
Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus 

aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos 

ataskaitai 

priedas 

  

  
________Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija_________ 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 
______________________Ramūnas Maniuška______________________ 

(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
  

___2019-01-20__ Nr. ___3___ 
(data) 

____Rudamina___ 
(sudarymo vieta) 

  
I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
  

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

1. Stiprinti vadovų, mokytojų profesionalumą.  

Dalyvavimas projekte „Renkuosi mokyti“, 6 seminarai mokytojams: „Tarpdalykiniai 

ryšiai. Integracija“, „Aktyvieji mokymosi metodai“, „Moderni pamoka. Interaktyvios 

patirtys“,. „Šiuolaikinės pamokos vadyba: iššūkiai mokytojui, galimybės mokiniui“, 

„Streso valdymas“, „Darbo kodeksas“. Etatinis mokytojų apmokėjimas nuo rugsėjo 1 d.“, 

mokyklos tobulinimo plano, remiantis išorės vertinimo išvadomis, sudarymas. 

2. Organizuoti ugdomąją veiklą įvairiose ugdymosi aplinkose.  

Mokinių dalyvavimas kuriant aplinkas: „Pozityvūs laiptai“, „Kliūčių ruožas“, „Grindų 

šaškių lenta“, „Ekspozicinių – edukacinių erdvių kūrimas“, „Mokinių poilsio ir darbo 

zonos“. 

3. Organizuoti bendruomenei aktualias ir patrauklias veiklas. 

Gimnazijos vardo dienos renginiai su Rudaminos bendruomene, Sporto diena, Donorystės 

akcija, Renginiai centrinėje bibliotekoje, Choro „Balsų mozaika“ jubiliejus, žolės riedulio 

jungtinės komandos dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose turnyruose, šokių kolektyvų 

pasirodymai, festivaliai,  Kaziuko mugė, meninės - edukacinės veiklos kartu su lopšelio 

darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniais, projektas „Spalvų savaitė“. 

 

4. Ugdyti sąmoningą požiūrį į tvarką gimnazijoje, gerinti bendruomenės mikroklimatą. 

Galiojančių tvarkų atnaujinimas, Tėvų diena, bendruomenės informavimas facebooke, 

internetinėje svetainėje apie mokinių  laimėjimus, pasiekimus rajone, respublikoje. 

 

5. Stiprinti ryšį su esamais partneriais, ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimų formų. 

(MTC, Rudaminos meno mokykla, vaikų darželis Ąžuoliukas“, Nemėžio gimnazija, 

Ruščico gimnazija). 

 

6. Ieškoti naujų partnerių bendravimui ir bendradarbiavimui. (Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuras, Vilniaus r. centrinė poliklinika, Nacionalinis kraujo centras, Vytauto Didžiojo 

gimnazija, Vilniaus kolegija, Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija) 

 

  
  

 

 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

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.Ugdyti 

mokinių 

pilietines ir 

dvasines 

vertybes. 

Gimnazijos mokiniams 

sudaryti sąlygas dalyvauti 

konkursuose, šventėse, 

projektuose, puoselėti 

dvasines vertybes, 

formuoti tvirtus dorovės 

pagrindus. 

 Kiekvienas mokinys per metus 

dalyvauja 1-3 tautinę 

savimonę, kultūrą ir tradicijas 

puoselėjančiuose renginiuose, 

šventėse, projektuose, 

pažintinėse kelionėse, kurių 

pagrindinė esmė pilietiškumo 

ir dvasinių vertybių ugdymas. 

Sausio 13-osios akcija 

„Atmintis gyva, nes liudija“, 

Vasario 16-osios minėjimas, 

-suorganizuoti 23 renginiai, 

skirti Lietuvos šimtmečiui, 

gimnazijos vardo diena,  

choro „Balsų mozaika“ 

dešimties metų jubiliejus. 

gimnazijos choras dalyvavo 

Smalvų kaimo 

bendruomenės „Kraštiečių“ 

šventėje, 

 suorganizuota 14  

pažintinių kelionių, kurių 

metu mokiniai aplankė 

Klaipėdos kraštą, Kuršių 

Neriją, Medininkus, 

Vilniaus senamiestį, 

Pamerkius, Saldutiškį, 

Dubingius, Kauną, 

Anykščius. 

 

1.2.Plėtoti 

mokymosi 

mokytis patirtį 

tarpinstitucini

am 

lygmenyje. 

 Parengti ir įgyvendinti 

projektą „Mokykla – 

mokyklai“. 

 Įgyvendinama Geros 

mokyklos koncepcija skatinant 

dialogišką ir tyrinėjantį 

ugdymą(si). Bendradarbiaujant 

su Marijampolio Meilės 

Lukšienės gimnazija, 

organizuotos jungtinės 

pamokos, veiklos, kurias 

vykdo ugdymo įstaigų 

specialistai. Gimnazijos 

mokiniai vyksta mokytis į kitą 

ugdymo įstaigą. Gimnazijoje 

kuriamos palankios situacijos 

kiekvienam mokiniui 

sėkmingiau mokytis, stiprėja 

partnerystė tarp abiejų 

mokyklų bendruomenių, 

kuriamas besimokančių 

mokyklų tinklas rajone. 

 Sudaryta darbo grupė 

parengė švietimo įstaigų 

bendradarbiavimo projektą 

„Mokykla – mokyklai“. Į 

projekto įgyvendinimą 

įsijungė Vilniaus Antakalnio 

progimnazija. Su projekte 

bendradarbiaujančiomis 

švietimo įstaigomis 

pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys. 

Projekto įgyvendinimas 

tęsiamas 2019 metais. 

1.3.Patobulinti 

edukacines 

erdves. 

 Modernizuoti gimnazijos 

ugdymosi aplinkas ir 

poilsio erdves. 

Sukurtos modernios 

edukacinės erdvės, kurios 

gerina mokinių bei mokytojų 

darbo ir poilsio sąlygas ir 

mokinių ugdymosi kokybę. 

Įgyvendintas projektas 

„Renkuosi mokyti“ skatina 

mokytojų kūrybiškumą, gerina 

teikiamų ugdymo paslaugų 

 Sukurtos modernios 

edukacinės – ekspozicinės 

erdvės „Pozityvūs laiptai“, 

„Kliūčių ruožas“, „Grindų 

šaškių lenta“, poilsio ir 

darbo zonos.  

Mokiniai patys kuria ir 

tvarko bei prižiūri erdves. 

Įgyvendinant projektą 



kokybę, teigiamai įtakoja visą 

gimnazijos bendruomenę.  

„Renkuosi mokytis“ 

mokytojams organizuoti 

seminarai „Tarpdalykiniai 

ryšiai. Integracija“, 

„Aktyvieji mokymosi 

metodai“. 

 

1.4.Gerinti 

gimnazijos 

bendruomenės 

informavimą 

bei švietimą. 

 Atnaujinti Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) tvarkos aprašą, 

užtikrinti pastovų 

informacijos teikimą 

gimnazijos virtualioje 

aplinkoje. 

 Parengta nauja Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais (globėjais) tvarka gerina 

gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimą bei tėvų 

įtraukimą į gimnazijos veiklas, 

padeda konstruktyviai spręsti 

iškilusias problemas, gerina 

mokinių asmeninę pažangą ir 

pasiekimus. Gimnazijoje 

organizuotos tėvų dienos, 

pateikta vadovo metų veiklos 

ataskaita. 

 2018 m. sausio 2 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V2-127A patvirtintas 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais) 

tvarkos aprašas. 

Lapkričio mėn. organizuota 

Tėvų diena, kurios metu  

pristatyti mokinių 

pasiekimai bei laimėjimai, 

išsami gimnazijos finansinė 

ataskaita, surengti tėvų 

susitikimai su dalykų 

mokytojais, klasių vadovais. 

Vadovo metų veiklos 

ataskaita viešinama 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

1.5.Patobulinti 

vadovo 

profesines 

kompetencijas 

įstaigos 

veiklos 

planavimo ir 

valdymo 

srityse. 

 Įgytos naujos vadovo 

profesinės kompetencijos, 

pritaikomos optimizuojant 

gimnazijos vidaus 

procesus. 

  

Įgytos vadybinės žinios ir 

patirtis pritaikomos įstaigos 

veiklos efektyvumui didinti.  

Išanalizuoti ir patikslinti 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų metiniai planai bei 

jų dermė su gimnazijos metiniu 

veiklos bei strateginiu planais, 

atlikta analizė teikiama 

gimnazijos bendruomenei. 

Balandžio 19-20 d. 

seminaras vadovams 

„Vadovavimas įtraukiojo 

ugdymo praktikos sklaidai 

mokykloje“; „Mokyklos 

kultūros ir politikos 

keitimas įgyvendinant 

įtraukųjį ugdymą. 

Po balandžio 9-13 d. 

vykusio gimnazijos išorės 

vertinimo išvadų pateikimo 

gimnazijos bendruomenei, 

2018-08-31 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V2-332 buvo 

sudaryta darbo grupė 

gimnazijos veiklos 

tobulinimo planui parengti.  

Veiklos tobulinimo plane 

numatytos veiklos 

bendruomenės nariams, 

siekiant užtikrinti strateginių 

tikslų įgyvendinimą. 
  

 


