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Užduotys
8.1.Telkti mokytojus
mokinių akademinės
raiškos ugdymui bei
ugdymo kokybę
laiduojančioms veikloms.

Siektini rezultatai
8.1.1.Užtikrinamas
optimalus mokinių
gebėjimų lygmuo.

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Gimnazijos mokymosi kokybė – ne
mažesnė nei 0,45.
Abiturientų, gavusių iš valstybinių
brandos egzaminų 86 – 100 balų
įvertinimą, neišlaikiusių VBE pagal
atskirus dalykus dalis atitinka
savivaldybės strateginis veiklos plano
rodiklį.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų lygio
rodiklis atitinka savivaldybės
strateginio veiklos plano rodiklį.
Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo
ugdymo veiklose, rodiklis atitinka
savivaldybės strateginio veiklos plano
rodiklį.
Per metus įgyvendinami ne mažiau
kaip 6 tarptautiniai šalies,
savivaldybės projektai, kurių veiklose
dalyvauja ne mažiau 30 proc.
gimnazijos mokinių.
Mokinių savivaldumas vertinamas ne
žemesniu nei 5 lygiu iš 8.
Ne mažiau 10 proc. ugdomosios
veiklos organizuojama netradicinėse
erdvėse.

8.2. Kurti ir efektyviai
panaudoti funkcionalias,
kūrybiškumą skatinančias,
modernias ugdymo
(-si) aplinkas.

Įgalinanti ugdytis fizinė
aplinka.

Ne mažiau kaip 80 proc. mokinių
jaučiasi aktyviais ugdymo proceso
dalyviais, palankiai vertina
socioemocinį mikroklimatą
gimnazijoje.
Ne mažiau 75 proc. mokinių
įtraukiama į STEAM veiklas.
Įrengtoje biologijos laboratorijoje
kūrybiškai realizuojamos dalyko
patyriminio mokymosi galimybės.

Šiuolaikiškų kūrybinių dirbtuvių
įkūrimas ir įveiklinimas.
Atnaujintose gimnazijos sporto salėje,
Molėtų kūno kultūros ir sporto centre
bazėje, suremontuotose aerobikos,
treniruoklių salėse vykstančių fizinio
ugdymo pamokų lankomumas gerėja
30 proc.
Kompiuterių bazės atnaujinimas
informacinių technologijų kabinete
įgalina siekti ugdymosi pažangos.

8.3. Stiprinti verslumo
ugdymą ir profesinį
orientavimą.

Užtikrinamas mokinių
emocinio intelekto,
kūrybiškumo, kritinio
mąstymo, darbo
komandoje, verslumo
kompetencijų ugdymas,
pagalba renkantis
profesijas.

Ne mažiau kaip 75 proc. mokinių
pozityviai vertina ugdymo aplinkų
funkcionalumą, bendrakūrą.
Ne mažiau kaip 75 proc. mokinių
tenkina profesinis orientavimas,
bendradarbiavimas su aukštosiomis
mokyklomis, profesinio rengimo
centrais, profesinis veiklinimas.
Per metus pasirašoma bent viena
bendradarbiavimo sutartis.
Sudaromos sąlygos ne mažiau kaip 30
proc. mokinių dalyvauti
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
veiklose.
Pamokose ir neformaliojo švietimo
užsiėmimuose, projektinėje veikloje
sudaromos galimybės ugdytis darbo
komandoje įgūdžius, kūrybiškumo,
kritinio mąstymo, verslumo
kompetencijas.
Vykdomas verslumo skatinimo
projektas, į kurį įtraukiama ne mažiau
kaip 25 mokiniai.
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