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I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Pasvalio Ldvens pagrindines mokyklos 2017-2019 m. strateginio plano pagrindinis tikslas -

uZtikrinti veiksming4 ugdym4(si), orientuot4 i kiekvieno bendruomends nario sekmg. Strateginis
tikslas igyvendinamas rengiant metini veiklos plan4. 2019 m. prioritetines mokyklos veiklos sritys -

kokybi5kas ugdymo procesas, saugi, emoci5kai palanki aplinka, partneryste ir bendradarbiavimu
gristi santykiai. Kartu su mokyklos bendruomene, atsiZvelgdami i i5orinio vertinimo, isivertinimo
i5vadas, siekeme gerinti pamokos kokybgo orientuojantis i aktyviqjq mokymo metodq taikym4
(1 tikslas). Mokytojai tobulino asmenines ir dalykines kompetencijas siekdami igl.tomis Ziniomis ir
praktiniais gebejimais pagerinti pamokos kokybg orientuojantis i akfiiqiq mokymo metodq
taikym4 pamokoje bei stiprinti mokiniq motyvacij4 ugdant mokiniq mokejimo mokyis
kompetencrj+. Igytomis Ziniomis dalinosi su kolegomis ir jas taike praktineje veikloje. Mokyklos
pedagogine bendruomene dallvauja projekte ,,Lyderiq laikas 3" AS pati savo kompetencijas tobulinu
studijuodama projekto ,,Lyderiq laikas 3" Svietimo lyderystes magistro studijose bei rengdama
magistro baigiamEii darb4. Pavaduotojos ugdymui bei 2 pedagoges studijuoja neformaliosiose
studijose, pedagoges priklauso ir savivaldybes pokydio projekto k[rybinei komandai.
Dalyvavome metodineje dienoje ,,Vaikq asmeninds ugties sekme - stipri bendradarbiaujanti
komanda" su mokykla partnere - Kupi5kio P. Matulionio progimnazija, kur mokytojai dalijosi
patirtimi apie sekming4 pamok4. Klaipedos miesto savivaldybes pedagogams, projekto ,,Lyderiq
laikas 3" dalywiams kartu su pavaduotojomis ugdymui pristateme mokyklos edukacines erdves
sekmingam mokiniq mokymuisi, 13 pedagogq dalijosi sekminga ugdymo proceso organizavimo
patirtimi.

Antras tikslas - stiprinti mokiniq motyvacij4, ugdant mokiniq mokdjimo mokytis
kompetencij4. {gyvendindami tiksl4 tobulinome mokiniq individualios paZangos stebesen4.
Kaupiama mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo informacija: individualios mokinio paZangos
lapai, NMPT rezultatai, pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo, paLangumo ir lankomumo,
konkursq ir olimpiadq suvestinds. 8 klases mokiniai dallvavo TIMSS tyrime. Dalykq mokytojai,
klasiq vadovai su mokiniais ir jq tevais aptare kiekvieno mokinio paLang1.Mokykloje suburta 11
pedagogq komanda, kurie pamokose taiko savivaldaus mokymosi elementus, savo patirtimi
pasidalijo LL3 mokymuose ,,Atsakomybes mokyis ugdymas(is). Pirmieji LL3 pokydio projekto
Zingsniai Pasvalio rajone". Mokiniai, gavE grlLtamEji rySi, vertino savo mokym4si, kuris padejo
suprasti i5kylandius sunkumus ir problemas, numatyti tolesnius mokymosi Zingsnius. Siekdami
uZtikxinti ugdymosi kokybg ir veiksmingum4, teikeme pagalb4 ugdymo(si) sunkumq turintiems
vaikams, mokytojai organizavo konsultacijas, gabiuosius mokinius skatino dalyvauti rajono, Salies ir
tarptautine se oiimpiado se, konkursuo se, varZybo s e.

Daug demesio skyreme saugios, draugi5kos ir emoci5kai palankios mokyklos
oseleiimui (3 tikslas). Mokyklos bendruomend emocines - socialines kompetenciias stiprino



klausydamiesi paskaitq ,,Stresas mokyojo darbe ir jo iveikimo bfrdai" (psichologe A. Lapinskiene),

,,Vaikq galia (iS)gyventi" (psichologas V. Arvasevidius). Mokytojai dalyvavo seminaruose -

mokymuose ,,Paauglystes kryZkel6s", ,,Laikas kartu", ,,Raktai i sekmg". Mokykloje vykdomos
prevencinds programos, mokiniai kartu su klasiq vadovais, mokyojais mokosi sprgsti konfliktus,
draugiSkai elgtis vieni su kitais. Siekiant kurti emociSkai palanki4 aplink4, psichologes atlikti pirmr+
ir penktq klasiq mokiniq adaptacijos tyrimai, aptarti su klasiq vadovais, mokandiais mokyojais,
mokiniq tevais.
Mokyklos bendruomene skatinama plesti edukacines erdves ir kurybi5kai jas iSnaudoti ugdymo
procese. UZbaigtas mokyklos vidinio kiemo remontas, suremontuoti 2 pradrniq klasiq kabinetai,
atliktas kitas smulkus remontas paruo5iant mokyklas naujiems mokslo metams. 2019 m. i5 ES
Erasmust le5q isigl'tas interaktyvusis ekranas. Projekto ,,Mokyklq apr[pinimas gamtos ir
technologiniq mokslq priemonemis" le5omis isigyta ivairiq priemoniq praktinei mokiniq veiklai gamtos
mokslq ir technologijq pamokose. I5 Svietimo informaciniq technologijq centro pagal panaudos sutart!
gauta 17 ne5iojamqjq kompiuteriq. Mokykloje veikl4 vykdo ,,Robotikos akademija". Pasibaigus
projektui ,,Visos dienos mokykla", veikla toliau tgsiama mokyklos le5omis. Esame TINESCO
Asocijuotqjq mokyklq tinklo nariai, prisijungeme prie programos "Dami mokykla 201912020".
Puoselddami partneri5k4 bendruomeng (4 tikslas),tgseme aktyr,q bendradarbiavim4 su tdvais,
skatinome ter.q lyderystE. Neformalus tevq klubas inicijavo 2 renginius, puoSd mokykl4 Sventems.
Mokiniq tevai pakankamai aktyviai dalyvauja mokykloje organizuojamuose renginiuose
bendruomenei. Didelio bendruomends susidomejimo sulauke Seimos diena, karjeros diena ,,Sok i
ter,q klumpes", protm[Sis. Tevai diskutuoja su mokyklos administracija del mokyklos tobulinimo,
naujq erdviq klrimo, teikia siulymus.
Bendradarbiavome ne tik su rajono, bet ir Salies bei uZsienio Saliq mokyklomis. Draugi5kus rySius
palaikome su Latvijos Respublikos Bauskes pagrindine mokykla, organizuojame renginius
mokiniams, dalijames patirtimi su mokyojais. Tgsiame bendradarbiavim4 su Ukrainos Liubaro
mokykla. Vykdomi tarptautiniai Erasmus* projektai mokiniams ir mokyojams suteike galimybg
gilinti anglq kalbos Zinias ir plesti kulturini akiratf, ulmegztr partneri5kus rySius su kitomis projekte
dalyvauj andiomis mokyklomis.
Sekmingas, veiksmingas ir kokybi5kas kiekvieno bendruomends nario augimas - visos mokyklos
veiklos siekiamybe.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS. REZULTATAI IR RODIKLIAI

ndiniai usiu metu veiklos rezultata

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini reztiltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir iu
rodikliai

f .i. uztikrinti
kokybi5k4 ir
efektyvrl
mokyklos veiklos
valdym4.

- Mokyklos
bendruomenes
susitarimas del
tolimesnes mokyklos
veiklos prioritetq ir
tikslq.

- Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galiojandius teises aktq
reikalavimus.

- Atnaujinti
mokyklos veiklos
dokumentai, susijg
su Mokyojq etatinio
darbo apmokejimo

ivedimu ir kitq teises
aktq,
reglamentuojandiq
mokyklos veikl4,
pakeitimais.

Nuo 201 9-09-02 pakeidiau
darbo sutarties s4lygas
mokyklos mokyojams
(Direktoriaus 2019-09-02

isakymas Nr. P-36).
Suderinau ir patvirtinau
mokytojq pedagogini
krUvi, patvirtinau

pedagoginiq pareigybiq ir
pareigybiq, finansuojamq
iS savivaldybes biudZeto,
darbo uZmokesdio



- Iki 2019 m.
gruodZio 31 d.
parengta strateginio
plano 2017-2019 m.
ataskaita.

- Informacija,
prane5imai, ataskaitos
ir kiti dokumentai
institucij oms pateikti
teises aktuose
nustat54ais terminais.

koeficientus (Direktoriaus
20 | 9 -09 -02 isakymai Nr.
P-37, Nr. P-38 ).
Atnaujinau Darbo
apmokejimo sistemos
apraS4 (Direktoriau s 20 19 -
08-30 isakymas Nr. V-
106).
Parengiau ir patvirtinau
Nuotolinio darbo tvarkos
apraS4 (Direktoriaus 201 9-
08-30 isakymas Nr. V-
107).

Laiku parengiau 2017 *
2019 m. strateginio plano
ataskaita.

Negauta nusiskundimq del
nelaiku pateiktos
informacij os, laiku pateikti
dokumentai savivaldybes
instituciioms.

1.2. Sudary.ti
s4lygas ugdymo
kokybes
gerinimui.

- UZtikrinama mokymosi
pagalba ivairiq gebejimq
mokiniams, siekiant
kiekvieno mokinio
[gties.

- Vykdoma individualios
mokiniq paZangos
stebesena.

- Dalyvauiama NMPP

- Parengta mokiniq I
ir II pusmedio
mokymosi pasiekimq
analizd ir numatltos
priemones mokiniq
pasiekimq gerinimui.

Inicijavau dalyvavim4
Nacionaliniame mokiniq
pasiekimq patikrinime,
organizavau 8 kl. mokiniq
dalyvavim4 TIMSS
tyrime. Inicijavau
ataskaitq aptarim4
metodikos taryboje, su
mokiniais, tevais. I5samiai
analizuotos Mokytojq
tarybos posddZiuose,
Metodikos grupese.
Duomenys panaudoti
rengiant 2019-2020 m. m.
ugdymo plan4, rengiant
strategini 2020 - 2022 m.
plan?, planuojant 2020 m.
veikl4.

Inicijavau I ir II pusmedio
mokiniq paZangumo
ataskaitq rengim4 ir
anaIizE, aptarim4
Mokyojq tarybos
posedZiuose.
Vadovauj antis Pasvalio
Ldvens paerindines



- Dallvaujama
tarptautiniuose
nacionaliniuose
projektuose.

I t

- Vykdomas 1
tarptautini s proj ektas,
dalyvaqama2
nacionaliniuose/savi-
valdybes projektuose.

mokyklos Mokinio
individualios paZangos

isivertinimo
tvarkos apra5u, vykdoma
mokiniq individualios
paZangos stebdsena.

Inicijavau projektq
rengim4 ir vykdym4.
Vykdomas Erasmus *
projektas,,Open Science
Schooling - fostering re -

engagement in science
learning through open
science schooling".
Pateiklos 6 Erasmus+
parai5ko s finansavimui
gauti, 5 projektai buvo
patvirtinti. Informacij a
apie proj ektus pateikiama
mokyklos intemeto
svetaineje
WIU& I g)r_Uopasvaly s. lt
Dalyvauta nacionaliniuose
projektuose,,Visos dienos
mokykla", ,,Saugios
aplinkos mokykloje
ktnimas II" Psicholosines
pagalbos mokyklos
bendruomenei teikimas.
,,Lyderiq laikas 3".
Parengti ir igyvendinti
projektai: "Sveika
g).vensena - gyvenimo
b[das", "PaZinimas kuria
draugystg", ,,K[ryba -

mokymasis", ,,Mokyis
lauke naudinga ir smagu",
papildomai pritraukiant
2400Eur, vykdant vaikq ir
j aunimo socializacij os
proj ektus, organizuotos
stolyklos,,Bfkime kartu",
,,Vasaros mozaika",
,,Strazdaniukq vasara"
(1200 Eur)

1.3. Efektyvinti
saugios mokyklos
puoselejim4.

UZtikrinamos saugios,
higienos norrnas
atitinkandios s4lygos
mokyklos bendruomenes
nariams.

- Iki 2019 m. rugsejo
1 d. suremontuoti 2
kabinetai, perdaZytos
Ustukiq ir Valakeliq
skyriq grindys.

Ruo5iantis naujiems
mokslo metams, inicij avau
2 kabinetq remont4 Levens
mokykloje, Ustukiq ir
Valakeliq skyriq grindq
perdaiymq. Ldvens
mokykloie atliktas sporto



- Iki 2019 m. spalio
15 d. uZbaigtas
mokyklos vidinio
kiemo remontas.

sal6s remontas.
Iki rugsejo 1 d. uZbaigtas
Ldvens mokyklos vidinio
kiemo remontas.

1.4. Dalyvauti
Pasvalio rajono
savivaldybes
projekto ,,Lyderiq
laikas 3"
inicijuojamq
pokydiq

igruendinime.

Mokyklos
bendruomene aktyviai
dallvaus pokydiq
projekte.

5 proc. mokytojq

igyvendins
numatltas veiklas ir
pateiks pasi[lymq.

Studijuoju Svietimo
lyderystes magistrantur4
ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete.
Sudariau s4lygas
pavaduotojoms ugdymui ir
2 pedagogems mokyis
ilgalaikej e neformalioj oj e
Svietimo lyderystes
programoje. 2 pedagoges
priklauso savivaldybes
klrybinei komandai.
Mokykloje subtriau 11
pedagogq komand4, kurie
pamokose taiko
savivaldaus mokymosi
elementus, savo patirtimi
dalijosi LL3 mokymuose
,,Atsakomybes mokytis
ugdymas(is). Pirmieji LL3
pokydio projekto Zingsniai
Pasvalio raione".

2. ULd tos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs PrieZastys. rizikos

2. t .  -
.\ .l
L . L .  -

2 . 3 .  -

2.4. -

3. UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atllkta papljdomu. svaflu lstalgos veiklos rezu .atams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1
J . Z .

J . J .

4. Pakoresuotos metu veiklos uZr tokiu buvo) ir rezultata

UZduotys Siektini rezttltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdltos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS



5. Pasiekt uiduotis iaa nt lvertrnrmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
lanselis

5.1. UZduotvs iwkdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai E
5.Z.ULduotys i5 esmes ilykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x
5.3. flykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduoWs neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. Vadovavimas lr

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas J €f,e,,^
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V SKYRIUS
KrrV METU vErKLos uZruorvs, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

9. Kitq metg uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne dausiau 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdr,tos)

9.1. UZtikrinti
efektyvrl mokyklos valdym4.

. SklandZiai ivykusi
mo kyklq r eor ganizacrl a.
. Mokyklos veikl4
reglamentuoj antys teises
dokumentai atitinka
galioj andiq teises aktq
reikalavimus.
. Ndra fiskalines
drausmds paZeidimq.

o Iki 2020 m. rugpjfldio 31 d.

i gyvendintas reorganizavimo
s4lygq apra5as.
olki2020 m. rugsejo 1 d.
atnauj inti mokyklos veikl4
reglamentuoj antys dokumentai.
o fgyvendintos

kontroliuoj andiq ir prieZi[r4
vykdandiq institucijq
rekomendacijos.
o Finansinis isiskolinimas 202I
m. sausio 1 d. ne didesnis uZ

isiskolinim42020 m. sausio I
d.

9.2. Gerinti mokiniq pasiekimus
pagal vaiko individualios
paZangos stebej imo rodiklius.

. lndividualias mokiniq
galimybes atitinkantys
mokymosi pasiekimai ir
nuolatine mokymosi
pa1anga.

o 20 proc. 5-10 klasiq mokiniq
pasieke auk5tesnius rezultatus.
o 85 proc. mokiniq daro
asmening paLang4, kaupia

irodymus, reguliariai jq
fiksuoja ir reflektuoja.
o 2020 m. NMPP rezultatai
yra lygls arba virSija Salies
vidurki.
o 5 proc. sumaZintas praleistq
oamoku skaidius.

9.3. UZtihinti projekto ,,Lyderiq
laikas 3" mokyklinds komandos
veiklq iglvendinim4.

. Suaktyvejusi mokyojq
metodine veikla ir
sistemingai pletojama
mokytojq
bendradarbyste.

o 30 proc. mokytojq

igyvendina gerosios patirties
sklaid4.
o Visose metodikos grupese
refl ektuoj amas mokyklos
pokydio projekto

igyvendinimas.
. Priimti susitarimai del
pokvdio oroiekto testinumo.

9.4. Bendradarbiavimo su tevais
ir socialiniais partneriais pletra.

. Mokyklos bendruomene
dalyvauja bendrose
veiklose vykdant
nroiektus.

o Projektuose ir integruotoje
veikloje dalyvauja 50 proc.
pedagogq ir 20 proc. tevq.

9.5. Plesti darbo su gabiais
mokiniais salimvbes.

. Sudarytos s4lygos
gabiems mokiniams
dalyvauti Salies ar
regioniniuose
konkursuose
(olimpiadose ir kt.)

o 25 proc. mokiniq dalyvavo
Salies ar regioniniuose
konkursuose (olimpiadose ir
kt.).



10. Rizikao kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti nelrykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo istaigos vadolru
10.1 . i5kasis faktorius (li
10.2.  N klos finansavimas


