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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

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

Mokyklos veiklos prioritetai: ugdymo kokybes gerinimas, mokyklos kultflros stiprinimas.
Vadovaujantis Siais prioritetais, mokykla i5sikele Siuos tikslus: 1.1. UZtikrinti kolegialq
bendradarbiavim4 pedagogq tarpe bei bendradarbiaujant su mokiniais, t6vais, socialiniais
partneriais. I.2. Mokiniq mokymosi kokybes gerinimas. 2. GlaudZiau ir efektyviau
bendradarbiauti su tevais, socialiniais partneriais taikant ivairias bendravimo formas.

1.1. Uztikinti kolegialq bendradarbiavim4 pedagogr+ tarpe bei bendradarbiaujant su
mokiniais, tdvais, socialiniais partneriais.

UZtikrinant mokymo(si) veiksmingum4, svarbus bendradarbiavimas tarp mokytojq, mokiniq ir jq
tevq. Mokymosi efektyvumas labai priklauso nuo pamokos vadybos, laiko planavimo. Todel mokyklos
mokyojai suorganizavo diskusij4 ir aptare kaip galima kuo tikslingiau i5naudoti edukacines erdves.
Pokalbiai su mokiniais leido apibendrinti ir aptarti pamokose taikomus netradicinius darbo bldus.
Dalykine integracija lykdoma ne tik pamokose, bet ir neformaliojo ugdymo veikloje, kai organizuojami
,,Protmfl5iai", sveikatingumo ir kiti renginiai. Apie 30% mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo
mokiniq dalyvavo rajono renginiuose. l-4 kl. tarpe uZimtos 2 pirmosios prizines vietos ir I antra prizine
vieta. 5-10 kl. mokiniai, dalyvavg rajono renginiuose, uZeme dvi pirm4sias ir dvi tredi4sias prizines vietas.
14 mokiniq atstovavo mokyklai uZ rajono ribq ir uZimtos dvi prizines vietos.

1.2. Mokiniq mokymosi kokybes gerinimas.
Tobulinant pamokos vadyb4, buvo tirti ir analizuoti mokiniq mokymosi poreikiai bei stiliai.

ISanalizavg anketq pateiktq mokiniams rezultatus, mokytojai turejo galimybg individualiai pasikalbeti su
kiekvienu mokinirl apie jo mokymosi stilirl ir tokiu budu efektyviau pamokose pritaikyti pagrindinius
ugdymo veiklos elementus: diferencijuoti mokymo turini, pritaikyti mokymosi metodus, patobulinti
vertinimo kriterijus. Mokytojai numato skirtingas uZduotis ir veiklas skirtingq gebejimrl mokiniams ar
gruperns. Mokiniai mokomi isivertinti ir ivertinti kiq darbo rezultatus. 5-10 klasiq mokiniai, pasibaigus
pusmediams, pildo mokinio individualios paZangos (MIP) form4 ,,AS mokinys". Siekiant uZtikrinti
mokyklos ir atskirq mokomqiq dalykq derme, buvo perZiiireta ir pakoreguota mokiniq pasiekimq
paZangos vertinimo tvarka. Buvo pravestos dvi atviros ir trys integruotos pamokos.

I5analizavus NMPP rezultatus. mokini iekusiems oatenkinamo buvo skirtos



individualios konsultacijos. Administracija mokyojams suorganizavo du seminarus. Buvo patobulinta
mokytojq pagalbos teikimo mokantis ir mokiniq motyvavimo kompetencija. Mokytojai turi galimybg
nuolat kelti profesing kvalifikacij1.90% mokytojq patobulino savo profesines kompetencijas. Specialiojo
pedagogo pagalb4 gavo I | (52%) mokiniq i5 21. Logopedo - 33 (73 %) mokiniq i5 45 turindirl.

2. GlaudLiau ir efektyviau bendradarbiauti su tdvais, socialiniais partneriais taikant

ivairias bendravimo formas.
Mokykloje vyksta metodikos dienos, kai mokytojai, dallwavg profesijos kelimo kursuose,

seminaruose ir i5bandg naujoves praktiSkai, tarpusavy'je dalinosi darbo patirtimi. Vyko metodine
diena, kai mokytojai, paruo5g metodines priemones, jas pristate kolegoms. Didelis demesys
skiriamas bendradarbiavimui su tevais. Tevai yra itraukiami i mokyklos veiklos planavim4
(ugdymo plano, mokyklos veiklos plano ktirim4), dallvauja mokyklos renginiuose. Mokslo metu
pabaigoje 5-10 kl. vykde gamtosauginiprojekt4,,PaZinkime gimtEji kraSt4". Buvo suorgarizuota
vasaros socializacijos stovykla ,,Mus pasaulis nuostabus" Krikliniq pradinio ugdymo skyriuje.
Kasmet mokiniq tarybos nariai dalyvauja Savivaldos dienoje. Per metus buvo suorganizuoti du
visuotiniai tevq susirinkimai, kuriuose vyko tevtl Svietimas. Mokyklos taryba tdvams
suorganizavo atviry dury dienas. Mokyklos bibliotekoje organizuojamos ivairios parodos,
konkursai, Sventes. Stiprinant rySius su socialiniais partneriais, vietos bendruomene, buvo
suorganizuota Auk5taitijos regiono vaikq folkloro Svente. Mokykla dalyvavo projekte ,,Saugos
aplinkos mokykloje klrimas IIo', kuriame psichologai skaite paskaitas, buvo teikiama
psichologine pagalba mokytojams, mokiniams, tevams. Mokykla dalyvauja prevencindse
programose - OLWEUS, ,,fveikiame kartuo' ir ,,Obuolio draugai". Mokykloje veike 9
neformaliojo ugdymo bureliai, kuriuose dalyvavo apie 60% mokiniq. Pradinio ugdymo
mokiniams buvo skirta 9 valandos, pagrindinio ugdymo koncentrui - 11 valandq. I5 viso 21
valanda.

Svarbiausi mokyklo s 20 | 9 m. pasiekimai, laimej ima i, r ezultatai
1. Remiantis IQESonline tdvq, globejq apklausos NSA 2019 rezultatais, auk5diausios

mokyklos vertes yra Sios: mokytojq mokymas vaikus bendradarbiauti, padeti vienas
kitam; mokykla skatina mokinius bfrti aktyviais mokyklos gyvenimo kurejais;
mokykloje atsiZvelgiama i vaiko savitum4.

2. Mokyojai, vertindami mokinius, remiasi konkrediais kriterijais.
3. Specialiqjq poreikiq mokiniai dalyvavo jiems rengiamuose rajono renginiuose.
4. Demesys pamokos vadybai.
5. Pravestos 3 atviros integruotos pamokos.
6. Vyko Konstitucijos egzaminas.
7. Mokykloje lankesi net keli psichologai, kurie vede uZsiemimus mokyojams ir

mokiniams.
8. Yra mokiniq, dalyvaujandiq ivairiuose rajono olimpiadose, konkursuose, varZybose.

Du kartus atstovauta mokyklai uZ rajono ribq.
9. I5analizavg NMPP rezultatus, mokytojai pakoregavo savo teminius planus tam, kad

b[tq i5siai5kintos mokiniq mokymo spragos, atlikti bandomieji pasitikrinimai.
1 0. Mokykla ivykde gamtosaugini proj ekt4,,PaZinkime gimt4j i kraSt4".
ll. 30% naudojasi Eduko klase.
12. Mokykla dalyvauja prevenciniq programq mokymuose: OLWEUS, ,,{veikime kartu"

ir,,Obuolio draugai".
13. Mokyklos taryba orgarizavo renginius (Kaziuko mugg, atviry dury dienas tevams).
14. Klasiq vadovai vykde MIP (mokinio individualios paZangos stebesen4).
15. Mokykloje puoselejamos tradicijos ir ritualai bei aplinkos jaukumas.



II SKYRIUS
METU VEIKLoS uZnuoTYSo REZULTATAI IR RoDIKLIAI

. Pasrindiniai pra€iusiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. UZtikrinti
efektyvrl
mokyklos veiklos
valdym4.

oMokyklos
bendruomends
susitarimas del
tolimesnes
mokyklos veiklos
prioritetq ir tikslq.
o Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai
atitinka
galiojandius teises
aktq reikalavimus.

o Iki 2019 m. rugsejo 1
d. atnaujinti mokyklos
veiklos dokumentai,
susijg su Mokytojq
etatinio darbo
apmokejimo ivedimu ir
kitq teises aktq,
reglamentuojandiq
mokyklos veikl4,
pakeitimais.
o Iki 2019 m. gruodZio
3l d. parengla20lT-
2019 m. strateginio
plano ataskaita.

o Parengtas mokyklos
darbuotojq darbo
apmokejimo tvarkos
apraSas.

o Patikslinti mokytojq
pareigybiq apra5ymai.

o Patvirtintas mokyklos
darbuotojq pareigybiq
(etatq) s4ra5as.

o Parengtas2019-2020
m. mokyklos ugdymo
planas.

o Parengta mokyklos
direktoriaus 2019 m.
veiklos ataskaita.

m.

1.2. Skatinti
bendradarbiavim4
su tevais, siekiant
individualios
mokinio
paZangos.

rSistemingai
organizuojami tevq
susirinkimai, kitos
tevq informavimo
formos.
oTevai itraukti i
mokyklos renginiq
organizavimq.

oSurengti 2 visuotiniai
tel.q susirinkimai.
o5 kartus per mokslo
metus vykdomi
individualfls pokalbiai
su tdvais, dallvaujant
projekte ,,Saugios
aplinkos mokykloje
kurimas II".
oTevai ifiaukti i3
renginiq organizavimo
darbo grupes.

o fvyko 2 visuotiniai tevq
susirinkimai.
o Dalyvaujant projekte
,,Saugios aplinkos
mokykloje kurimas II"
ivyko viena paskaita
mokiniq tdvams, 5 tevai
gavo individualias
psichologo konsultacij as.
o Tevai aktyviai dalyvavo
Kaziuko mugds, Sekminiq
Sventes ir Kalediniq
dirbtuviu renginiuose.

1.3. fgalinti
mokiniq
k[rybiniq
kompetencijq
pletr4.

oDidinama nauiq
formq mokiniq
k[rybines
kompetencijas
lavinandiu

ol5tirtas 5-10 klasiq
mokiniq neformaliojo
Svietimo poreikis.
oBent 5 proc. daugiau
(lyginant su 2018-2019

o fvykdyta mokiniq
apklausa del pageidauj amq
btreliq mokykloje.
. Nuo rugsejo 1 d.
neformalioio ugdymo



uZsiemimq
pasifila.

oStiprinti mokiniq
kulturing patirti
dalyvaujant
kulttrinese
paZintinese
programose
siejamose su
mokomaisiais
dalykais.

m. m. ) mokiniq
dalyvauja
neformaliojo Svietimo
veikloje.
o Panaudota pagal
paskirti daugiau kaip
80% kult[ros paso
koncepcijos

igyvendinimui skirtq
leSu.

veikl4 vykdo 9 brlreliai.
Kuriuos lanko 60%
mokiniq.

. Mokyklos mokiniai
dalyvavo 7 kultDros paso
renginiuose. Buvo
panaudota 70% kulturos
paso koncepcijos
igyvendinimui le5q.

1.4. Plesti IKT
priemoniq
panaudojim4
ugdymo procese.

Stipreja mokiniq
mokymosi
motyvacija.

o Mokytojai geba
naudoti vien4
interaktyviEprogram1
pamokoje.
o Atnaujinta IKT

iranga:
{siggi 2 kompiuteriai,l
programine iranga, 2
proiektoriai.

o Mokytojai dirba su
interaktyviu ekranu,
isigytos 2 programines
irangos.
o Informatikos kabinete

atnaujinta programine
iranga, isigyti 2
kompiuteriai ir 2
proiektoriai.

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

igyvendinime.

Mokyklos
bendruomene
akgviai dallvaus
pokydiq projekte.

5 proc. pedagoginio
personalo iglvendins
numat5,tas veiklas ir
pateiks pasifilymq.

o Du mokytojai baige
neformalios Svietimo
lyderystes programos
modul!: ,,Svietimo
lyderystes samprata" (48
akad. Kontaktines val., 200
akad. savaranki5ko
mokymosi val.,9,5%o).
o Trys mokytojai dalyvavo
mokymuose ,,Savivaldus
mokymas ir mokymasis" (
8 akad. val.,74%o).

2. Uitduotys, neiv-vkdytos ar iwkdvtos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs" rizikos

2 .1
2.2.
^ a
z . J .

2.4.
2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustafytos, bet ivykdytos
buvo atlrkta paoildom veiklos rezultatamsildoma

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai

4. Pakoresuotos prae usiu metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezu tatai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaui antis
Pasiekti rezultatai

ir iu rodikliai



vertlnama, ar nustatytos
uZduotys ivykdl.tos)

4.1
4.2.
4.3 .
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

3. Pas rezul ant uZduotis lnlmas

UZduodiq irykdymo apraSymas PaZymimas atitinkamas
langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir3ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai E
5.2.ULduotys i5 esmes irykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai Ex
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenknama tr
5 .4. U Ldnotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenknama tr

6.1. Asmeninio 5 .1  .1  .
6.2. Bendravimo ir informavimo (5.1.5

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas flA Uz
1/



V SKYRIUS
KITU METU VEIKLoS uZnuolys, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maLiau ir ne dau 5kai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykd*os)

9.1. UZtikrinti
efektyvq mokyklos veiklos
valdvma.

o sklandZiai ivykusi
mokyklos reorganizacija.
o Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galioj andius teises aktq
reikalavimus.
o Nera fiskalines
drausmes paZeidimq.

olki2020 m. rugpjfidio 31 d.
igyvendintas reorgani zavimo
sqlygq apra5as.
olki2020 m. rugsejo 1 d.
atnauj inti mokyklos veikl4
re glamentuoj antys dokumentai.
r {gyvendinti kontroliuojandiq
ir prieZilra vykdandiq
institucij q rekomendacij as.
e finansinis isiskolinimas 2021
m. sausio 1 d. bttq maZesnis uZ
isiskolinima2)2}m. sausio 1 d.

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

oPlesti ikimokyklinio
ugdymo prieinamum4.
olndividualias mokiniq
galimybes atitinkantys
mokymosi pasiekimai ir
nuolatine mokymosi
paZanga.

o fsteigti pilnos dienos
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo grupg
(tredias modelis).
o 20 procentr4 1-8 klasiq
mokiniq pasieke auk5tesnius
rezultatus.
o 70 procentq mokiniq daro
asmening paLangq, kaupia
irodymus, reguliariai j 4
miksuoj a ir refl ektuoj a.
o 2020-06-01 atnaujintas
mokiniq individualios paZangos
stebej imo tvarkos apra5as.
o 20 procentq sumaZinti
praleistrt pamoku skaidiu.

9.3. UZtikrinti mokiniu
saugum4.

e UZtikrinamos saugios,
higienos nonnas
atitinkandios s4lygos
mokyklos bendruomenes
nariams
o Sisteminis mokyklos
bendruomenes poZilris i
smurto ir patydiq
maiinima

oIki2020 m. rugsejo I d.
pakeista ikimokyklines grupes
grindq danga, perdaZyos
grindys mokykloje ir sporto
saleje
o Suorganizuotavaikq
socializacij os stovykla, kurioj e
dalyvaus 20 mokiniq.
r Patydiq ir smurto atvejq
mokykloje sumaZejo 10
procentq.

9.4. Bendradarbiavimo su tevais ir
socialiniais partneriais pletra.

o Stiprinama partneryste o Projektuose ir integruotoje
veikloie dalwaus 50 procentu



ir bendruomeni5kumas

o Mokyklos
bendruomene kartu su
soclallruals partnenals
dalyvaus bendrose
veiklose vykdant
projektus ir organizuojant
renginius

pedagogq ir 20 procentq tevq.
r Tevai ir kaimo bendruomene
itraukti i 3 renginiq
organizavimo darbo grupes.

o Suorgani zuota atviry dury
savaite.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti nelrykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos fykdyti Sias uiduotis)

iSkiej i faktoriai (darbuotoi u kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.).
10.2. Teises kaita ar iu nebuvimas.
10.3. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatlti arba i5vengti, nei
kuriomis priemonemis paSalinti) arba Nepakankamas finansavimas.


