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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLA}IO IGWENDINIMAS
Mokyklosstrateginis2019-2019metqplanasir mokyklos20l9 metqveiklosplanasi5 esmesigyvendinti.
Koncentruotasi
i kokybi5k4ugdym4ir pagalb4mokiniui,reflektuojantindividualiuspasiekimusbei mokyklos kultiiroslygio iSlaikym4.Po 2019m. mokyklosreorganizacijos
atsiradonaujqi55ukiqvadovaujant
abiemsmokyklomsir bendradarbiaujant
su dviemvaiko dienoscentrais.Reikalavimaiabiemsmokykloms
suvienodinti,atliktoskitos proced[ros.Daugjegq ir laiko pareikalavoabiejqbendruomeniq
telkimas,kai
kuriospatalpqpertvarkos.Atlikta daugumadarbq,kurie buvonumaQrtistrateginiame
plane.Nedidelejq
dalisperkeltai2020-2022metqstrateginiplan4.Svariausirezultataipasiektisportosrityje,vienaskitas
mokinyspasiekegeryrezultatqatskirqmokslqsrityse,kaip antai,fizikoje, geografijoje.Apklausosrodo,
kad mokiniai ir tevai
la patenkinti.betsitobulinti darvra
II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ndiniai nrad

Metq uZduotys(toliau
- uZduotvs)
1.1.UZtikrintiefektyvq mokyklosveiklos
valdym4.

veiklos rezultatai

Siektinirezultatai

Rezultatqvertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nusta$rtos
uZduotvsiwkdvtos)

Pasiektirezultataiir jq
rodikliai

o Mokyklosbendr Iki 2019m. rugsejo1 d.
ruomends
susitarimasatnaujintimokyklosveiklos
del tolimesnes
moky- dokumentai,susijgsu
klosveiklospriorite- Mokytojq etatiniodarbo
tq ir tikslq.
apmokejimoivedimuir kitq
r Mokyklosveikl4
teisesaktq,reglamentuoj
andiq
reglamentuojantys mokyklosveikl4,pakeitimais.
dokumentaiatitinka o Iki 2019m. gruodZio
31 d.
galiojandius
parengta2017-2019m
teisds
aktureikalavimus.
strateginioplanoataskaita.
o Informacija,prane5imai,
ataskaitos
ir kiti dokumentai
institucijomspateiktiteises
aktuosenustaMaisterminais.

Iki 2019m. rugpjudio
28 d. parengiau,
o
2019m. rugpjiidio2830 d. d. aptariausu
mokyklostaryba,
darbotarybair
mokytojqtarybanauj1
etatiniodarbo
apmokejimotvark4.J4
patvirtinau2019-08-30
d, jsakymuNr. DV-66
2019m. gruodZio4 d.
mokytojqtarybosposedyjeskaidiaushateginioplanoataskaita
o 5 proc.mokytojqigyvendins 5 proc.mokytojqteike
numatltasveiklasir pateiks
pasifilymqpokydiams
pasillymq.
igyvendinti,emesi
lyderystes
mokykloje.

L2.DalyvautiPasva- o Mokyklos bendlio rajono savivaldybes ruomend aktyviai
projekto,,Lyderiq
dalyvaus pokydiq
laikas3" inicijuojamq projekte.
pokvdiuiswendinime.
1.3.UZtikrintiveikso Racionaliaikomp- r Optimalusklasiqkomplektq
ming4biudZeto
le5q
lektuojamos
klases. skaidius.
panaudojim4.
o Tikslingaipaskirsttrtasoedasosiniu

Klasiqkomplektq
skaidiusatitikomokyklos ir skyriausbendruomeniullkesdius.

Sudariaukflivio lentelg pagal susitarim4su
kiekvienu pedagogu.
Metq gale liko sutaupytq darbo uZmokesdio pinieu.

darbuotojq darbo
krlvis.

1.4.Skatintibendradarbiavim4sutdvais,
siekiantindividualios
mokiniopaZangos.

o Sistemingai
organizuojamitevrl
kitos
susirinkimai,
tevq informavimo
formos.
o Tevaiitraukti i
mokyklosrenginiq
organizavimq.

o Surengti2 tevqsusirinkimai.
o 4 kartusper mokslometus
vykdomiindividualfis
pokalbiaisublogailankandiq
mokykl4,turindiqmokymosi
arbaelgesioproblemqvaikq
tevais.
o Tevaiitraukti i 2 renginiq
imo darbogrupes.
organizav

1.5.UZtikrintimokyk- o Paruo5titrys spelos kultiirospalaikycialilsrenginiai,susijg sumokykloskulma.
tiiros (istorijos,dailes
ir kalbos)puoseldjimu.

,,

vyKoytos ar fvyKo

o Iki 2019m. balandZio
26 d.
parengtas
praneir perskait5rtas
5imas,skirtasvietovardZiq
ir mokyklos
metamsseniflnijos
apieapylinkiq
bendruomenei
vietovardZiqkilmg ir reikSmg.
o Iki 2019m. kovo 15d. organizuotospopietes,skirtosra5y80-mediui.
tojo M. Kardiausko
o Iki 2019m. spalio30 d. pamineti dailininkoP. Zitkevidiausgimimo150-meti.

i5 dalies d6l numatytu rizik

toki

o Surengti2 tevq susirinkimai mokykloje
(sausio30 ir gruodZio
4 d.).
o Surengti2 tevq susirinkimaiPajie3meniq
skyriuje(geguL|s22ir
gruodZio5 d.).
o Skaidiauprane5im4
ypaapiepaauglystes
tumus,kalbejausi
su
Rauboniqkaimotevais
apiereorganizacijos
reikalus.
o 60 mokyklosir seniunijosbendruomenesnariqsuZinojosavo kaimoatsiradimo
metus,vardokilmg ir
reikSmg.
o 90 Zmonir+
i5 mokyklos,Vilniaus,PanevdZio,Kaunoir Pasvalio
bei kaimqpatyreemocingpagav4,gavoLiniq apiera5ytoj4irjo
kuryb4.
r SurinktamedLiagair
paskelbtas
straipsnis
apiedailinink4mokyklos tinklalaovie.

buvo

PrieZastvs.
rizikos

UZduotvs

2.1
2.2.
z.J.

2.4.
2.5.
3. Uiduotys ar veiklosokurios nebuvo planuotos ir nustatytosobet ivykdytos
ei buvo atlrkta

ildom

verlslosrezultatams

UZduotvs/ veiklos

PoveikisSvietimoistaisosveiklai

a1
1l

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4. Pakoresuotos
nra€iu
UZduotys

veiklos

Siektini rezultatai

tokiu buvo) ir rezultatai

Rezultatuvertinimorodikliai

Pasiektirezultataiir

(kuriaisvadovaujantis
vertinama,ar nustat5rtos
uZduotvsiwkdvtos)

jq rodikliai

4.1
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTUREZULTATUVYKDANTUZDUOTISISWERTINIMASIR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS
).

rezulta

ant uZduotis

nrmas

UZduodiqivykdymoapraSymas
5.1.UZduotysivykdytosir virjiio kai kuriuossutartusvertinimorodiklius
5.2.tJLduotysi5 esmesivykdytospagalsutartusvertinimorodiklius
5.3.Iwkdvtos tik kai kuriosuZduotyspagalsutartusvertinimorodiklius
5.4.UZduotysneivykdytospagalsutartusvertinimorodiklius

6.1.Gilintisi savivaldaus
lr nau
6.2.Testivadvbini

formas. metodus.
slsavlnl

PqwrSvr/

E {u+-c
Galutinismetqveiklosataskaitosivertinimas------7e

PaZymimas
atitinkamas
lanselis
Labai eerai!
GeraiE
n
Patenkinamai
Nepatenkinamai !

IV SKYRIUS
KrTU METU VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAT rR RODrr[rAr
9. Kitq metq uZduotys
ka

nustatomosne maZiaukaip 3 ir ne dat

Siektinircniltatai

UZduotys
9.1.UZtikrintiefektyvqmokyklos
valdym4.

Mokyklosveikl4reglamentuojantysdokumentaiatitinka galiojandiusteisesaktrtr
reikalavimus.
Nerafi skalinesdrausmds
paZeidimq.

mokiniqgaliIndividualias
9.2. Gerintimokiniqpasiekimus
pagalvaiko individualiospaZangos mybesatitinkantysmokymosipasiekimaiir nuolatine
stebejimorodiklius.
mokymosipai,anga.

9.3.UZtikrintiLyderiq laikas3"
projektomokyklineskomandos
veiklq igyvendinim4

mokl.tojq meSuaktyvejusi
todineveiklair sistemingai
pletojamamokytojqbendradarbvste.

9.4.Bendradarbiavimo
sutevaisir
partneriais
pletra.
socialiniais

Mokyklosbendruomene
veiklose
dalyvausbendrose
wkdant oroiektus.

Rezultatqvertinimorodikliai
(kuriaisvadovaujantis
vertinama,
ar nustaMosuZduotvsiwkdytos)
o lki2020 m. rugsejo1 d. atnaujinti mokyklosveikl4 reglamentuojantysdokumentai.
o fgyvendintikontroliuojandiqir
prieLiur4 vykdandiq institucijq
rekomendacijas
o Finansinisisiskolinimas
2021
uZ
m. sausio1 d. bfrtqmaZesnis
1
2020
m.sausio
d.
isiskolinima
e Iki l5 proc.1-10klasiqmokiniq
pasiekdauk5tesnius
rezultatus.
o Iki 75 proc.mokiniqdaroasmekaupiairodymus,
ningpaZang4,
reguliariaij4 fiksuojair reflektuoja.
o 10proc.sumaZinti
praleistqpamokuskaidiu:
o 25 proc.mokytojqigyvendina
gerosios
patirtiessklaid4.
r Visosemetodinesgrupeseanalizuojanaslreflektuojamasmokyklos pokydioprojektoigyvendinimas.
o Priimti susitarimaidel pokydio
oroiektotestinumo.
r Projektuoseir integruotojeveikloje dalyvaus45 proc.pedagogq
ir 15oroc.tevu.

10. Rizikao kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali turdti
neigiamositakos ivykdyti SiasuZduotis)

ildomasuderinus
su Svietimoistaieosvadovu
10.1.Vadovomirtisarbamo

bei isakius.

10.2.Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numat5rtiarba i5vengti, nei kuriomis
iemonemisoabalinti)arbaN

10.3.Teises

kaitaar iu nebuvimas.

