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Krindinas

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLA}IO IGWENDINIMAS

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Mokyklos strateginis 2019-2019 metq planas ir mokyklos 20 l9 metq veiklos planas i5 esmes igyvendinti.
Koncentruotasi i kokybi5k4 ugdym4 ir pagalb4 mokiniui, reflektuojant individualius pasiekimus bei moky-
klos kultiiros lygio iSlaikym4. Po 2019 m. mokyklos reorganizacijos atsirado naujq i55ukiq vadovaujant
abiems mokykloms ir bendradarbiaujant su dviem vaiko dienos centrais. Reikalavimai abiems mokykloms
suvienodinti, atliktos kitos proced[ros. Daug jegq ir laiko pareikalavo abiejq bendruomeniq telkimas, kai
kurios patalpq pertvarkos. Atlikta dauguma darbq, kurie buvo numaQrti strateginiame plane. Nedidele jq
dalis perkeltai2020-2022 metq strategini plan4. Svariausi rezultatai pasiekti sporto srityje, vienas kitas
mokinys pasieke gery rezultatq atskirq mokslq srityse, kaip antai, fizikoje, geografijoje. Apklausos rodo,
kad mokiniai ir tevai la patenkinti. betsi tobulinti dar vra

ndiniai nrad veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau
- uZduotvs) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nusta$rtos
uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1. 1. UZtikrinti efekty-
vq mokyklos veiklos
valdym4.

o Mokyklos bend-
ruomends susitarimas
del tolimesnes moky-
klos veiklos priorite-
tq ir tikslq.
r Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galiojandius teisds
aktu reikalavimus.

r Iki 2019 m. rugsejo 1 d.
atnaujinti mokyklos veiklos
dokumentai, susijg su
Mokytojq etatinio darbo
apmokejimo ivedimu ir kitq
teises aktq, reglamentuoj andiq
mokyklos veikl4, pakeitimais.
o Iki 2019 m. gruodZio 31 d.
parengta 2017-2019 m
strateginio plano ataskaita.
o Informacija, prane5imai,
ataskaitos ir kiti dokumentai
institucij oms pateikti teises
aktuose nustaMais terminais.

Iki 2019 m. rugpjudio
28 d. parengiau, o
2019 m. rugpjiidio 28-
30 d. d. aptariau su
mokyklos taryba,
darbo taryba ir
mokytojq tarybanauj1
etatinio darbo
apmokejimo tvark4. J4
patvirtinau 20 19-08-30
d, jsakymu Nr. DV-66
2019 m. gruodZio 4 d.
mokytojq tarybos po-
sedyje skaidiau sha-
teginio plano ataskaita

L2.Dalyvauti Pasva-
lio raj ono savivaldybes
projekto ,,Lyderiq
laikas 3" inicijuojamq
pokvdiu iswendinime.

o Mokyklos bend-
ruomend aktyviai
dalyvaus pokydiq
projekte.

o 5 proc. mokytojq igyvendins
numatltas veiklas ir pateiks
pasillymq.

5 proc. mokytojq teike
pasifilymq pokydiams
igyvendinti, emesi
lyderystes mokykloje.

1.3. UZtikrinti veiks-
ming4 biudZeto le5q
panaudojim4.

o Racionaliai komp-
lektuojamos klases.
o Tikslingai paskirs-
ttrtas oedasosiniu

r Optimalus klasiq komplektq
skaidius.

Klasiq komplektq
skaidius atitiko moky-
klos ir skyriaus ben-
druomeniu llkesdius.



darbuotojq darbo
krlvis.

Sudariau kflivio lente-
lg pagal susitarim4 su
kiekvienu pedagogu.
Metq gale liko sutau-
pytq darbo uZmokes-
dio pinieu.

1.4. Skatinti bendra-
darbiavim4 su tdvais,
siekiant individualios
mokinio paZangos.

o Sistemingai
organizuojami tevrl
susirinkimai, kitos
tevq informavimo
formos.
o Tevai itraukti i
mokyklos renginiq
organizavimq.

o Surengti 2 tevq susirinkimai.
o 4 kartus per mokslo metus
vykdomi individualfis
pokalbiai su blogai lankandiq
mokykl4, turindiq mokymosi
arba elgesio problemq vaikq
tevais.
o Tevai itraukti i 2 renginiq
or ganizav imo darbo grupes.

o Surengti 2 tevq susi-
rinkimai mokykloje
(sausio 30 ir gruodZio
4 d.).
o Surengti 2 tevq susi-
rinkimai Pajie3meniq
skyriuje (geguL|s22 ir
gruodZio 5 d.).
o Skaidiau prane5im4
apie paauglystes ypa-
tumus, kalbejausi su
Rauboniq kaimo tevais
apie reorganizacijos
reikalus.

1.5. UZtikrinti mokyk-
los kultiiros palaiky-
ma.

o Paruo5ti trys spe-
cialils renginiai, susi-
jg su mokyklos kul-
tiiros (istorij os, dailes
ir kalbos) puoseldji-
mu.

o Iki 2019 m. balandZio 26 d.
parengtas ir perskait5rtas prane-
5imas, skirtas vietovardZiq
metams seniflnijos ir mokyklos
bendruomenei apie apylinkiq
vietovardZiq kilmg ir reikSmg.
o Iki 2019 m. kovo 15 d. orga-
nizuotos popietes, skirtos ra5y-
tojo M. Kardiausko 80-mediui.
o Iki 2019 m. spalio 30 d. pa-
mineti dailininko P. Zitkevi-
diaus gimimo 150-meti.

o 60 mokyklos ir se-
niunijos bendruome-
nes nariq suZinojo sa-
vo kaimo atsiradimo
metus, vardo kilmg ir
reikSmg.
o 90 Zmonir+ i5 moky-
klos, Vilniaus, Panevd-
Zio, Kauno ir Pasvalio
bei kaimq patyre emo-
cing pagav4, gavo Li-
niq apie ra5ytoj4 irjo
kuryb4.
r Surinkta medLiagair
paskelbtas straipsnis
apie dailinink4 mokyk-
los tinklalaovie.

,, vyKoytos ar fvyKo i5 dalies d6l numatytu rizik toki buvo
UZduotvs PrieZastvs. rizikos

2.1
2.2.
z . J .

2.4.
2.5.

3. Uiduotys ar veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytoso bet ivykdytos
ei buvo atlrkta ildom verlslos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
a 1
1 l

3.2.
3 .3 .
3.4.
3 .5 .

4. Pakoresuotos nra€iu veiklos tokiu buvo) ir rezultatai
UZduotys Siektini rezultatai Rezultatu vertinimo rodikliai Pasiekti rezultataiir



(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustat5rtos

uZduotvs iwkdvtos)

jq rodikliai

4 .1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISWERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

). rezulta ant uZduotis nrmas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virjiio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai !

5.2.tJLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius GeraiE

5.3. Iwkdvtos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai !

6.1. Gilintis i savivaldaus formas. metodus.
6.2. Testi vadvbini lr nau slsavlnl

PqwrSvr/

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas e E {u+-c
------7-



9. Kitq

IV SKYRIUS
KrTU METU VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAT rR RODrr[rAr

metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne dat ka

UZduotys Siektini rcniltatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustaMos uZduotvs iwkdytos)

9.1. UZtikrinti efektyvq mokyklos
valdym4.

Mokyklos veikl4 reglamen-
tuojantys dokumentai atitin-
ka galiojandius teises aktrtr
reikalavimus.
Nera fi skalines drausmds
paZeidimq.

o lki2020 m. rugsejo 1 d. atnau-
jinti mokyklos veikl4 reglamen-
tuojantys dokumentai.
o fgyvendinti kontroliuojandiq ir
prieLiur 4 vykdand iq institucij q
rekomendacijas
o Finansinis isiskolinimas 2021
m. sausio 1 d. bfrtq maZesnis uZ
isiskolinima 2020 m.sausio 1 d.

9.2. Gerinti mokiniq pasiekimus
pagal vaiko individualios paZangos
stebejimo rodiklius.

Individualias mokiniq gali-
mybes atitinkantys moky-
mosi pasiekimai ir nuolatine
mokymosi pai,anga.

e Iki l5 proc. 1-10 klasiq mokiniq
pasiekd auk5tesnius rezultatus.
o Iki 75 proc. mokiniq daro asme-
ning paZang4, kaupia irodymus,
reguliariai j4 fiksuoja ir reflektuo-
ja.
o 10 proc. sumaZinti praleistq pa-
moku skaidiu:

9.3. UZtikrinti Lyderiq laikas 3"
projekto mokyklines komandos
veiklq igyvendinim4

Suaktyvejusi mokl.toj q me-
todine veikla ir sistemingai
pletoj ama mokytojq bendra-
darbvste.

o 25 proc. mokytojq igyvendina
gerosios patirties sklaid4.
r Visose metodines grupese anali-
zuojanasl refl ektuoj amas mokyk-
los pokydio projekto igyvendini-
mas.
o Priimti susitarimai del pokydio
oroiekto testinumo.

9.4. Bendradarbiavimo su tevais ir
socialiniais partneriais pletra.

Mokyklos bendruomene
dalyvaus bendrose veiklose
wkdant oroiektus.

r Projektuose ir integruotoje veik-
loje dalyvaus 45 proc. pedagogq
ir 15 oroc. tevu.

10. Rizikao kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaieos vadovu
10.1. Vadovo mirtis arba mo bei isakius.
10.2. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numat5rti arba i5vengti, nei kuriomis

iemonemis oabalinti) arbaN
10.3. Teises kaita ar iu nebuvimas.


