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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Ugdymo kolcyb6s uZtikrinimas. Mokiniq ugdymosi rezultatq pokytis lyginant su 20191020 metais
yra neigiamas. 2020-2021 m. m. I-IV klasiq paZangumas siekia 97,8 proc. AukStesnfii lygi pasieke 21
mokinys, pagrindini 84, patenkinam4- 142.2021m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose paZangumas
krito.
2020-2021 m. m. lankomumo prevencijai buvo skiriamas didelis demesys. I-IV klasiq mokiniq
praleistq pamokq skaidiq pavyko sumaZinti 2894 pamokomis. Nors bendras praleistq pamokq skaidius
sumaZejo, tadiau nepateisintq pamokq skaidius tiek I-II klasiq, tiek II-N klasiq mokiniq tarpe padidejo.
Mokyklos veiklos kokybei isivertinti ir tobulinti IQES online Lietuva buvo vykdomos mokiniq,
mokytojq ir tevq bendrosios apklausos. Rezultatai iSry5kino Sias vidaus veiklos puses:
o 95 proc. mokiniq pripaZista bendradarbiavimo su mokytoju galimybes ir jomis naudojasi;

.
.
o

92 proc. mokiniq nuomone,iq Zinios yra vertinamos objektyviai;
92 proc. mokiniq tevai domisi vaikq pasiekimais;

92 proc. mokiniq teigia, kad jiems teikiama mokymosi pagalba tiek pamokq, tiek konsultacijq

metu;

o
o
o
o
o
o

83,3 proc. mokytoiq taiko metodq ivairovg, atsiZvelgdami i mokymosi stiliq ivairovg ir sqlygas;
Mokiniai Lino savo gabumus ir polinkius - IQES ivertis 4;

Mokiniams rupi mokyklos aplinkos gerove, i4 tausoja ir prisideda kuriant - IQES lvertis 4;
Mokiniai moka sprgsti i5kilusias problemas, nebijo klausti patarimq - IQES ivertis 3,6;
Mokinys jaudiasi atsakingas - IQES ivertis 3,6

Mokiniai pripaZista kitq teisg buti kitokiems, nei pats yra, gerbia kitq asmeni ir yra geranori5kas -

IQES ivertis 3,6;
Ramudiq gimnazijoje sudarytos tinkamos s4lygos mokytis nuotoliu (82,4 proc. tevq,74,4 proc.
mokiniq, 90,3 proc. mokytojq tam visi5kai pritare arba pritare).
Gimnazijoje mokiniai skatinami sekti ir analizuoti savo mokymosi paZangq. Tam visi5kai pritare
arba pritare apie 70 proc. t6vq, 70,1 proc. mokiniq bei 77 ,4 proc. mokyojq.
Tevq ir vaikq nuomone paLymiaiteisingai atspindi ugdyiniq pasiekimq kokybg (85,4 proc. teveliq
ir 86,4 proc. mokiniq visiSkai pritare, pritare arba i5 dalies pritare).

o
o
.

o

Mokiniai turi galimybg individualiai konsultuotis (70,6 proc. tevq, 93,6 proc. mokytojq, 57,2proc.
mokiniq pritare ir visi5kai pritare).
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o

Mokiniai turi galimybg gilinti Zinias dalyvaudami lvairiq dalykq olimpiadose, konkursuose,

projektinese veiklose (pritare 92,6 proc. mokytojq ir 62,4 proc. mokiniq).

o

Gimnazijoje uZtikrinama mokymosi bfldq ivairove (tam pritare

ir i5 dalies

pritare 89,8 proc.

mokiniq).

o
o
o

Tevai domisi ir stebi savo vaikq mokym4si nuotoliniu biidu (82,4 proc. tevq).
66,7 proc. mokiniq sudetingesnes uZduotys palengvinamos maZiau paZangiems mokiniams;

56,7 proc. mokytoiq skiria skirtingo sudetingumo uZduotis, atsiZvelgdami

i

individualius

gebejimus;

2021 metais pagrindinio iSsilavinimo paZymejimus gavo 67 mokiniai, I mokinys gavo pagrindinio
ugdymo pasiekimq pazymdjimas, i5 jq l3 (18,84 proc.) i5ryko mokytis i kitas mokyklas.
Gimnazij4 baigd 67 abiturientai (i5 73-jq), atestatus gavo (91,7 proc., pernai - 98,6 proc.) abiturientai.
6 gavo mokymosi pasiekimq pazymejimus.
Brandos egzaminai ir tolimesn6 abiturientq veikla. Siq metq abiturientai klupo tik laikydami
lietuviq kalbos ir literatiiros bei matematikos egzaminus. Visus kitus egzaminus, kuriuos laike, iSlaike visi.
Rusq kalbos egzamino rezultatq, patenkandiq i auk5tesni lygi, skaidius viriija Lietuvos rezultatq, patenkandiq
!minet4 lygi skaidiaus procenting dali. Anglq kalbos, informaciniq technologijq, biologijos, chemijos, fizikos
laikytq egzaminq gautq ivertinimq, patenkandiq i pagrindin! lygi procentine dalis aukStesne tiek uZ rajono,
tiek uZ Lietuvoje gautq ivertinimq procenting dali. Informacija apie laikytq VBE ivertinimq skaidiq pateikta

I lenteleje.

I

lentele. YBE ivertinimry skaiiius mokykloje, raione, Lietuvoie.

BENDRI REZULTATAI
Mokykloje

207(92%)

Rajone

3st(e0%)

t4r(40,2%)

to8(52,2%)
t73(49,3%)

63434(e4%)

20403(32,2%)

3nre(4e%)

19(43,2%)

20(45,4%)

Lietuvoje

78(37,7%)

21(t0,1%)
37(t0,5%)
tt9t2(18,8%)

LIETWIV KALBA IR LITERATCTRA
Mokykloje

4t(93,2%)

2(4,6%)
5(5,4%)
2261(t4,2%)

Rajone

85(91,4%)

40(43%\

40(43%)

Lietuvoje

t4682(92,3%)

5345(33,6%)

172(49,3%)
38(65,5%)

tlt(98,2%)

9(t5,5%)
tg(t6,8%)

7t(62,8%)

t1(re%)
2t(18,6%)

t5792(98,3%)

2115(13,2%)

8674(s4%)

5oo3(3t,2%)

UZSIENIO KALBA (ANGLU)
58(100%)

UZSIENIO KALBA (RUSU)
3(100%)

3(100%)

4(t00%)
t554(99,5%)

t(2s%\

MATEMATIKA
Mokykloje

29(67,4%)

Rajone

Lietuvoje

556(35,6%)
7(16,3%)

60(73,2Yo)

22(5t,2%)
37(45,lYo)

2l(25,6"

12237(86,1%)

6460(45,5%)

4703(33,1%)
2(66,7%)

3(2s%)

2(t6,7%)

537(25,9%)

4e8(24%)

INFORMACINES TECHNOLOGIJOS
3(100%)
Mokykloje
Rajone

tt(9t,7%)

t(33,3%)
6(s0%)

Lietuvoje

te0e(92%)

874(42,1%)

)

2(5,4oh)

t074(7,6%)
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BIOLOGIJA
t2(100%)

4(33,3%)

6(s0%)

40(88,9%)

18(40%)

t8(40%)

s08t(e2%)

l5l7(29,2o/o)

2460(47,4%)

CHEMIJA
Mokykloje

3(100%)

Rajone

4(t00%)

t(33,3%)
t(2s%)

2(66,7%)
3(7s%)

Lietuvoje

909(95,6%)

265(27,9%)

505(53,1%)

4(t0o%)
7(r00%)

3(7s%)

1856(97,4%)

t(2s%)
3(42,9%)
72s(38%)

3e(100%)
73(97,3%)

t4(35,9%)
27(36%)

22(56,4%)

Lietuvoje
GEOGRAFIJA
Mokykloje

6876(98,8%)

2180(31,3%)

4149(59,6%)

1s(100%)

29(96,78%)

7(46,7%)
t7(56,7%)

8(53,3%)

Rajone

Lietuvoje

2538(98,5%)

847(32,9%)

2(t6,7%)
4(8,9%)
tto4 (2l,3oA)

t39(t4,6%)

FIZIKA

ISTORIJA
Mokykloje
Rajone

4(57,t%)
9t7(48,t%)

4t(54,7%)

t2(40%)
t542(59,8%)

2t4(11,2%)
3(7,7%)
5(6,7%)
547(7,9%)

149(5,8%)

92 (44,4 proc., praejusiais metais buvo 44,6 proc.) egzaminq ivertinimai yra didesni nei 50 balq. 51
(24,6 proc., praejusiais metais 28,5 proc. tokiq ivertinimq) ivertinimas gautas nuo 70 iki 100 balq, 13
ivertinimq (6,3 proc., praejusiais metais - 8,9 proc.) didesni nei 90 balq: 5 ivertinimai i5 anglq kalbos, 3 - i5
rusq kalbos, po 2 i5 istorijos ir biologijos ir 1 - i5 lietuviq kalbos ir literat[ros.
Auk5tesnio lygio, t. y. nuo 86 iki 100 balq, gautas 2l ivertinimas (10,1 proc., praejusiais metais - 15,6
proc.): 1 1 ivertinimq auk5tesniojo lygio ivertinimq gauta i5 anglq kalbos, po 3 ivertinimus - i5 istorijos ir rusq
kalbos, po 2 ivertinimus gauta i5 biologijos ir lietuviq kalbos ir literaturos.
2 lenteleje pateiktas VBE rezultatq pasiskirsty mas 2018-202 1 metais.

-

2 lentele. VBE rezultatq pasiskirstymas 201 8-202

I

metais.

Valstybiniq brandos egzaminq ivertimai 2018-2021 metais
8G-100 balq
86-100 balq
50-100
100 balq
l-49 balq
Metai
gimnazijoje
rajone
balq
10,3 proc.
2
57
201 8
53,5 proc.
37,3 proc.
(35
4 rajone
ivertinimq)
9
13,2 proc.
57
47,4 proc.
43,2 proc.
20t9
(35
12 rajone
ivertinimq)
15,6 proc.
2
NI
44,6 proc.
2020
46,4proc.
(28 ivertinimai)
3 rajone
10,1 proc.
37
45,9 proc.
2021
60,9 proc.
(21 ivertinimas)
Abiturientai, baigg gimnazij4, sekmingai siekia auk5tesnio i5silavinimo. 2021 metais istojusiq i
universitetus sumaZdjo, bet padidejo studijuojandiq kolegijose ir profesinese mokyklose ir studijuojandiq
valstybes finansuojamose vietose abiturientq. Tolimesne abiturientq veikla 20182021 metais pateikta 3
lenteleje.
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3 lentele. Tolimesnd abiturientq veikla 2018-202

I

metais.

Profesindse

Universitefuose

Kolegijose

Istojusiq
skaidius

%

Istojusiq

201 8

24

25,5

24

25,5

20t9

23

32,4

2t

2020

18

39

2021

2l

28,8

mokyklose

Metai

Istojusiq

Valstybes
finansuojamos

%

vietos(proc.)

9

9,6

34

29,9

9

12,7

54,2

10

21,7

J

6,5

52

t2

16,4

7

9,6

66,7

skaidius

%

skaidius

Olimpiados, konkursai, sportin6s variybos. 2021-aisiais pandeminiais, pilnais iSS[kiq, metais
gabiqlq mokiniq ugdymui, kuriq asmeniniai rezultatai matomi gimnazijos, rajono, Salies olimpiadose,
konkursuose, buvo skiriamas didelis demesys. Siais metais rajono olimpiadose priziniq vietq skaidius,
lyginant su 2020 metais net padidejo. Padidejo ir mokiniq, siundiamq i respublikini olimpiadq etap4, skaidius.
Rajono olimpiadose laimetq priziniq vietq skaidius 2018-2021 metais 4lenteleje, o 5lenteleje pateikta
informacija apie mokiniq skaidiq, dalyvavusiq visq etapq olimpiadose 20182021metais.
4 lenteli. Rajono olimpiadose laim1try

priziniq

vietry

skaiiius 2018-2021 metais.

III vietq

20

II vietq
I9

20t9

28

20

18

2020

18

I4

2021

2t

13

t2
t7

Metai
2018

I vietq

23

5 lentel|. Skirtingy etopry olimpiadose dalyvwusiq mokiniq skaiiius 2018-2021 metais.

Olimpiadose dalyvavusiq mokiniq skaidius 201 8-2021 metais
Priziniq vietq
Rajono
Mokyklines
rajono
olimpiadq
Mokiniq olimpiados
Mokslo metai
olimpiados
dalyviq
dalyviq
skaidius
skaidius
skaidius
skaidius

Lietuvos
olimpiadq
dalyviq
skaidius

201 8

339

334

111

62

8

20r9
2020
202r

282

33s

tt2

66

9

272

312

90

44

5

7
51
102
Gimnazijos mokiniai atstovavo Akmenes rajon4 ir gimnazij4 Salies anglq kalbos, biologijos, fizikos,
istorijos, dailes ir lietuviq kalbos ir literatiiros olimpiadose.
lprastiniu rei5kiniu tampa Lietuvos mokiniq jaunqjq filologq bei Europos sqjungos jaunqiq
mokslininkq konkursq prizines vietos. 53-ojo Lietuvos mokiniq jaunqjq filologq konkurse dvi prizines vietos
uZ labai ger4 literatiirini vertim4 i5 anglq kalbos.
Europos Sqjungos jaunqjq mokslininkq konkurso nacionalinio etape pastebeti ir ivertinti dviejq
gimnazijos mokiniq darbai.
Rajono meninio skaitymo konkurse gimnazijqatstovavo du.
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Rajono konkurse, skirto Vietos savivaldos dienai pamineti, apdovanoti dviejq gimnazijos mokiniq
darbai.

Siais metais gimnazijos mokiniai dalyvavo lvairiq dalykq internetiniuose konkursuose: Olympis,
Kengiira ir kt. ir gavo apdovanojimus, tadiau aktlvumas buvo maZesnis nei ankstesniais metais.
Gimnazijos mokiniai visada aktyviai dalyvauja ivairiose sportinese varZybose. Siais metais pandemine
situacija pakoregavo Sias veiklas ir daugelis varLybrl neivyko. Ruden! ivyko pirmosios rajono mokiniq
varZybos

-

begimas S. Daukanto takais.
6 lenteld. Rajono sportindse varZybose laimdtry priziniry vietry skaiiius 2018-2021 m.

Metai

I vietq

2018

J

II vietq
I

20t9

5

2

III vietq
2

2020

J

2

202t

2

I

Popamokind veikla.
Skaitmeniniq igudZiq mokykla VSf ,,Turing School" vykde projekt4 ,,Prisijungusi Lietuva", bei sudare
galimybg Ramudiq gimnazijos mokiniams dalyvauti informaciniq technologijq pamokoje kitaip, kuri4 vede
IT rinkos lektorius Kqstutis Madiulaitis.
Itin aktyviai popamokine, pilietine veikla ryko veiklas organizuojant socialinio, dorinio, meninio,
fizinio ugdymo, technologijq mokslq metodines grupes nariams.
2021-01-13 Ramudiq gimnazistai apie Sausio 13-qjq- Laisves gynejq dien4. Video kurimas Sausio
13-qjai - Laisves gynejq dienai atminti
2021-02-16 Video kiirimas Vasario 16-a1ai- Lietuvos valstybes atklrimo dienai pamineti
2021-03-09 Teatro diena Ramudiq gimnazijoje. I klasiq mokiniai nuotoliniu biidu stebejo spektakli
,,fsilauZelis"; II klasiq mokiniai dalyvavo nuotolineje literat[ros -teatro pamokoje,,Antikines dramos irteatro
analize: Sofoklio tragedija ,,Antigond"; III, IV klasiq mokiniai dalyvavo literatiiros - teatro pamokoje
,,Salomejos Neries kDrybos refleksijos - spektaklis ,,Poetd"
202l-03-20 Mokiniq fotografijq paroda, skirta Lemds dienai (1-4k1.)
2021-03-31 MRU ekspertes dr. Ugnes Dfides virtuali pamoka IIIC klasei ,,Verslo pradZios Zingsniai"
2021-05-14 Nuotolinis renginys, kuriame buvo pristatlta VMG grupe bei aktualiausios darbo
pozicijos, galimybes joje atlikti praktik4 bei isidarbinim4 po studijq; galimybes studijuoti KVK paklausiausias
profesijas; galimybe gauti papildom4 fi nansavim4 (stipendij4) studijoms
2021-04-05 Virtuali mokiniq k[rybiniq darbq galerija Ramudiq gimnazijos tinklalapyje - eksponuota
l6 tapybos ir grafikos darbq

202I vasaio - balandZio men. nuotoliniq protm[Siq organizavimas I- IV klasiq mokiniams ( ,,Istorijos
labirintais")
2021 -05 -24 Paskutinio skambudio Sventes organizavimas
2021- 0l- 2021-05 Kiekvien4 pirmadieni nuotoliu gimnazijos mokiniq ir mokyojq komanda
dalyvaudavo ,,IQ protq kovose"
2021 -07 -06 Prane5imas Valstybes dienos minej imui
2021-07-lO.Lemaidir4Kalvarijos atlaidai, jaunimo diena. Vyko keturios Ramudiq gimnazijos mokines
2021m. rugpjldio men. paruo5ta ir eksponuota mokiniq mokyklinio brandos egzamino k0rybine veikla
gimnazijos foje - projektas ,povana mano Mokyklai"
Kultiiros paso renginiai.202l metq laikotarpyje Kulmros paso renginiuose dalyvavo i5 viso 1334
mokiniai. I5 viso vyko 8 renginiai: tiek gimnazijoje, tiek uZjos ribq. Panaudota 2930 EUR. Mokiniai dalyvavo
Siuose Kult[ros paso si[lomuose renginiuose:
Spektaklis,,[silauZelis"
,,Antikines dramos ir teatro analizd: Sofoklio tragedija ,,Antigon6"
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,,Salomejos Neries dienora5diq ir kurybos refleksijos"
Orientacine ekskursija,,Pabegimas i5 Vilniaus geto"

Edukacinis uZsiemimas "Kvapas, spalva ir forma"

Vilniaus katedros poZemiai
Kino teatras j[sq mokykloje
Edukacinis uZsiemimas,,AS - Lietuvos pilietis: atviras, kiirybingas, atsakingas Zmogus" (5 srautai).
Prevencin6 veikla gimnazijoje. Gimnazija sekmingai iveike Olweus kokybes uZtikrinimo programos
OPKUS audit4, gavo Olweus mokyklos Zenkleli ir toliau tgsia minetos prevencin6s programos igyvendinim4.
Vykdytos veiklos:
Prevencine informacij4 mokytojams, mokiniams ir jq tevams buvo teikiama TAMO dienyne.
Sausio 11 d. molqrtojai, mokiniai ir jq tevai buvo supaZindinti kur galima gauti psichologing pagalb4.
Sausio 20 d. mokiniaijq tevai buvo informuoti del 1809 - visos nemokamos emocines pagalbos linijos
viename numeryje.
Sausio 29 d. mokytojai buvo supaZindinti kaip reikia elgtis kai mato el. patydias: REAGUOTI.
FIKSUOTI. PRANESTI.
Vasario 8 d. mokyojai, mokiniai ir jq tevai buvo kviediami iprevencinirengini ,,Prekyba Zmonemis
vyksta. Tai yra didZiausias Siuolaikines modernios visuomends skaudulys".
Vasario 9 d. mokytojai, mokiniai bei jq tevai buvo kviediami jungtis ir stebeti tiesiogini rengini
,,Kuriame saugq internet4 kartu!".
Kovo mdnesi vyko renginiai skirti S4moningumo didinimo menesiui BE PATYdIU. I-ry klasiq
mokiniai buvo kviediami dalyvauti konkurse ,,PraleidZiu progqpasitydioti!".

Kovo 2 d. klases

vadovams, mokiniams

buvo i5siqsta viktorina apie

patydias:

https://patyciudezute.ltlpatyciu-prevencijos-viktorina/, bei gerq emocijq virusq kalendorius. Kovo 17 d. su
mokytojais, mokiniais ir jq tevais pasidalinta vaiko teisiq gynejq sukurta patydiq prevencijai skirta vaizdo
medLiaga, kuri padejo visiems dar kart4 atsakyti ! klausim4, kodel gimsta patydios, susim4stlrti apie patydiq
paselcnes ir paskatino kreiptis pagalbos.
Kovo 18 d. mokiniq tevai buvo kviediami i dviejq valandq trukmes nemokam4 atvir4 nuotolini
seminar4 moksleiviq tevams ,,Ekranq atskirta karta". Seminaro metu lektoriai kalbejo apie vaikq vieni5um4
ir jo pasekmes, pandemijos akivaizdoje praleidZiant vis daugiau laiko prie ekranq, dalinosi patyrimais,
patarimais, iZvalgomis ir rekomendacijomis, kaip padeti vaikams nesijausti vieniSiems ekranq atskirtyje.
Kovo 3l d. mokiniq tevus kviete i Vytauto DidZiojo universiteto (VDU) Socialiniq mokslq fakulteto
diskusijq forum4:,,(Ne)imanoma mokytis nuotoliu? ".
Kovo - balandZio men. atlikta IV klasiq mokiniq apklausa ,,Stresas ir jo valdymo b[dai". Pagal
apklausos duomenis dr,yliktokai jaute stres4. Todel i TAMO dienyn4 respondentams buvo i5siqstos Zinutes
su informacija kaip susidoroti su kylandiu stresu, kur gali kreiptis pagalbos.
GeguZes 5 d. klases vadovams iSsiqsta susisteminta informacija: ,,COVID-l9 sukelto streso
valdymas", ,,Rekomendacijos, skirtos apsisaugoti nuo COVID-I9 ir jo sukelto streso", ,,Emocin6s ir
psichologines pagalbos kontaktus", ,,Nemokamos psichologo konsultacijos Naujojoje Akmeneje", ,,Kaip
kovoti su stresu, kaip suvaldyti egzaminq stres4".
GeguZes 11 d. fV klasiq mokiniams ir jq tevams i5siqsta informacija, kad Klaipedos universitetas
abiturientus kviedia rasti laiko pokalbiui su profesionaliu psichologu apie tai, kaip susidoroti su egzaminq
stresu. Mokiniai galejo dalyvauti 4 paskaitose: ,,Baimds anatomija: kaip nugaleti vie5ojo kalbejimo baimg",
,,Emocijq valdymas", ,,Mama nepades: suplanuok karjer4 pats!", ,,Kaip susidoroti su egzaminq stresu".
GeguZes l3 d. klases vadovams i5siqsta informacija apie birZelio 8 d. 12.00 val. vyksiandio seminaro
mokytojams ,,Apie patydias ir neapykantos kalb4 internete Z ir Alfa kartai" ir Zaidim4 mokiniams apie
patydias, neapykantos kalb4 ir smurtq mokykloje ir Seimoje.
BirZelio 2 d.IY klasiq mokiniq klases vadov6ms i5siqsta informacija kaip i5likti ramiems egzamino
!

metu:

htJps://www.voutubf-.com/watch?v=wSYqeK2H9rY,
httos ://www.voutube.com/watch ?v= L Fe DLCG6a rY.

patarimai abiturientq

t6vams:

7

Rugsejo 2 d. socialine pedagoge susipaZino su pirmq klasiq mokiniais. Informavo mokinius apre
pagalbos suteikimo galimybes, su taisykliq laikymosi biitinybe.

Rugsejo

7 d.

i5siunta informacija mokyklos mokytojams apie nemokamus mokymus:

https://reaeuok.vma.lm.lt.
Rugsejo 20 d. anonimi5kai apklausti lA klases mokiniai.
Rugsejo 20 d. suorganizuoti psichologes M. Motiejiines uZsiemimai ,,Savgs paZinimas ir motyvavimas
sdkmei" IA, IB klases mokiniams.
Spalio 1 I d. i5siqsta informacija mokiniams ir mokytojams, kad dvi spalio m6nesio savaites mokinius,
mokytojus ir visus norindius kviedia dalyvauti Europos kibernetinio saugumo proga organizuojamose
kibernetinio saugumo viktorinose, kurias pristato Siq metq akcijos partnere - ESET antivirusine apsauga.
https://www.eset.com/ltlapie/naujienos/straipsniailpranesimai-spaudai/kvieciame-dalyvautikibemetinio-saugumo-viktorinose/
Spalio 19 d. VSI Psichologines sveikatos centro psichologe M. Motiejune supaZindino Ramudiq
gimnazijos I-IV klasiq mokinius su elektroniniq cigarediq Lala, mitais, reklamoje naudojamais poveikio
metodais bei b[dais, kurie padeda atsilaikyti prie5 bendraamZiq spaudim4 mkyti. Lektore susitikimo metu
taip pat dalinosi rekomendacijomis, kurios turetq padeti flikantiems mokiniams atsisaklti Sio Zalingo lprodio.
Spalio 20 d. socialine pedagoge anonimi5kai apklause I klasiq mokinius: ,,Mokiniq adaptacija", ,,
Mokiniq poZi[ris i Zalingus iprodius".
Spalio 22 d. mokiniq tevams i5siqsta informacija apie Zalingq iprodiq Lalq organizmui. Pasidalinta
nuoroda i prevencing paskait4 ,,Lalingi paauglio lprodiai. Kaip uZdrausti nedraudZiant arba kaip draudZiant
nepaskatinti?" https ://www.youtube.com/watch?v:N5DKWfqYCzk
Lapkridio 18 d. mokiniq taryba lykde tarptautines neflikymo dienos akcij4.
Lapkridio 25 d. mokytojai, mokiniai ir jq tevai dalyvavo baziniuose saviZudybes prevencijos
mokymuose.
GruodZio 2 d. mokytojams ir II

- IV klasiq mokiniai

pakviesti dalyvauti gruodZio 6-8 dienomis Vytauto

DidZiojo universiteto Psichologijos katedros organizuojamoje nuotolineje konferencijoje visos Lietuvos
moksleiviams ir mokytojams.
GruodZio l3 d. ivykus gimnazijoje smurtiniam ivykiui, mokiniams i5siqsta informacija kur galima
kreiptis pagalbos jei ,,susid[rei su sunkumais, nesutari su draugais, tevais ar mokytojais, patiri prievart4,
patydias, jautiesi vieni5as ar nori su kuo nors pasitarti".
GruodZio 14 d. mokiniq tevams i5siqstas kvietimas dalyvauti konferencijoje ,,T€vai pasikeitusiame
pasaulyje: kaip nepamesti savqs ir suprasti vaikus". ,,Paramos vaikams centro ir Vilniaus universiteto
psichologai kalbejo apie tai, k4 vaikai/paaugliai i5grvena pandemijos metu, kaip tai gali keisti jq elgesi ir
kada suaugusiems reiketq susir[pinti. SuZinojo, kodel vaikq/paaugliq tarpe daugeja lvairiq priklausomybiq ir
kaip jiems padeti. Taip pat, kodeltevams reiketq nepamir5tipasirlpinti savimi ir kas padeda palaikyi emocing
pusiausvyrq Seimoje".

Projektind veikla. 2020-2022 metais yra vykdomi du Erasmus+ projektai: ,,Skaitmeninis kulturinis
XXI amZiaus igudZiq kontekste" ir,,Gebejimq ugdymas drauge". Del pandemiijos dalis mobilumq
ir parai5koje numatyh.l veiklq lyko nuotoliu. Projekto ,,Skaitmeninis kultiirinis paveldas XXI amZiaus
lg[dZiq
kontekste" pirmasis kontaktinis mobilumas vyko 2021 lapkridio 7-12 dienomis Portugalijoje, o projekto
paveldas

,,Gebejimq ugdymas drauge" pirmasis kontaktinis projekto partneriq susitikimas vyko lapkridio2gd,.gruodZio
3 d. Airijoje.

Ugdymo karjerai renginiai, atsiZvelgiant

i

pandemijos laikotarpi, 2O2l metais vyko daugiausia

nuotoliniu biidu.
2027vasario 3 d. vyko nuotoline,,Studentq diena*". Renginyje dalyvavo septynios Lietuvos aukStosios
mokyklos: Mykolo Romerio, Vilniaus Gedimino technikos, Vytauto DidZiojo, Klaipedos universitetai,
Vilniaus universiteto Siauliq akademija, Klaipedos ir Siauliq valstybines kolegijos kurioje dalyvavo didzioji
dalis

I-IV

klasiq gimnazistq.
2021m. vasario 26 d. buvo finansuotas projektas,,Studentq diena2l2l+*.
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spalio 25 - 29 d. Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijoje lyko ,,Karjeros savaite". I-IV
klasiq gimnazistai dalyvavo nuotolinese paskaitose. Vyko susitikimai su Vytauto DidZiojo universiteto
2021

n.

ir

ekonomikos universiteto (ISM), Vilniaus
universiteto Siauliq akademijos, Kauno technologijos universiteto (KTU), Kazimiero Simonavidiaus
universiteto (KSLD, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNruS TECH), Kauno technikos kolegijos
(KTK), Mykolo Romerio universiteto (MRU), Vilniaus universiteto (VU) atstovais. Aukitqjq mokyklq
atstovai pasakojo apie studijq programas, stojimo s4lygas, dalinosi patarimais, kaip planuoti karjer4, ltrauke
mokinius i idomius interakfvius Zaidimus, viktorinas. Visas itemptos, betturiningos ir informatyvios savaites
nuotolines veiklas spalio 29 d. vainikavo jau Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijoje tradicija tapusi
Studentq diena2021+, kuri buvo skirta m[sq brangiq buvusiq gimnazistq, o dabar sekmingq studentq patirdiai
i5klausyti, i5girsti jq patarimus, paskatinimus, suZinoti apie jq pasirinktas studijq programas ir apie pati
studenti5k4 gyvenim4. Mokiniq tarybos nariai susirinkimo metu aptare, kokie mokiniams daZniausiai kyla
klausimai renkantis studijas. Buvo i5gryninti trys svarbiausi klausimai: ,Kaip pasirinkti tinkamas studijas?",
,,Koks yra geriausias J[sq girdetas patarimas prie5 stojant?" ir tredias klausimas ,,Kaip sumaZinti stresq prie5
atsiskaitymus ir egzaminus?". Visi Sie ir dar daugelis klausimq buvo aptarti renginio apibendrinimo metu,
kuriame dalyvavo klasiq atstovai, studentai, mokyojai ir administracijos atstovai.
2021balandLio l4d. vyko nuotolinis renginys, kuriame buvo pristatSrta VMG grupe bei aktualiausios
darbo pozicijos, galimybes joje atlikti praktik4 bei isidarbinim4 po studijq; galimybes studijuoti KVK
paklausiausias profesijas; galimybe gauti papildom4 finansavim4 (stipendij4) studijoms.
Bendradarbiaujant su ivairiomis mokymo istaigomis buvo pasira5yta Ramudiq gimnazijos ir Vilnius

(VDU), Siauliq valstybines kolegijos (SVK), Vadybos

TECH universiteto bendradarbiavimo sutartis.
Reguliariai buvo atnaujinama informacija gimnazijos tinklalapyje apie ugdymo karjerai veiklas, taip
pat reguliariai vyko individualios konsultacijos I-lV klasiq mokiniams sprendZiant karjeros klausimus, kad
mokiniai gebetq sekmingai pletoti asmening karjer4, pasirinkti mokymosi krypti, profesij4 ar darbo veikl4,
pereiti i5 mokymosi aplinkos i darbo aplink4. I-II gimnazijos klasiq mokiniq konsultavimas karjeros
planavimo, profesijq pasirinkimo klausimais, ivairiq savgs paZinimo testq sprendimas, praktiniq uZduodiq
atlikimas.

Nuo 2021 m. sausio m6n. gamtamokslinio ugdymo, matematikos, informaciniq technologijq
metodinds grupEs nariq visose ugdomose klasese buvo tgsiamas nuotolinis mokymas, o i kontaktini darb4
geguZes men. sugriZo tik ketvirtokai. Per pavasario atostogas 2021-04 men. metodines grupes nariq
susirinkime aptartas IV-q klasiq bandomqjq egzaminq grafikas, ugdymo kokybes gerinimas padedant
abiturientams tinkamai pasiruo5ti brandos egzaminams organizuojant nuotolines ir kontaktines konsultacijas,
I-III klasiq mokiniq II trimestro/I pusmedio rezultatai,diskutuota del pasiUlymq Naujosios Akmenes Ramudiq

gimnazijos mokiniq individualios paZangos stebejimo ir fiksavimo tvarkos apra5ui.
2021 birZelio men. i5nagrinetos mokykliniq, rajoniniq ir respublikiniq dalykiniq olimpiadq bei
konkursq sekmes ir siekiamybes, grupes nariai dirbo atliekant gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4.
Gabiis mokiniai buvo skatinami dalyvauti konkursuose, tyrimuose. Mokiniq iniciatyvos puoselejamos,
suteikiant dalykinq pagalbq.
Siekiant pagerinti ugdymo kokybq ir ugdymo(si) rezultatus:
Atlikta IV-q klasiq bandomqjq egzaminq ir VBE rezultatq analize ir aptarimas, ugdymo turinio
koregavimas, diskutuotos sekmes ir nesekmes, siekiant ugdymo kokybes gerinimo padedant abiturientams
tinkamai pasiruoSti brandos egzaminams:
Matematikos VBE laike 43 mokiniai, i5laike 29 mokiniai, balq vidurkis 32,2;
Informaciniq technologijq VBE laike 3 mokiniai, balq vidurkis 59,0;
Biologijos VBE laike l2 mokiniq, balq vidurkis 50,9, i5 jq 86 ir daugiau balq lvertinta 2;
Chemijos VBE laike 3 mokiniai, balq vidurkis 57,7;
Fizikos VBE laike 4 mokiniai, balq vidurkis 42,8.
Pravestos atviros pamokos diferencijuojant, individualizuojant, kiirybi5kai organizuojant ugdymo
proces4, teikiant pagalb4 ivairiq gebejimq mokiniams, skatinant jq motyvacij4 ir asmenines paZangos
siekiamybq:
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2021-03-06 R. Luko5evidiene vede atvir4 matematikos pamok4 ,,Kvadratines lygtys" lA klaseje;
Prasidejus nuotoliniam mokymuisi, suk[re 12 video pamokq (mokyt. R. Laliene), mokyojai renge

k[rybines uZduotis, kad mokiniams butq naudinga ir idomu, k[re kuo idomesng aplink4 mokymuisi.
Dalyvavo VBE vertinimo komisijq darbe: Sigita Vainauskiene (matematika).
Tobulintos mokytojq kompetencijos, dalyvaujant nuotoliniuose seminaruose, pasitelkiant saviSviet4,
puoselejant atvirum4 naujovems, igytas Zinias k[rybiSkai panaudojant ugdymo proceso efektyvinimui.
2021)022 mokslo metais metodines grupes moky,tojq veikla buvo nukreipta i ugdymo proceso
veiksmingum4 diferencijuojant ir individualizuojant mokiniq veikl4, nuolat skatinant individuali4 mokymosi
palangq.
Mokslo metq pradZioje,202l-09-02 i5analizuoti matematikos, informaciniq technologrjq, biologijos,
chemijos ir fizikos VBE, PUPP matematikos rezultatai. Aptarta gimnazijos mokiniq individualios paiangos
stebejimo ir fiksavimo tvarkos ir Svietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apra5ai, 2021-2022 m. m.
Svietimo naujoves: 202l-2022 i 20222023 mokslo metq ugdymo planas, ugdymo proceso organizavimas
mi5riu budu, paZintines kult[rines, menines ir kfirybines veiklos organizavimas. Susitarta del matematikos,
informaciniq technologijq, biologijos, chemijos ir fizikos dalykq vertinimo atsiZvelgiant Naujosios Akmenes
Ramudiq gimnazijos Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apraS4, patvirtint4 Naujosios
Akmenes Ramudiq gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjiidio 30 d. isakymu Nr. V- 93.
2O2l-I1-04 metodines grupes susirinkime analizuotas Svietimo pagalbos teikimas sunkumq
patiriantiems mokiniams. Diskutuota del namq darbq diferencijavimo ir individualizavimo, atsiskaitymo
darbq 3 lygiq uZduodiq rengimo. I5sakltas pageidavimas papildomai mokytojams organizuoti dokumentq
ruo5imo pagal ra5tvedybos reikalavimus mokymus.
Mokiniq Kaledq atostogq metl,202l-12-29 diskutuota del gimnazijos veiklq stiprybiq, silpnybiq,
galimybiq, gresmiq. Aptarta I-II klasiq I-ojo trimestro ugdymo(si) rezultatai, paZangos pokyis, pagalbos
teikimo biidai. Pasidalinta gerqa patirtimi, kaip sudaryti galimybq mokiniui pamokoje pasirinkti uZduotis
pagal gebejimus.

Mokltojai susistemino kvalifikacijos kelimo renginius, uZpilde mokiniq individualios

paZangos

fiksavimo formas ir parenge pusmedio metodiniq darbq ataskaitas.

Lapkridio-gruodZio men. gimnazijoje ivyko informaciniq technologijq, matematikos, chemijos,
biologijos, fizikos olimpiados, rajonine informaciniq technologijq olimpiada:
l. 2021-11-12 informaciniq technologijq olimpiadoje dalyvavo 12 mokiniq;
2. 2021-12-16 matematikos olimpiadoje dalyvavo 29 mokiniai;
3. 2021-12-10 chemijos olimpiadoje dalyvavo 31 mokinys;
4. 2021-12-13 biologijos olimpiadoje dalyvavo 28 mokiniai;
5. 2021-12-20 fizikos olimpiadoje dalyvavo 23 mokiniai.
Gab[s mokiniai skatinti dalyvauti olimpiadose, konkursuose, tyrimuose. Mokiniq iniciatyvos
puoselej amos, suteikiant dalyking pagalb4.

Siekiant gerinti ugdymo kokybq ir ugdymo(si) rezultatus :
1. Pravestos pamokos kUrybi5kai integruojant ugdymo turini netradicineje aplinkoje:

a. 2O2l-11-11 Mobiliosios mokslines laboratorijos (MoMoLab) ahykusios igimnazij4 uZsiemimuose
dalyvavo (I-III kl.) 50 mokiniq. Vykdytos integtuotos veiklos,,Mikrobiologijos tyrimai", ,,Pavir5inio vandens
tyrimai" ir,,Genetikos mikroskopavimo darbai" (mokyt. V. Sepkauskiene, S. Dacy'te);
b.2O2I-11-23 Vilniuje, Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro stacionarioje laboratorijoje
dirbo 15 G-n kl.) mokiniq. Atliktas edukacinis kriminalistinis paveikslo vagystes tlzrimas, susiejantis
chemijos, biologijos ir fizikos Zinias (mokf. V. Sepkauskiene);
c.2021-11-25 Tiriamieji darbai Siauliq akadernijos STEAM centre. I-lI gimnazijos klasiq mokiniai
atliko du tiriamuosius darbus ,, Mieliq lenktynds" ir ,pifuzija ir osmosas per pusiau laidZiqmembran4''
(mokyt.S. Dacyte);
d.2O2t-12-02 Tiriamqjq darbq uZsiemimas Siauliq akadernijos STEAM centre ,,Optinis lieZuvis" ir
edukacine veikla,,Zmogaus k[no pusiausvyra. Pulsas Sokio ritmu" (mokyt. I. Ullrich);
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e. 2021-t2-09 Tiriamiejidarbai Siauliq akademijos STEAM centre. III-IV gimnazijos klasiq rnokiniai
atliko du tiriamuosius darbus ,,Dirbtinis inkstas" ir,,Vaisiq ir darZoviq suldiq tyrimas " (mokyt. S. Dacy,te);
f. 2021-12-14 Tiriamieji darbai Siauliq akademijos STEAM centre. II-IV gimnazijos klasiq mokiniai
atliko du tiriamuosius darbus ,,Augalq pigmentq plonasluoksne chromatografrja ,, ir ,,DaLikliais uZterStq
nuotekq valymas aktyviosiomis anglimis" (mokyt. V. Sepkauskiene).
2. Pravesti dalykiniai renginiai:
a. 2021-09-17 organizuota i5vyka II-IV kl. mokiniams i mokslo festivalio ,,Erdvelaivis i,emd"
renginius Kaune. KTU ir LSMU laboratorijose kokybi5kai i5tirtas organinis junginys, i5skifia DNR,
mikroskopuoti pelesiniai grybai, aptartaklimato kaita (mokyt. V. Sepkauskiene);
b. 2021-09-28 Tyrejq nakties nuotoliniame renginyje ,,PaZink nematomus pasaulio mechanizmus!"
11-12 klasiq moksleiviai klause paskaitas apie gyvybes mokslus,,,Bakterijos prie5 virusus - nuolatines
ginklavimosi varZybos", ,,Epigenetika: kas valdo genus", kurias skaite VU GMC mokslo darbuotojos
jaunesnioji mokslo darbuotoja Inga Songailiene ir dr. Migle Tomkuviene (mokyt. S. Dacy.te, V.
Sepkauskiene);

2021-12-01 I-[ gimnazijos klasiq mokiniai dalyvavo tarptautinei AIDS dienai pamineti skirtame
renginyje ,, Nematomi Zmogaus prie5ai" (mokyt. S. Dacyte).
3. Tobulintos mokyojq kompetencijos, dalyvaujant seminaruose, pasitelkiant savi5viet4, puoselejant
atvirum4 naujovdms, igy'tas Zinias kurybi5kaipanaudojant ugdymo proceso efektyvinimui:
a. parengiamuosiuose LJA mokymuose Kaune apie verslumo ugdym4 9-12 klasese dalyvavo S.

c.

Vainauskiene;

b. 2021-10-12 mdn.,,Brandos darbo vadovo/vertintojo mokymuose" dalyvavo V. Sepkauskiene;
c. 2021-12-7-8 d. nuotoliniame seminare: ,,Akademija Mokosi Matematikos Mokytojai" dalyvavo G.
Velavidiene, R. Luko5evidiene, V. Pociene, S. Vainauskiene

d. 2021-09-06-12-22 d. Nuotoliniq mokymq programoje ,,Psichikos sveikatos

ra5tingumo

didinimas" dalyvavo R. Luko5evidiene;
e. 2021-10-29 seminare ,,ltraukiojo SUP turindiq vaikq ugdymo(si) proceso organizavimas: kliltys,
kli[diq iveika" modulyje ,,ftraukiojo ugdymo dalyviq bendradarbiavimas - klifitys ir jq iveika" dalyvavo R.
Luko5evidien6, V. Pocien6, S. Dacyte;
f. 2021-ll-03 nuotoliniame seminare,gtomo sandara ir periodi5kumas" dalyvavo V. Sepkauskiene
ir I. Ullrich;
g. 2021-11 -04 nuotoliniame seminare ,,Rimti iaidimai kaip sujungti praktikq su teorija" dalyvavo V.
Pocien6, S. Dacyte;

h.

2021-11-05 nuotolineje paskaitoje ,,Perdegimo darbe pinkles. Kaip nepaslysti?" dalyvavo V.

Pociene;

i.
i.

2021-11-05 nuotoliniame seminare,$tmosferos frzika" dalyvavo I. Ullrich;

2021'11-23 virtualiame vebinare ,,Naujos kartos, praturtinta, skaitmenine matematikos
mokymosi priemone,,EDUKA klaseje" dalyvavo R. Luko5evidiene;
k. 2021 12 06 Vytauto DidZiojo Psichologijos katedros organizuotoje konferencijoje ,,Psichologai
mokiniams apie mokinius - 12", ,,Mokymosi praradimq i5Sfrkis: kaip ji iveikti" dalyvavo S .Dac).te;
l. 2021-12-10 seminare,Naujos matematikos mokymo tendencijos" dalyvavo V. Pociene;
m.2021-12-20 praktiniame seminare skirtame vyresniq klasiq biologijos mokytojams ,, Mokosi
biologijos mokytojai", ,,Siuolaikine biologijos pamoka", ,,savivaldaus technologijomis gristo mokymosi
panaudojimas biologijos pamokose, ,,Golabs aplinkos naudojimas biologijos pamokose" dalyvavo S. Dacyte;
n. 2021-12-21 nuotoliniame seminare ,,Mokiniq darbq vertinimo moderavimas: rezultatai ir
galimybes" dalyvavo V. Sepkauskiene;
2O2l-|z'2gnuotolineje respublikineje konferencijoje ,,Teorijos ir praktikos sinteze gamtamoksliniame
ugdyme" dalyvavo S. Dacyte.
Naujosios Akmends Ramuiiq gimnazijos Kalbg metodin6 grup6 jungia 11 nariq. Grupe jungia
lietuviq kalbos ir literat[ros bei uZsienio (anglq, rusq, vokiediq) kalbq mokyojus. Se5ti metai grupei
vadovauja anglq kalbos mokytoja - metodininke Judita Bernotaite.
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PagrindinisNaujosiosAkmenesRamudiqgi.nu,,jo'
buvo ugdymo(si) kokybes gerinimas, sudarant s4lygas
lvairiq gabumq mokiniams ugdytis dalykines ir
bendr4sias kompetencijas bei patirti mokymosi sekmg. I5skirtinis demesys
buvo skiriamas mokiniq
individualios paZangos stebejimui ir fiksavimui, skatinant mokinius siekti geresniq
mokymosi rezultatq,
teikiant jiems operatyvi4 pagalb4 ir ugdant padiq mokiniq atsakomybg uz mokym4si
bei atsakingiau vertinti
savo pasiekt4 rezultatq. Tuo tikslu ataskaitinio laikotarpio pradZioje buvo
dar kart' aptartos mokiniq
individualios pazangos stebejimo ir fiksavimo formos, pasiteisino praktikoje
naudoti suvienodint4 fiksavimo
fotmq. - lentelg pagal mokytojq J. Bernotaites ir v. Melenienes
pasiulytas jau iibandy,tas formas, kurioms
pritare visos Kalbq metodines grupes nares. Jomis naudojamasi
bei jos taikomos mokiniq paZangos
fiksavimui ketvirti metai. Tai darome ir darysime vist12021-2022mokslo
metq eigoje.
20211022 r' ffi', kaip ir ankstesniais mokslo metais, sekmingai integruojamos
t R SMM pateiktos
mokiniq ugdymo programos: SLURS, uK, ETNO, ATPP,
tabako
,"Alkoholio,
ir kitq psichik4 veikiandirl
medLiagq vartojimo prevencijos programa". Aptartos integravimo
kalbq
destymo
bendrojo ugdymo
!

programq gaires ir specifika, susitarta delvieningq reikalavimq,
kaip tai atsispindes musq ilgalaikiuose dalykq
ddstymo planuose ir tq susitarimq laikomasi.
2021 m' rugsejo 2 d' Kalbq metodines grupes nariq
susirinkime aptartos Naujosios Akmenes Ramudiq
gimnazijos ugdymo kokybes gerinimo plane numatomos
veiklos kryptys, ilanalizuoti

kalbos' uZsienio kalbq (anglq ir rusq kalbq) brandos
egzaminq rezultatai
gerinimo gaires' Grupes nards aptare mokiniq individualios
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ir

z02l metqgimtosios
numatytos ugdymo kokybes

paZangos stebejimo ir fiksavimo formas,
procese vadovavosi 2021 mrugpjrdio men.
atnaujintu

I Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos mokiniq paZangos irpasiekimq vertinimo
t
tr
KaIDos mokltoJos igyvendino naujq4lietuviq
kalbos ir literattiros pagrindinio ugdymo bendr4i4
program4 ir
jau antri metai dirbo naudodamos nauj4
vadovel! I-ai ir rr-ai gimnazijos klaserns. visos
Kalbq metodines
grupes nares susipaZino su Brandos darbo programa,
vykdymo instrukcija bei vertinimu, dalyvavo Brandos
darbo programos lgyvendinimui skirtame seminare
ir diskusijose. Taip pat supaZindino savo mokinius su
Brandos darbo vykdymo galimomis temomis, vykdymo
etapais, mokinio ir darbo vadovo atsakomybe
bei
vertinimo kriterijais. Mokiniq pageidaujandiq atlikti
Brandos darb4 is kalbq srities nera.
Kalbq metodines grupes nares akOT,'iai dalyvauj gimnazijos
a
veiklos

1-,j,i;ffir. ,-ilfii;

kokybes

isivertinimo procese.
m' lapkridio men' 5 d' Kalbq mokytojq metodines grupes
susirinkime aptartaNaujosios Akmenes
Ramudiq gimnazijos giluminio
lsivertinimo stipriqiq ir sitpnqjq pusiq analize. Numatyta kaip
taikyti
rekomendacijas ugdymo proceso
2021

il:,|ff]ffi"T::ff

itekiant

gerinimui 2o2l-2022mokslo metais. Akcentuota
ieskoti bfidq kaip prieiti
individualios paZangos ugdvmo procese, skirti
didesn! demes! -or.iriq
I

susiklosdius ypatingoms ekstremalioms viruso
covid-l9 pandemijos sqlygoms mokytojams teko
toliau priimti iss[ki 2021 metq I-qii pusmet!
rykdyti nuotolinio mokiniq ugdymo

ir

procesq, kuris tgsesi iki
2020-2021m' m' pabaigos' Kalbq mokyojai,
kaip ir viso Ramudiq gimnazijos totet<tyvo pedagogai,
idejo
daug pastangq' kad nuotolinis mokiniq ugdymas
vyktq sekmingai ir veiksmingai. patys daug
mokesi,
gilinosi
i nuotolinio ugdymo or8anizavimo ir vykdymo ypuryu".. Sioielrity;e
koregoms daug padejo Karbq metodines
grupes nare

anglq kalbos lyresnioji mokytoja vita Meleniene,
kuri padejo mokytojams pritaikyti
Informaciniq Technologijq teikiamas galimybes
savo darbe. Mokytojai pade.orrtravo didel!
atkaklum4,
susitelkim4 ft ryhq lvaldant naujus darbo
lrankius ir persiorientuojant prie naujq darbo metodq, kuriant
individualias mokymo priemones. Naujove
tapo dalyvavimas rajono ir salies olimpiadose
bei konkursuose
,.nu1"1,ry daryviq rezurtatams, o atvirksdiai
tik dar kart4 irode
mrsq
1111,T,:*::,":,.1,:"::l;:r:,::,
mokvtojq profesionalum4 ir gebejim4 prisitaikyti
pril naujq salygq
isbandymams' Sekmingai vyko nuotoiiniu
bldu organirrotu. uzsienio kalbq mokejimo lygio
nustat5rmo
testai, Zodinis patikrinimas bei deiimq klasiq pupp.
ugdymo(si) organizavimo tobulinimas. Kalbq
metodines grupes nariai mokiniq ugdymo procese
ir
savo metodineje veikloje vadovavosi Pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq
aprasu, patvirtintu
ministro 20r5 m. gruodZio men.2r d.
lsakymu Nr. V_l30e,,Der
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ETNO, UK, ATPP, Geros mokyklos koncepcija. Ypatingas demesys skirtas ugdymo kokybes gerinimui,
diferencijuojant, individualizuojant, integruojant ugdymo turin! bei k[rybiSkai ugdymo proceso
organizavimui, pagalbos teikimui ivairiq gebejimq mokiniams, jq mo[vacijos skatinimui, paakinimui siekti
asmeninds paZangos. 2021 mei4 eigoje vyko Kalbq metodines grupes susirinkimai, kuriuose aptarti
202012021m. m. I-II-q klasiq Il-[I trimestry bei metiniai rezultatai, pasidalinta mokiniq asmeninds sekmes
stebejimo rykdymo patirtimi, aptarti 2020-2021m. m. III-IV-tq klasiq mokiniq I-II pusmediq bei metinio
paZangumo ir lankomumo rodikliai, numatlta, kaip bus siekiama geresniq Sio lygmens mokiniq rezultatq.
Kalbq mokyojai atliko abiturientq Brandos egzaminq rezultaq i5samias analizes, kurias pagal susitarim4
fiksavo TEAM S platformoj

e.

I-il

klasiq bei III-IV klasiq mokiniq
atitinkamai signalinius I trimestro bei pusmedio rezultatus, nutarta organizuoti papildomas individualias
konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumq, t. y. tiems, kuriq atskirq dalykq paZangumo
vidurkis tesiekia 4,5 balo. Akivaizdu, kad Sios konsultacijos buvo rezultatyvios.
Kad ugdomasis darbas vyktq ivairiapusi5kiau, inovatyviau, visi grupes nariai pletojo ir tobulino savo
kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos kelimo kursuose ir seminaruose, praktinius ig[dZius lavino
dalyvaudami olimpiadq, konkursq vertinimo komisijq darbe, dirbdami Brandos egzaminq darbq vertinimo
2021 m.lapkridio men. pradZioje, i5analizavns 2021-2022 m. m.

komisijose. Gimtosios kalbos (lietuviq) vyresnioji mokytoja Ingrida Znutiend, lietuviq kalbos moky'toja
metodininke Rima Vaidiuliene dalyvavo 2021 m. lietuviq kalbos valstybinio brandos egzamino darbq
vertinimo komisijos darbe. Lietuviq kalbos mokytoja metodininke Dalia Jokubauskiene ir vyresnioji
mokytoja lndra Naumoviene dalyvavo lietuviq kalbos mokyklinio brandos egzamino darbq vertinimo
komisijos darbe.
2021m.Nacionalines Svietimo agent[ros sudarytoje valstybiniq brandos egzaminq (raito dalies) darbq
vertinimo komisijoje dirbo anglq kalbos mokytoja metodininke Judita Bernotaite. Mokytoja ivertino 400
raiiniq elektronineje erdveje. Anglq kalbos mokytojos Vita Meleniene (vyr. vertintoja), Birute Vaitek[niene,
Judita Bernotaite dirbo anglq kalbos valstybinio egzamino kalbejimo dalies vertinimo komisijoje2020m.

birZelio 22-23 dienomis Akmenes rajono Ventos gimnazijos egzaminq centre. Visos mokytojos igijo
nelkainojamos patirties, kuri4 taiko savo kasdieniniame ugdomajame darbe gimnazijoje.
Visos kalbq moky,tojos dalyvavo dalykiniq olimpiadq ir konkursq darbq vertinimo komisijq darbe.
Anglq, rusq ir vokiediq kalbq mokytojos vertino gimnazijos II-q klasiq uZsienio kalbq mokejimo lygio
nustatymo testus, atliktus ra$tu bei mokiniq Zodini atsakinejim4, vykdyt4 2021m. vasario menesi.
Dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose. 2027 metais mokiniai aktyviai dalyvavo kalbq olimpiadose
konkursuose. Gausiu kalbininkq dalyvavimu pasizymejo mokykliniai olimpiadq ir konkursq
ir

ivairiuose
etapai, jq rajoniniai etapai. per ataskaitin! laikotarp! kalbininkq ruo5tq mokiniq dalyvavo Nacionalinese
olimpiadose ir konkursuose bei nudZiugino gimnazijos bendruomeng i5kovotomis prizinemis vietomis.
Mokiniai ypad aktyvai dalyvavo I-II klasiq mokiniq anglq kalbos konkurse, konkurse ,,Ra5au merui",
Nacionaliniame diktante, respublikiniame konkurse ,,Svari kalba - Svari galva", kalbq ,,Kenglros" konkurse,
vertimq ir iliustracijq VIKF organizuotame konkurse ,,Tavo Zvilgsnis", tarptautiniame edukaciniame
konkurse ,,Olympis".

2021 m.rugsejo men. vyko tradicinis rajoninis epistolinio ra5inio konkursas ,,Ra5au Merui". Konkurso

nominante tapo IVB klases mokine (lietuviq kalbos

lyr. mokytoja Ingrida Znutiene)'

Rajoniniame meninio skaitymo konkurse (2021-02-15) dallvavo 2 mokytojos metodininkes Rimos
Vaidiulienes mokiniai.
IVB klases mokine dalyvavo Salies mokiniq ra5inio konkurse ,,Laisvds karta sako Jiems adi[" ir buvo
apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo padeka (2021-0l-13). Mokytoja - Dalia Jokubauskiene'
Jaunqiq filologq konkurso rajono etape (2021-01-26): meninio vertimo sekcijoje - laureatemis tapo
IIIB klases mokine ir IIIC klases mokine. Abiejq mokiniq darbai buvo i5siqsti ! Salies etap4 Vilniuje. Salies
mokiniq Jaunqjq filologq konkurse 2021 m. balandZio 12-14 d.IIIB klases mokine ir IIIC klases mokine
meninio vertimo sekcijoje laimejo ll-4sias vietas Salyje ir apdovanotos Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomais uLlabai ger4literat[rinivertim4 i5 anglq kalbos. Mokines
konkursui ruo5usios ir konsultavusios lietuviq kalbos mokytoja metodininke Rima Vaidiuliene ir anglq kalbos
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mokytoja metodininke Judita Bernotaitd taip pat apdovanotos Lietuvos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
padekos ra5tais.
Rajono lietuviq kalbos ir literatiiros olimpiadoje, vykusioje 2021 m. sausio 27 d., dalyvavo 5 mokytojos
Rimos Vaidiulienes ruo5ti mokiniai.

IIIA klases mokine dalyvavo Salies mokiniq lietuviq kalbos ir literatiiros olimpiadoje 2021 m. kovo l0
(os mokytoja R. Vaidiuliene).
2021 m. kovo 5 d. Sedos V. Madernio gimnazijaorganizavo meninio skaitymo konkurs4,,Yra pasauly
tik vaikyste, sauld ir namai", skirt4 V. Mademio 1OO-osioms gimimo metinems pamineti. Jame dalyvavo 40
dalyviq i5 visos Salies. Ta.p jU buvo ir m[sq skaitovas - fVA klases mokinys. Jis apdovanotas Padekos ra5tu.
d.

Jo mokytoja

-

Rima Vaidiuliene.

Rusq kalba:

Mokytojos metodininkes Tamaros Chlystovos ruo5ta II B klases mokine uZeme III viet4 rajonineje
rusq kalbos olimpiadoje, I C klases mokinys dalyvavo Siauliq mesto Romuvos gimnazijos skaitovq konkurse
ir uZeme I viet4.
Mokytojos T. Chlystovos mokiniai dalyvavo respublikiniame vertimq konkurse,,Tavo Zvilgsnis".
Rusq kalbos mokltoja metodininke NadieZda Loc:
Lietuvos mokiniq rusq kalbos olimpiados rajoninio etape dalyvavo 3 mokiniai. Mokytojos paskatinti
ugdytiniai dalyvavo ir Vaikq kurybines iniciatyvos fondo vertimq konkurso ,,Tavo Zvilgsnis 2021* vertimq
i5 rusq kalbos i lietuviq kalb4.
Vokiediq kalbos mokyoja metodininke i,aneta Petokaitiene nuolat skatina savo mokinius tobuleti ir
laikyti tarptautini vokiediq kalbos egzaminqDsD II (B2lCl).2021 m.lapkridio men. 19 ir 24 d.dalyvavo IVtq klasiq mokines. Jos sieke Ziniq ivertinimo Cl lygiu. Jas lydejo sekme. Jq mokytoja taip pat dalyvauja
vertinimo komisijos darbe.
Anglq kalba:
Anglq kalbos mokytoja metodininke Judita Bernotaite:
Rugile Bauer (IIIC) - 11tq klasiq mokiniq anglq kalbos olimpiados (2021-01-08) rajoninio etapo
nugaletoja, dalyvavo Lietuvos mokiniq anglq kalbos olimpiados Salies etape 20Zl m. vasario 9 d., uZeme VII
viet4.

Lietuvos mokiniq anghl kalbos olimpiados rajono etapas, II vieta - IIIC klases mokine.
Rajono Jaunqjq filologq konkurse meninio vertimo i5 anglq kalbos ! lietuviq kalb4 sekcijoje dvi
mokines tapo rajoniniame etape laureatemis, abiejq darbai dalyvavo 53-ojo Lietuvos mokiniq Jaunqjq filologq
konkurso finaliniame Salies etape 2021m.balandZio men.l2-14d. Abi merginos laimejo Il-4sias vietas Salyje
ir apdovanotas Lietuvos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomais uZ labai ger4 literattirini
vertim4 i5 anglq kalbos. Konsultantes - mokytojos metodininkes R. Vaidiuliene ir J. Bernotaite. Mokytoja J.
Bemotaite padeda dalyvems pasirinkti tekstus vertimui pagal konkurso nustaq,tus reikalavimus, konsultuoja
redaguojant vertimus.
IA klases mokinys dalyvavo Vaikq k[rybines inicia[rros fondo organizuotame Salies Kalbq Kengiiros
Lyderiq ture ir apdovanotas Pagyrimo railtu (2021-03-02).
Anglq kalbos vyresniosios mokyojos Birutes Vaitekunienes mokiniai labai sekmingai dalyvavo Salies
anglq kalbos konkurse OLYMPIS 2021 rudens sesijoje l1 diplomantq.
Anglq kalbos vyresnioji mokytoja Vita Meleniene:
IC klases mokinys rajoniniame 9-10 klasiq mokiniq anglq kalbos konkurse uZeme

II viet4.
Vyresnioji anglq kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Meleniene aktyviai
dalyvauja projektineje veikloje, yra flagmane Sioje srityje, ypating4 demesi skiria mokiniq ugdymui(si),
uZsienio kalbq naudojimo kompetencijq pletojimui itraukdama juos
! ivairiapusi5kas projektines r"i[U.. Siro
metu mokloja koordinuoja du Erasmus* projektus:
l-20202022 m. ,,skaitmeninis kulturinis paveldas XXI amZiaus kontekste" (Digital Cultural Heritage
Throughout XXI Century Skills). Dalyvaujandios Salys: Italija, Ispanija, Portugalija, Turkija, Estija ir Lietuva.
5 gimnazijos moksleiviai, lydimi dviejq pedagogq, buvo i5vykg partneriq susitikim4 portugalijoje,
!
vykusi 2021 m. lapkridio 7-12 dienomis. Susitikimo metu buvo vykdomos veiklos pagal projekto

t4

igyvendinimo plan4, moksleiviai turejo galimybg tobulinti praktinius anglq kalbos igiidZius, organizacinius,
socialinio bendravimo gebej imus, plesti kultiirines patirti s.
2.2020-2022 m. ,,Gebejimq ugdymas drauge'o (Achieving Capability Together). Dalyvaujandios Salys:
Estija, Airij a, Lietuva, Ispanija, Turkija.
3 d. vyko partneriq susitikimas Letterkenyje, Airijoje. Susitikime
dalyvavo pati koordinatore, molg,toja V. Meleniene. Sio darbinio susitikimo metu dalyviai susipaZino su
Airijos Svietimo sistema, metodais, padedandiais gerinti uZsienio kalbos lsisavinim4, buvo vykdomos kitos
teorines ir praktines veiklos iglvendinant Sio tarptautinio projekto tikslu ir uZdavinius.
Mokyoja V. Meleniene taip pat vadovauja Verslumo ugdymui pagal sutarti su Lietuvos Junior
Achievement. Molqrtoja dalyvavo parengiamuosiuose LJA mokymuose 2021m. rugpj[dio 18-20 d. Kaune
2027 m.lapkridio 29 d.

- gruodZio

igfldZiq darbui su verslumu ugdymui 9-12 klasese tobulinimui. [kurtos 3 mokomosios bendroves:
FENIKSAS, FUBURAM ir TOLERONAS pagal ACCELERATOR-X programe.
2021m. gruodZio I I d. FENIKSO komanda dalyvavo Vilniaus Kalediniame eXpo, pristate savo verslo
idej4, gavo naudingq patarimq i5 verslo srities profesionalq. Dalyviai igijo nelkainuojamos patirties.
Gerosios patirties sklaida. 2020m. Kalbq metodines grupes nariai nenustojo aktyviai dalintis gerq;,q
patirtimi, sukaupta metodine ir pedagogine i5mintimi. Deja, Sie metai del pandemijos metu susiklosdiusios
sudetingos situacijos ir nuotolinio ugdymo proceso kiek ribojo kolegq bendravim4, bet mokytojai, ne tik mflsq
metodines grupes nariai, domejosi savo kolegq darbu, taikomais pamokoje metodais, mokiniq motyvacijos
skatinimo b[dais, jq itraukimu i aktyvq ugdymo(si) proces4. Pravesta netradiciniq pamokq, organizuota
mokiniams patrauklios projektines veiklos, dalintasi gerqa patirtimi.
Atviros pamokos, integruotos pamokos, netradicines pamokos.
Vyresnioji lietuviq kalbos mokytoja Indra Naumoviene su trediokq srautu IIIiI organizavo
konferencij4,J(as jis, S. Daukantas, mokinio akimis", 2021-04-14;
seminar4I B klaseje ,*A.rchainiai ir Siuolaikiniai vyrq ir motery bruoZai lietuviq liaudies
pasakoje,,Egle Zaldiq karalien6", Egle - novatord, 2021-04-23;
surenge mi5rios I-IV klasiq mokiniq grupes ekskursij4 i Klaiped4 - i Lietuvos Jtireivystes auk5tqiq
mokykl4 bei Sokio spektakl! ,,Romeo ir DZiuljeta",202l-09-17 .
Lietuviq kalbos ir literat[ros mokytoja metodininke Dalia Jokubauskiene su I A klases mokiniais vede
netradicinq pamok4,,Deklamuoju eilera5dius Lietuvai", 2021 -10-13;
organizavo IIIi2 srauto mokiniams kino filmo ,,fsimylejgs Sekspyras" perZi[r4 ir analizE- aptarim4
vede pamok4

-

202t-11-29.

Lietuviq kalbos ryresnioji mokytoja Ingrida Zm;friend organizavo iSvyk4 su II B klases mokiniais i
Naujosios Akmenes Kultiiros centre eksponuojam4 fotomeninko E. Snieikaus parod4 ir jos aptarim4,202109-24.
Rusq kalbos mokytoja metodininke Tamara Chlystova organizavo ir vede netradicines pamok4 su lA
klases mokiniais Naujosios Akmenes Kultfiros centro parodq saleje - supaZindino mokinius su modemiosios
menininkes MONISHOS M. Butaugrtes tapybos paroda,,Story about us" ir Dalios Julijos Damskytes autorine
tapybos darbq paroda,,Colours in nature", aptard su mokiniais ma$rtus darbus, 2021-10-14.
Anglq kalbos mokytoja metodininke Judita Bernotaite vede netradicines anglq kalbos pamokas su II
A klases mokiniais: lntegruojame namq skaitym4 i kalbos mokym4si - gamtosaugine tematika susieta su
socialinemis problemomis - grupes mokiniai perskaite anglq kalba Jane Scott knygelg ,,Cragscar'o ir analizavo

2021-ll-15.
Anglq kalbos vyresnioji mokytoja Vita Meleniene netradiciniu bfidu vede anglq kalbos pamokas
nuotoliu naudodama skaitmeninq aplink4 (Microsoft Teams, Doogle Suite, Socrative ir pan.) siekdama
palvairinti ugdom4sias veiklas ir sudaryti s4lygas mokiniams dirbti kitaip nei iprasta kontaktiniu b[du.
Vokiediq kalbos moky,toja metodininke i,aneta Petokaitiene vede netradicing pamok4 IVbl srauto
per dvi anglq kalbos pamokas,

mokiniams (pradedantiesiems) ,Beschreibung des Weges in meiner Stadt", 2021-10-14;

vede pamok4 kitaip

III-IVbl grupiq mokiniams su

Kommunikationpriufung", 2021 -7 7 -l

1;

svediu Johannes Hiuls ,,Miundliche
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organizavo edukacinq i5vyka susijusi4 su tarptautinio projekto ,,Begegnung mit Osteuropa" vykdymu,

202t-t2-r7.
2021)022 m. m. Il-ame pusmetyje yra numa[ta vesti atvirq integruotq pamokq.
Visos Kalbq metodines grupes mokytojos yra parengusios moduliq, pasirenkamqjq dalykq,
neformaliojo ugdymo programq, mokymo programq specialiqjq poreikiq mokiniams. PavyzdLiui,lietuviq
kalbos ir literatiiros mokytoja metodininke Dalia Jokubauskiene parenge mokymo priemong gimnazijos I
klases mokiniams,,10 kirdiavimo Zingsniq", taip pat mokymo priemones,,Literat[irine vizitine kortele
(Zemaitd, K. Donelaitis)",,,Literahlrinis kontekstas" fV-ai gimnazijos klasei. Lietuviq kalbos ir literaflrros
vyresnioji mokyoja Ingrida Znutiene parenge II klases mokiniams ,,Lietuviq kalbos paslaptys".
Nei5vengiamai teko kurti nuotolinio mokymo priemoniq nuotolinio mokymo metu bei dirbant
hibridiniu bldu, teko pasitelkti skaitmeniniq priemoniq ir platformq pagalb4 kuriant mokymo aplink4,
palanki4 mokiniq savaranki5kumui ugdlti, paivairinant nuotolines pamokas. 2021 metai buvo mokytojq
profesiniq igfidZiq tobulinimo, naujq kompetencijq igijimo metai.
2021 metais gal ne taip aktyviai vyko mokytojq gerosios patirties sklaida, bet ji po huputi atsigauna ir
vyksta per mokyojq nuveiktus konkredius darbus, kuriuos mato ir pajaudia gimnazijos bendruomends nariai,
kolegos, mokiniai, jq tevai, miesto bendruomend.PatryzdLiui, akivaizdi rusq kalbos mokytojos metodininkes
ir tuo pat metu technologijq mokyojos Tamaros Chlystovos veikla puo5iant gimnazijq: angelq, suvenyrq
gamyba, karpiniq darymas irjais i5dabinta mokykla; kaukiq gamyba karnavalui su savo aukletiniais, IA klases
mokiniais; dalyvavimas verslumo projekte - bendrove FENIKSAS; dalyvavimas egludiq puoiybos Sventeje
mieste; dalyvavimas ,,Europos atliekq maZinimo savaitdje" - naminukq gamyba; suvenyrai mokytojams
Mokytojq dienos proga; mokiniq pyragai mokyojams (paankstinta Pyragq diena, nes bijota, kad per tikrqja
Pyragq dien4 nei5tiktq karantinas). Kitos rusq kalbos mokyojos metodininkes NadieZdos Loc graLi inicijuota
akcija drauge su savo aukletinemis i5 IIB Svarinti mokyklos aplink4 rudeni ar prie5 Kaledas pasipuo5ti savo
kabinet4. Aktyvus ir sekmingas vyresniosios anglq kalbos mokytojos Birutes Vaitekunienes dalywavimas
prie55ventiniuose gimnazijos Sa5kiq turnyruose. Tai puikus palyzdys ir kolegoms, ir mokiniams.
Vyresnioji anglq kalbos mokytoja Vita Meleniene yra ypad aktyviai besidalinanti savo patirtimi.
Pirmiausia, tai jos nelkainuojama pagalba kolegoms susiorientuojant skaitmenineje erdveje, taikant
i5mani4sias technologijas kasdieniniame darbe. Kitas svarbus momentas, informacijos pateikimas, patirdiq
sklaida lykdant projekting veikl4. Paskelbti straipsniai gimnazijos puslapyje, kitose elektroninese erdvdse:
,,Erasmus* proj ekto pri statyma s gimnazij o s tinklalapyj e.
Kita veikla. Grupes nares dirbo lvairiose vertinimo komisijose: dalykq konkursq ir olimpiadq
mokyklinio ir rajoninio etapq darbq vertinimo komisijose, valstybiniq Brandos egzaminq kandidatq darbq
vertinimo komisijose: anglq kalbos Zodines dalies vertinime - Vita Meleniene (vyr. vertintoja), Judita
Bernotaite, Birute Vaitekuniene; anglq kalbos Brandos egzamino ra5to dalies darbq vertintoja (ra5iniq
vertinimas) -Judita Bernotaite; lietuviq kalbos Brandos valstybinio egzamino darbq vertinimo komisijoje
dirbo lietuviq kalbos ryresnioji mokyoja Ingrida Znutiene ir lietuviq kalbos mokyoja metodininke Rima
Vaidiuliene; lietuviq kalbos mokyklinio brandos egzamino komisijoje dirbo lietuviq kalbos ir literatiiros
mokytoja metodininke Dalia Jokubauskiene ir vyresnioji mokytoja lndra Naumoviene.
Anglq kalbos vyresnioji mokytoja Vita Meleniene yra Akmen6s rajono anglq kalbos mokytojq
metodinio ratelio pirmininke. Lietuviq kalbos mokytoja metodininke Rima Vaidiuliene yra Akmenes rajono
lietuviq kalbos mokytojq metodinio ratelio pirmininke. Anglq kalbos mokyoja metodininke Judita Bernotaite
vadovauja Ramudiq gimnazijos kalbq mokyojq metodinei grupei. Ramudiq gimnazijos Tarybos naremis
2021 metais yra lietuviq kalbos mokytojos metodininkes Dalia Jokubauskiene ir Rima Vaidiuliene.
Gimnazijos metodines tarybos nard yra mokytoja Judita Bernotaite. Gimnazijos Atestacines komisijos nares
yra mokytojos Judita Bemotaite ir Rima Vaidiuliene (iyra Sios komisijos sekretore). Gimnazijos darbuotojq
Etikos komisijos nard yra mokyoja Judita Bernotaite. Gimnazijos Darbo tarybos nare yra mokytoja
metodininke Rima Vaidiuliene.
Lietuviq kalbos mokyoja metodininke Dalia Jokubauskiene yra Akmenes rajono savivaldybes
Valstybines kalbos mokej imo kvalifi kavimo komisij os nare.

L6

Lietuviq kalbos

ir

literat[ros lyresnioji mokytoja Indra Naumoviene Siais metais ,,atgaivino"

gimnazijos laikraSdio leidimq ir telkia Siai svarbiai veiklai jaunuosius korespondentus.
Patyrusios pedagoges sumaniai atlieka klasiq vadovq darb4 Tamara Chlystova vadovauja IA klasei,
NadieZda Loc - IIB, Ingrida Znutiend - IIIB, lndra Naumoviene - IVA klasems.
Gimnazijos vidaus giluminio lsivertinimo grupiq veikloje 2021 m. dalyvavo visos Kalbq metodines
grupes mokytojos. Taip pat visos mokytojos dalyvavo OPKUS mokymuose.
2021 m.I pusmeti ugdymo procesas vyko nuotoliniu bldu, o ir antrojo pusmedio eigoje, prasidejus

naujiems mokslo metams ribojant mokiniq biiriavim4si susidare nepalankios s4lygos didesniems
popamokiniams renginiams, neivyko dalykq renginiai, bet tikimes juos atgaivinti202l-2022 mokslo metq IIame pusmetyje - Kalbq metodines grupes plane jie yra numagti.
Rusq kalbos mokytoja metodininke Tamara Chlystova jau ne vieneri metai i5radingai, skoningai
papuo5ia mokykl4 Sv. Kaledq proga, talkina ivairiuose gimnazijos bendruomenes renginiuose, prisideda prie
bendruomenes j ubiliatq pagerbimo Svendiq organ izavimo.

Dauguma kalbq metodines grupes nariq akryviai dalyvauja Ramudiq gimnazijos bendruomen€s
veiklose ir renginiuose. Mokytoja V. Meleniene aktyviai prisidejo organizuojant ir rengiant 2021 m.
Paskutinio skambudio Sventg nuotoliu, o mokytoja J. Bernotaite talkino pravedant 2021m. Brandos atestatq

teikimo Sventq.
Mokytojos D. Jokubauskiene ir J. Bernotaite drauge su gimnazistais ir kolege A. Vaitkevidiene jau ne
pirmi metai dalyvauja Akmenes rajono IQ protq kovose kaip ,,Ramudiq licejaus" komandos nards.
V. Meleniene ne tik siekia magistro laipsnio studijuodama jau antri metai ISM, bet ir randa laiko sielai
pamaloninti dainuojant miesto vokaliniame instrumentiniame ansamblyje,,Agava".
Kalbq metodines grupes nares dirba sutelktai, esant reikalui, visada pasirengusios padeti kolegoms,
bendruomenei.

Socialinio, dorinio, meninio, fizinio ugdymo, technologijq mokslq metodines grupes nariai intensyviai
pletojo ir tobulino kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos kelimo kursuose. Gerosios patirties sklaida
vyko stebint (A. Vaitkevidiene) atviras pamokas, kai vien4 jq vede mokytoja R. Luko5evidiene (2021-0309 stebeta lA klases matematikos pamoka ,,Kvadratin6s lygtys"). 2021-11-04 prane5imq rajono istorijos
mokyojq metodiniame ratelyje apie2021m. istorijos VBE vertinim4 ir rezultatus paruole istorijos mokytoja
metodininke A. Vaitkevi6iene.
Gausus biirys gimnazijos mokytojg dalJvavo valstybiniq egzaminq vertinimo, rajono olimpiadq,
konkursr; vertinimo komisij ose:
o 2021-02-26 rajonines istorijos olimpiados vertinimo komisijos nare A. Vaitkevidiene.
o 2021-06-30 - 2021-07-14 istorijos valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos nare (A.
Vaitkevidiene)
o 2021-02-10 menq mokyklinio brandos egzamino vertintoja - Akmenes rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus pavaduotojo isakymo Nr. PAV-68 (J. Varanavidiene).
o 2O2l-Ol-29 8 ir I-IV gimnazijos klasiq mokiniq dailes olimpiados antro etapo uZduodiq vertintoja,
Akmenes rajono Akmenes gimnazijos direktoriaus isakymas Nr. V-14 (J. Varanavidiene)
o Technologiiq baigiamojo egzamino komisijos narys (V. Daugmaudis).

o

2021-03 rajonines geografijos olimpiados vertinimo komisijos nare (S. Makardiuk).
Pasiekimais itin verta pasidZiaugtu, nes didelis b[rys mokiniq pasieke auk5tq rezultatq olimpiadose,

ikti o limp iadq ski ltyj e.
Netradicines pamokos ir dalykq integracija vyko intenryviai nepaisant darbo neapibreZtumo

kuri q rezultatai pate

s4lygomis:

o

2021-01-13 integruota anglq

ir istorijos pamoka IA klasei ,*A.5 prisimenu, kodel

esame laisvi". (A.

Vaitkevidiene, J. Bernotaite).

o
c

II klasei,,Sauglis negrynieji pinigai" (S. Makardiuk).
202l-03-03 netradicine istorijos pamoka IVi2 grupei i5 Kauno Istorines Prezidentiiros ,,Praeitis istorija - atmintis: nuo Vl6 iki K11". (A. Vaitkevidiene).
2021-02-12 netradicine ekonomikos pamoka
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2021-03-30 netradicine istorijos pamoka IA kiasei ,,Llkrainos kovos uZ laisvq istorija". (A.
Vaitkevidiene).
o 2021-06-09-14 dienomis netradicines patyrimines istorijos pamokos IA, IC ir IIA klasese - i5vyka
po Naujosios Akmenes miest4 ,,Naujosios Akmenes miesto istorijos vingiais" . 1941 metq birZelio 14 d.
masinio tremimo S0-qjq metiniq paminejimas prie tremtiniq koplystulpio. Dalyvavimas simbolineje
tremtiniq ir politiniq kaliniq vardq ir likimq skaitymo akcijoje ,,lStark, i5girsk, i5saugok". (A. Vaitkevidiene).
o 2027-09-09 Netradicine istorijos pamoka 2 a klaseje ,,Akmen6s kra5tas Pirmojo pasaulinio karo
metais". IIA klases zygis ! Alki5kiq kariq kapines ir evangelikq liuteronq baLnyliq. (A. Vaitkevidiene.)
o 202l-09-23 Netradicine istorijos pamoka Klykoliq zydq kapinese Zydq genocido dienai pamineti.
IIA klases mokiniq ir b[relio ,,Istorijos labirintais" nariq iSvyka i Klykoliq Zydq kapines. (A. Vaitkevidiene).
o 2021-11-29 Netradicine istorijos pamoka: ILA klases mokiniq ir b[relio ,,lstorijos labirintais" nariq
susitikimas su Papiles S. Daukanto gimnazijos muziejaus mokytoja K. Puzariene irjos mokiniais. Prane5imo
apie Lietuvos kariuomends kovq 1918- 1920 m. iamZinimo vietq lankym4 pristatymas. (A. Vaitkevidiene).
o 2021-12-16 netradicine pilieti5kumo pamoka I-II klasiq mokiniams: Kulttiros paso edukacinis
uZsiemimas ,,Ai - Lietuvos pilietis: atviras, k[rybingas, atsakingas Zmogus". (I. Tij[naitiene).
Socialin6s pedagogds Loretos Dauparien6s veikla atspindejo laikmedio r[pesdius ir numaQrtas plano
veiklas.
SprendZiant vaikq socialines-pedagogines problemas bendradarbiavo su klasiq vadovais, mokytojais,
specialistais, gimnazij os administracij a'
Ie5kojo efektyviq pagalbos b[dq;

Vykde mokiniq pamokq lankomumo kontrolg bei prevencini darb4 su blogai gimnazijq lankandiais
mokiniais.
Bendradarbiavo su Akmenes rajono savivaldybes tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore,
Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos Siauliq apskrities vaiko teisiq apsaugos skyriaus
Akmenes rajone, Akmenes rajono savivaldybes administracijos Naujosios Akmends miesto ir kaimo
seniunijq, Akmenes rajono savivaldybes pedagogines psichologines tarnybos, Akmends rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro, VS| Ventos Svd. Mergeles Marijos Nekalto Prasidejimo parapijos vaikq dienos
centro, Tel5iq apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenes rajono policijos komisariato specialistais,
Akmenes rajono paramos Seimai centro Naujosios Akmenes pagalbos Seimai padalinio socialinemis
darbuotoj omis, atvej o vadybininkemi s.
Dalyvavo gimnazijos Vaiko geroves komisijos, ugdymo karjerai koordinacines darbo grupes, pagalbos

mokiniui specialistq metodines grupes, Olweus patydiq prevencijos programai igyvendinti koordinacinio
komiteto, gimnazijos metodines tarybos, gimnazijos vidaus veiklos kokybes lsivertinimo 2020-2021 m. m.
III grupes darbe. Buvo Olweus patydiq prevencijos programai mokymosi ir supervizijos grupes vadovd,
pagalbos mokiniui specialisq metodines grupes vadov6, Akmenes rajono socialiniq pedagogq b[relio
pirmininke. Dalyvavo Lietuvos socialiniq pedagogq praktikq aktyvo judejime. Vykde visuomends sveikatos

jo"'
remimo specialiosios programos projekto ,,Gyvenimas graZus - nepraZudyk
Tvarke nemokamo maitinimo apskait4. Akmenes rajono savivaldybes administracijos socialines
paramos skyriaus sprendimu nemokam4 maitinim4 gavo 44 mokiniai iki birZelio m€nesio, o nuo rugsejo
menesio 5l mokinys.
kurie
Organizavo mokiniq paveZejim4. Gimnazijoje nuo202l m. sausio menesio mokesi 47 mokiniai'
gyveno toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos. Vien4 mokin! ! pamokas atveZdavo tevai, 36 mokiniai buvo
p6ve1ami mar5rutiniu transportu, 10 - geltonuoju autobusu, vien4 mokinq paveZdavo Naujosios Akmenes

rugsejo I d. mokesi 47 mokiniai, kurie
,,Sauletekio,. progimnazijos geltonasis autobusas, o nuo 2021 m.
gyveno toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos. Devynis mokinius i pamokas atveZdavo tevai, 3l mokinys
Akmenes
buvo paveZamas mar5rutiniu transportu, 8 - geltonuoju autobusu, dvi mokines paveZdavo Naujosios
,,Sauletekio" progimnazijos geltonasis autobusas.
Socialinio pedagogo teikiamos socialines pedagogines pagalbos gavejq registracijos Zumale Siuo
laikotarpiu 2625 iralai. Socialine pedagoge mokiniams, ju tevams (glolejams, rupintoja-t)
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problemas, susijusias su ivairiais vaikams kylandiais sunkumais. Daugiausia sprQsta problemq del mokiniq
vengimo lanlcyti pamokas, maLiau del netinkamo elgesio gimnazijoje, Lalingq iprodiq vartojimo, nemokamo

maitinimo, paveZejimo, smurto ir priekabiavimo, socialiniq igiidZiq stokos. Vienai mokinei lykde minimalios
prieZiiiros priemones. A5tuoniems specialiqjq poreikiq vaikams teike socialinq pedagoginq pagalb4.
Gimnazijoje priZilrejo mokymosi sunkumus patiriandius mokinius, kurie mokesi i5 mokyklos nuotoliniu
biidu. Rlpinosi, kad Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos bendruomenei biitq svarbu pagarba Zmogui,
supratingumas, o mokiniams ypad geros s4lygos i5reikiti save, tobuleti, puikiai mokytis ir jaustis saugiam.
Gimnazijos bendruomeng apie irykusius renginius straipsneliais informuodavo Naujosios Akmenes
Ramud iq gimnazij o s tinklapyj e wwriy*.f a m u c i pe m n a z ij a lt.
Pagalbos mokiniui specialistq metodinds grupOs nariai suplanuotus renginius lvykde i5 dalies. Buvo
trys posedZiai. Vyko pedagogines ir psichologines pagalbos teikimas tdvams (globejams, rlpintojams),
mokytojams, individualios konsultacijos, tevq (globejq, rupintojq) ir mokyojq konsultavimas del vaikq,
turindiq mokymosi sunkumq, elgesio ir emociniq sutrikimq; mokiniq socialiniq, informaciniq,
komunikaciniq, kritinio m4stymo gebejimq ugdymas; pagalba mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi
poreikiq, individualios konsultacrjos jq tevams (globejams, rupintojams), mokyojams (L Kvederiene );
i

.

pagalba mokiniui saugojant ir stiprinant sveikat4 (V. Grunskiene).
Bibliotekos vedeja Regina Altukavidiene yra aktyvi bendruomenes glvenimo dalyve. Siuo laikotarpiu
paruo5e 13 literatiirines spaudiniq parodq, kuriomis pazymdti ra5ytojq jubiliejai arba ivairios valstybes dienos.

IA

klaseje buvo virtualiai pristatlrtos metq knygos. Sukurta facebook grupe puslapyje ,,Ramudiai skaito".
Jame dalinamasi mintimis apie knygas, vykstandius virtualius renginius, pristatomos perskaitytos knygos ir
kitq kvietimas dalintis savo mintimis. Miesto Vie5ajai bibliotekai Svendiant 75 metq jubiliejq, buvo paruo5tas
patalpintas
bibliotek4.
virtualus sveikinimas, kuris
httpudriwsiyeutubcesdw at chh=bNY z\9 dkOWQ.
Nuo spalio I d. bibliotekos vedeja daugiau lsitrauke i mokyklos gyvenim4, globoja mokiniq taryb4,
dirba su Junior Achievement verslumo programa ir dalyvavo gruodZio menesi organizuotoje mugeje Vilniuje.

buvo

i

film4 apie

Siuo laikotarpiu paruo5e 9 literat[rines spaudiniq parodas, kuriomis paLymeti ralytojq jubiliejai arba
ivairios valstybes dienos. Mokytojq dienos proga paruo5e mokyojq jaunystes laikq foto parod4 ,,Ir mes
buvom jauni...", kuri sulaukd labai daug demesio. Mokiniams buvo smagu pamaty'ti ir paLinti mokytoj4 kitoje
aplinkoje.

lA ir IB klases mokiniai buvo

supaZindinti su bibliotekos darbu, parodya, kaip galima naudotis

biblioteka, diskutavo apie skaitymo naud4.
Buvo surengti du uZsiemimai mokiniams apie spalvas,,Linijq ir spalvq burtai. K4
mus". Juose dalyvavo trediq klasiq mokiniai.
Mokytojams buvo suorganizuota tradicine Kaledine popiete prie arbatos.

jie

pasakoja apie

Visuomends sveikatos prieZilros specialiste Virginija Grunskiene teike sveikatinimo veiklos
konsultacijas.

Atviros jaunimo erdves (AJE) uZimtumo specialiste Vanda Jasevidiene pravede 6 viktorinas, 9
teminius pokalbius, analizavo ivairias situacijas ir ie5kojo atsakymq. Ypad mokiniams patiko bendravimas
tarpusavy,je, jie galejo atvirai kalbetis, sprgsti i5kilusias problemas. V. Jasevidiene pasidalindavo psichologq
straipsniq mintimis ir rekomendacijomis, kaip turi elgtis karantino metu, kad psichologine sveikata
nesusilpnetq. Susitikimuose daugiausia dalyvaudavo mokiniai iS socialiai pai,eidZiamos aplinkos.
Prisijungdavo nuo 3 iki 12 mokiniq per dien4, daugiausia II ir IV klasiq mokiniai. Nuotoliniuose susitikimuose
dalyvavo ir tevai (3), jiems buvo suteiktos konsultacijos ir atsakymai i riipimus klausimus. Specialiste
priZiDrejo mokymosi sunkumq patirianti mokini, kuris mokesi i5 mokyklos AJE nuotoliniu b[du.
Vyresnioji specialioji pedagoge Ilmante Kvederiene specialiqi4 pedagoging pagalb4 teike 20 (100%)
specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq. Specialioji pedagogine pagalba mokiniams buvo teikiama
nuotoliniu biidu. Didesni pamokq skaidiq skyre pirmq klasiq mokiniams, ypad matematikos pamokoms.
Vykde nuolatines konsultacijos mokytojams, kaip dirbti nuotolyje su specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiais
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mokiniais. Ruo5e uZduotis ir jomis dalinosi su mokytojais. Gimnazijoje priZi[rejo mokymosi sunkumus
patiriandius mokinius, kurie mokesi i5 mokyklos nuotoliniu bldu.
I5sikelt4 tiksl4 nuolat tobulinti kvalifikacijq ir kompetencij4 reflektuoti savo darb4 skleisti gerEjq.
patirti, teikti kokybiSk4 ir savalaikg pagalb4 gimnazijos bendruomends nariams pagalbos mokiniui specialistq
metodines grupes nariai vykde nuolat ir pagal galimybes bei poreiki.
Visuomends sveikatos prieZiiiros specialiste Virginija Grunskiene teike sveikatinimo veiklos
konsultacijas, rupinosi mokiniq testavimu.
Vyresnioji specialioji pedagoge Ilmante Kvederiene specialiqi4 pedagoging pagalb4 teike 17 (100%)
specialiqjq ugdymosiporeikiq turindiq mokiniq. Pagal sutrikimus jie pasiskirsto taip:
Specialiqfq poreikiq asmenq sutrikimq grupe

Mokiniq skaidius
4

2.

Intelekto sutrikimai:
NeZymus
Specifiniai mokyrnosi sutrikimai

J.

Bendriej i mokyrnosi sutrikimai

5

Eil. Nr.
I

8

I5 viso:

t7

2021 metq spalio menesi buvo atliktas anketinis tyrimas,,Kaip a5 jaudiuosi Sioje mokykloje?". Tyrimo
tikslas: kuo objektyvesnes informacijos apie specialiuosius ugdymosi poreikius sukaupimas ir tq poreikiq
patenkinimas, remiantis gauta informacija.202l metq lapkridio menesi buvo atlikta anketine apklausa apie
ugdymo turinio diferencijavim4 ir individualizavim4 ,,Ar tai iveikiama?'. Anketines apklausos tikslas:

surinkti kuo daugiau informacijos apie specialiqjq poreikiq mokiniq mokymosi sunkumus. SuZinoti, kaip
mokytojai diferencijuoja ir individualizuoja uZduotis. 2021 metq lapkridio menesi buvo atlikta anketine
apklausa ,,Namq darbai, neformali veikla ir nuotolinis mokymasis". Apklausos tikslas - kuo objek6vesnes
informacijos apie specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq, neformali4 veikl4, sukaupimas ir pasifilymq
pateikimas.

Darbas su mokinig t6vais. fvairiq pedagogq, psichologq ar mokslininkq atliktq tyrimq rentltatai
ltikinamai rodo, kad mokyklos, mokiniq irjq tevq bendradarbiavimas taivienas i5 Zingsniq sekmes link. Tevq
apklausq rezultatairodo, kad nemaLadalis tevq galvoja, kad jq vaikai pakankamai savaranki5ki ir geba daugeli
klausimq sprgsti vieni. Tai gali b[ti viena i5 prieZasdiq, kodel tevq susirinkimai nera populiariausia
bendradarbiavimo su tevais forma, tadiau nuotolinio mokymosi laikotarpiu tevq susirinkimai nuotoliu taip pat
nebuvo skaitlingi. I susirinkimus jungdavosi apie 54 proc. tevq. Zinoma, t6vq susirinkimq Siuo laikotarpiu
buvo daugiau negu iprastai. Kai tevq susirinkimai vyksta kontaktiniu btdu, neatsisakoma popieriniq kvietimq
ir juose tevq praSoma paraS1,ti jiems patogq laik4 pokalbiui su klases vadovu, dalykq mokytojais, jei
susirinkimo laikas nera patogus. Siais metais pastebeta, kad daugiau neatvykstandiq i susirinkim4 tevq paLymi

kaip ir kada susisieks su klases vadovu ar pageidaujamu dalyko mokytoju. Tevq lankomumui pokalbiams su
klases vadovu, dalykq mokytojais bandoma nauja patirtis, kai klases vadovai gauna lankomumo form4
visiems mokslo metams, kur atlykg tevai pasira5o arba klases vadovas iraSo kaip susisiekta su mokinio tevais.
Neformalusis Svietimas. Gimnazijoje buvo organizuota l3 neformaliojo Svietimo grupiq.
Neformaliojo Svietimo grupese dalyvavo apie30o/o gimnazijos mokiniq. Neformaliajam ugdymui naudojama
100%o tam

skirtq valandq.

2021 metais neformaliojo Svietimo valandq panaudojimas:

Neformaliojo
Svietimo valandq
skaidius pagal
ugdymo planq
JJ

Realiai
i5naudojamq

neformaliojo
Svietimo valandq
skaidius

JJ

Naudojamos
neformaliojo

Nenaudojamq
neformaliojo

Svietimo
valandos

Sveitimo valandq
skaidius

100

o%

0

Nepanaudojamos
neformaliojo
Svietimo valandos
%
0
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DidZiausio susidomejimo ir mokiniq pageidavimq susilaukia menines rai5kos (5), spofto (3) ir
iniciat)ryines prevencines (2) neformaliojo Svietimo grupiq. Neformaliojo Svietimo veikla atsispindi lvairiuose
mokyklos, Akmenes rajono, akcij ose, konkursuose.
Gimnazijos taryba renkama dviem metams. Gimnazijos tarybos tikslas yra telkti gimnazijos
bendruomeng ugdymo proceso kokybes gerinimui ir svarbiausiq gimnazijos uZdaviniq sprendimui.
UZdaviniai:
Telkti mokiniq, jq tevq ir mokytojq atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams aptarti ir
uZdaviniams sprqsti;

Laikytis gimnazijos tarybos nuostatq ir vykdyti jai paskirtas funkcijas;
Sudaryti ir vykdyti gimnazijos tarybos veiklos plan4
Skatinti visq gimnazijos savivaldos institucijq bendradarbiavim4.
Siuos metus gimnazijos tarybos posedZiai vyko tik nuotoliniu budu irjq, del susiklosdiusios situacijos,
buvo daugiau nei iprastai.
Ugdymosi aplinka. Nuo 2021 m. rugsejo I dienos gimnazijoje specialusis pedagogas perkeltas i
erdvesnes patalpas, kur ketinama kurti palanki4 aplink4 itraukiam ugdymui.
Vykdomas nuolatinis ugdymo (si) aplinkos atnaujinimas. Patalpose, kurios naudojamos egzaminams,
veikia 9 kondicionieriai. Kaip ir kasmet, nupirkti vadoveliai ir mokymo priemonds, groZine literatiira,
priemonds, reikalingos brandos egzaminams.
2021 m. didelis demesys buvo skiriamas gimnazijos ugdymo aplinkos gerinimui, materialines bazes
stiprinimui. Jau devinti metai mokiniams i5duodami elektroniniai paZymejimai. Se5ti metai, kaip pakeiteme
elektroniniq mokinio paZymejimq paslaugos tiekej4. A5tunti mokslo metai kai naudojamas elektroninis
dienynas.
Savivaldybes ir remejq le5q pagalba buvo tgsimas gimnazijos patalpq apr[pinimas.
Suremontuoti mokykliniai baldai, pakeistos apSvietimo lempos kabinetuose.

Atlildi kiti smulkus einamo remonto darbai.
I5lieka didele lauko vandentiekio ir nuotekq tinklq renovavimo, sklypo sutvarkymo, garaLo
pastatq remonto problema. Savivaldybeje yra parengtas technikinis projektas Siems darbams, tadiau
treti metai negautas finansavimas.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1.

veiklos rezultatai

ndinia
Metq uZduotys (toliau
uZduotys)

1.1. Sustiprinti

tiksliqfq mokslq
ugdymq.

-

Rezultatq vertinimo rodikliai

Siektini rentltatai

Sudaryta
pagilinto ugdyrno
tiksliqiq mokslq
mobili klase.
1.1.2. Geres visq
1.1 .1 .

mokiniq individuali
paZanga.

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustaMos uZduotys iwkdytos)

Pasiekti reniltatai

ir

jq rodikliai

1.1.1.1. 5 proc. didesnis

1.1.1.1.1.

mokiniq, padariusiq

Gimnazijos
tarybos
sprendimu isteigla
pagilinto ugdymo
matematikos
mobili grupe
(2021-08-30, Nr.
GT-4).

asmeninq ugdymo si p aZangq

pagilinto ugdymo(si)
klaseje, skaidius.
1.1.1.2. Iki II ketvirdio
pabaigos sudaryta darbo
grupe mobilios klases
duomenq analizei.
1.1.2.1. Mokiniq asmenine
paLanga padidejo 3 proc.

r.t.1.2.1.
gamtamokslinio
ugdymo,
matematikos,
informaciniq
technoloeiiu

2t

metodineje
grupeje analizuota
mokiniq paLanga
mobilioje grupeje
ir auganti

mokiniq
motyvacija.
(2021-12-2e
protokolas)
Dalyko
mokytojos po Iojo trimestro
padaryta analize"
I-okq dZiaugsmai
ir rupesdiai po Ioio trimestro".
1.2. fgyvendinti
strategini planavim4.

1.2.1. Pilnai idiegta

LEAN sistema
gimnazijoje.
1.2.2.Parenglas

2021-2023 mefi4
gimnazijos
strateginis veiklos
planas.
1.2.3. Parengtas

gimnazijos veiklos
programa202l
metams.

1.2.1.1. 100 proc. darbuotojq
asmeninius KPI suveda
myKPI.eu sistemoje.
1.2.1.2. Asmeniniq uZduodiq
fiksavimo myKPI.eu
sistemoje pagalba 60 proc.
iSaiSkintq neatideliotinq
problemq savalaikis
nustatymas ir Salinimas
pagal subordinacij4.
I .2.2.1. Sudaryta strateginio
plano 2021-2023 metams
rengimo grupe iki 2021 -0208 paruo5t4 plan4 pateike
pritarimui mokytoj q tarybai,
Gimnazijos tarybai ir rajono
savivaldybei.

1.2.2.t.t.
Sudaryta
strateginio plano
2021-2023
metams rengimo
grupe (2020-1019, Nr. V-91)
parenge ir pateike

pritarimui
Gimnazijos
tarybai (2021-0223, Nr. GT-z),
pedagogq tarybai
ir Akmenes
rajono
savivaldybes
administracijai
2021-2023 metq
strategini veiklos
plan4.

1.2.3.t.1.
Parengta

1.3. Biurokratizmo

1.3.1. Vertes

1.3.1.1.Iki 2021 metq

maZinimas
gimnazijoje.

nekuriandiq
veiksmq
eliminavimas.

pabaigos 60 proc.

dokumentacijos perkeliama i
skaitmenq.
l.3.l.2.Iki 2021 metq
pabaisos 60 proc.

gimnazijos
veiklos programa
2021 metams
(2021-01-12, Nr.
V-5), apsvarstyta
Gimnazijos
taryboje (202101-l l. GT-l).
1.3.r.1.1.
Pedagogq tarybos
posedyje (202108-30, protokolas
Nr. MT-10)
priimti susitarimai
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1.3.2. Patikrinimq
metu nenustatyta
paZeidimq.

bendruomenes naudojasi

tik

elektroniniai s dokumentais.
1.3.2.1. Mokyklos tikrinimq
registravimo Zurnale 0
iraS1,tq pastabq del
neatitikimq, paZeidimq ir
kitq dokumentq tvarkymo
bei istaigos valdymo klaidq.

del didZiosios
popierines
dokumentq dalies
skaitmenizavimo
(ataskaitos,
veiklos
programos,
paZangos
stebdsena, dalykq

mokytojq
ilgalaikiai planai),
kuri organizuoja
ir kuruoja
paskirtas asmuo
(2021-11-03, Nr.

Y-t23.
1.3.1.1.2. VirS 80

proc.
dokumentacijos
perkelta i
skaitmen4.

Mokytojq

1.4. Patvirtintas
nuotolinio ugdymo

1.4.1. Ugdymo
procesas vykdomas

proceso

kasdieniu ir
nuotoliniu ugdymo
proceso
organizavimo
budu.

organizavimo bDdas
gimnazijoje.

1.4.1.1. lki 2021 metq II
ketvirdio pabaigos 100 proc.
mokyojq igyj a skaitmeninio
ra5tingumo sertifikatus.

l.4.l.2lki2021metq I
ketvirdio pabaigos
patvirtintas ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu
budu tvarkos apraSas.

pamokq
prisijungimo i
pamokas
nuorodos
nuotolinio
mokymosi metu
sukeltos
Microsoft Teams
metodinese
grupese.
1.3.1.2.1. VirS 80
proc.
bendruomends
naudojasi tik
elektroniniais
dokumentais.
1.4.t.1.1. 100
proc. mokytojq
turi skaitmeninio
raStingumo
sertifikatus.
1.4.1.2.1.
Patvirtintas
ugdymo proceso
organizavimo
nuotoliniu budu
tvarko apra5as
(2021-01-29, Nr.

v-I1.
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t.4.t.2.2.
Akmenes rajono
savivaldybes
administracijos
direktoriaus
pavaduotojo
2021-04-07
sprendimu Nr. S49 pitarta,kad
Naujosios
Akmenes
Ramudiq
gimnazijos
nuostatuose teises
aktq nustatyta
tvarka bltq
iteisintas
mokymas

nuotoliniu
ugdymo proceso
organizavimo
budu.
tos ar iwkdytos i5 dalies d6l numatvtu riziku (jei tokiq buvo
PrieZastys. rizikos
UZduotys

2.
2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

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

rezultatams
velKlos
iklos rezu

UZduotys / veiklos
3.1. Aktyvinama STEAM veikla gimnazijoje.

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Sudarytos sqlygos patyriminiam
ugdymui siekiant geresniu rezultatq.

direktoriaus pavaduotojo ugdymui
konkursas iYzetato.

KokybiSkesnis istaigos veiklos
administravimas.

3

.2. Or ganizuotas

3.3.
3.4.
3.5.

Rezultatq vertinimo rodikliai

Siektini reniltatai

(kuriais vadovaujantis vertinama,

Pasiekti rentltatai

jq rodikliai

t
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III

SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PARE,IGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS
5. Gebdjimq

atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
ataskai

Vertinimo kriterijai

PaZymimas atitinkamas
langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3 - gerai;

4

Informacii os ir situaciios valdymas atliekant funkcii as
5.2. I5tekliu (Zmosi5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirstymas
5.3. Lydervstes ir vadovavimo efektwumas
5.4. Zinit4, gebejimq ir igEdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas
siekiant renlltal;.l
5.5. Bendras ivertinimas haLvmimas vidurkis)
5.

1

.

ir

ln
ln
ln
ln

-labai serai

2a
2t
2a
2a

31
31
31
31

4a
4a
4a
4a

11 2a 3n

4a

IV SI(YRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
6. Pasiek

rezul

ant uZduotis

lntmas
PaZymimas
atitinkamas langelis

UZduodiq ivykdymo apraiymas

iwkdltos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
6.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius
6.3. fvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.1. Visos uZduotys

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

7.1. Vadovavimo
m
7.2.

Labai eerai

E

Gerai

E

D
Nepatenkinamai E
Patenkinamai

ui ir

V SI(YRIUS

KrrU METU vErKLos uZuuorvs, REzULTATAI rR RoDIKLTAT
8. Kitq metg uZduotys
(!q! tatomos ne maliau kaip 3 ir ne
UZduotys
8.1. Pletoti tiksliqjq mokslq

ugdymq.

kaip 5 uZd

Siektini reztltatai

8.1.1. Tqsiama pagilinto
ugdymo tiksliqiq mokslq
mobiliq grupiq veikl4 I ir
II gimnazijos klasese.
8.1.2. Gereja visq
mokiniq individuali
oaiansa.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)
proc. didesnis
8.1.1.1.
mokiniq, padariusiq asmening
ugdymosi pa1angq pagilinto
ugdymo(si) klasej e, skaidius.
8. 1.2. 1. Mokiniq asmenine
palanga padidejo 5 proc.

5
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8.2. Gamtos mokslq pasirinkimo

skatinimas III ir IV gimnazijos
klasese.

8.2.I. Daugiau mokiniq
viduriniame ugdyme
renkasi gamtos mokslq

8.2.1.1. 30% daugiau III
gimnazijos klasiq mokiniq
renkasi gamtos mokslq kurs4.

kurs4.

8.3. Stiprinti itraukiojo ugdymo
galimybes.

8.3.1. Tobulinti
sistemingos ir
veiksmingos Svietimo
pagalbos prieinamumq
skirtingq gebejimq
mokiniams.

8.3.1.1. Sukurtas

mokiniq

asmenines [gties stebejimo
tuarkos apra5as (lki 2022-083 1).

8.3.1.2. 100% mokiniq vykdo
asmeninds ugties stebesenq.

8.3.1.3. l0o/o datgiau mokiniq

8.4. Efektyviai pasirengti
atnauj intq

bendrqiq pro gramq

igyvendinimui

8.4.1. [gyvendintas
Svietimo istaigos
pasirengimo atnauj intq
BP diegimui veiksmq
planas

padaro asmeninq palangar.
8.3.1.4. Organizuojami klasiq
aukletojq ir klasese dirbandiq
mokytojq bei Svietimo pagalbos
specialistq pasitarimai (ne
maZiau, kaip du pasitarimai per
ugdymosi laikotarpi).
8.3. 1.5. VGK posedZiuose
aptariamas pagalbos mokiniui
specialistq ir mokytoj q
teikiamos specialiosios
pedagogines pagalbos
efektyvumas SUP mokiniams.
(ne maZiau, kaip du-trys
pasitarimai per ugdymosi
laikotaroi).
8.4.1.1. Suburta atnaujinto
ugdymo turinio igyvendinimo ir
komanda
koordinavimo
mokykloje.
8.4.I.2. Parengtas pasirengimo
atnaujintas
igyvendinti
planas iki
programas
bendrqsias

2022-t2-3t.
8.4.1.3. Organizuota planuota

mokytojq metodine veikla,
aptariant
analizuojant ir

galioja

8.5. Per 5 menesius istaigoje

8.5. 1. |staigoje

parengti/atnaujinti ir patvirtinti
teises aktq reikalavimus
atitinkantys tvarkos apra5ai,

teises aktq reikalavimus

reslamentuoi antys Dersonalo

atitinkantys ir personalo
klausimus

atnaujintq bendrqjq ugdymo
programq projektus (ne maZiau
kaip 2 posedZiai metodinese
grupese) iki 2022-12-3 I .
8.4.1.4.100% mokyojq
tobulina profesinq kvalifi kacij q
atnauj intq bendrqf q programtl
igyvendinimo klausimais iki
2022-t2-3r.
8.5.1.1. Parengti ir patvirtinti
teises aktq reikalavimus
atitinkantys tvarkos apra5ai.
8.5.1.2. Pateikta Savivaldybes
administraciios Teises ir
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atrankas, darbo

apmokdjimq, I reglamentuojantys

ir
komandiruotes.
atostogq suteikim4

I tvarkos

apraiai.

I

I personalo skyriui

ir

I kuruojandiam skyriui ar
I specialistui susipaZinimui (iki
2022-07-15

9.

Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

9.1. Neimanoma sudaryti maZiausios sudeties finansuojamos mobilios klases del mokiniq
skaidiaus maZei imo pirmose gimnazii os klasese.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
10. fvertinimas,

jo pagrindimas ir siiilymai:
2 oaoi

Gimnazijos tarvbos pirmininke
(mokykloje

-

SigitaVainauskiene 2022-02-04

mokyklos tarybos

(vardas ir

-

pavarde)

(data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

ll. [vertinimas,

jo pagrindimas ir siulymai:

(valstybinesSvietimoistaigossavininko

(para5as)

(vardas ir pavarde)

(data)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas
SusipaZinau:
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)

