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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rerultatzi bei rodikliai)

1. Strateginis tikslas. Veiksmingo ir kokybiSko ugdymo(si) uZtikrinimas.
1.1. Tikslas. Suteikti kokybiSk4 i5silavinim4, atsiZvelgiant i mokinig mokymosi stilig, tikslus,

paLang4 ir pasiekimus.
fgyvendinant Si uZdavini buvo numat54os ir igyvendinamos trys priemones.

Siekiant gimnazijoje pagerinti individualius mokiniq pasiekimus, buvo sekama kiekvieno mokinio individuali paZanga
pildant ir su klasiq vadovais aptariant Individualios paZangos pokydiq lapus. I5orinio vertinimo stebetose pamokose
dalis mo$rtojq (apie 35%o) analizavo mokymosi sekmiq bei nesekmiq prieZastis, skyre demesio asmenines mokiniq
paZangos ir pasiekimrl pagrindimui. 2018 m. 26 oA,2019 m. 27 %o 5-8, lG-4G klasiq mokiniq pagerino savo
individualius pasiekimus. Gimnazijoje pastebimi gabiis ir iniciatyvriis mokiniai. 5l % pamokq i5orinio vertinimo
vertintojai fiksavo grupini mokiniq darbq, kurio metu buvo sudarytos galimybes gabiems ir iniciatyviems mokiniams
padeti klases draugams suprasti ir atlikti uZduotis. Pamokose tinkamai i mokiniq gebejimus ir poreikius atsilvelgla22
% pamokq. Jose mokiniams skirtos diferencijuotos uZduotys, leista dirbti pasirinktu tempu. 2019 m. daugiau demesio
buvo skirta mokiniq pasiekimq ir paZangos pastovumui, pagalbos modelio ,,Mokinys - mokiniui" naudojimui.

Mokiniq paZangumas padidejo nuo 99,1| % Q0l7 m.) iki 99,27 Yo (2019 m.). 2019 m. pagrindinio
ugdymo program4 baige ir i5silavinimo paZymejimus gavo 91 % de5imtokq (2017 m. - 100 procentq), kurie toliau
mokosi gimnazijoje ar profesinese mokyklose.

1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokyb6s.
fgyvendinant 5i uZdavini ir atsiZvelgiant iNMPP, PUPP, BE rezultatus bei mokiniq pageidavimus,

buvo parengti ir mokiniams pasiiilyti ivairiq dalykq moduliai.
Per Mokytojrl dien4 kasmet organizuojama i5vyka mokytojams. Metq pabaigoje uZ mokyklos

pridetines vertes kiirim4, vardo garsinim4, gerus valstybiniq brandos egzaminq rezultatus, projekting veikl4 2018 m.
Se5iems mokytojams, 2019 m. visiems mokytojams paskirtos premijos. Technologijq, biologijos, istorijos,
informaciniq technologijq, geografijos, pradiniq klasiq kabinetuose pagerintos mokiniq ir mokytojq darbo s4lygos.
Per Mokyklos dien4 geriausius ugdymo rezultatus pasiekg mokltojai apdovanojami padekos ra5tais.

fgyvendinant mokytojq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus kiekvienas mokytojas per metus
vidutini5kai dallvavo po 5 dienas kvalifikacijos kelimo renginiuose (kursuose, seminaruose). Kvalifrkacij qkdld 2017
m.85 %o,2019 m.9l % mokytoj4. 15 %o mo$rtojq dalijosi ger4j4 patirtimi rajone ir respublikoje.

1.3. Tikslas. Ugdyti mokinius atsiZvelgiant i jg geb6jimus, galimybes, poreikius.
Pamokq praleidinejimo problema i5lieka akf,uali. Tevai liberaliai Ziiiri i vaikq praleidinejamas

pamokas. Mokiniqtevq susirinkimq lanlqmas nesiekia suplanuot4T5o/o (i susirinkimus ateina vidutiniSkai 70%ftva).
Gimnazija ie5kos efektyviq biidq, kaip maZinti mokiniq praleidinejamas pamokas ir kaip luLmegzti glaudesnius rySius
su mokiniq tevais.

Mokiniams, kuriems molqrtis sekasi sunkiau, taip pat praleidusiems pamokas del ligos ar kitq
prieZasdiq buvo sudarytos s4lygos lanlq/ti individualias konsultacijas. Individualios konsultacijos labiausiai pasiteisino
pradinese klasese, vaikai likviduodavo Ziniq ,,spragas", bet vyresndse klasese ne visi mokiniai pasinaudojo Sia
galimybe. Buvo sudaromas ir gimnazijos puslapyje, skelbimq lentoje paskelbiamas geriausirl mokiniq 40-tukas. Per
Mokyklos dien4 geriausi mokyklos mokiniai buvo apdovanojami Padekos ra5tais. Pirmadieniais, bendry mokiniq
susirinkimq metu, iteikiami diplomai, padekos raStai ir kiti apdovanojimai konkursrl, olimpiadrl,vnLybt4laimetojams
ir dalyviams. Sie bendri susirinkimai, kurie vyksta jau kelis de5imtmedius, tai puiki proga pagirti paZangius ir prizines
vietas uZemusius mokinius bei padekoti mokyojams.

76 mokiniams buvo teikta logopedo pagalba (2017 m. - 56) . 40 mokiniq gavo specialiqj4 pedagoging
pagalb4 (2017 m. - l7). Socialine pagalba 33 mokiniams buvo teikta pastoviai (2017 m. - I l), kiti gavo trumpalaikg

ki.90% snecialiui i ooreikiu turindiu sekminsai mokosi toliau.



Socialine pedagoge kartu su 2G4G klasiq mokiniais renge jq karjeros planus. Organizavo i5vykas i
Studijq mugg, Kauno kolegij4, PaneveZio kolegij4, PaneveZio M. Rimkevidaites paslaugq ir verslo mokyklq ir kt.
Gimnazijoje surengti susitikimai su mokymo istaigq (KTU, Joni5kelio Igno Karpio Zemes iikio ir paslaugq mokyklos,
Vabalninko Zemes iikio mokyklos) atstovais. Kasmet organizuojamos ne maZiau kaip 7 profesinio veiklinimo i5vykos
lG klases mokiniams per technologijq pamokas. Veiklos kokybes isivertinimo anketose 84 yo 5-8,1G-4G klasiq
mokiniq r 9l % tevq nurodo, kad Zino apie tolesnio mokymosi ir karjeros galimybes.

Gimnazijoje nuo 2018 m. vykdomas projektas,,Atrask save", skirtas psichines sveikatos stiprinimui:
patydiq ir priklausomybiq prevencijai.

Nuolat bendradarbiaujama su Pasvalio Spf ir i5kilus problemoms teikiama psichologo pagalba. SPT
psichologe gimnazijos mokiniq tevq susirinkimo metu skaito paskaitas tevams.

Visi gimnazijos mokiniai dalyvauja socialinio emocinio ugdymo programoje LIONS QUEST.
Programos veiklos padeda sumaZinti Lalingq iprodiq, patydiq skaidirl ir paversti mokykl4 vaikams palankia aplinka.

Gimnazija antrus metus dalyvauja Sveikat4 stiprinandiq mokyklq programoje ,,sveikata ir sportas".
Programos veiklose dalyvauja 5-4G klasiq mokiniai. Per ivairias veiklas mokiniai formuojasi sveikos gyvensenos ir
palankios sveikatai mitybos igiidZius.

Pumpenq gimnazija bendradarbiauja su Kazickq Seimos fondu. Bendradarbiaujama vykdant
programas ,,KrepSinio galia" ir ,,Jaunimas gali". Programos skirtos vaikams i5 socialiai jaufiiq aplinkq. Per sporting
veiklq ugdomas pasitikejimas savo gebejimais, mokoma bendradarbiauti bei siekti tikslq.

Kasmet birZelio menesi Pumpenq gimnazijoje veikia stovykla ,,AS ir tu, mes - karhl", kurioje smagiai
ir turiningai laisvalaiki leidLia pradiniq klasiq mokiniai.

Bendradarbiaujant Pumpenq bei Va5kq gimnazijoms nuo 2017 m. Pumpenq gimnazijoje vyksta
vasznos dienines stovyklos ,,Paauglys ne auglys", 2019 m. pakeitusi pavadinim4 i,,Atostogos kitaip", kuri4 organizuoja
asociacija TRINUS. Dalyvauja jaunuoliai, kwiems reikia i5skirtinio demesio bei supratimo. Stovyklos metu darbo su
jaunimu ekspertai: socialinis darbuotojas ir psichologas. Jie kartu su jaunuoliais aplanko Pasvalio rajono bendruomenes
ir derina darb4 su edukacija bei jaunuoliq asmeniniais i55iikiais.

2. Strateginis tikslas. Gimnazijos kulturos ir tradicijq puosel€jimas.
2.1. Tikstas. Skatinti pasididZiavimq gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus bei pilieti5kum4.
Nuo 2018 m. prie5 Kaledas tikybos mokytoja su mokiniais gamina Sventinius atvirukus, kuriuos kartu

su socialine pedagoge i5veZioja Pumpenq seniUnijos gyventojams, o praejusiais metais taip pat kepe ir kiidiukus,
kuriuos i5dalino kartu su sveikinimo atvirukais. Vaikai pasveikino tuos gyventojus, pas kuriuos rediau uZsuka
giminaidiai.

Kasmet minime Laisves gynejq dien4. Paminedami Sovietq Sqjungos agresijos metines uZdegame
atminties Zvakutes 1991 m. sausio l3-qi4 Zuvusiems uZ Lietuvos Laisvg, taip prisijungdami prie visuotines pilietines
akcijos,,Atmintis gyva, nes liudija".

Kasmet minime Zemes dien4. Organizuojami ivairiis renginiai, kuriq svarbiausias tikslas - i5mokyti
vaikus tausoti gamtq, neter5ti aplinkos, saugoti gyvrlnus.

Tradicing Mokyklos dien4, skirt4 Motinos dienai organizuojame ne vien4 de5imtmeti. Renginys skirtas
pagerbti daugiausiai pasiekusius per metus mokinius, padekoti tdvams, remejams, mokytojams. Renginys vyksta
Pumpenq kulfiiros namq saleje ir sulaukia daug Zi0rovq.

Stengiames prisiminti holokaust4. Gimnazijos mokiniams primenama, kur miestelyje gyveno Zydai,
kokie jq pastatai -dar i5likg prisimenamos kai kurios zydq tradicijos, aplankomos Pumpenq Zydq kapines bei jq
su5audymo vieta ladekitl miSke.

Minime Europos kalbq dienq: parengiami informaciniai stendai apie kalbq mokejimo naud4, verdiami
eilera5diai ir prozos kiiriniq i3traukos i anghl, rusq kalbas, kartu su uZsienio kalbq bei lietuviq kalbos mokytojomis
atliekamos smagios kDrybines uZduotys.

2.2. Tikslas. Tobulinti neformalqji Svietim4.
Mokiniq, lankandiq neformaliojo Svietimo 6NS;uZsiemimus, skaidius per 3 metus beveik nesikeidia.

UZsiemimus lanko 72 proc. 1-4 klasiq mokiniq, 88 proc. - 5-8 klasiq, tik 28 proc. lG-4G klasiq mokiniq. MaZesni
vyresniq mokiniq neformaliojo uZsiemimq pasirinkim4 lemia laiko stoka, mokiniams sunku suderinti pamokq,
uZsiemimq ir autobusq tvarkara5dius. 21 mokinys lanke po du ir daugiau neformaliojo Svietimo uZsiemimq.
Daugiausiai mokiniai lanko sporto (38 proc. visq lankandiq uZsiemimus mokiniq), muzikos (19 proc.) ir
technologines lcypties (19 proc.) uZsiemimus. Sporto veiklq dominavimas yra teigiamas dalykas, ugdantis vaiko
judrumo ir sveikos gyvensenos savybes.

2.3. Tikstas. Pl6toti bendravim4 ir bendradarbiavim4 su vietos bendruomene, rykdant
gimnazijos mokiniq ir jrtr t6vq Svietim4.

Nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su Pasvalio rajono policijos komisariato pareigiinais,
Pumpenq, Pu5aloto seniiinijq socialinemis darbuotojomis, Pumpenq baZnydios kunigais, vienuoldmis, Pumpenq
bendruomene, Pasvalio vaikq teisiq apsaugos tamybos specialistemis, Pasvalio Socialiniq paslaugq centro
specialistemis (teilta psichologo pagalba atvykus i mokykl4 mokiniui, kuris gyvena pas globejus), Pasvalio
bendruomenes namq psichologe. Bendradarbiaujant su Pumpenq socialinemis darbuotojomis, tevai i5 Seimq, kuriems
teikiamos socialines paslaugos lanko Pasvalio rajono savivaldybes Svietimo pagalbos tamybos specialistq
organizuotus pozityviosios tevystes kursus. Bendradarbiaujant su Pu5aloto seniiinijos socialine darbuotoja mokiniai
sisteminai veZioiami i Pasvali nsi konsultacii



Bendradarbiaujame su Pasvalio sporto mokykla, Kazickq Seimos fondu, Pumpenq seniiinijos sporto
renginiq organizatore taip pat su rajono mokyklq kiino kultiiros mokytojais. Vaikams sudaromos s4lygos sportuoti
tiek biireliq metu, tiek vakarais, taip pat vakarais sporto saleje ir treniruokliq saleje gali sportuoti ne tik vaikai, bet ir
suaugg bendruomenes nariai.

Kunigas Domingo ir vienuoles organizuoja vaikams stovyklas, keliones, pledia vaikq kultiirini
akirati, augina jr1 savivertg, atskleidZia vaikq talentus.

3. Strateginis tikslas. Saugios ir esteti5kos ugdymo(si) aplinkos formavimas.
3.1. Tikslas. Pl6toti saugias ir esteti5kas edukacines erdves.
Nuo 2017 m. gimnazija sieke sukurti mokiniams saugesng aplink4. Buvo i5plesta mokiniq poilsio zona

- ikurtas poilsio kambarys. Juo naudojasi mokiniai, po pamokq laukiantys autobusq gri7ri i namus. Poilsio
kambaryje yra 3 kompiuteriai, kilimas, sedmai5iai. eia mokiniai gali pailseti, pabendrauti, paZaisti.
Buvo suremontuoti pradinio ugdymo, geografijos, lietuvitl kalbos, direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinetai,
Mikoli5kio skyriaus vaikq poilsio patalpa. Krep5inio aik5teles irangos atnaujinti nepavyko del le5q tnrkumo.

Geografijos kabinetas apriipintas iSmaniqia lenta. Kasmet patenkinama 90 procentq mokytojq
mokymo priemoniq poreikis.

Buvo i5plestos edukacines erdves prie mokyklos senojo pastato (pasodintos geles, dekoratyviniai
augalai, atnaujinta veja), trinkelemis iSkloti laiptai prie senojo pastato.

Katilines remontas vis nukeliamas i kitus metus, kadangi buvo nusprgsta pasirinliti kit4 kuro rii5i ir
palaukti, kol Pumpenq miestelyje bus nutiestas dujotiekis.

II SI(YRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

iniai nra6iusiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezvltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustaftos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. UZtikrinti
efektyvtl
mokyklos
veiklos valdym4.

Mokyklos
bendruomene
susitaria del
tolimesnes
mokyklos
veiklos priori-
tetq ir tikslq.
Mokyklos
veikl4 regla-
mentuojantys
dokumentai a-
titinka galio-
jandius teises
aktq reikalavi-
mus.

Iki 2019 m. rugsejo 1
d. atnaujinti mo-
kyklos veiklos doku-
mentai, susijg su Mo-
kytojq etatinio darbo
apmokejimo ivedimu
ir kitq teises aktq,
reglamentuojandiq
mokyklos veikl4, pa-
keitimai.
Iki20l9 m. gruodZio
31 d. parengla2017-
2019 m. strateginio
veiklos plano atas-
kaita.

Iki 2019 m. rugsejo 1 d.
atnaujinau gimnazijos
darbo apmokejimo sistem4
irj4 suderinau su
gimnazij os darbo taryba.
Organizavau mokyojus,
kad susitartq del
visuomenei naudingos
veiklos valandq ir darbq
paskirstymo. Iki 2019 m.
gruodZio 31 d. parengiau
2017 -2019 m. strateginio
veiklos plano
igyvendinimo ataskait4 bei
vadovavau darbo grupei,
parengusiai 2020-2022 m.
strateginio veiklos plano
proiekta.

1.2. Kurti saugi4
mokykl4.

UZtikrinamos
saugios, higie-
nos nornas a-
titinkandios
s4lygos mo-
kyklos bend-
ruomen€s na-
riams.

Iki 2019 m. rugsejo 1
d. suremontuoti che-
mijos-bioloBrjos,
geografijos ir direkto-
riaus pavaduotojos
ugdymui kabinetai.

Organizavau bei apr[pinau
bfitinomis priemonemis
gimnazijos personal4, kad
iki 2019 m. rugsejo 1 d.
butq suremontuoti
geografijos, lietuviq
kalbos, pradinio ugdymo,
direktoriaus pavaduotoi o s



kabinetai.
Bendradarbiavau su
Pu5aloto seniflne, kad bfitq
suremontuota Mikoli5kio
skyriaus vaikq poilsio
patalpa. Organizavau
naujq baldq pirkim4
Mikoli5kio ir Kalno
skwiams.

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

Mokyklos
bendruomene
aktyviai daly-
vauja pokydiq
projekte.

o 5 procentai mokytoiq
igyvendina numafrtas
veiklas ir pateikia pa-
siiilymq.

Organizavau ,,Lyderiq
laikas 3" mokyklos
pokydiq komandos, kuriq
sudaro 6 mokytojai (18
procentq nuo visq
mokytojq) veikl4.
Komanda pateike
pasitilymq del problemq
iSgryninimo, veiklq
planavimo ir metodq
parinkimo organizuoj ant
uedomaia veikla.

1.4. UZtikrinti
veiksming4
biudZeto le5q
naudojim4.

Racionaliai
komplektuoja-
mos klases.
Tikslingai pas-
kirstytas peda-
gogq darbo
kruvis.

Optimalus klasirtr
komplektq skaidius.

UZtikrinau, kad Mokymo
le5os bDtq naudojamos
racionaliai, klases buvo
komplektuojamos
vadovauj antis teises aktais,
mokiniq poreikiais ir
atsiZvelgus i
Zmogi5kuosius i5teklius.
Mokytojq darbo krtivi
paskirsdiau tikslingai,
atsiZvelggs i ugdymo plane
nustatytus tikslus ir
uZdavinius bei mokyojq
pasiDlymus. Mokytojq
darbo kruvio paskirstymo
principams pritare
eimnaziios darbo tarvba.

1.5. Skatinti
bendradarbiavim
4 su tdvais,
siekiant
individualios
mokinio
paZangos

o Sistemingai
organizuojami
tevq
susirinkimai,
kitos ter,'q
informavimo
formos

o Tevai itraukti i
mokyklos
renginiq
organizavim4

o Surengti 2 tev4
susirinkimai;

o 3 kartus per mokslo
metus vykdomi
individual[s pokalbiai
su blogai lankandiq
mokykl4, turindiq
mokymosi arba elgesio
problemq vaikq tevais.

o Tevai itraukti i4
renginiq organizavimo
darbo grupes.

Inicijavau ir aktyviai
dalyvavau organizuoj ant
mokiniq tevq
susirinkimus, kurie vyko 2
kartus per mefus: vasario
2l d. ir lapkridio 28 d.
Vadovavau darbo grupei,
sudarytai i5 klases vadovo,
socialinio pedagogo ir
direktoriaus pavaduotoj o s
ugdymui, kuri parenge
triSali susitarim4 blogai
lankantiems pamokas ir
nepaZangiems mokiniams
kaip paeerinti lankvma ir



,,

pasiekimus. 4 kartus vyko
individual[s pokalbiai su
mokiniais ir jq tevais.
[sakymu patvirtinau 5
renginiq organizavimo
darbo grupes, kuriose
dalyvavo tevai: Mokyklos
dienos, Kovo 11-osios,
Kaziuko muges, Mokslo ir
Ziniq dienos, Profesijq
mugd.

UZduotys. neiwkdvtos ar iwkdytos i5 dalies d6l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs PrieZastvs. rizikos

2.1 .
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

veiklos uZduo ei to buvo ir rezultatai

ei buvo atlikta papildomu, svariu istaigos veil :los rezultatams
UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

3.1. Inicijavau, kad biitq parengti du
ERASMUS+ mokyklq mainq strateginiq
partnerysdiq projektai, kuriems skirtas
finansavimas.

Vykdydami projekto veiklas mokiniai i5moks
toleruoti ivairius kulttirinius skirtumus,
vertybes, mokysis pagarbos vienas kitam,
diskutuos apie diskriminacij4, lygybg. Bus
sustiprintos mokytojq kompetencijos, j ie
pasidalins geriausiomis idejomis, bei praktiniais
patarimais kaip kovoti su patydiomis,
diskriminacij a ir smurtu.
Taip pat mokiniai patobulins verslumo igtidZius,
suZinos apie galimybes prisijungti prie vietos / re-
gioniniq / Europos institucijq ar privadiq kompa-
nijq darbo rinkos, gales i5tirti savo padiq paklaus4
rinkoje.

3.2.
a a
J . J .

3.4.
3 .5 .

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti reniltatai

ir jq rodikliai



III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU YYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCI4T TOBULINIMAS

f,. Pas rezaltat ant uZduotis rmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas Paiymimas atitinkamas
laneelis

5. I . UZduotvswkdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai seraid
5.2. UZduotvs5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai D
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6. cijos, kurias nordtu tobulinti
6 .1
6.2.



9.
(n

KITV METU VEIKLOS

Kitq metq uZduotys

IV SI(YRIUS
uZnuorys, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne lau kai

UZduotys Siektini reniltatai

Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

9. l. UZtikinti efektyr,rl
mokyklos valdym4.

l. SklandZiai ivykusi mo-
kyklo s r eor ganizaclj a.
2. Mokyklos veikl4 regla-
mentuoj antys dokumentai
atitinka galioj andiq teises
aktq reikalavimus.
3. Nera fiskalines
drausmes paZeidimq.

I.Iki2020 m. rugpjldio 31 d.
i gyvendintas reorgani zavimo
s4lygrl apra5as.
2.Lki2020 m. rugsejo 1 d. at-
naujinti mokyklos veikl4 regla-
mentuoj antys dokumentai.
3. fgyvendinti kontroliuojandiq
ir prieZiur4 vykdandirl institu-
cijq rekomendacijas.
4. Finansinis isiskolinimas
2021m. sausio I d. yra
maZesnis uZ isiskolinimE 2020
m. sausio 1 d.

9.2. Gerinti mokiniq pasiekimus
p agal vaiko individualio s
paZangos stebej imo rodiklius.

Individualias mokiniq
galimybes atitinkantys
mokymosi pasiekimai ir
nuolatine mokymosi
paLanga.

1. 20 proc. 1-4G klasiq mokiniq
pasieke auk5tesnius rezultatus.
2. 70 proc. mokiniq daro asme-
ning paZang4, kaupia irodymus,
reguliariai j4 fiksuoja ir reflek-
tuoja.
3.2020 m. NMPP 4 ir 8 klasiq
rezultatai yra lygfls arba vir5ija
Salies vidurki.
4. 5 proc. sumaZinti praleistq
pamoku skaidiu;

9.3. Uztikrinti,,Lyderiq laikas
3" projekto mokyklos komandos
veiklq igyvendinim4.

Suaktyvejusi mokytojq
metodine veikla ir
sistemingai pletojama
mokytojq
bendradarbyste.

1. 30 proc. mokytojq igyven-
dina gerosios patirties sklaid4
2. Visose metodines grupese a-
nalizuoj amas / refl ektuoj amas
mokyklos pokydio projekto i-
gyvendinimas.
3. Priimti susitarimai del poky-
dio proiekto testinumo.

9.4. Bendradarbiavimo su tdvais
ir socialiniais partneriais pletra.

Mokyklos bendruomene
dalyvaus bendrose
veiklose vykdant
projektus.

1. Projektuose ir integruotoje
veikloje dalyvaus 50 proc. mo-
kytojq ir 20 proc. tevq.
2. Pasira5ytos 2 sutartys su so-
cialiniai s partneriais.

9.5.

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

10 .1 .
suderinus su Svietimo istaigos vadovu
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