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Gimnazija – tai ugdymo institucija, kurioje vertinamas kiekvienas bendruomenės narys.
Mokiniams gimnazijoje teikiamas kokybiškas išsilavinimas, formuojamos vertybinės nuostatos ir
sudaromos palankios sąlygos mokinių asmenybės raiškai.
Mokslo metus aukštesniu lygiu baigė 58 mokinių (9 proc.), pagrindiniu lygiu - 436 (64 proc.),
patenkinamu lygiu - 183 (27 proc.), nepatenkinamu lygiu 6 (1 proc.) mokiniai. Pagal mokinių
srautus geriausiai mokosi ketvirtųjų, antrųjų, trečiųjų ir pirmųjų klasių mokiniai. Visų mokinių
pažymių vidurkis - 8,3; pažangumas – 99 proc.
Gimnazijoje dirba 60 mokytojų, iš jų ekspertai - 5 (8 proc.), mokytojai metodininkai – 45 (75
proc.), vyresnieji mokytojai – 7 (12 proc.), mokytojai – 3 (5 proc,). Gimnazijoje 3,3 proc.
mokytojų stažas nuo 10 iki 15 metų, 6,6 proc. nuo 10 iki 20 metų, 90 proc. daugiau nei 25 metai.
Gimnazijos mokytojų vidutinis amžius 58 metai. Gimnazijos mokytojai dalyvavo 350 (5,8
d/mokytojui) dienas įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Vidutiniškai vienam
mokytojui teko 741 kontaktinės valandos, 372 nekontaktinės valandos ugdomajai veiklai planuoti,
pasiruošti ir vertinti, 210 valandų klasės vadovavimui bei 234 nekontaktinės valandos, susijusių su
profesiniu tobulėjimu ir veikla gimnazijos bendruomenei. Gimnazijoje pilnu etatu ir daugiau dirba
30 mokytojų. Gimnazijai buvo skirta 56,48 etato, išnaudota 51,51 etato.
2021 metais gimnazijoje vyko 4 mokytojų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo nagrinėta 7
klausimai ir priimta 17 nutarimai. Svarbiausi svarstyti klausimai: gimnazijos mokinių ir tėvų
nuomonės apie nuotolinio mokymosi kokybę tyrimo pristatymas, mokytojų tarybos sekretoriaus
rinkimai, gimnazijos 2020 metų veiklos rezultatų ir prioritetų pristatymas 2021 metams, Panevėžio
Juozo Balčikonio gimnazijos I-IV klasių mokinių ir jų tėvų NŠA apklausos rezultatų pristatymas,
gimnazijos 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas, mokytojų atstovo delegavimas į gimnazijos
tarybą, gimnazijos mokinių pusmečių ir metiniai ugdymo rezultatai.
Per 20 tradicinių antradieninių mokytojų susirinkimų nuotoliniu būdu apsvarstyta 50
aktualių klausimų. Gimnazijoje gerėja informacijos sklaida, darbo drausmė ir gimnazijos veiklos
efektyvumas. Tai ypač svarbu organizuojant darbą nuotoliniu būdu.
2021 metais 174 mokinių tapo 43 įvairių dalykų respublikos, apskrities ir Panevėžio miesto
olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais ar prizininkais. Mokinius olimpiadoms, konkursams
bei varžyboms ruošė 31 mokytojas: R.Burbaitė parengė po 37 mokinius, K.Bražinskas ir
I.Tvarijonienė po 9, V.Ivanauskaitė, J.Jurevičiūtė, G.Arsabienė ir V.Rimaitė po 8, V.Gudaitė ir
G.Juzulėnienė po 6, V.Devindonienė ir E.Tumėnaitė po 5.
48 mokiniai dalyvavo ,,Kengūros“ konkurse ir 9 mokinių pateko į geriausių Lietuvos 50-tukus,

177 informacinių technologijų ,,Bebro“, 139 robotikos konkursuose, 12 ekonomikos ,,Junior
Achievement“, Fotono, Fizikos olimpo konkursuose ir Nacionalinėje mokinių akademijoje. 2021
metais 26 gimnazistai mokėsi matematikos, informatikos ir fizikos akademijoje (MIFA) ir 33
mokiniai Panevėžio ekonominio verslumo akademijoje (PEVA). Gimnazijoje sukurta veiksminga
gamtamokslinio švietimo bei lavinimo sistema, kuri padeda formuoti mokslinę pasaulėžiūrą, plėtoti
kūrybines mokinių galias, atskleisti ir ugdyti talentus.
Prasidėjus nuotoliniam mokymui gimnazijoje naudojome virtualiąją mokymosi aplinką Moodle
ir bendravimui skirtą videokonferencijų platformą Zoom.
Paskirtos tradicinės Gimnazistų Metų mokinio nominacijos. Humanitarų srityje nugalėjo
Augustė Melaikaitė, realinių mokslų – Simonas Melaika. Gimnazijos garbės gimnaziste tapo
Simonas Melaika ir Erikas Laužadis. Šiemet jau septintą kartą rinkome raštingiausius gimnazistus
– tai Augustė Melaikaitė, Vesta Valaškevičiūtė, Agilė Kučinskaitė ir Elzė Voveriūnaitė. Įteikėme
profesorės Vilijos Targamadzės premiją už mokslinius ieškojimus – ji atiteko Simonui Melaikai.
Net 53 mokiniai pasirinko 28 dailės, muzikos, teatro, istorijos ir IKT projektinius- kūrybinius
darbus. Organizuota per 8 parodos gimnazijoje ir už jos ribų, gimnazija įsigijo 163 knygas ir
programinės įrangos vienetų, nupirkta 817 vadovėlių.
Beveik visus mokslo metus karantino sąlygomis dirbo muziejininkų - kraštotyrininkų būrelis,
kaupiama medžiaga muziejaus fonduose, tvarkoma materialinė bazė, tvarkomas ir pildomas
skaitmeninis muziejaus fondas, filmuojami ir fotografuojami svarbiausi gimnazijos renginiai, kurių
dėl karantino buvo nedaug. Filmuota, fotografuota medžiaga perkeliama į skaitmeninį archyvą
išoriniame kietajame diske ir papildo fondą. Dokumentai saugomi fondui skirtose spintose.
Gimnaziją ir gimnazijos istorijos muziejų aplankė 1956, 1961, 1971, 1980, 1981, 1990, 1991,
1995, 2001 metų laidų absolventai, pavieniai buvę mokiniai: Vilniaus politikos analizės instituto
bendradarbis Donatas Puslys, alpinistė, sportininkė ekstremalė Danguolė Bičkūnienė, LR seimo
narė, gimnazijos absolventė, profesorė Vilija Targamdzė, 1925 m. absolvento, istoriko Adolfo
Šapokos sūnėnas Algirdas Šapoka. Kartu su Vilniaus Šv. Kristoforo kameriniu orkestru
gimnazijoje lankėsi ir koncertinę programą pristatė 2006 m. gimnazijos absolventas, scenos menų
atlikėjas Dominykas Vaitiekūnas
Su Gimnazija ir muziejaus ekspozicija susipažino praeitos kadencijos seimo pirmininkas V.
Pranskietis, dabartinė seimo pirmininkė V. Čmilytė – Nielsen, gimnazijoje koncertavęs solistas
Rafailas Karpis ir akompaniatorius darius Mažintas, KTU D.E.C. projekto atstovai.
Vyko bendradarbiavimas su Panevėžio kraštotyros muziejumi. Gimnazijos istorijos muziejaus
medžiaga naudojasi Panevėžio kraštotyros muziejaus istorijos skyriaus vedėja Zita Pikelytė.
Sudarytas gimnazijos socialinis pasas. Nemokamas maitinimas skirtas 39 mokiniams (tai
sudaro 5,7 proc. gimnazijos mokinių), iš jų – 10 mokinių gauna maitinimą su pusryčiais. 36
mokiniams skirta parama mokinio reikmenims įsigyti. Gimnazijoje mokosi 136 mokiniai,
deklaravę gyvenamąją vietą ne Panevėžio mieste (124 mokiniai yra iš Panevėžio rajono). Mokosi
3 specialiųjų poreikių mokiniai, 2 mokiniai mokomi namuose.
Iš viso pravesti 521 individualūs pokalbiai su mokiniais ir 143 individualūs pokalbiai su
mokinių tėvais. Pagrindinės problemos išlieka tos pačios: pamokų lankomumas, mokinių santykiai
su tėvais, mokytojais, mokymosi motyvacija, mokinių sveikata.
Mokyklos vaiko gerovės komisijos 3 posėdžiuose buvo nagrinėti mokinių mokymosi poreikių
nustatymo klausimai. Nuolat bendradarbiaujama ir su Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba
(pagrindinės veiklos kryptys-specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, poreikių nustatymas, mokinių
ir tėvų konsultavimas, projektų vykdymas), Panevėžio socialinių paslaugų centru (pagrindinė
veiklos kryptis- bendradarbiavimas su atvejo vadybininku, planuojant ir teikiant socialines
paslaugas).
Sistemingai pildomas Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos mokinių maitinimo
žurnalas (SPIS). Mokiniams, kuriems skirta socialinė parama, karantino metu išdalinti maisto
daviniai. Organizuojant kokybišką nuotolinį ugdymą, ištirtas kompiuterinės technikos poreikis. 8

mokiniams buvo skirti kompiuteriai, mokymuisi nuotoliniu būdu.
Gimnazijos mokinių parlamento veikla 2021 žiemą ir pavasarį vyko nuotoliniu video
konferencijos būdu per Zoom platformą. Aktyviai bendradarbiaujant su JBG Alumni valdyba,
organizuoti renginiai – sėkmės istorijos “Pasilieku po skambučio”, I-III gimnazistų atranka vasaros
praktikai birželio 21-25 dienomis. Parlamentarų iniciatyva kartu su JBG Alumni pradėtas renginių
ciklas gimnazistų psichologinėms problemoms, atsiradusioms dėl nuotolinio mokymosi, spręsti.
Parlamentarams svarbus patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymas, todėl mokiniai sukūrė filmuotą
sveikinimą gimnazijos bendruomenei Vasario 16-osios proga “Kas man yra Lietuva?”. Paruoštas
virtualus kvietimas aštuntokams mokytis mūsų gimnazijoje, organizuotas virtualus šachmatų ir
kompiuterinio žaidimo „League of Legends“ turnyras, skatinantis bendruomeniškumą bei loginį
mąstymą, „Protenio“ lyga. Rugsėjo mėn. inicijuota akcija „Mink į gimnaziją žvaliai“. Nuo rugsėjo
vyksta gyvai susitikimai su alumniečiais „Pasilieku po skambučio“ apie perspektyvias profesijas,
fobijų įveikimą, kaip nebūti išskirtam visuomenės esant kitai lytinei orientacijai. Atnaujinti
renginiai, skatinantys gimnazistų bendruomeniškumą: akcija „Knygų kalėdos“, žaidimas „Angelai
sargai“, kalėdinis „Protenio“ protmūšis, „SIM Racing“ turnyras, 3x3 krepšinio turnyras, 6x6
tinklinio turnyras. . Ypač populiari Protenio lyga gimnazijoje; sukurta Protenio lygos svetainė
(https://protenis.lt), kurioje skelbiami faktai, turnyrinės lentelės ir galimybė pateikti klausimą;
karantino metu - virtualios Protenio lygos protmūšiai 2 kartus per savaitę, tiesioginė transliacija
JBG "YouTube" kanale; kompiuterinių žaidimų turnyras.
Sukurtas pažintinis filmas apie Juozo Balčikonio gimnaziją „Virtuali ekskursija į Panevėžio
Juozo Balčikonio gimnaziją“. Parengtas leidinio „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos
pristatymas svečiams“ projektas . Įsigyta nauja gimnazijos svečių knyga ( autorė menininkė Renė
Banaitienė).
2021 mokslo metais ketvirtų klasių mokiniai buvo supažindinti su bendrojo priėmimo į Lietuvos
aukštąsias mokyklas tvarka. 21 mokiniui suteiktos individualios konsultacijos profesijos
pasirinkimo klausimais.
2021 metų sausio mėnesį buvo organizuoti profesinio informavimo virtualūs renginiai
„Vyturio“, „Vilties“ ir „Saulėtekio“ progimnazijų mokiniams.
2021 m. kovo 17 dieną gimnazijos II klasių mokiniams buvo organizuota virtuali karjeros
diena, kurios metu buvo pristatytos studijų galimybės Vilniaus Universitete, iš KALBA LT lektorė
kalbėjo apie studijas užsienyje, ir mokiniams ir tėvams apie karjeros pasirinkimą kalbėjo
„Reitingų“ vyr. redaktorius G. Sarafinas ir gimnazijos direktoriaus pavaduotoja L. Dyburienė.
Bibliotekos paslaugomis 2021 metais naudojosi 688 mokiniai, 62 mokytojai, 22 kiti
gimnazijos bendruomenės nariai. Iš viso 772. Lankytojų skaičius (įskaitant ir virtualius
apsilankymus) bibliotekoje ir skaitykloje – 7645 lankytojai. 2020/2021 m. m. bibliotekoje ir
skaitykloje išduota 6843 vnt. dokumentų.
2021 m. m. įsigyta 817 egz. vadovėlių, 151 vnt. programinės, mokomosios bei grožinės
literatūros (iš jų 67 vnt. gauta dovanų). Nurašyta – 1904 egz. vadovėlių, 1220 vnt. susidėvėjusios ir
praradusios aktualumą literatūros. Bibliotekos fondas 2021 m. liepos 1d. – 19518 vnt. Einamasis
bibliotekos fondas kompiuterizuotas 99,5 proc. Skaitytojai aptarnaujami kompiuterizuotu būdu,
naudojant MOBIS programą.
Gimnazijos bibliotekos puslapyje Facebook socialiniame tinkle bei gimnazijos svetainėje nuolat
skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija: virtualios skaitymo svetainės ir portalai,
skaitmeninės knygos, parodos, naujienos, dovanos, renginiai, aktualios nuorodos nuotoliniam
mokymuisi ir mokymui.
Organizuotas renginys skaitykloje, skirtas rašytojo, dramaturgo Balio Sruogos 125-osioms
gimimo metinėms. Jo metu istorikas Juozas Brazauskas pristatė biografinę apybraižą apie Balį
Sruogą „Gyvenimas perbėgo per atmintį“, gimnazijos bibliotekai-skaityklai suteiktas Balio
Sruogos vardas.
Skaityklos patalpose nuolat eksponuojamos gimnazijos mokinių kūrybinių-projektinių darbų

parodos.
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, nuo 2021 m.
sausio mėn. vykstant nuotoliniam mokymui, švietėjišką informaciją teikė per el. dienyną TAMO.
Viso pateiktos 37 priemonės (skaidrės, lankstinukai, straipsniai). Daugiausiai konsultacijų,
informacijos, straipsnių, skaidrių pateikta asmens higienos ir užkrečiamųjų ligų profilaktikos tema
– 28. Apie traumas buvo pateikti 8 pristatymai, sveiką mitybą -2, žarnyno infekcijas – 5.
Gimnazijos kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų kuopoje šiuo metu yra 17 aktyvių
ateitininkų, iš jų 12 yra davę Moksleivio ateitininkų įžodį. Mūsų kuopos nariai daug prisidėjo prie
kasdienės misijos ,,Stogas Berčiūnams“. Savo balsą atiduodami Maxima projekte ,,Mes –
bendruomenė“ palaikydami Berčiūnų ateitininkų stovyklą. Projektą laimėjo ateitininkai ir
Berčiūnų stovyklavietėje esanti renginių salė turi stogą.
2021 metais gimnaziją baigė 173 abiturientai, kurie mokėsi 6 klasėse. Tai penkioliktoji laida,
kai mokiniai gimnazijoje mokėsi tik nuo 9-osios klasės (4 metus) ir trečoji laida kai priėmimas
buvo organizuotas centralizuotai.
Šiais metais abiturientai laikė 718 valstybinių egzaminų. Kiekvienam gimnazistui tenka 4,4
valstybinio egzamino. Visų valstybinių egzaminų vidurkis 71,01 balo. Buvo pateikta 7 apeliacijos.
Šiemet gimnaziją su pagyrimu baigė 13 mokinių. Dėl egzaminų rezultatų atestatų su pagyrimu
negavo 23 abiturientai. Pagal bendrą balų sumą ir gerai besimokančių mokinių skaičių gimnazijos
rodikliai prastesni nei ankstesniais metais. 169 mokinių įvertinimai siekia 90-100 balų, 243
egzaminai įvertinti 86-100 balais, 5 mokinių žinios įvertintos 99 balais, 11 mokinių žinios
įvertintos 98 balais. Labai aukšti kai kurių dalykų balų vidurkiai: lietuvių gimtosios kalbos – 60;
matematikos – 55; istorijos – 61; anglų kalbos – 81; biologijos – 77; fizikos – 63; chemijos –
64; informacinių technologijų – 79.
100 balų įvertinimų Panevėžyje gauta 58. Iš jų net 47 šimtukus gavo 35 gimnazijos mokiniai.
Tai sudaro 77 proc. visų Panevėžio miesto šimtukų. Gimnazijoje šešis šimtukus gavo Simonas
Melaika, Nerija Remeikaitė gavo 3 šimtukus, 5 mokiniai po du ir 28 mokiniai gavo po vieną
šimtuką. Labiausiai džiugina, kad labai aukštus 86-100 balų įvertinimus gavo 50 proc.
informacinių technologijų, 75 proc. anglų kalbos, 62 proc. biologijos, 20 proc. matematikos, 33
proc. lietuvių kalbos egzaminus laikiusių mokinių. .
Pagal bendrą balų sumą ir gerai besimokančių mokinių skaičių gimnazijos rodikliai prastesni
nei ankstesniais metais. 96 proc. abiturientų mokosi Lietuvos aukštosiose mokyklose. Daugiausia
abiturientų pasirinko socialinių mokslų studijas – 35 proc., biomediciną – 21 proc., fizinius
mokslus – 19 proc., technologinius mokslus – 17 proc. Per 92 proc. abiturientų mokosi valstybės
remiamose vietose. Net 4 proc. abiturientų pasirinko studijas užsienio universitetuose. Gimnazistai
studijuoja Jungtinės Karalystės, Olandijos ir Danijos universitetuose.
2021 metais buvo patvirtinta 1504800 eurų išlaidų sąmata. Iš jų: 1225600 eurų - mokinio
krepšelio lėšos; 271500 eurų - gimnazijos aplinkos finansavimas; 7700 eurų - specialiosios lėšos.
Gimnazijoje teikiamos mokamos kopijavimo paslaugos, gaunamos lėšos už valgyklos nuomą.
Lėšos naudojamos gimnazijos reikmėms pagal patvirtintas sąmatas. 2021 metais gimnazija gavo
fizinių asmenų pajamų 1,2 % mokesčio paramos 10035,81 eurų.
Rūpinausi kompiuterinės bazės ir interneto plėtra. Gimnazijoje įdiegtas bevielis internetas.
Gimnazija laimėjo savivaldybės finansuojamą projektą „Sidabrinė naktis 2022“.
Gimnazija, kaip socialinis partneris, dalyvauja Europos Sąjungos remiamuose trijuose
projektuose, juose gauta per 33220 eurų.
Ne visi 2021 metų gimnazijos tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti: dėl nuotolinio darbo
specifikos sunku buvo įgyvendinti pamokų stebėjimą ir jų veiksmingumą ugdymo procesui,
kabinetai nepilnai aprūpinti naujais baldais, neparengtas gimnazijos palėpės atnaujinimo
projektinis pasiūlymas, nesutvarkyta pasenusi elektros instaliacija naujojo pastato kabinetuose,
nebaigta kurti gimnazijos bendruomenės skatinimo sistema. Prasidėjus nuotoliniam mokymui
gimnazijoje per 2 savaites buvo pasirengta naudoti virtualiąją mokymosi aplinką Moodle ir

bendravimui skirtą video konferencijų platformą Zoom.
Dalyvavau 3 biudžetinių įstaigų vadovų skyrimo komisijų darbe. Esu Panevėžio kolegijos
tarybos narys. Aktyviai bendradarbiauju su vietiniais laikraščiais „Panevėžio balsas“, „Sekundė“
bei žurnalu „Reitingai“, rašydamas straipsnius ir duodamas interviu. Rūpinausi gimnazijos
kalėdinio atviruko bei kalendoriaus išleidimu.
Manau, kad reikia tobulinti skirtingus gebėjimus turinčių mokinių ugdymą, aktyviau
bendradarbiauti su miesto progimnazijomis, mokytis dirbti su gabiais mokiniais, dalyvauti
tarptautiniuose projektuose, aktyviau dalyvauti į STEAM mokyklų tinklo veikloje.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
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– užduotys)

Siektini rezultatai

1.1. Mokinių ir
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sumažėjęs
nepateisintų
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skaičius,
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gimnazistų
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vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
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1.Abiturientų
geriausių
įvertinimų rodiklis mieste
(valstybinių
egzaminų
šimtukai)
sudarys
ne
mažiau kaip 50% visų
geriausių vertinimų.
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rodiklis
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šimtukai)
sudarė 77 proc. visų
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miesto
abiturientų
vertinimų.
Gauti 243 įvairių dalykų
įvertinimai nuo 86 iki
100 balų.

2.
25%
gimnazijos
mokinių dalyvaus įvairaus
lygio dalykų olimpiadose,
konkursuose, varžybose, iš
jų 50% taps prizininkais,
nugalėtojais, laimėtojais.

3.
Atlikti gimnazijos
bendruomenės
narių
tyrimą gimnazijoje ,,Ar
nuotolinis mokymas gerina
gimnazijos
mokinių
ugdymo
rezultatus?”
Tyrimas bus pristatytas
gimnazijos bendruomenei.
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ir
varžybose dalyvavo per
303
(45
proc.)
gimnazistų. 174 (52
poc.)
mokinių
tapo
nugalėtojais
bei
prizininkais.
3.Atliktas I-IV klasių
mokinių ir mokytojų
tyrimas „Ar nuotolinis
mokymas
gerina
gimnazijos
mokinių
ugdymo
rezultatus?“,
kuris
pristatytas
gimnazijos
bendruomenei Zoom ir
Tamo
virtualiose
aplinkose.
Tyrimo
rezultatai pasiekiami čia.

1.2. Plėtoti
mokytojų ir
mokinių
kompetencijas,
organizuojant ir
vykdant STEAM
(dalykų), robotikos
ir biotechnologijų
patirtinį mokymąsi.

1.3. Šiuolaikiškos
ugdymosi aplinkos,
atviros nuolatiniam
modernizavimui,
kūrimas.

Pamokose ir
neformaliojo
švietimo
veiklose
taikomos
inovacijos,
didesnis
dėmesys
skiriamas
praktiniams
įgūdžiams,
ugdymo
procesas yra
patrauklesnis
mokiniams.

Pagerės
gimnazijos
mokomųjų
kabinetų
materialinis ir
techninis
aprūpinimas.
Gerės darbo
sąlygos
gimnazijos
mokiniams ir
mokytojams.

1. Dalyvausime ne mažiau
kaip dvejuose
respublikinės STEAM
programos renginiuose ir
gimnazijos patirtis bus
pristatyta Panevėžyje.

1. Nuotoliniu būdu
mokytojai dalyvavo
dvejuose
respublikiniuose
STEAM programos
renginiuose.

2. Gimnazijos mokytojai
pamokose naudos STEAM
renginiuose įgytas
kompetencijas. Mokinių
STEAM dalykų
valstybinių brandos
egzaminų pasiekimai
pagėrės iki 5%.

2. Mokytojai pagal
galimybes nuotolinėse
pamokose naudojo
STEAM įgytas
kompetencijas. Dėl
nuotolinio mokymo
ypatumų matematikos ir
informacinių
technologijų egzaminų
rezultatai nepakito, o
fizikos, chemijos ir
biologijos prastesni už
pernykščius rezultatus.

3.Gimnazijos mokytojai
dalyvavaus ne mažiau kaip
dvejuose ,,Lyderių laiko
3“ projekto renginiuose ir
pristatys savo patirtį.

3. Gimnazijos
mokytojai dalyvavo
dvejuose edukacinėse
,,Lyderių laiko 3“
projekto renginiuose, 3
mokytojai parengė
fizikos, chemijos ir
menų pamokų
scenarijus ir juos
pristatė Panevėžio
miesto mokytojams.

1. Techniškai atnaujintas ir
modernizuotas fizikos
mokomasis kabinetas ir
fizikos paruošiamasis.

1.Suremontuoti ir
atnaujinti fizikos
kabinetas ir fizikos
paruošiamasis. Šiems
darbams išleista per
14000 eurų.

2. Sėkmingam pasirengta
mišriam mokinių
ugdymui, įrengiant 40
mokytojo darbo vietų
gimnazijos kabinetuose.

2.Vykstant nuotoliniam
mokymui įrengta 45
mokytojo darbo vietos
kabinetuose ir
skaitykloje.

3. Įrengtos 5 individualios
edukacines mokymosi
vietos mokiniams.

3. Mokinių nuotoliniam
mokymui įrengtos 5
darbo vietos.

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas
atitinkamas langelis
Labai gerai ×
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Strateginio planavimo ir šiuolaikinio vadovavimo kompetencijos.
7.2. Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimo valdymas.
7.3. Patirtinio ugdymo kompetencijų naudojimas mokymui(si).

Gimnazijos direktorius

Raimondas Dambrauskas

