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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
[gyvendinantPasvalior. Narteikiqmokyklos-darZelio
,,Linelis" (toliau - Mokyklos) 20172019 metq strateginiir 2019metq metini veiklos pIan4,buvo siekiamataikyti ivairius mokymo
metodusir formas, atsiZvelgianti ugdyiniq poreikius bei i5sikeltusuZdavinius,kurie buvo
numatyti2019metqveiklosplane.
Pagal2019 metq veiklos plano tiksl4 ,,Teikti kokybi5k4ikimokyklini, prie5mokykliniir
pradini ugdym4, gerinant edukacing aplinkq ir itraukiant bendruomeng" buvo numatyti
uZdaviniai.
Vykdyti uZdaviniai:,,Tobulinti mokyklos-darZeliodarbuotojqkvalifikacijq", ,,stiprinti
bendradarbiavim4tarp bendruomenesnariq", ,,Gerinti edukacines aplinkas", ,,Turtinti
materialing-techning
buQ" .
TobulinantMokyklos darbuotojqkvalifikacijq20IS-2019m. m. visi mokytojai(100proc.)
dalyvavo mokytojq kvalifikacijos kelimo seminaruose.Le5os skirtos mokyojq kvalifikacijos
kelimui panaudotos
tikslingai.Mokytojai dalyvavotikslinesemokytojqkvalifikacijostobulinimo
programose,Pasvalio rajono ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo
mokytojqbei pagalbosmokiniui specialistqmetodiniqbEreliqveikloje.Visi mokytojaiir vadovai
kelekvalifikacijq vidutiniSkaii5klausepo 35,6valandqkvalifikacijostobulinimoseminaruose.
Stiprinantbendradarbiavimq
nariq mokyojai stengesii ugdomqpias
tarp bendruomends
veiklasitraukti tevuskaip pagalbininkus.Skatinotews b[ti a]tyvesniaisinicijuojantveiklastiek
mokykloje, tiek po pamokq. Apie 60 procentqtevq teikia pagalb4savo vaikams ugdantis
namuose.90 procentqtevq dalyvaujaindividualiuoseir bendruosesusitikimuosesu mokytojais
analizuojantmokinio pfrang1.Akcentuojamasaktyvesnistevq domejimasis,kaip galetqpadeti
savovaikui. Pastebeta
mokiniq mokymosimotyvacija,savivertdsdidejimas.Mokiniai i mokykl4
ateinapasitikedamisavimiir didZiuodamiesi
tevqpagalba
Ikimokyklinio ugdymo grupeseitin didelis demesysskiriamasbendravimui su tevais.
Siekiant uZtikrinti pastovqtevq informavim4 apie vaikq savijaut4grupeje, ypad adaptacijos
pramogassukurtaMessenger
laikotarpiu,vykdom4grupejeveikl4, vykstandiasistaigojeSventes,
grupe. Sis informavimo budas labai pasitvirtino - apie 80 proc. tevq itraukti i Sia grupg.
veiklosemokykloje ir uZ
Sudaromosgalimybestevamsdraugesu vaikaisdalyvautiedukacinese
jos ribq, ieskomatinkamqpagalbosir bendradarbiavimo
btidqbei formq, siekiantbendrotikslo.
fgyvendinant2019 metq veiklos uZdavini ,,Gerinti edukacinesaplinkas", Mokykloje
kurti bei mokytis efektyviaii5naudojantklasds,sales
mokiniamssudarytossqlygossavaranki5kai
bei Zaidimq kambario erdves.Mokiniai naudojasi stacionariais,plan5etiniaiskompiuteriais.
Lietuvos RespublikosSvietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo aprtipinimo centro
projekto skirtomispriemonemisMokykloje irengtaklase gamtosmokslamsmokyti. Mokytojai
taiko ugdymo metodus,kurie skatina mokinius veikl4 pletoti uZ institucijos ribq, paremiant
mokym4sitiriam4ja ktrybine veikla. Tikslingai ir prasmingainaudojamosKult[ros paso le5os
mokiniamsleidZiadaugpamatyti,patirti iSbandyti.Mokyklai sekmingaipavyko isisavintiskirtas
izuoti edukaciniai
is netradicinese erdvese.
le5asir suteikti mokiniams sali

uZsiemimaiPasvaliokraito muziejuje,pasvali
literaturosskyriuje,JoniSkeliomiestobibliotekoje,Igno Karpio ZUplra,Klaipedosr. Radailiqk.
,,Dino parke", Mokyklos biblioteka papildyta groiine literattira vaikams. Siekiant gerinti
edukacinesaplinkas,visi pedagogaitobulino pedagogineskompetencijas,tarpusavyjedalinosi
ger4japatirtimi.
Vykdant veiklos plane numatyt4uZdavini,,Turtinti materialing-techning
baz1,,istaigoje
buvo tiriamas ir analizuojamasintelektiniq, materialiniq, finansiniq res'rsq poreikis 1r
panaudojimoefektyvumas.AtnaujinamaMokyklos aplinka,mokymo pri"morr"r, kompiuteriai.
Mokytojai apr[pinti dalykine,metodineliteratiira.Atnaujintospri|monesugdytiniq lavinimui ir
edukacijai.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
. Pagrindiniai pradiusiu metu veiklos rezr Itatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
Metq uZduotys
(kuriais vadovaujanti s
(toliau- uZduotys) Siektinirezultatai
vertinama, ar nustatytos
uZduotysivykdytos)

Pasiekti rezultatu
ir jq rodikliai

1.1.UZtikrinti
kokybi5k4istaigos
veiklosvaldym4.

Mokyklos
bendruomenes
susitarimas
del
tolimesnes
mokyklosveiklos
prioritetqir tikslq.

Laiku parengtimokyklos
veikl4 reglamentuoj
antys
teisesaktai.
Parengtas
Pasvalior.
Narteikiqmokyklos-darielio
,,Linelis"reorganizavimo,
prijungiantprie Pasvalior.
Mokyklos-darZelio Joni5kelioGabrieles
veikl4
Petkevidaites-Bites
reglamentuojantys gimnazijos,sqlygr{apra5as.
dokumentai
Parengtadarbuotojqdarbo
atitinka
apmokejimosistema,
galiojandius
teises darbuotojamssuformuotos
aktqreikalavimus. veiklosuZduotys.

Sqlyg,+apra5as
iregistruotas
,,Registrycentras,
V{ Pasvalio
padalinys"2019
balandLio29d.
Patvirtinta
darbuotojqdarbo
apmokejimo
sistema
direktoriaus
2019
m. rugsejo12d.
isakymuNr. V-47
,,Deldarbo
apmokejimo
sistemos
patvirtinimo".
Darbuotojams
suformuotos
veiklosuiduotys
iki 2019vasario1
d.

1.2.Dalyvauti
,,Lyderiqlaikas3"
pokydiqprojekto
igyvendinime.

Mokyklos-darZelio 3 proc.istaigospedagoginio
personalodalyvavoprojekto
bendruomenes
dalyvavimas
veiklose.
pokydiqprojekte
,,Lyderiqlaikas3".

,,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
darbuotojasbaige
Magistrostudijas
pagal,,Lyderiq
laikas3"
program4.
1.3.Atnaujinti
edukacines
erdves,
ugdymosiaplinkas,
turtinant materialingtechningbazg.

Sudarytoss4lygos Laukoedukaciniqerdviq
vaikq veiklai lauke. aplinkaparuo5ta
atnaujinimui.
Sudarytoss4lygos
vaikq saugumui
uZtikrinti.

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

Sistemingai
organizuojamitevttr
susirinkimai,kitos
tevq informavimo
formos.
Tevai itraukti i
mokyklosrenginiq
organizavim4.

Permokslometussurengti2
tevq susirinkimai.
Iki 2019m. rugsejoI d.
sukurti uZdaraFacebook
grupeNarteikiuose.
Tevaiitraukti i 6 mokyklos
renginiqorganizavimo
grupes.

Narteikiq
mokyklosdarZelio,,Linelis"
ir Joni5kelio
skyriaus
edukacineserdves
paruoStos
a$aujinimui.
VSf Technikos
prieZitros
tarnybos
kontroles2019
lapkridio21 d.
ataskaita.
Visuotinistevq
susirinkimas
2019-11-7Nr.

vT-2.
Mokyklostarybos
posedis2019-0307Nr. {T-3.
Nuo 2019m.
rugsejo1 d.
sukurtauidara
Facebookgrupe
Narteikiuose.
Inicijuota
k[rybine darbo
grupedirektoriaus
2019-02-07
isakymuNr.V-8
del edukacinio
renginio,,O toj
maZojSirdelejvisa Lietuva".
fnicijuota
ktrybine darbo
grupedirektoriaus
2019-02-28
isakymuNr. V-l I
,,UZgav6nds".
Iniciiuota

kfrrybinedarbo
grupedirektoriaus
2019-03-12
isakymuNr.V-13
,,SugriZtandiq
paukSdiqSvente"
kartu su
bendruomene.
Inicijuotadarbo
grupedirektoriaus
2019-05-22
isakymuNr. V-31
del renginio
,,Judekir busi
sveikas".
Inicijuotadarbo
grupedirektoriaus
2019-05-03
isakymudel
bendradarbiavimo
,,Seima,kai
esamekartu".
Inicijuotadarbo
grupedirekloriaus
2019-r0-16
isakymuNr. V-52
del dalyvavimo
Solidarumo
begime.
Z. UZduotys,neiwkdytos ar iwkdvtos i5 daliesd0l numa
buvo
Uiduotvs
Prieiastys.rizikos

2.13. Uiduotys ar veiklos,kurios nebuvoplanuotosir nustatytos,bet ivykdytos
buvo atlikta

staisosveiklosrezu

UZduotvs/ veiklos

3 . 1-.
4.Pa

UZduotys

PoveikisSvietimoistaieosveiklai

usiu metu veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezuItatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujanti s
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
ir jq rodikliai
vertinama, ar nustatytos
uZduotysivykdytos)

4 . 1 .-

III SKYRIUS
PASIEKTVREZULTATUVYKDANT UZDUOTISISIVERTINIMASIR
KOMPETENCIJUTOBULINIMAS
kdant uiduotis ivertinimas
UZduodigirykdymo apra5ymas

PaZvmimas atitinkamas

5.1.UZduotysivykdytosir virsijo kai kuriuossutartusvertinimorodiklius

Labaigeraitr

5.2.uiduotys i5 esmesivykdytospagalsutartusvertinimorodiklius

UETAT LJ

5.3.fvykdytostik kai kuriosuzduotyspagalsutartusvertinimorodiklius

Patenkinamaitr

5.4.UZduotysneivykdytospagalsutartusvertinimorodiklius

Nepatenkinamaitr

tobulinti

IV SKYruUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai: UZduotys ivykdytos pagal sutartus vertinimo
rodiklius. Siiilomaprioritet4teikli lauko edukaciniqaplinkqatnaujinimui.-femi mokyklos-darielio
bendruomeng
inovacijoms,pokydiams.
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V SKYRIUS

Krrv MEruVEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI
9. Kitq metq uiduotys
nustatomos
ne maZiau

3 i rn e

UZduotys
9.1. UZtikinti kokybi5kq
istaigosveiklos
reorganizavim4.

9.2.Atnaujinti edukacines
erdves,ugdymosiaplinkas,
turtinantmaterialing-techning
bue.

IR RODIKLIAI

5 uZduo
Siektinirezultatai

o Mokyklos-darZelio
veikl4
reglamentuojantys
dokumentaiatitinka
galiojandiqteisesaktq
reikalavimus.

Sudarytossqlygos
vaikq veiklai lauke.

9.3.Bendradarbiavimo
su
o [staigos bendruomene
tevaisir socialiniaispartneriais
dalyvaus bendrose
pletra.
veiklose vykdant

Rezultatqvertinimorodikliai
(kuriais vadovaujantis;
vertinama,ar nustatytos
uZduotysiwkdwos) '
o Iki 2020m.rugpj[dio31 d.
igyvendintireorganizavimo
selygrlapraS4.

o Joni5keliosk.iki 2020m.
geguZesI d. vaikq Zaidimq
aik5telese
paruo5tipavesines
laukopriemoniqlaikymui.
o Narteikiuoseiki 2020
birZelio 1 d. irengti
Siuolaiki5k4lauko sporto
aik5telgsu dirbtinemink5ta
dangair krepSiniostovais.
o Projektuoseir integruotoje
veiklojedalyvaus30 proc.
pedagogq
ir 10proc.tevq.

proiektus.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamositakos ivykdyti Siasuiduotis)
suderinussu Svietimoistai vadovu

