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(dat→

Alytus

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

Gimnazijos 2021-2023 metq strateginio plano igyvendinimo prioritetai, strateginis tikslas,
veiklos efektyvinimo kryptys:

1. Veiklos prioritetai:
o Svietimo kokybes ir mokiniq pasiekimq bei paZangos gerinimas, ugdant mokiniq

kurybi5kumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas ir gerinant mokiniq pasiekimus formuojant
STEAM inovacijq kultUr4 gimnazij oj e.

o Gimnazijos strateginiq partnerysdiq pletra vietiniu, nacionaliniu ir europiniu
lygmeniu' 

o Bendruomeni5kumo, pilietiskumo ir bendruomenes emocinds socialines kulturos
auginimas, stiprinant mokymuisi palankq mikroklimat4. Sporto ir sveikos gyvensenos igfidZiq
stiprinimas.

2. Strateginis tikslas - uZtikrinti ugdymo(si) kokybes ir mokiniq pasiekimq ir paZangos
gerinimq stiprinant mokymosi mofivacij4 per ugdymo(si) integralum4, remiant esam4 gimnazijos
tinklaveik4 ir kuriant naujas strategines partnerystes, tiksling4 mokyojq profesiniq ir bendryjq
kompetencijq tobulinim4, nuolat modernizuojant ugdymo(si) aplink4 ir besirflpinant emocines
socialines ir sveikos gyvensenos kulttros augimu.

3. Veiklos efektyvinimo kryptys:
o Telkti bendruomeng strateginiq pokydiq parengimui ir igyvendinimui.
o Tobulinti individualios mokinio mokymosi pagalbos teikimq, siekiant ugdymo

rezultatq gerinimo ir atotrukio maZinimo.
o fgyvendinti STEAM ugdymo strategij4.
. Stiprinti tarptauti5kumo lygmeni.
o Modernizuoti ugdymo aplinkas.
o Ie5koti finansavimo galimybiq sporto, aktq sales, bibliotekos aplinkos ir irangos

bei bendradarbystes aplinkq k{irimui.
Svariausi rezultatai ir rodikliai:

1. Bendras metinis mokiniq mokymosi paiangumas - 99,8 proc.
2. Lietuvitl kalbos ir literatfrros PUPP i5laikiusiq (4-10) mokiniq 96,32 % (JG), Salies

vidurkis - 95,18 %. Nei5laikiusiq 3,68 % (JG),4,820 - Salyje.
3.2021m. valstybiniq matematikos, informaciniq technologrjtl, anglq ir rusq kalbq brandos

egzaminq rezultatai auk5tesni uZ Salies vidurki.
4.8 mokiniai gavo 100 balq ivertinimus uZ valstybinius lietuviq kalbos ir literattros, anglq

ir rusq kalbq, informaciniq technologrjq ir istorijos brandos egzaminus, taip pat anglq kalbos
tarptautinius testus. Simas Rimalauskas surinlio 3 Simtukus.



5.Mokiniqpasiekimainacionalin€se,tarptuuti,e.e
m.:

0 5 gimnazistai LietuvOs mokini■ jalln司■i1010g■ 53-ёiasis kOnkurso,Angl■ kalbOs
ko」αrsO I_II klasё ms,59-可 i Lietuvos mokiniu Chemり 。S01impiados,LietuvOs geomokslЧ
olimpiados,LietuvOs mokiniЧ  XXXⅡ geOgrattos olimpiadOsも dies etapo dalyviai,l gimnazistas―
respublikiniO ADVENTUR gcOgrattOs ttini■ konlcurso,,Pttink LictuvO ir pasauli``も alies etapo H
宙etos laimё taas.

●2 gimnazistai… Haipsnio diplomai Sanlct Peterbuigo universiteto Tarptautinle rtlSЧ

kalbos 01implad● e.

0 1 gimnaziste… tarptautinio kOnlcurso Best in English l vietOs laimetda Lietuvae.

6.MokiniЧ ,mokytojЧ  irvadOVЧ  pasiekimai kituose konkursuOse 2021 metais:
e Socialines,,x faktO二 us``ir,,Nor財 `iniciatyvos,,Muzika suartinざ `― laimet● ai.

,,,Mё lyn可Ч mOkyklЧ“tink10 narё .

O FizikOs mokytga mctodininkё  I.Ribinskiene_InOvaty宙 ausiO Lietuvos mokyt● 0
apdovandimu kOnkursO nominante.Europos mokyklu tinklo pr● ektO SCIENTIX ambasadOre
Lietuvde ir Etlrop● e nuo 2021 m."Scient破 “ambasadoriai yra tarptautines bendruomenes,
remianё iOs STEM S宙 etiml,dalis,pasireng9 dalytis,,scicntix``veikla naciOnaliniu lygmeniu ir
vaidina aktyvЧ  vaidmeni remdami sTEM S宙 ctimo nallJOveS nc tik savO salヵ e,bet ir vis● e
EllropoJe.

o [vertintas ir daugiau kaip penkerius metus ,,Junior Achievement..
vadovo gimnazijos direktoriaus Donato vasiliausko darbas - jis gavo
Achievement" vadovo salvatores Nigro pasira5yt4 pasiekimq sertifi kai4.

Dzlkijos regiono
Europos ,,Junior

o DidZiausia eksporto potencialo, perspektyviausio vienaragio ir geriausio sprendimo
verslui bendrove pipalintaAlytaus Jotvingiq gimnazijos,,Trustyo'bendrive, sukurusi kibemetinio
Pugumo sprendimus pasauliui: dirbtinio intelekto tinklatapiq apsaug?, greitesni svetaines ikrovim4jaunrriq bendroviq Expo 2021 mugeje 2021 m.lapkridio -6n., 16 -l,armelano., komanda tapo
geriausia bendrove 2021m. kovo men.

o Alytaus Jotvingiq gimnazijos komanda * geriausia Dzlkijos jaunoji bendrov d 2OZl
Lietuvos Alytaus regiono jaunimo antreprenerystes ir finansinio ra5tingurno wganiiacijos,,Lietuvos
Junior Achievementoo organizuotoje internetineje stovykloje mokiniam-s ,,Chal[nge The Challenge.,.

o Eva Slikaite, AMS jaunimo apdovanojimq uZ akademinius pasiekimus II vietos
laureate.

o VilniusTech universiteto ,,ATEITIES INZINEzuJOS" III sezono projektiniq darbq
konkursas. D. Seredocho projektinis darbas ,,Kabineto arba kitos patalpos mikroklimato stebesenos
stotele" laimejo I viet4 Salies etape.

o T. Krupavidius - geriausias Alytaus Jotvingiq gimnazijos matematikas (Kauno
technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslq Amfteto nominacija ir padeka)

r S. Nedzinskaite i5leido savo krlrybos poezijos knyge ,,TAS ZVILGSNIS, KURIS
NELEIDO PAJUDETI Is vIETos" lietuviq ir anglq kalbomis.

T.Sekmingai igyvendinta STEAM ugdymo proverZio strategija, numatanti mokiniq ir
mokytojq isitraukim4, kompetencijq ugdymo metodik4, vadovaujantir SfgVf SCHOOL LABEL
kriterijais ir elementais. Mokytojq isitraukimas i STEAM ugdym4"-98 proc., mokiniq isitraukimas iSTEAN{ ugdym4 -96 proc. Abiturientq, pasirinkusiq STEAIvi srities siudi.las, dalis -'35 pro.. nuo
visq abiturientq skd.

8. Modernizuotos irlar naqai irengtos ugdymo aplinkos:
o STEAM maisto technologijq kabinetas (atnaujinta maisto technologijq patalpos ir

iranga);
o Technologijq kabinetas-laboratorija aprlpinta nauja skaitmenizuota iranga irpriemonemis: lazerines graviravimo ir pjaustymo stakies ir darbui ieikalingos medZiagos,-^uzo

forln江 O cNC ttezavimo stakles;3D spausdintuvas;pramoninis sillrblys;Arduino priemoniЧ
rinkiniai(7000 Eur).

つ
４



oAutomobilir+ mechanikos technologijq kabinetas @
simuliatorius (8000 Eur);

o Bendradarbystes erdve;
o frengtas muzikos kabinetas su pilnu muzikos instrumentq komplektu;
o Atnaujintos sporto sale.

_ g.Pradeti igyvendinti 2 Erasmus* programos projektai, skirti mokytojq STEAM
kompetencijq ir mokiniq skaitmeniniq kompetencij q ugdymui :

o2020-l'LT01-KA10l-077744,,STEAM ugdymo populiarinimas ir itraukimas,
\!!*1 inovacijq kultflrq mokykloje* - 37629 EUR. I mokytojai ir 2 vaiovai tobulino anglq kalbos,
STEAM metodq ir ugdymo strategijq kompetencijas tarptautiniuose mokymuose ispanijoje,
Italijoj e, Estijoj e ir Kroatij oje.

o2020-l-8S01-KA229-082l7l,,Code Your Future" - 26115 EUR. fgyvendintos 5
edukacines partneriq veiklos virtualiu bfrdu. 2021 m. spalio men. Valensijoje iiyf.o pirmasis
proj ekto partneriq susitikimas.

10. Gautas ES finansavimas-akreditacija ilgalaikiam Erasmus* Projekto Numeris: 2020-
1-LT0l-KA120-SCH-094787,,Fenomenu gristo ugdymo diegimas Alytaus Jotvingiq gimnazijoje,,.

11. Organizuotas unikalus STEAM ugdymui skirtas renginys visai bendruomenei",,6ko
STEANIIsavaite 2021``.Dalyvav0 85 mokiniu ir

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

inial praquslu l■ etll veik10s 'ezultatai

Me■ uttduOtys(01iau_
磁duotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys iwkduos)

Pasiekti rezultttai[jЧ

rodikliai

1.1. Pagerinti
mokiniq, turindiq
mokymosi sunkumq,
ugdymosi rezultatus
ir sumaZinti atotrDki.

1.2. Plesti mokiniq
gamtamoksliniq,
skaitmeniniq,
matematiniq ir kitq
kompetencijq
ugdym4
projektuose.

1. UZtikrinama
veiksminga
mokymosi pagalba
mokiniams, kuriq
pasiekimq lygis
(vieno ar keliq
dalykq) Zemesni
nei numatyta
Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
bendrosiose
programose, ir
mokinys nedaro
paZangos.

2. Skatinamas
dalykiniq ir
bendrqjq
kompetencijq
ugdymas per
projekting veikl4,
itraukiant ivairiq
gebejimq mokinius.

1.1. Mokiniq skaidius,

itrauktq i individualizuotas
konsultacijas - 100 proc.

1.2. Pasiekusiq
patenkinama lygi mokiniq
skaidius - 98 proc.
(Palyginus su2020 m. (96
proc.), siektinas teigiamas
pokytis 2 proc.)

2. l. [gyvendintos Erasmus*
programos KA229 proj ekto
,,Code Your Futureoo veiklos
-4.

2.2. P ateiktos parai5kos
projektams - 2.

1.1. 100 proc.
mokiniq (50) sudaryti
Svietimo pagalbos
planai ir itraukti i
individualizuotas
konsultacijas
1.2. 99,8 proc.
mokiniq pasieke
patenkinamA lygi.
Palyginus su 2020 m.

- 3 proc.

2.1. fgyvendintos 5
virtualios partneriq
edukacines veiklos su
mokiniais. Projekto
koordinbtoriq
susitikimas Ispanij oj e
2021m. spalio men.

2.2.L Projektas su
Kanados Lituanistine
mokykla "Toronto
Auk5tesnieii

1.



2.3. {trauktq mokiniq
skaidius padides nuo 70 iki
85 proc.

Lituanistiniai kursai "
(2021-2022m.)
"Lietuvos kultoros
paveldo savitumas".
Mokiniq skaidius
(Toronto 22 ir 23
Jotvingiq)
2.2.ZSporto remimo
fondui parai5kos Nr:
SRF-FAV.2O2I-I-
0731 ,,Alytus Juda
sveikai Sokio ritmu" -
t9,990 EUR.
2.3. ftrauktq mokiniq
skaidius 87 proc.

1.2.1. Stiprinti
gimnazijos lyderystg
Svietimo
bendruomenese
miesto, Salies,
europiniu lygmeniu.

2.2. Burti
gimnazijos
bendruomeng,
atnaujinant misij4,
vizijq, vertybes,
strateginius tikslus.

1. Tgsiamas
bendradarbiavimas
SU

progimnazijomis.

2. STEAM ugdymo
strategijos sklaida
Lietuvoje.

3. STEAM ugdymo
strategijq patirties
pasidalijimas su
Kroatijos mokykla
Splito mieste.
1. Bendruomends
susitarimai
strateginiams
pokydiams.

1.1. STEAM ugdomoji
veikla progimnazijoms
,,Pab[k gimnazistu'0.

ftrauktq mokyklq skaidius -
4, 1 mokykla daugiau nei
2020 m.

2.1 . P atyrimine konferencij a

,,STEAM iSSrlkis". 2020 m.
sklaidoje dalyvavo 17
Alytaus miesto mokyklq,
2021m. planuojame 10

Lietuvos mokyklq.

3. 1. Tarptautines virtualios
dirbtuves.

1.1 Mokymai
bendruomenei

,,Or ganizacij o s misij o s,

vizijos, vertybiq
formavimas. Komunikacij o s

strategija".
1 .2. Atnaujintas strateginis
planas, misij a, vizija, tikslai
ir prioritetai.

1.1. STEAM ugdymo
savaite su
progimnazijq 8 klasiq
mokiniais. 202t m.
gruodZio 13-15 d.

Dalyvavo 5 -
progimnazijos (2
mokyklomis daugiau
nei2020 m.).
Mokiniq skaidius -
275.
2.1. Patyrimine
konferencija Vilniuje
,,Tlkstantmedio
mokyklq" programos
STEAM ugdymo
dirbtuves (2021m.
spalio 15 d.) Svietimo
institucijq skd. - 10.

STEAM ugdymo
konsultacijos 3
Lietuvos mokykloms.
3.1.2021m. spalio 26
d. IV Marko Marulid
gimnazija Splite,
Kroatijoje.

1.1 Sutclkta

24 mokytojq ir
vadovrtr komanda,

itraukta i Strateginiq
pokydiq planavim4
2021-2023 m.
1 .2. Strateginis planas
2021-2023 m. -
https://www.iowineiusim
naziia.ltlimages/pdfl Jotvin

4



gi%C5 %B3_gimnazij os_q
trateeinis 2021-
2023 m. paskutinis2.pdf

1.3. Skatinti
mokytojq tobulejim4
netradiciniais bodais :

o Mokytojas -
mokytojui;

o Nuotolinio
mokymo patirties
sklaida Lietuvoje;

o Tarptautinir+
mokymq patirties
sklaida ir diegimas.

1. Patobulintos
skaitmeninio
raStingumo
kompetencijos.

2. Tgsiama
tikslinga lyderyste
nuotolinio
mokymo patirties
sklaidoje Lietuvos
Svietimo
bendruomenei.

3. {gytos ir
patobulintos
Snekamosios anglq
kalbos
kompetencijos,
pasirengta
dalyvauti
tarptautiniuose
mokymuose.
4.Pitaikyta
SCIENTIX dalykq
integravimo
metodai, diegiant
STEAM ugdyma.

1. 1. Seminarai,,Mokytojas-
mokytojui" - 3. Pageres
tiksliqjq mokslq,
humanitariniq, gamtos ir
socialiniq mokslq nuotoliniq
pamokq kokybe: paZangos ir
veiklos kokybes isivertinimo
rodiklio ,,Man reikia
daugiau pagalbos, mokantis
nuotoliniu btdu" vertes
pokytis nuo 2,6 iki2,9.

2. 1. Nuotolinio mok)rmo
patirties sklaida - 2.

3.1 . Suburtas anglq kalbos
paramos klubas. 7 mokl.tojai
pasieks B1.1. lygi.

4. I.SCIENTIX integruotq
STEAM pamokq scenarijai
pritaikyti netradicinio
ugdymo renginyje,,STEAM
i55ukio savaite gimnaziioie".

1.1. ,,Mokytojas-
mokytojui" metodiniai
seminarai,
konsultacijos
gimnazijoje-5 (20ak.
val.)
PaZangos ir veiklos
kokybes isivertinimo
rodiklio ,,Man reikia
daugiau pagalbos,
mokantis nuotoliniu
b[du" vertes pokytis
u.to2,6 iki2,9.
2.t Nuotolinio
mokymo patirties
sklaida - 6 renginiai:
,,Siuolaikiniq
technologijq
panaudojimas, mokant
matematikos
nuotoliniu b[du"
(2021m. sausio 26 d.)
,Nuotolinio mokymo
patirties sklaida"
(2021 m. vasario 20
d.)

,,Veikime ir
bendradarbiaukime"
(2021 m. balandZio 8

d.) - 2 prane5imai.

,,Ugdymo sekmiq
mozaika" (2021 m.
vasario 15 d.) 3

prane5imai.

3.1. 7 mokytojai
mokesi anghl kalbos
parengiamuosiuose
kursuose 81.1.
(Erasmusf KA101
projektas), 3

mokyojai - tobulino
anglq kalbos
gebejimus Italijoje.
4.1. ,,Eko STEAM
savaite" 2021 m.
birZelio 7-lI d.
Suorganizuota eko
STEAM patyriminiq



6

4.2.\traukta mokiniq - 8 5

proc., mokytojq - 85 proc.,
15 proc. daugiau nei2020
m.

18 i5vykq.
https :{u,rlT l,. ietvin giu
gi rnnaziia. ltlnaui ienos
/4.24-steam-savaite-
2A2l
Dalyvavo 85 proc.
mokiniq ir 85 proc.
mokytoiu.

1.4. Ugdymo
bendruomeniniq
aplinkq kurimas.

l.Parengta
technologijq
kabinetq baze
atnaujintq
technologijq
bendrqjq ugdymo
programq I-II
klasiq

igyvendinimui.

2.Bendruomene
bendradarbiauja
SiuolaikiSkai
modernizuotoje
pozityvioje
aplinkoje, kurioje
vyks mokiniq
savivaldos,
mokytojq ir
mokiniq k[rybines
dirbtuves,
projektiniai
susitikimai,
gimnazijos tarybos
pasitarimai.

l.l.Modernizuotas 1

technologijq kabinetas.

1.2. {gyvendinamos
atnaujintos technologijq
bendrosios ugdymo
programos gimnazijos I-II
klasems - 3.

2.1. Bendradarbystes erdve -
1.

2.2. Naujos bendruomenes
iniciatyvos - 3.

2.3. Naujos neformalaus
vaikq Svietimo kryptys - 2.

1.1. Modernizuota
technologijq kabinetq

-3.
1.2. Pasirinktos I-II
klasiq 2 technologijq
ugdymo programos:

,,Gaminiq dizainas ir
technologijos",
,,Konstrukcines
medZiagoso',

,,Konstrukcinds
medZiagos ir
elektronika".
2.I. Bendradarbystes
erdve -1.
2,2. STEAM
komandos pasitarimai
-4,
Mokiniq tarybos
pasitarimai ir
kurybines dirbtuves -
16, virtualios
konferencijos ir
paskaitos su Europos
ir pasaulio
mokslininkais,
Europos parlamentu -
5
J) Erasmus*
projektiniai
susitikimai - virtual[s
tiltai su partneriais - 3,
japonq kalbos
pamokos -16.
2.3. STEAM krypties
2 NVS bureliai:
,,IT sprendimai ir
vetslurnas"
Neformalaus ugdymo
projektas ,,Jiirat0 ir
Kastytis" (integruotas
lietuviq kalbos, IT ir
biologiios)



2.Uttduo笠 1,ne卜γkdytos ar i■7kdytos iこ dalies dOl numa tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareigybEs apralyme nustatytas funkcijas vertinimas

svarl1 ei buvo atlikta veiklos rezultatams
UЙduotys/veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. 1. Gautas ES finansavimas-akreditacija ilgalaikiam
Erasmus* proj ektui Numeris : 2020 - l -LT 01 -KA 1 2 0 -
SCH-094787,,Fenomenu gristo ugdymo diegimas
Alytaus Jotvingiq gimnazijoje";

Sio projekto finansines galimybes leis
gimnazijai susipaZinti su Fenomenu gristo
ugdymo metodika tarptautiniuose mokymuose ir
darbo stebej imo veiklos e, uLmegzti parhrerystes
su Skandinavijos Salimis ir sukurti unikali4
fenomenu gristo ugdymo strategii a simnaziioie.

3.2. Sutelkta 23 mokytojq, Svietimo pagalbos
specialistq ir vadovq komanda,,Alytaus Jotvingiq
gimnazij os mokiniq akademiniq rezultatt4 ir
abiturientq valstybiniq brandos egzaminq rezulta.u4
proverZio strategijai" parengti (Dir. isak. 2021-09-
30 Nr. Yl-162,2021-10-12 Nr. V1-180)

I5analizavus paskutiniq pandeminiq metq
abiturientq ir mokiniq akademinius rezultatus,
gimnazij os direktorius inicij avo ProverZio
strategijos rengim4. Tikslas - pagerinti
akademinius pasiekimus, maZinti paZangos
atotr[kius, kurti itraukiojo ugdymo metodik4,
stiprinti STEAM ugdym4, kultUriniugdym4 ir
skatinti lyderystg bendruomeneie.

3 .3 .Gimnazij os bendruomen6 sutelkta dalyvauti X
faktoriaus ir Norfa socialindje iniciatyvoje ,,Muzika
suartina'o

Laimetas pagrindinis prizas- 14500 eurq.
Atnauj intas muzikos kabinetas, gautas muzikos
instrumentq komplektas. garso aparatrira.

3.4. Modernizuota, atnaujinta sporto sale - 45000 eurq. Saugus fizinis ugdymas, naujos populiarios
sporto Sakos - lauko teniso - integravimas

3.5. Europos Melynqjq mokyklq tinklas Gimnazrla tapo Europos Melynqjq mokyklq
tinklo nare, pledia STEAM ugdymo galimybes
tarptautineje erdvei e.

Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

ataska



4 - labai gerai
5. 1 . Informacijos ir situacijos valdymas atliekant fuirkcii as 1□ 2□ 3□ 4□

■2事tekli■ (2mOgiこ ktliЧ ,laiko ir mate」 aliniり )paskirstymas 1□ 2□ 3□ 4□

5.3.Lvdewstёs ir VadovⅣ imo efekサ vumas 1□   2□   3□   4□
5.4. Ziniq, gebejimq
siekiant rerultatttr

ir igfldZiq panaudojimas, atliekant funkcijas 1□ 2□ 3□ 4□

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1□ 2□ 3□ 4□

IV SKYRIUS
PASIEKTv REZULTATv VYKDANT UttDUOTISISIVERTINIMASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIⅣIAS

Donatas Vasiliauskas 2021-01-18

V SKYRIUS
VERTINIPIO PAGRINDIⅣIAS IR SIULYⅣ IAI

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:

Direktorius

6. ant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
6.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neirykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. {vykdytane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdya pagal sutartus veftinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7.1.Gilinsiuosi i fenomenu

7.2.

(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas)

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

9. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

(vardas ir pavarde) (dat→

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (para5as)
teises ir pareigas igyvendinandios institucij os
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo fstaigos atveju - meras)

(vardas ir pavarde) (dat→



Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (parasas) lvaraas lr pavarae; (d.tr)


