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Pasvalio Ldvens pagrindines mokyklos 2017-2019 m. strateginio plano pagrindinis tikslas uZtikrinti veiksming4 ugdym4(si), orientuot4 i kiekvieno bendruomendsnario sekmg. Strateginis
tikslas igyvendinamasrengiant 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,siekemegerinti pamokos kokybgoorientuojantis i aktyviqjq mokymo metodq taikym4
(1 tikslas). Mokytojai tobulino asmeninesir dalykines kompetencijassiekdami 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
pedagoginebendruomenedallvauja projekte ,,Lyderiq laikas 3" AS pati savo kompetencijastobulinu
studijuodama projekto ,,Lyderiq laikas 3" Svietimo lyderystes magistro studijose bei rengdama
magistro baigiamEii darb4. Pavaduotojosugdymui bei 2 pedagogesstudijuoja neformaliosiose
studijose,pedagogespriklauso ir savivaldybespokydio 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 paZangosvertinimo 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 ,,Atsakomybesmokyis 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 organizavokonsultacijas,gabiuosiusmokinius skatino dalyvauti rajono, Saliesir
tarptautinese oiimpiadose,konkursuose,varZybose.
Daug demesio skyreme saugios, draugi5kos ir emoci5kai palankios mokyklos
oseleiimui (3 tikslas). Mokyklos bendruomendemocines- socialineskompetenciiasstiprino

klausydamiesipaskaitq,,Stresasmokyojo darbeir jo iveikimo bfrdai" (psichologeA. Lapinskiene),
,,Vaikq galia (iS)gyventi" (psichologas V. Arvasevidius). Mokytojai dalyvavo seminaruose mokymuose ,,PaauglysteskryZkel6s", ,,Laikas kartu", ,,Raktai i sekmg". Mokykloje vykdomos
prevencindsprogramos, mokiniai kartu su klasiq vadovais, mokyojais mokosi sprgsti konfliktus,
draugiSkaielgtis vieni su kitais. Siekiant kurti emociSkaipalanki4 aplink4, psichologesatlikti 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
technologiniqmokslqpriemonemis"le5omisisigytaivairiq priemoniqpraktineimokiniq veiklai gamtos
mokslq ir technologijqpamokose.I5 Svietimoinformaciniqtechnologijqcentropagal panaudossutart!
gauta 17 ne5iojamqjqkompiuteriq. Mokykloje veikl4 vykdo ,,Robotikosakademija". 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),tgsemeaktyr,q bendradarbiavim4su tdvais,
skatinome ter.q lyderystE.Neformalus tevq klubas inicijavo 2 renginius, puoSdmokykl4 Sventems.
Mokiniq tevai pakankamai aktyviai dalyvauja mokykloje organizuojamuose renginiuose
bendruomenei.Didelio bendruomendssusidomejimo 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.
Bendradarbiavomene tik su rajono, bet ir Saliesbei 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 partneri5kusrySius su kitomis projekte
dalyvaujandiomismokyklomis.
Sekmingas,veiksmingas ir kokybi5kas kiekvieno bendruomendsnario augimas - visos mokyklos
veiklos siekiamybe.
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