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VILNIAUS R. RUDAMINOS „RYTO" GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS RAMUNO MANIUSKOS

EINAMyjy METy UZDUOTYS

Uzduotys Siektini rezultatai RezultaUj vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar

nustatytos uzduotys jvykdytos)
2.1. Ugdyti mokiniij
pilietines ir dvasines
vertybes.

Gimnazijos mokiniams
sudaryti sqlygas dalyvauti
konkursuose, sventese,
projektuose, puoseleti
dvasines vertybes, formuoti
tvirtus doroves pagrindus.

Kiekvienas mokinys per metus
dalyvauja 1-3 tautin^ savimon^,
kulturq ir tradicijas puoselejanciose
renginiuose, sventese, projektuose,
pazintinese kelionese, kuriq
pagrindine esme pilietiskumo ir
dvasiniij vertybiq ugdymas.

2.2. Pletoti mokymosi
mokytis patirtj
tarpinstituciniam
lygmenyje.

Parengti ir jgyvendinti
projektq „Mokykla -
mokyklai".

jgyvendinama Geros mokyklos
koncepcija skatinant dialogiskq ir
tyrinejantj ugdymq(si).
Bendradarbiaujant su Marijampolio
Meiles Luksienes gimnazija,
organizuotos jungtines pamokos,
veiklos, kurias vykdo skirtingij
ugdymo jstaigq specialistai.
Gimnazijos mokiniai vyksta mokytis
j kite} ugdymo jstaigq. Gimnazijoje
kuriamos palankios situacijos
kiekvienam mokiniui sekmingiau
mokytis, stipreja partneryste tarp
gimnazijij bendruomeniij, kuriamas
besimokanciq mokyklq tinklas
rajone.

2.3. Patobulinti

edukacines erdves.

Modernizuoti gimnazijos
ugdymosi aplinkas ir poilsio
erdves.

Sukurtos modernios edukacines

erdves, kurios gerina mokiniij bei
mokytojij darbo ir poilsio sqlygas ir
mokiniij ugdymosi kokyb$.
jgyvendintas projektas „Renkuosi
mokyti" skatina mokytojij
kOrybiskumq, gerina teikiamq
ugdymo paslaugij kokyb$,
teigiamai jtakuoja visq gimnazijos
bendruomen?.



2.4. Gerinti gimnazijos Atnaujinti Bendravimo ir Parengta nauja gimnazijos
bendruomenes bendradarbiavimo su mokiniij Bendravimo ir bendradarbiavimo su

informavimq bei svietimq. tevais (globejais, rupintojais) mokiniij tevais (globejais,
tvarkos aprasq, uztikrinti rupintojais) tvarka gerina
pastovij informacijos teikimq gimnazijos irtevij bendradarbiavimq
gimnazijos virtualioje bei tevij jtraukimq j jstaigos veiklas,
aplinkoje. padeda konstruktyviai spr^sti

iskilusias problemas, gerina mokiniij
asmenin^ pazangq ir pasiekimus.
Gimnazijoje organizuotos Tevq
dienos, pateikta vadovo metij veiklos
ataskaita.

2.5. Patobulinti vadovo {gytos naujos vadovo jgytos vadybines zinios ir patirtis
profesines kompetencijas profesines kompetencijos, pritaikomos jstaigos veiklos
jstaigos veikos planavimo pritaikomos optimizuojant efektyvumui didinti, isanalizuoti ir
ir valdymo srityse. gimnazijos vidaus procesus. patikslinti mokytojij, pagalbos

mokiniui specialistij metiniai planai
bei jij derme su gimnazijos metiniu
veiklos bei strateginiu planais, atlikta
rezultatij analize teikiama gimnazijos
bendruomenei.


