
PAT VIRTIINTA 
vietimo, kultUros ir sporto departamento 

direktoriaus 2018 m. gegues 74 d. 
jsakymu Nr. Al 5-11331 l 8(2.1 .4E-KS) 

Vilniaus miesto savivaldybés biudetiniq Ivietimo istaigq vadovq einamqjq metq veikios 
uduoiq, siektinq rezultatq, jq vertinimo rodikliq, rizikq, kurioms esant uduotys gali büti 

- 	nefrykdytos, forma 

VILNIAUS ,,AROS" GIMNAZIJA 
(vietimo jstaigos pavadinimas) 

DMITRIJ POPOV 
(vadovo vardas ir pavardé) 

VEIKLOS UDUOTYS 

2018-06-0 Nr.A290- .225 -181(3 .4.40-PD2) 
Vilnius 

L. Einamqjq metq uduotys 
(nustatomos ne maiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uduotys) 

Uduotys Siektini rezultatai 

Rezultattl vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

 vertinama, ar nustatytos 
uduotys_jvykdytos) 

1.1. 2017-2018 m. PUPP ir VBE Ahiturientq metiniq ir Brandos egzaminq kokybes 
rezultatq analizé siekiant egzamintl paymiq iaugs iki 15%. 
geresniq rezultatq. palyginimas. PUPP rezultatq kokybé iaugs: 

Parengti mokini9 ir Lietuviq k. iki 4%; 
abiturientq pasiekimq Matematikos iki 4,5%; 
gerinimo plan. Gimtosios kalbos iki 8%. 
Sudaryti rekomendacijas 
abiturientams, 
besirenkantiems brandos 
egzaminq dalykus.  

1.2. Efektyvinti ugdymo Aktyviau (5-20%) stebéti Iki 20% padidés stebétq dalykq 
proces4, ugdymo turinl ir vertinti gimnaziniq (9- pamokq efektyvumas. 
orientuoti j mokinit bendrq ir 12) klasiq kalbq pamokas. Vertinimo kokybés ivados 
esminiq da'lykiniq gebéjimq Stebétq pamokq analizc padeda mokiniams stiprinti 
ugdym. teikti mokytojq metodiniq mokymosi motyvacij. 

grupiq posédiuose. 15% padidés mokymosi 
Tirti formalaus ir rezultatai (pagerés paymiai) 
neformalaus ugdymo 
vertinimo kokybç. 
Sukurti mokytis 
padedanias vertinimo 

I rekomendacijas.  



1.3. Sukurti veiksming4 
gimnazijos informavimo 
sistem4, atitinkandi4 LR 
Vyriausybes patvirtinto apra§o 
reikalavimus. 

Uztikrinti gimnazijos 
svetaines, atitinkandios 
teises aktq reikalavimus ir 
auktos kokybes 
f unkcionavim4. 
Nuolat atnaujinti teikiaml 
intormacijlt. 
Parengti ir patalpinti 
svetaineje informavimo 

Sukurta informavimo tvarka 
Gimnazijos svetaine atitinka 
LR Vyriausybes patvirtintus 
reikalavimus. 
Svetaineje skelbiama naujausia 
ir naudingiausia informacija. 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos ulduotys gali bilti nepvykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti 
neigiamos jtakos gioms ulduotims jvykdyti) 
(pildoma kartu suderinus su §vietimo istaigos vadovu) 

2.1. Imogi§kieji faktoriai (ligq karantinas, kitos aplinkybes) 
2.2. teises aktil kaita. 
2.3. direktoriaus ir mokytoj4 sveikatos bukle. 

Direktore 	 Alina Kovalevskaja  
(igalioto asmens pareigos) 	- 	ara4as) 	 (vardas ir pavarde) 	(data) 

Susi a2inau: 

(paragas) (vardas ir pav &) (data) 

ç i5 


