys
ir 400
eurų
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2.1.2. Mokinių,
atstovavusių
gimnaziją,
regiono, šalies,
tarptautinėse
olimpiadose,
konkursuose,
skatinimas.
2.1.3.
Bendruomenės
telkimas
skatinant
bendrą sportinę
veiklą.

2.1.4. Pedagog
o kolektyvo
būrimas, jų
bendravimo ir
bendradarbiavi
mo
efektyvinimas.

gimnazijos bendruomenės
narių. Padėkota mokiniams, jų
tėvams, mokytojams,
garsinusiems
„Romuvos“ vardą.
Kasmet organizuojama
edukacinė išvyka, kurioje
dalyvauja ne mažiau kaip 50
mokinių, atstovavusių
gimnazijai.

Kasmet suorganizuojama
olimpinė diena, kurioje
dalyvauja ne mažiau kaip 50
proc. mokinių, 25 proc.
mokytojų, 5 proc. tėvų.

Parengta praktinių mokymų
programa „Griaunamos sienos
– geresnio bendravimo ir
bendradarbiavimo įrankiai“.
Suorganizuoti ir įgyvendinti
praktiniai mokymai.
Ne mažiau kaip 30 gimnazijos
pedagogų dalyvaus
mokymuose, įgis daugiau

Nevyko dėl
COVID-19.

Rengiantis
olimpinei
dienai buvo
nupirktas
reikalingas
sportinis
inventorius, jis
buvo
naudojamas ir
pamokose,
tačiau dėl
COVID-19
olimpinė diena
nukelta į kitus
mokslo metus.
Dėl COVID-19
praktiniai
mokymai
nukelti į kitus
mokslo metus.

jausmas.
Tai leis kurti
šiltesnius
santykius tarp
gimnazijos
bendruomenė
s narių, bus
įvertintas
bendruomenė
s narių
indėlis
garsinant
gimnaziją ir
padėkota
jiems.
Sustiprės
gimnazijos
bendruomeni
škumas,
mokytojų ir
mokinių
tapatumo su
gimnazija
jausmas. Ne
mažiau kaip
90 proc.
mokinių
didžiuosis,
kad yra
gimnazijos
bendruomenė
s nariai, ne
mažiau kaip
90 proc. tėvų
džiaugsis,
kad jų vaikai
mokosi šioje
gimnazijoje.

pasidžiaugiama
gimnazijos tinklapyje,
facebook paskyroje.
Pasidžiaugta ir padėkota
mokiniams garsinusiems
gimnaziją per 1-3 klasių
mokslo metų uždarymą,
įteikiant padėkas ir
dovanėles. 4 klasių
mokiniai buvo pagerbti
atestatų įteikimo
šventėje. Mokytojais
pasidžiaugta ir jiems
padėkota mokytojų
tarybos posėdyje,
atestatų įteikimo
šventėje. Pabuvimas
kartu ir pasidžiaugimas
pasiektais laimėjimais
stiprina tapatumo su
gimnazija ir
pasididžiavimo savo
bendruomene jausmą.
Pasididžiavimą savo
gimnazija ir nuoširdžias
padėkas mokytojams bei
administracijai išsakė
išeinantys abiturientai, jų
tėveliai. Kad mokiniai
gerai jaučiasi ir
džiaugiasi būdami
gimnazijos
bendruomenės dalimi
rodo ir tai, kad per visus
mokslo metus iš
gimnazijos išvyko tik
vienas 2 klasės mokinys.

Transporto
išlaidos – 500
eurų.

-

-

1. Renginiui
organizuoti –
100 eurų.
Sportinio
inventoriaus
atnaujinimui,
įsigijimui
(krepšinio,
tinklinio,
kimštiniai
kamuoliai, TRX
diržai, ir kt.
sportinis
inventorius –
250 eurų.
Apmokėjimas 2
mokytojams už
programos
parengimą ir
įgyvendinimą 700 eurų
Transporto
išlaidos – 500
eurų.

267 eurų

-

-

-

nukelti į
kitus m.
m. į tą
pačią
veiklą.
Dėl
COVID19 500
eurų
nukelti į
kitus m.
m. į kitas
veiklas.
COVID19
olimpinė
diena ir
83 eurai
nukelti į
kitus m.
m. į tą
pačią
veiklą.

Dėl
COVID19
praktiniai
mokymai
ir 1700
eurų
nukelta į
kitus m.
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Priemonėms,
reikalingoms
mokymams,
įsigijimas - 500
eurų.

bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių.

m. iš
kurių
1500 į tą
pačią
veiklą,
200 eurų į
kitas
veiklas.

2.2. Uždavinys: Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su asocijuotomis progimnazijomis.
Veikla (kaip
numatyta
plane)
2.2.1.
Asocijuotų
progimnazijų
7-8 klasių
mokinių
įtraukimo į
praktines,
tiriamąsias
gimnazijos
veiklas
efektyvinima
s.

Kiekybinis rodiklis

Lėšų panaudojimas

Kokybinis rodiklis

Planuota

Pasiekta

Planuota

Pasiekta

Planuota

Gimnazijos mokytojai
siekdami, kad ateidami
į gimnaziją mokiniai
turėtų sėkmingą startą
gimnazijoje, parengs ir
kartu su gimnazijos
mokiniais įgyvendins
„Jaunojo tyrėjo“ 10 val.
programas
progimnazijų 8 klasių
mokiniams.

Gimnazijos mokytojai,
konsultuodamiesi su
progimnazijų mokytojais
parengė „Jaunojo tyrėjo“
programą. Progimnazijų
bendruomenės buvo
supažindintos su ja ir jos
tęstinumo galimybėmis
gimnazijoje. Įgyvendintos
programos pavienės dalys (4
val.). Dėl COVID-19 visa
programa iki galo nebuvo
įvykdyta, tačiau
progimnazijų mokiniai ir jų
tėvai susipažino su praktinio
ugdymo galimybėmis
gimnazijoje.

Glaudus
bendradarbi
avimas su
progimnazij
ų
bendruome
nėmis lems
sėkmingesn
ę atėjusių
mokinių
adaptaciją.
Daugiau
atėjusių į
pirmąsias
gimnazijos
klases
mokinių iš
asocijuotų
progimnazij
ų turės

Asocijuotų
progimnazijų 8 kl.
mokiniai pagal savo
pomėgius ir interesus
kartu su gimnazijos
mokytojais ir
mokiniais dalyvavo
formalaus ir
neformalaus ugdymo
veiklose gimnazijoje,
todėl geriau pažino
gimnazijos
bendruomenę ir
apgalvotai bei
tikslingai pasirinko
tęsti mokymą
gimnazijoje.
Gimnazija sėkmingai
sukomplektavo ir
maksimaliai užpildė
pirmąsias klases.
Siekiant, kad

1. Apmokėjimas
5 mokytojams už
edukacinių
renginių
programų
parengimą ir
įgyvendinimą 400 eurų
2. Priemonėms,
reikalingoms
edukaciniams
renginiams
(įvairios
kanceliarinės
prekės,
praktinėms,
tiriamosioms
veikloms
reikalingos
priemonės
(vaisiai,
daržovės,

100 proc.
„Romuvos“ ir Dainų
progimnazijos 8 klasių
mokinių dalyvaus
gimnazijos mokytojų
organizuojamose
programų veiklose.

Pastabos
Panaudota
-

Sutaupyt
a
-

Dėl
COVID-19
veiklos ir
700 eurų
perkeliama
į kitus m.
m. į kitas
veiklas.

10

2.2.2.
Glaudaus
bendradarbia
vimo su
asocijuotų
progimnazijų
bendruomenė
mis
plėtojimas.

Sėkmingai
įgyvendinamas
gimnazijos ir
asocijuotų
progimnazijų projektas
„Kartu geriau“. Kasmet
6 gimnazijos mokytojų
metodinės grupės
bendradarbiaudamos su
progimnazijomis
organizuos ne mažiau
kaip po 12 renginių
(konkursai, varžytuvės,
koncertai, savivaldų,
sporto renginiai), skirtų
progimnazijos ir
gimnazijos mokiniams.

„Romuvos“ progimnazijoje
suorganizuotas
„Romuvadienis“. Tą dieną
progimnazijoje kartu su jų
mokytojais visas
suplanuotas ugdomąsias
veiklas įgyvendino ir
gimnazijos mokytojai ir
mokiniai. Progimnazijos
bendruomenė glaudžiau
susipažino su gimnazijos
mokytojais, meno, sporto
kolektyvais. Taip pat
gimnazijoje įgyvendinant
metinį veiklos planą
suorganizuota 14 renginių,
varžybų, koncertų, kuriuose
aktyviai dalyvavo 6
asocijuotų progimnazijų
mokiniai.

Bus pravesta ne
mažiau, kaip 60
pamokų 8 klasių
mokiniams gimnazijos
ir progimnazijų, su
kuriomis pasirašytos
bendradarbiavimo
sutartys, edukacinėse
erdvėse.

Spalio - gruodžio mėnesiais
asocijuotų progimnazijų 8
klasių mokiniams
gimnazijoje buvo pravesta
66 pamokos. Iš jų iš
„Kokybės krepšelio“
apmokėta 7 mokytojams už
pravestas 15 pamokų
asocijuotos Gegužių
progimnazijos 8 klasių
mokiniams.

sėkmingą
startą
gimnazijoje
: pagerės
ateinančių į
pirmąsias
klases
mokinių
adaptacija,
95 proc.
naujų
mokinių
spalio mėn.
jausis
gimnazijoje
labai gerai
ir gerai.

kiekvienas I klasių
mokinys patirtų
sėkmę gimnazijos
visos metodinės
grupės kiekvieno
pusmečio pradžioje
metodiniuose
pasitarimuose kartu
su progimnazijų
mokytojais aptarė
kaip sekasi ugdyti I
kl. mokinius, jų
padarytą individualią
pažangą. O dėl
kiekvieno
nepadariusio
pažangos mokinio
mokytojai,
specialistai metų
eigoje individualiai
glaudžiai
bendradarbiavo
tarpusavyje, su
progimnazijų
mokytojais,
specialistais, rengė ir
įgyvendino šių
mokinių pasiekimų ir
pažangos stebėjimo ir
gerinimo planus. Tai
padėjo net 91,44 proc.
I klasių mokinių šiais
mokslo metais
padaryti individualią
pažangą.

makaronai ir
kt.),prizams
įsigyti – 300
eurų.
1. Priemonėms
renginiams
organizuoti
(įvairios
kanceliarinės
prekės,
praktinėms,
tiriamosioms
veikloms
reikalingos
priemonės
(vaisiai,
daržovės,
makaronai ir kt.),
prizams – 217
eurų.
2.Apmokėjimas
mokytojams už
renginių
organizavimą 1000 eurų
Apmokėjimas
mokytojams už
pamokų vedimą
progimnazijų
mokiniams – 500
eurų

156,23
eurų

-

Kadangi
pinigai
gauti tik
2020 m.
sausio mėn.
ir dėl
COVID-19
1060,77
eurų
perkelta į
kitus m. m.
į tas pačią
veiklą.

167,39
eurų

-

Kadangi
pinigai
gauti tik
2020 m.
sausio
mėn.,
332,61 eurų
perkelta į
kitus m. m.
į tą pačią
veiklą.
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2.3. Uždavinys: Suaktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
Veikla (kaip
numatyta
plane)
2.3.1.
Mokinių
tiriamosios,
eksperimenti
nės veiklos
plėtojimas
bendradarbia
ujant su
socialiniais
partneriais jų
edukacinėse
erdvėse.

Kiekybinis rodiklis

2.3.2.
Mokinių
kūrybinių
galių
plėtojimas
bendradarbia
ujant su

Lėšų panaudojimas

Kokybinis rodiklis

Planuota

Pasiekta

Planuota

Pasiekta

Planuota

Kasmet ne mažiau
kaip 150 mokinių
apsilankys
aukštosiose
mokyklose ir
stebės bei
dalyvaus
mokslininkų
vykdomose
tiriamosiose
veiklose.

50 1-4 klasių mokinių,
besidominčių
biomedicininiais mokslais,
apsilankė LSMU, kur
susipažino ir dalyvavo
universiteto vykdomoje
mokslo tiriamojoje
veikloje.

Bus išplėtotas
bendradarbiavim
as su Vilniaus
universiteto
Gyvybės mokslų
centru, mokiniai
susipažins su
mokslininkų
veikla, stebės ir
dalyvaus jų
vykdomuose
tiriamuosiuose
darbuose.
Ne mažiau kaip
90 proc. mokinių
bus įtraukta į
aktyvias
tiriamąsias,
kūrybines,
praktines
veiklas,
atitinkančias jų
interesus ir
siekius.

Projekto „Zigmo
Gėlės tradicija“
įgyvendinimas.
Visi pirmų klasių
mokiniai bus
supažindinti su
Šiaulių krašto

Spalio mėnesį visi I klasių
mokiniai Naisiuose
susipažino su Šiaulių
krašto literatūros kūrėjais,
Zigmo Gėlės premijos
laureatais ir jų kūryba.
Buvo organizuotos

Universitete mokiniai
susipažino su mokslo
tiriamąja veikla vykdoma
universitete, ten visi
mokiniai kartu su
dėstytojais ir studentais
vadovais, atliko
praktinius – tiriamuosius
darbus, kuriuos aptarė,
apibendrino kartu su
dėstytojais, mokytojais.
Rezultatais gimnazijoje
per biologijos, chemijos
pamokas, krypties
modulį pasidalino su
bendraklasiais.
Tai įgalino mokinius dar
labiau pasigilinti į juos
dominančias mokslų
sritis, tikslingiau
pasirinkti VBE,
tolimesnes studijas.
100 proc. pasirinkusiųjų
ir laikiusiųjų gamtos
mokslų VBE jį
sėkmingai išlaikė.
Rengti mokiniai
sėkmingai dalyvavo
gimnazijos,
respublikiniame vertimo
konkurse Šiaulių
Universitete
(paskatinamasis prizas),

Pastabos

Panaudota

Sutaupyta

Transporto
išlaidos
išvykoms
(kasmet po 3) į
Vilniaus
universiteto
Gyvybės
mokslų centrą,
Vilniaus
universitetą,
Kauno LSMU
– 1500 eurų.

350 eurų

-

Dėl
COVID19 veiklos
ir 1150
eurų
nukelta į
kitus m.
m. į kita
sveiklas.

1.
Apmokėjimas
2 mokytojams
už projekto
koordinavimą
– 300 eurų.
2. Susitikimų

233,34 eurų

-

Dėl
COVID19
projekto
veiklos ir
1316,66
eurų
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socialiniais
partneriais.

literatūros
kūrėjais, Zigmo
Gėlės premijos
laureatais ir jų
kūryba. Bus
organizuotas
Šiaulių krašto
mokinių vieno
žanro konkursas,
kuriame dalyvaus
ne mažiau kaip 50
jaunųjų kūrėjų,
parengtas mokinių
2019-2020 m. m.
kūrybos
almanachas.

tikslines individualios
konsultacijos (20
konsultacijų) padedant
mokiniams pasirengti
kūrybiniams konkursams.
4 mokytojams apmokėta
už mokinių konsultavimą
rengiant juos vertimo
konkursui bei istorijos
konkursui, olimpiadai.
Buvo paskelbtas ir
organizuotas vieno žanro
konkursas, gauti darbai,
tačiau dėl COVID-19
finalinė dalis nukelta į kitų
m.m. rudenį.

2.3.3.
Mokinių
ugdymo
įvairovės
plėtojimas
organizuojant
pamokas už
gimnazijos
ribų. (1.1.
Mokyklos
pasiekimai ir
pažanga
(1.2.2.);
2.1.Ugdymo(
si)
organizavima
s (2.2.2);
3.4. Veikimas

Suplanuota ir
pravesta
kiekvienai klasei
bent po vieną
edukacinį
užsiėmimą (ne
mažiau kaip 21
užsiėmimas) už
Šiaulių apskrities
ribų naudojant
respublikos
kultūros paso
lėšas.

Skirstant finansus veiklos
numatytos įgyvendinti
2020-2021 m. m.

Šiaulių apskrities anglų
kalbos kūrybinio rašinio
konkurse Izolde
Požėlaitė Devis premijai
laimėti (paskatinamoji
premija).
Etininės kultūros
olimpiadoje I, II vietos.

Kiekvienam
mokiniui
praplėstos
galimybės
susipažinti,
pasirinkti ir
patirti kuo
įvairesnes
veiklas
įvairiuose
kontekstuose.

Skirstant finansus
veiklos numatytos
įgyvendinti 2020-2021
m. m.

su Zigmo
Gėlės premijos
laureatais
organizavimas
– 250 eurų.
3.Apmokėjima
s už transporto
išlaidas
kelionėms į
Zigmo Gėlės
literatūrinį
muziejų – 250
eurų.
4. Mokinių
konsultavimas
rengiant
konkursams,
olimpiadoms –
750 eurų.
Apmokėjimas
už keliones į
edukacinius
renginius 10000 eurų

nukelta į
kitus m.
m. į tą
pačią
veiklą.

Kadangi
lėšų
išdėstymo
metams
sąmatoje
šios lėšos
buvo
numatytos
20202021 m.,
tai veikla
nevykdyta
, visos
lėšos
perkelta į
kitus m.
m.
į tą pačią
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kartu (4.2.1.);
3.6.
Mokyklos
tinklaveika
(4.2.3.))
2.3.4.
Mokinių
profesinio
veiklinimo ir
karjeros
ugdymo
efektyvus
organizavima
s.

veiklą.

Bent 75 proc. 1-3
klasių mokinių
pagal savo
pomėgius
pasirinks ir
dalyvaus
profesinio
veiklinimo
vizituose.
Tėvai bus
aktyviau įtraukti į
mokinių profesinį
veiklinimą.
100 proc. 1-4
klasių mokinių
turės pasirengę
karjeros planus.
Bus organizuotos
ne mažiau kaip 16
išvykų į Šiaulių
miesto įmones,
įstaigas.

422 mokiniai (81 proc.)
dalyvavo pažintiniame
veiklinime.
306 (58,6 proc.) mokiniai
dalyvavo patyriminiame
veiklinime (ne mažiau 2
val.)
65 mokiniai (12,5 proc.)
dalyvavo intensyviame
veiklinime (2 ir daugiau
dienų)
112 mokinių (21,5 proc.)
dalyvavo Jaunimo darbo
rinkos centro pažintiniuose
susitikimuose.
Iš viso organizuotos 5
profesinio veiklinimo
išvykos kiekvienai 2 klasei
į Verslo įmonės,
2 tėvai iš 1–2 klasių
koncentro organizavo PO
veiklas.
100 proc. mokinių turi ir
pildo karjeros planus.

Profesinio
veiklinimo vizitų
metu mokiniai
kaups darbinę
patirtį, galės
išmėginti save
skirtingose
veiklose,
pasitikrinant
savo jėgas ir
profesinę
motyvaciją.
10 proc. 1-3
klasių mokinių
daugiau
dalyvaus
profesinio
veiklinimo
vizituose.
10 proc.
padaugės tėvų,
įsitraukusių į
mokinių
profesinį
veiklinimą.

Pažintiniame veiklinime
šiais m. m. dalyvavo 17
proc. daugiau mokinių
nei praeitais metais.
Patyriminiame ir
intensyviame veiklinime
dalyvavo mažiau vaikų
nei pernai metais dėl
COVID-19. Taip pat dėl
tos pačios priežasties
pavyko suorganizuoti tik
keletą PO veiklų su
tėvais. Toks intensyvus
profesinis veiklinimas
įgalina baigiančius
gimnaziją mokinius
tikslingai ir apgalvotai
pasirinkti tolimesnį savo
kelią. Net 80 proc. visų
abiturientų stojusių į
aukštąsias mokyklas
įstojo į pirmą pasirinktą
specialybę.

Apmokėjimas
16 mokytojų už
mokinių
lydėjimą į
profesinio
veiklinimo
įmones – 400
eurų.

-

Kadangi
pinigai
gauti tik
2020 m.
sausio
mėn., už
tą veiklą
apmokėji
mas
mokytoja
ms jau
buvo
numatytas
įgyvendin
ant etatinį
darbo
apmokėji
mo
modelį.
400 eurų
perkelta į
kitus m.
m. į tą
pačią
veiklą.

3. Tikslas: Užtikrinti pedagogų profesinio tobulėjimo tvarumą.
Uždaviniai:
3.1.

Uždavinys: Kryptingai tobulinti mokytojų dalykines ir bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Veikla (kaip

Kiekybinis rodiklis

Kokybinis rodiklis

Lėšų panaudojimas

Pastabos
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numatyta
plane)
3.1.1.
Mokytojų
bendravimo ir
bendradarbiavi
mo
kompetencijų
stiprinimas.

Planuota

Pasiekta

Planuota

Pasiekta

Planuota

2 seminarų apie
pozityvų
bendradarbiavimą su
mokiniais, konfliktų
prevencija ir valdymą,
mokinių motyvacijos
skatinimą gimnazijos
pedagogams
organizavimas. 95 proc.
mokytojų dalyvaus
seminare ir patobulins
gebėjimą ieškoti
konfliktų sprendimo
galimybių bei ugdysis
bendradarbiavimo
kultūrą. Mokytojai
įgytas naujas žinias
aptars metodinių grupių
pasitarimuose, taikys
pamokose.

Dėl COVID-19
planuotas
teminis
seminaras
mokytojams
nukeltas į kitus
metus, o šiais
mokslo metais
buvo
organizuoti du
seminarai
tobulinti
mokytojų
skaitmenines
kompetencijas.

Mokytojai kryptingai tobulins
profesinius gebėjimus, pagerės
santykiai tarp mokytojų ir
mokinių.
Dalinimasis patirtimi su
kolegomis, jų ugdomosios
veiklos stebėjimas prisidės prie
kiekvieno mokytojo profesinio
tobulėjimo, pamokos kokybės
augimo.
Pagerės santykiai tarp mokytojų
ir mokinių, klasės valdymas bus
vertinamas geriau, 85 proc.
stebėtų pamokų jis bus įvertintas
kaip pagarbus ir draugiškas
(2017 m. buvo 70 proc.)
Mokytojai dalinsis su kolegomis
savo gerąja patirtimi,
Šiuolaikiškų pamokų nuo 41,66
proc. padidės ne mažiau, kaip iki
45 proc.

Atsižvelgiant į
situaciją
mokytojai
tobulino savo
skaitmenines
kompetencijas,
jas pritaikė
organizuojant
nuotolinį
mokymą.

Panaudota

Apmokėjim as už 6 val.
seminarus –
500 eurų.

Sutaupyta
-

Dėl
COVID
19 veiklos
ir 500
eurų
nukelta į
kitus m.
m. į tą
pačią
veiklą.

3.2.Uždavinys: Skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą.
Veikla (kaip
numatyta
plane)
3.2.1.
Dalinimasis
savo sukaupta
gerąja
patirtimi,
mokomasi
kartu iš savo

Kiekybinis rodiklis
Planuota
Parengta ir įgyvendinta
kvalifikacijos tobulinimo
programa šalies mokytojams
„Skaitmeninių mokymo
priemonių kūrimas ir
panaudojimas šiuolaikiškoje
pamokoje“. Bus organizuoti

Lėšų panaudojimas

Kokybinis rodiklis
Pasiekta
Dėl COVID-19
planuoti
seminarai
mokytojams
nukelti į kitus
metus.

Planuota

Pasiekta

Bus užtikrintas
pedagogų profesinio
tobulėjimo tvarumas.
Gimnazijos mokytojai
dalyvaudami šioje
programoje praplės
savo asmeninės

Gimnazijos
mokytojai
jau buvo
aptarę
kvalifikacijos
tobulinimo
programos

Planuota

Panaudota

Apmokėjimas mokytojams
už programos
parengimą ir
įgyvendinimą 1000 eurų

Pastabos
Sutaupyta
-

Dėl
COVID
19 veiklos
ir 1000
eurų
nukelta į
kitus m.
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kolegų.

du kvalifikacijos tobulinimo
renginiai, kuriuose dalyvaus
ne mažiau kaip 50 dalyvių iš
kitų mokyklų.

kompetencijos ribas.
Mokytojai, įgiję naujų
žinių, kompetencijų,
jas taikys pamokose,
tai sudarys galimybes
mokinių pažangai
augti.

struktūrą, bet
dėl COVID19 jos
organizavima
s nukeltas į
kitus metus.

m. iš
kurių 600
eurų į tą
pačią
veiklą,
400 eurų i
kitas
veiklas.

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos
veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).
Partnerio atsakingas asmuo

Mokyklos vadovas

______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

