12 priedas
VILNIAUS R. NEMENCINES GEDIMINO GIMNAZIJOS
DIREKTORES DAIVOS LOSINSKIENES

EINAMyjy METy UZDUOTYS

Uzduotys

Siektini rezultatai

2.1. Tevij jtraukimas j
mokiniij ugdymo(si) ir
karjeros planavimo

{vykdyti projektai:
1. „Pasimatuok profesijq" (1-5 kl.)
Rezultatas: tevai organizuoja
netradicines pamokas ar isvykas.
Glaudesnis tevij ir mokiniij rysys
didina mokymosi rezultatus, gerina
mikroklimatq klaseje.

procesq

2. „Sok j tevij klumpes" (9-10 kl.)
Rezultatas: mokiniai lankosi tevij
darbovietese ir ima interviu is kitij
tos jstaigos profesijij atstovij,
susipazjsta su jvairiij profesijij
subtilybemis.

2.2. Edukaciniij erdviij
kurimas ir

panaudojimas

2.3. Mokinii}
atsakomybes
skatinimas

2. Po kiekvienos aplankytos
jstaigos gauta informacija
apibendrinta ir paruosti
lankstinukai, parasyti
straipsneliai gimnazijos
tinklalapyje.

Pamokos vyksta netradicinese
gimnazijos erdvese ir isorinese
aplinkose, gimnazijos erdves
naudojamos formaliajam ugdymui
ir neformaliajam svietimui.

1. Kiekvienas mokinys
dalyvavo 2-5 netradicinese
edukacinese pamokose
2. Ill gimnazijos aukste
pabaigta rengti 12 vietq
sachmatq edukacine erdve,
veikia gyvoji bibliotekele.

1. Vykdomi mokiniij pazangos
apraso susitarimai, mokiniai
sistemingai analizuoja savo
rezultatus, vykdomi individuals

1. Praleistij be priezasties
pamokq skaicius sumazintas
bent 2 procentais.

pokalbiai del mokiniij lankomumo
ir pazangumo.
2. Atliekamas tyrimas „Mokiniij
mokymosi kokybe".

2.4. Lietuvos

Rezultatij vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotys jvykdytos)
1. Kiekvienoje klaseje tevai
organizavo bent vienq
netradicin^ pamokq ar isvykq.
Parasyti straipsniai gimnazijos
tinklalapyje.

Parengiamos tvarkos, personalo

2. IQES online platformoje
atliktas tyrimas „Mokiniij
mokymosi kokybe", kurio
duomenimis mokiniij
atsakomybe padidejusi +0,1 (4
balij sistemoje)
Atnaujintos gimnazijos darbo

Respublikos Darbo
kodekso bei etatinio

mokytojij darbo
apmokejimo nuostatij
jgyvendinimas.

veiklq ir darbuotojij darbo
santykius, etatinj mokytojij darbo
apmokejimq reglamentuojantys
dokumentai.

tvarkos taisykles, parengti ir
patvirtinti pareigybiij sqrasai,
darbuotojij pareigybiij
aprasymai, darbuotojij veiklos
vertinimo aprasas, darbo
apmokejimo tvarkos aprasas
atitinka teises aktij nustatytus
reikalavimus.

2.5. Mokiniij
pazintines veiklos,
stiprinancios
pilietiskas ir dvasines
vertybes,
orgamzavimas

Mokiniai dalyvauja pazintineje
veikloje, stiprinancioje mokiniij
pilietines ir dvasines vertybes

Organizuota ne maziau 10
pamokij/veiklij/renginiij

mokiniams, stiprinanciij jij
pilietines ir dvasines vertybes

