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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

[gyvendinant Pasvalio r. Narteikiq mokyklos-darZelio ,,Linelis" (toliau - Mokyklos) 2017-
2019 metq strategini ir 2019 metq metini veiklos pIan4, buvo siekiama taikyti ivairius mokymo
metodus ir formas, atsiZvelgiant i ugdyiniq poreikius bei i5sikeltus uZdavinius, kurie buvo
numatyti 2019 metq veiklos plane.

Pagal 2019 metq veiklos plano tiksl4 ,,Teikti kokybi5k4 ikimokyklini, prie5mokyklini ir
pradini ugdym4, gerinant edukacing aplinkq ir itraukiant bendruomeng" buvo numatyti
uZdaviniai.

Vykdyti uZdaviniai: ,,Tobulinti mokyklos-darZelio darbuotojq kvalifikacijq", ,,stiprinti
bendradarbiavim4 tarp bendruomenes nariq", ,,Gerinti edukacines aplinkas", ,,Turtinti
materialing-techning buQ" .

Tobulinant Mokyklos darbuotojq kvalifikacijq20IS-2019 m. m. visi mokytojai (100 proc.)
dalyvavo mokytojq kvalifikacijos kelimo seminaruose. Le5os skirtos mokyojq kvalifikacijos
kelimui panaudotos tikslingai. Mokytojai dalyvavo tikslinese mokytojq kvalifikacijos tobulinimo
programose, Pasvalio rajono ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo
mokytojq bei pagalbos mokiniui specialistq metodiniq bEreliq veikloje. Visi mokytojai ir vadovai
kele kvalifikacijq vidutiniSkai i5klause po 35,6 valandq kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Stiprinant bendradarbiavimq tarp bendruomends nariq mokyojai stengesi i ugdomqpias
veiklas itraukti tevus kaip pagalbininkus. Skatino tews b[ti a]tyvesniais inicijuojant veiklas tiek
mokykloje, tiek po pamokq. Apie 60 procentq tevq teikia pagalb4 savo vaikams ugdantis
namuose. 90 procentq tevq dalyvauja individualiuose ir bendruose susitikimuose su mokytojais
analizuojant mokinio pfrang1.Akcentuojamas aktyvesnis tevq domejimasis, kaip galetq padeti
savo vaikui. Pastebeta mokiniq mokymosi motyvacija, savivertds didejimas. Mokiniai i mokykl4
ateina pasitikedami savimi ir didZiuodamiesi tevq pagalba

Ikimokyklinio ugdymo grupese itin didelis demesys skiriamas bendravimui su tevais.
Siekiant uZtikrinti pastovq tevq informavim4 apie vaikq savijaut4 grupeje, ypad adaptacijos
laikotarpiu, vykdom4 grupeje veikl4, vykstandias istaigoje Sventes, pramogas sukurta Messenger
grupe. Sis informavimo budas labai pasitvirtino - apie 80 proc. tevq itraukti i Sia grupg.
Sudaromos galimybes tevams drauge su vaikais dalyvauti edukacinese veiklose mokykloje ir uZ
jos ribq, ieskoma tinkamq pagalbos ir bendradarbiavimo btidq bei formq, siekiant bendro tikslo.

fgyvendinant 2019 metq veiklos uZdavini ,,Gerinti edukacines aplinkas", Mokykloje
mokiniams sudarytos sqlygos savaranki5kai kurti bei mokytis efektyviai i5naudojant klasds, sales
bei Zaidimq kambario erdves. Mokiniai naudojasi stacionariais, plan5etiniais kompiuteriais.
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo aprtipinimo centro
projekto skirtomis priemonemis Mokykloje irengta klase gamtos mokslams mokyti. Mokytojai
taiko ugdymo metodus, kurie skatina mokinius veikl4 pletoti uZ institucijos ribq, paremiant
mokym4si tiriam4ja ktrybine veikla. Tikslingai ir prasmingai naudojamos Kult[ros paso le5os
mokiniams leidZia daug pamatyti, patirti iSbandyti. Mokyklai sekmingai pavyko isisavinti skirtas
le5as ir suteikti mokiniams sali is netradicinese erdvese. izuoti edukaciniai



uZsiemimai Pasvalio kraito muziejuje, pasvali
literaturos skyriuje, JoniSkelio miesto bibliotekoje, Igno Karpio ZUplra, Klaipedos r. Radailiq k.
,,Dino parke", Mokyklos biblioteka papildyta groiine literattira vaikams. Siekiant gerinti
edukacines aplinkas, visi pedagogai tobulino pedagogines kompetencijas, tarpusavyje dalinosi
ger4ja patirtimi.

Vykdant veiklos plane numatyt4 uZdavini ,,Turtinti materialing-techning baz1,, istaigojebuvo tiriamas ir analizuojamas intelektiniq, materialiniq, finansiniq res'rsq poreikis 1r
panaudojimo efektyvumas. Atnaujinama Mokyklos aplinka, mokymo pri"morr"r, kompiuteriai.
Mokytojai apr[pinti dalykine, metodine literatiira. Atnaujintos pri|mones ugdytiniq lavinimui ir
edukacijai.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindiniai pradiusiu metu veiklos rezr Itatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatu
ir jq rodikliai

1.1. UZtikrinti
kokybi5k4 istaigos
veiklos valdym4.

Mokyklos
bendruomenes
susitarimas del
tolimesnes
mokyklos veiklos
prioritetq ir tikslq.

Mokyklos-darZelio
veikl4
reglamentuojantys
dokumentai
atitinka
galiojandius teises
aktq reikalavimus.

Laiku parengti mokyklos
veikl4 reglamentuoj antys
teises aktai.
Parengtas Pasvalio r.
Narteikiq mokyklos-darielio
,,Linelis" reorganizavimo,
prijungiant prie Pasvalio r.
Joni5kelio Gabrieles
Petkevidaites-Bites
gimnazijos, sqlygr{ apra5as.
Parengta darbuotojq darbo
apmokejimo sistema,
darbuotoj ams suformuotos
veiklos uZduotys.

Sqlyg,+ apra5as
iregistruotas
,,Registry centras,
V{ Pasvalio
padalinys" 2019
balandLio29 d.
Patvirtinta
darbuotojq darbo
apmokejimo
sistema
direktoriaus 2019
m. rugsejo 12 d.
isakymu Nr. V-47
,,Del darbo
apmokejimo
sistemos
patvirtinimo".
Darbuotojams
suformuotos
veiklos uiduotys
iki 2019 vasario 1
d.

1.2. Dalyvauti
,,Lyderiq laikas 3"
pokydiq projekto
igyvendinime.

Mokyklos-darZelio
bendruomenes
dalyvavimas
pokydiq projekte
,,Lyderiq laikas 3".

3 proc. istaigos pedagoginio
personalo dalyvavo projekto
veiklose.

,,Lyderiq laikas
3" pokydiq
projekto veiklose
dalyvavo 3 proc.
pedagoginio
personalo.
I istaigos
pedagoginis
darbuotojas
daliiasi seraia



patirtimi su kitq
rajonq
pedagogais.
1 istaigos
pedagoginis
darbuotojas baige
Magistro studijas
pagal,,Lyderiq
laikas 3"
program4.

1.3. Atnaujinti
edukacines erdves,
ugdymosi aplinkas,
turtinant materialing-
techning bazg.

Sudarytos s4lygos
vaikq veiklai lauke.

Sudarytos s4lygos
vaikq saugumui
uZtikrinti.

Lauko edukaciniq erdviq
aplinka paruo5ta
atnaujinimui.

Narteikiq
mokyklos-
darZelio ,,Linelis"
ir Joni5kelio
skyriaus
edukacines erdves
paruoStos
a$aujinimui.
VSf Technikos
prieZitros
tarnybos
kontroles 2019
lapkridio 21 d.
ataskaita.

1.4. Skatinti
bendradarbiavim4 su
tdvais, siekiant
individualios
mokinio paZangos.

Sistemingai
organizuojami tevttr
susirinkimai, kitos
tevq informavimo
formos.
Tevai itraukti i
mokyklos renginiq
organizavim4.

Per mokslo metus surengti 2
tevq susirinkimai.
Iki 2019 m. rugsejo I d.
sukurti uZdara Facebook
grupe Narteikiuose.
Tevai itraukti i 6 mokyklos
renginiq organizavimo
grupes.

Visuotinis tevq
susirinkimas
2019-11-7 Nr.
vT-2.
Mokyklos tarybos
posedis 2019-03-
07 Nr. {T-3.
Nuo 2019 m.
rugsejo 1 d.
sukurta uidara
Facebook grupe
Narteikiuose.
Inicijuota
k[rybine darbo
grupe direktoriaus
2019-02-07
isakymuNr. V-8
del edukacinio
renginio ,,O toj
maZoj Sirdelej -
visa Lietuva".
fnicijuota
ktrybine darbo
grupe direktoriaus
2019-02-28
isakymu Nr. V-l I
,,UZgav6nds".
Iniciiuota



kfrrybine darbo
grupe direktoriaus
2019-03-12
isakymuNr. V-13
,,SugriZtandiq
paukSdiq Svente"
kartu su
bendruomene.
Inicijuota darbo
grupe direktoriaus
2019-05-22
isakymu Nr. V-31
del renginio
,,Judek ir busi
sveikas".
Inicijuota darbo
grupe direktoriaus
2019-05-03
isakymu del
bendradarbiavimo
,,Seima, kai
esame kartu".
Inicijuota darbo
grupe direkloriaus
2019-r0-16
isakymu Nr. V-52
del dalyvavimo
Solidarumo
begime.

Z. UZduotys, neiwkdytos ar iwkdvtos i5 dalies d0l numa buvo
Uiduotvs Prieiastys. rizikos

2.1-
3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

buvo atlikta staisos veiklos rezu
UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai

3.1 .  -

4 .Pa usiu metu veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezuItatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1 .  -

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kdant uiduotis ivertinimas

UZduodig irykdymo apra5ymas
PaZvmimas atitinkamas



5.1. UZduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labaigerai tr
5.2. uiduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius UETAT LJ

5.3. fvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai tr
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai tr

tobulinti

IV SKYruUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai: UZduotys ivykdytos pagal sutartus vertinimo
rodiklius. Siiiloma prioritet4 teikli lauko edukaciniq aplinkq atnaujinimui.-femi mokyklos-darielio
bendruomeng inovacijoms, pokydiams.

\v4u4D rI Pilvanutt/ toala,



Krrv MEru

9. Kitq metq uiduotys

V SKYRIUS
VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

nustatomos ne maZiau 3 i rne 5 uZduo

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s;

vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdwos) '

9. 1. UZtikinti kokybi5kq
istaigos veiklos
reorganizavim4.

o Mokyklos-darZelio
veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galioj andiq teises aktq
reikalavimus.

o Iki 2020m. rugpj[dio 31 d.
igyvendinti reorganizavimo
selygrl apraS4.

9.2. Atnauj inti edukacines
erdves, ugdymosi aplinkas,
turtinant materialing-techning
bue.

Sudarytos sqlygos
vaikq veiklai lauke.

o Joni5kelio sk. iki 2020 m.
geguZes I d. vaikq Zaidimq
aik5telese paruo5ti pavesines
lauko priemoniq laikymui.

o Narteikiuose iki 2020
birZelio 1 d. irengti
Siuolaiki5k4 lauko sporto
aik5telg su dirbtine mink5ta
danga ir krepSinio stovais.

9.3. Bendradarbiavimo su
tevais ir socialiniais partneriais
pletra.

o [staigos bendruomene
dalyvaus bendrose
veiklose vykdant
proiektus.

o Projektuose ir integruotoje
veikloje dalyvaus 30 proc.
pedagogq ir 10 proc. tevq.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

suderinus su Svietimo istai vadovu


