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DIREKTORĖS DAIVOS DIRSIENĖS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-01-17 Nr.SD-23/2019-02-27 Nr. P19-260
Naujamiestis
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2018 metų tikslas, uždaviniai, priemonės

Siekinių įgyvendinimo
vertinimas
1. Ugdymo(si) sąlygų ir strategijų, padedančių mokiniams saugiai ir sėkmingai mokytis,
tobulinimas ir įgyvendinimas
1.1. Kurti saugią ugdymo(si) aplinką
100 %
1.2. Formuoti mobilias mokymo(si) erdves
100 %
1.3. Stiprinti skaitmeninį-technologinį komunikavimą
80 %
1.4. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą stiprinant mokytojo
80 %
dalykines kompetencijas
2. Skatinti pilietiškumu ir savanoryste grįstą bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinti gimnazijos
ryšius su partneriais
2.1. Efektyvinti gimnazijos ir socialinių partnerių, mietelio įstaigų 100 %
bendradarbiavimo ryšius
2.2. Stiprinti mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų)
90 %
bendradarbiavimą padedant mokiniams mokytis
2.3. Plėsti šeimų socialinių įgūdžių stiprinimą ir tėvų pedagoginį
80 %
švietimą
2018 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys atitiko 2017–2019 metų strateginio plano tikslus:
ugdymo(si) sąlygų ir strategijų, padedančių mokiniams saugiai ir sėkmingai mokytis, tobulinimas
ir įgyvendinimas; skatinti pilietiškumu ir savanoryste grįstą bendravimą ir bendradarbiavimą,
stiprinti gimnazijos ryšius su partneriais
Dėmesys skirtas saugios ugdymui(si) aplinkos formavimui, mobilių edukacinių erdvių kūrimui,
ugdymo proceso organizavimo tobulinimui. Įkurta 10 vidaus aktyvaus mokymo(si) edukacinės
erdvių, stiprinančių mokinių kūrybinius, socialinius, pažintinius gebėjimus. Įrengta mini
laboratorija gamtos mokslų pamokoms, 1–5 klasių mokinių praktinėms veikloms,
eksperimentams, bandymams organizuoti. Telkiant mokytojų komandas sukurta gimnazijos
vidaus ir lauko edukacinė infrastruktūra, suteikianti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui
prisidėti prie idėjų teikimo, naujų erdvių formavimo, esamų tobulinimo ir papildymo. Gimnazija
pripažinta 2018 metų Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso
nugalėtoja. Įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos komiteto padėka ,,Lietuvos mokyklų
edukacinių erdvių 2018 metų konkurso nugalėtojai“. Patirtis pristatyta Vilniuje, Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro organizuotoje tarptautinėje konferencijoje ,,Edukacinės erdvės ir
ugdymo procesas“. Organizuoti edukacinių erdvių kūrimo patirčių pristatymai ir konsultacijos
Panevėžio rajono ugdymo įstaigų, Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Rygos (Latvijos
Respublika) vaikų ir jaunimo centro mokytojams.
Mokinių saugiam ir sėkmingam mokymuisi stiprinti 2018 m. gimnazijoje buvo vykdomi
edukaciniai projektai: „Erasmus+“ KA2 „Prosocial Values“ ir ,,The use of robotics to prevent
bullying and to encourage the participatio of the girls inscientific studines“ kartu su Panevėžio
rajono švietimo centru; įrengta bibliotekoje erdvė robotikos užsiėmimams, prevenciniams
užsiėmimams; „Erasmus+“ KA1 projektas ,,Mokykla be sienų – ugdymas(is) kitaip“, mokytojų
komandų tarptautinis mokymasis ir įgytos patirties integravimas tobulinant ugdymo procesą
pamokose (mokymai Ispanijoje, Portugalijoje, Islandijoje, Anglijoje); „eTwining“ 4 projektai

7–II klasių mokinių matematikos gebėjimų ir komunikavimo įgūdžiams stiprinti; „Panevėžio
rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ – tai I–II klasių mokinių matematikos
patyriminio mokymo(si) įgūdžiams formuoti, stiprinti ir pasiekimams gerinti skirta programa;
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“
projektas gimnazijoje – tai kūrybinis projektas, suteikęs sąlygas mokinių grupėms kartu su
mokytojais dalyvauti šešiose integruotose mokomosiose programose įvairiose Lietuvos
Respublikos vietose; Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Skaitau, pažįstu pasaulį
ir save“, skirtas motyvuoti mokinius skaityti, stiprinti skaitymo įgūdžius, plėsti kultūrinį akiratį;
tęsiamas „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistemos (toliau – OPKUS) diegimas
gimnazijoje. Gimnazijai 2018-08-08 suteiktas pažymėjimas Nr. OM7.2.21, kuris informuoja, kad
Naujamiesčio gimnazija laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių „Olweus“ patyčių
prevencijos programas, standartų; projektai „Samsung Mokykla ateičiai“, „IT turinio kūrimo
išbandymas pradinėse klasėse“.
Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys kurti bendrus edukacinius, socialinius, kultūrinius
projektus, keistis patirtimi su Kauno Prano Daunio ugdymo centru (SUP mokinių ugdymas), su
Trakų meno mokykla (mokinių kūrybiškumo skatinimas), Naujamiesčio lopšeliu-darželiu
„Bitutė“ (užsienio kalbos mokymo tęstinumas), tariamasi su Rygos (Latvijos Respublika) vaikų ir
jaunimo centru (mokinių, mokytojų komunikavimo užsienio kalba kompetencijų ugdymas).
Sudaryta prevencijos prieš patyčias sutartis vykdant valstybės planavimo projektą „Saugios
aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001.
Buvo tęsiamos veiklos, įgalinusios telkti aktyvius tėvus (globėjus, rūpintojus) į gimnazijos
veiklas. Įkurtas aktyvių tėvų (globėjų, rūpintojų) klubas, tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami
padėti organizuoti profesinio informavimo pamokas, būti aktyviais dalyviais gimnazijos
bendruomenės renginiuose. Ieškota naujų bendradarbiavimo formų su socialiniais partneriais,
užmegzti nauji ryšiai.
Buvo vykdomi projektai: vasaros ir poilsio stovyklos „Kurk, pažink, tobulink save“,
„Bendradarbiaukime kurdami“ kartu su Naujamiesčio bendruomenės šeimomis (Naujamiesčio
piliečių draugija); Šeimų, vaikų sveikatos įgūdžių stiprinimui projektai: „Augu nepriklausomas“,
„Gamtos vaistinėlė“, „Sveikame kūne – sveika siela“; projektas „Skaitau – pažįstu pasaulį ir
save“ kartu su Trečiojo amžiaus universitetu, Šv. Mato bažnyčia, visuomenine organizacija
„Menų sala“, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); išleistas 2019 metų kalendorius iliustruotas
gimnazijos mokinių kūrybiniais darbais apie vietovardžius, įrengta lauko bibliotekėlė, įrengta
skaitymo lauke erdvė, organizuotos kūrybinės dirbtuvės; projektas „Knygų kojos“, vykdomas
kartu su Trečiojo amžiaus universitetu, Šv. Mato bažnyčia, visuomenine organizacija „Menų
sala“, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); rengiamos skaitymo popietės vaikams, senoliams;
skatinama mokinių socialinė, karitatyvinė veikla; kūrybinis menų projektas paaugliams „Jaunasis
skulptorius“ kartu su Latvijos (Ledurgos meno mokyklos) ir Estijos (Rakverės amatų mokyklos)
mokinių ir mokytojų komandomis, skatinama mokinių individuali kūrybinė raiška,
komunikavimo ir socialinės kompetencijos; kūrybinis projektas ,,Kalėdos po angelo sparnu“
kartu su socialiniu partneriu Naujamiesčio lopšeliu-darželiu „Bitutė“ (edukacinių erdvių kūrimas
Kalėdų laikotarpiu).
Vykdomi tradiciniai, visą bendruomenę telkiantys edukaciniai renginiai: „Mokyklos garbė“,
„Kalėdų misterija“, konferencija „Esame savo krašto vaikai“, protmūšiai, skirti Vasario 16-ajai.
Pasirašytos 3 sutartys su naujais gimnazijos rėmėjais, 6 sutartys su socialiniais partneriais.
Susitarta dėl prioritetų, veiklos formų, būdų.
II SKYRIUS
2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

1.1. Bendruomenė
supažindinta su
pasikeitusiais
reikalavimais asmens
duomenų apsaugos
srityje

1. Įgyvendinti
Asmens
duomenų
apsaugos
reglamentą

Užtikrintas
Asmens
duomenų
apsaugos
reglamento
reikalavimų
laikymasis

1.2. III ketv. atnaujinti
asmens duomenų
apsaugos vidaus teisės
aktai dėl duomenų
apsaugos

1.1.1. Supažindinta įstaigos
bendruomenė:
Mokytojų tarybos posėdžio
2018-08-30 protokolas
Nr. M2-6
Gimnazijos darbuotojų
susirinkimo 2018-08-30
protokolas Nr. 1.
Pasirašyti sutikimai su
darbuotojais dėl asmens
duomenų (AD) rinkimo ir
tvarkymo, dėl konfidencialios
informacijos saugojimo.
1.1.2. Klasių vadovai
informavo mokinių tėvus,
(globėjus, rūpintojus)
2018-09-03, pasirašyti
sutikimai dėl vaiko asmens
duomenų tvarkymo, sutikimai
dėl vaiko atvaizdo naudojimo,
sutikimai vykimo ugdymo
proceso metu ar po pamokų į
vaikų turizmo renginius
Lietuvos Respublikoje.
1.2.1. Parengti dokumentai:
Asmens duomenų tvarkymo
taisyklės, Mokinių asmens
duomenų tvarkymo taisyklės,
Vaizdo duomenų tvarkymo
taisyklės, Privatumo politika,
Konfidencialios informacijos
nustatymo ir naudojimo bei
konfidencialumo laikymosi
Panevėžio r. Naujamiesčio
gimnazijoje tvarkos aprašas
(direktoriaus 2018 m. gegužės
25 d. įsakymas Nr. V-14).
Patvirtintos asmens duomenų
(AD) rinkimo ir tvarkymo
sutikimo formos, sutikimai dėl
vaiko asmens duomenų
tvarkymo, dėl vaiko atvaizdo
naudojimo, dėl vaiko vykimo
ugdymo proceso metu ar po
pamokų į vaikų turizmo
renginius Lietuvos
Respublikoje (direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymas Nr. V-201).
Dokumentuose yra
nustatytos procedūros, kaip
bus įrašomas, gaunamas ir
užfiksuojamas duomenų
subjekto sutikimas dėl asmens
duomenų naudojimo

1.3. Nustatytos procedūros,
kaip bus įrašomas,
gaunamas ir
užfiksuojamas duomenų
subjekto sutikimas dėl
asmens duomenų
naudojimo konkrečiais
tikslais.
1.4. Paskirtas darbuotojas,
kuris atliks asmens
duomenų apsaugos
pareigūno funkcijas.

2. Stiprinti
bendradarbiavimą su
socialiniais
partneriais

3. Inicijuoti
gimnazijos
rėmėjų paiešką

Sudarytos
bendradarbiavimo
sutartys,
susitarta dėl
veiklų
prioritetų

Papildomų
lėšų
pritraukimas

2.1. Sudarytos ne mažiau
kaip 3 sutartys su
socialiniais partneriais

2.2. Susitarta dėl
bendradarbiavimo
prioritetinių sričių

3.1. Parengti ne mažiau kaip
2 susitarimai su naujais
gimnazijos rėmėjais,
aptariant galimas ir teisėtas
rėmimo formas

konkrečiais tikslais.
Atnaujinti darbuotojų
pareiginiai nuostatai
mokytojų (direktoriaus
2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas
Nr. 49).
Pasirašyti sutikimai su
darbuotojais dėl asmens
duomenų (AD) rinkimo ir
tvarkymo; dėl konfidencialios
informacijos saugojimo.
1.4.1. Paskirta sekretorė,
laikinai atsakinga už duomenų
apsaugą (direktoriaus 2018 m.
gegužės 25 d. įsakymas
Nr. V-149), iki bus sudaryta
sutartis su pareigūnu.
Sudaryta asmens duomenų
apsaugos konsultavimo
paslaugų teikimo sutartis
2018-10-29 Nr. 15. Paskirtas
(sutartimi) pareigūnas.
2.1.1. Sudarytos
6 bendradarbiavimo sutartys su
Panevėžio švietimo centru
2018-03-14; Kauno Prano
Daunio ugdymo centru
2018-09-19; Panevėžio rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru 2018-09-27;
Panevėžio r. Smilgių gimnazija
2018-10-11; Panevėžio r.
Naujamiesčio lopšeliu-darželiu
,,Bitutė“ 2018-11-11; Trakų
meno mokykla 2018-12-10.
2.2.1. Sutartyse susitarta dėl
bendradarbiavimo sričių:
mokinių kūrybiškumo
ugdymas ir ugdymo patirties
sklaida; edukacinių erdvių
kūrimo patirties sklaida ir idėjų
mainai; mokytojų dalykinių
kompetencijų stiprinimas ir
tėvų (globėjų, rūpintojų)
pedagoginis švietimas
Parengti 3 susitarimai: su
ūkininku Vaidu Čepuliu
2018-12-14 (pagalba
organizuojant mokinių
profesinį informavimą);
renginio „Mokyklos garbė“
nominacijos „Metų
sportininkas“ įsteigimas; su
ūkininku Kęstučiu Ragažinsku
2018-12-14 (pagalba

organizuojant mokinių
profesinį informavimą);
renginio „Mokyklos garbė“
nominacijų (3) „Metų
mokinys“ įsteigimas; su Sigita
ir Sigitu Pūrais „Dekoratyvinis
augalų ūkis“ 2018-11-11
(pagalba plečiant gimnazijos
lauko erdvių formavimą
želdiniais. Renginio
„Mokyklos garbė“ nominacijos
„Metų darbuotojas“ įsteigimas)
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1. –
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Mokytojų darbo apmokėjimo
sistemos įgyvendinimas
3.2. Naujų mokytojų pareigybių
aprašymų parengimas

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Paskirstytas mokytojų darbo krūvis.
Susitarta su mokytojų profesinės sąjungos atstovais
dėl mokytojų krūvio nustatymo tvarkos
Individualiai aptarti pareigybių aprašymai, susitarta
dėl valandų, skirtų darbui su gimnazijos
bendruomene
Buvo vykdoma daugiau nei 20 programų

3.3. Dalyvavimas projektų komandose,
projektų vykdymo priežiūra
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jų
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1. –
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
Pažymimas atitinkamas langelis
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus
Labai gerai X
vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo
Gerai ☐
rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus
Patenkinamai ☐
vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo
Nepatenkinamai ☐
rodiklius
6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Mokėjimo mokytis kompetencija (komunikavimas užsienio kalba)
Direktorė

Daiva Dirsienė

2019-01-17

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Gimnazijos tarybos 2019-02-06 posėdžio protokolo Nr. M1-2
nutarimas: „Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. Gimnazijos taryba
direktorės veiklą vertina labai gerai.“
Gimnazijos tarybos pirmininkė

2019-02-06

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos numatytos ir
papildomos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.

Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

2019-02-27

Labai gerai.

V SKYRIUS
KITŲ (2019) METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Parengti gimnazijos
2020–2023 metų strateginio
planą

9.1.1. Susitarta su
gimnazijos bendruomene
dėl gimnazijos vizijos ir
veiklų iki 2023 m.

9.2. Perkelti gimnazijos
muziejaus ekspoziciją į naujas
patalpas

9.2.1. Gimnazijos
muziejaus edukacinės
aplinkos pritaikomos
ugdymo procesui

9.3. Atnaujinti ugdymo proceso
organizavimo ir priežiūros
sistemą

9.3.1. Perskirstomos
ugdymo organizavimo
funkcijos ir atsakomybė.
Susitarta dėl funkcijų ir
siekiamo rezultato:
mokinio asmeninės
pažangos stebėjimo,
fiksavimo, vertinimo ir
savalaikės mokymo(si)
pagalbos teikimo.
9.3.2. Ugdymo proceso
priežiūra vyksta
nuosekliai, planingai,
siekiant geresnės
mokymo(si) kokybės ir

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1.1. Parengtas ir patvirtintas
gimnazijos 2020–2023 metų strateginis
planas.
9.1.1.2. Gimnazijos bendruomenė žino
įstaigos trejų metų viziją ir jai pritaria.
9.2.1.2. Gimnazijos muziejaus fondais
naudojasi įvairių dalykų mokytojai,
organizuojamos integruotos pamokos.
9.2.1.3. Muziejaus ekspozicijos
atnaujinimas vyksta bendradarbiaujant
su Naujamiesčio bendruomene (NPD).
9.2.1.4. Organizuojami ekspozicijos
pristatymai miestelio bendruomenei,
Trečiojo amžiaus universiteto
lankytojams
9.3.1.1. Pasidalytos atsakomybės dėl
ugdymo proceso organizavimo, susitarta
dėl funkcijų. Susitarimai įteisinti
dokumentuose.
9.3.1.2. Parengtas Mokinio asmeninės
pažangos stebėjimo, fiksavimo ir
pagalbos mokantis teikimo tvarkos
aprašas.
9.3.2.1. Parengtas Ugdymo stebėsenos
tvarkos aprašas.
9.3.2.2. Ugdymo proceso priežiūra
organizuojama skatinant mokytojų
tarpdalykinį bendradarbiavimą ir

mokinio asmeninės
pažangos

individualų profesinį tobulinimą.
9.3.2.3. Yra duomenų, įrodančių
mokinių mokymosi pasiekimų ir
asmeninės pažangos vertinimo sistemos
veikimą gimnazijoje ir daromą teigiamą
pokytį

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2019-02-27

Daiva Dirsienė

2019-02-27

Susipažinau
Direktorė

