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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS
(Trumpaiaptariamos
Svietimoistaigosstrateginioplanoir istaigosmetinioveiklosplanoigyvendinimokryptysir
pateikiamisvariausirerultatzi bei rodikliai)
1. Strateginistikslas.Veiksmingoir kokybiSkougdymo(si)uZtikrinimas.
1.1.Tikslas.SuteiktikokybiSk4i5silavinim4,atsiZvelgiant
i mokinig mokymosistilig,tikslus,
paLang4ir pasiekimus.
igyvendinamos trys priemones.
fgyvendinant Si uZdavini buvo numat54os ir
pasiekimus,
kiekvieno
mokinioindividualipaZanga
gimnazijoje
pagerinti
buvo
sekama
individualius
mokiniq
Siekiant
pamokose
pokydiqlapus.I5oriniovertinimo stebetose
pildantir suklasiqvadovaisaptariantIndividualiospaZangos
mokiniq
dalis mo$rtojq (apie35%o)analizavomokymosisekmiqbei nesekmiqprieZastis,skyredemesioasmenines
paZangosir pasiekimrlpagrindimui. 2018 m. 26 oA,2019 m. 27 %o5-8, lG-4G klasiq mokiniq pagerinosavo
individualiuspasiekimus.Gimnazijojepastebimigabiis ir iniciatyvriismokiniai. 5l % pamokqi5orinio vertinimo
vertintojai fiksavo grupini mokiniq darbq,kurio metubuvo sudarytosgalimybesgabiemsir iniciatyviemsmokiniams
padetiklasesdraugamssuprastiir atlikti uZduotis.Pamokosetinkamaii mokiniqgebejimusir poreikiusatsilvelgla22
uZduotys,leistadirbti pasirinktutempu.2019m. daugiaudemesio
% pamokq.Josemokiniamsskirtosdiferencijuotos
pastovumui,pagalbosmodelio,,Mokinys- mokiniui" naudojimui.
buvoskirtamokiniqpasiekimqir paZangos
padidejonuo 99,1| % Q0l7 m.) iki 99,27Yo(2019m.). 2019m. pagrindinio
Mokiniq paZangumas
gavo91 % de5imtokq(2017m. - 100procentq),kurie toliau
ugdymoprogram4baige ir i5silavinimopaZymejimus
mokyklose.
mokosigimnazijojear profesinese
1.2.Tikslas.Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokyb6s.
iNMPP, PUPP,BE rezultatusbei mokiniqpageidavimus,
fgyvendinant5i uZdaviniir atsiZvelgiant
buvoparengtiir mokiniamspasiiilytiivairiq dalykqmoduliai.
Per Mokytojrl dien4 kasmet organizuojamai5vyka mokytojams.Metq pabaigojeuZ mokyklos
pridetinesverteskiirim4, vardogarsinim4,gerusvalstybiniqbrandosegzaminqrezultatus,projektingveikl4 2018m.
Se5iemsmokytojams, 2019 m. visiems mokytojams paskirtos premijos. Technologijq,biologijos, istorijos,
pagerintosmokiniq ir mokytojqdarbos4lygos.
informaciniqtechnologijq,geografijos,pradiniqklasiq kabinetuose
padekosra5tais.
pasiekg
geriausius
mokltojai
apdovanojami
ugdymo
rezultatus
PerMokyklosdien4
prioritetus
kiekvienas
mokytojas per metus
mokytojq
kvalifikacijos
tobulinimo
fgyvendinant
Kvalifrkacijqkdld 2017
vidutini5kaidallvavo po 5 dienaskvalifikacijoskelimorenginiuose(kursuose,seminaruose).
m.9l % mokytoj4.15%omo$rtojqdalijosiger4j4patirtimirajoneir respublikoje.
m.85 %o,2019
1.3.Tikslas.Ugdyti mokiniusatsiZvelgiant
i jg geb6jimus,galimybes,poreikius.
Pamokqpraleidinejimoproblema i5lieka akf,uali.Tevai liberaliai Ziiiri i vaikq praleidinejamas
(i susirinkimusateinavidutiniSkai70%ftva).
pamokas.Mokiniqtevq susirinkimqlanlqmasnesiekiasuplanuot4T5o/o
glaudesnius
pamokasir kaip luLmegzti
Gimnazijaie5kosefektyviqbiidq,kaip maZintimokiniqpraleidinejamas
rySius
sumokiniqtevais.
Mokiniams, kuriems molqrtis sekasisunkiau,taip pat praleidusiemspamokasdel ligos ar kitq
Individualioskonsultacijoslabiausiaipasiteisino
prieZasdiq
buvosudarytoss4lygoslanlq/ti individualiaskonsultacijas.
pradineseklasese,vaikai likviduodavoZiniq ,,spragas",bet vyresndseklasesene visi mokiniai pasinaudojoSia
galimybe.Buvo sudaromas
ir gimnazijospuslapyje,skelbimqlentojepaskelbiamasgeriausirlmokiniq40-tukas.Per
Mokyklos dien4geriausimokyklosmokiniai buvo apdovanojamiPadekosra5tais.Pirmadieniais,bendrymokiniq
konkursrl,olimpiadrl,vnLybt4laimetojams
susirinkimqmetu,iteikiamidiplomai,padekosraStaiir kiti apdovanojimai
ir prizines
tai puiki progapagirtipaZangius
ir dalyviams.Siebendrisusirinkimai,kurie vykstajau kelis de5imtmedius,
mokiniusbei padekotimokyojams.
vietasuZemusius
76 mokiniamsbuvoteiktalogopedopagalba(2017m. - 56) . 40 mokiniqgavospecialiqj4pedagoging
pagalb4(2017m. - l7). Socialinepagalba33 mokiniamsbuvoteiktapastoviai(2017m. - I l), kiti gavotrumpalaikg
mokositoliau.
i ooreikiuturindiusekminsai
ki.90% snecialiui

Socialinepedagogekartu su 2G4G klasiqmokiniaisrengejq karjerosplanus.Organizavoi5vykasi
Studijqmugg,Kaunokolegij4,PaneveZiokolegij4,PaneveZioM. Rimkevidaitespaslaugqir verslomokyklq ir kt.
Gimnazijojesurengtisusitikimaisumokymoistaigq(KTU, Joni5kelioIgno KarpioZemesiikio ir paslaugqmokyklos,
VabalninkoZemesiikio mokyklos)atstovais.Kasmetorganizuojamos
ne maZiaukaip 7 profesinioveiklinimoi5vykos
lG klasesmokiniamsper technologijqpamokas.Veiklos kokybesisivertinimoanketose84 yo 5-8,1G-4G klasiq
mokiniqr 9l % tevqnurodo,kad Zinoapietolesniomokymosiir karjerosgalimybes.
Gimnazijojenuo 2018m. vykdomasprojektas,,Atrask
save",skirtaspsichinessveikatosstiprinimui:
patydiqir priklausomybiqprevencijai.
Nuolatbendradarbiaujama
suPasvalioSpf ir i5kilusproblemomsteikiama psichologopagalba.SPT
psichologegimnazijosmokiniqtevq susirinkimometuskaito paskaitas
tevams.
Visi gimnazijosmokiniai dalyvaujasocialinio emocinio ugdymo programojeLIONS QUEST.
Programosveiklos padedasumaZintiLalingqiprodiq,patydiqskaidirlir paverstimokykl4 vaikamspalankiaaplinka.
GimnazijaantrusmetusdalyvaujaSveikat4stiprinandiqmokyklqprogramoje,,sveikatair sportas".
Programosveiklosedalyvauja5-4G klasiqmokiniai.Per ivairiasveiklasmokiniaiformuojasisveikosgyvensenos
ir
palankiossveikataimitybosigiidZius.
Pumpenq gimnazija bendradarbiaujasu Kazickq Seimos fondu. Bendradarbiaujamavykdant
programas,,KrepSiniogalia" ir ,,Jaunimas
gali". Programosskirtosvaikamsi5 socialiaijaufiiq aplinkq.Per sporting
veiklqugdomaspasitikejimassavogebejimais,mokomabendradarbiauti
bei siektitikslq.
KasmetbirZeliomenesiPumpenqgimnazijojeveikia stovykla,,ASir tu, mes- karhl", kurioje smagiai
ir turiningai laisvalaiki leidLiapradiniqklasiq mokiniai.
Bendradarbiaujant
Pumpenqbei Va5kq gimnazijomsnuo 2017 m. Pumpenqgimnazijojevyksta
vasznos
dieninesstovyklos,,Paauglys
ne auglys",2019m. pakeitusipavadinim4i,,Atostogoskitaip",kuri4organizuoja
asociacijaTRINUS.Dalyvaujajaunuoliai,kwiemsreikia i5skirtiniodemesiobei supratimo.Stovyklosmetudarbosu
jaunimuekspertai:socialinisdarbuotojas
ir psichologas.
JiekartusujaunuoliaisaplankoPasvaliorajonobendruomenes
ir derinadarb4suedukacijabeijaunuoliqasmeniniais
i55iikiais.
2. Strateginistikslas.Gimnazijoskulturosir tradicijq puosel€jimas.
2.1.Tikstas.SkatintipasididZiavimq
gimnazija,ugdyti patriotiniusjausmusbei pilieti5kum4.
Nuo 2018m. prie5Kaledastikybosmokytoja sumokiniaisgaminaSventinius
atvirukus,kuriuoskartu
su socialinepedagogei5veZiojaPumpenqseniUnijosgyventojams,o praejusiaismetaistaip pat kepe ir kiidiukus,
kuriuos i5dalinokartu su sveikinimoatvirukais.Vaikai pasveikino tuos gyventojus,pas kuriuos rediauuZsuka
giminaidiai.
Kasmetminime Laisvesgynejqdien4. PaminedamiSovietqSqjungosagresijosmetinesuZdegame
atmintiesZvakutes1991m. sausiol3-qi4 Zuvusiems
uZ LietuvosLaisvg,taip prisijungdamiprie visuotinespilietines
akcijos,,Atmintisgyva,nesliudija".
Kasmet minimeZemesdien4.Organizuojamiivairiis renginiai,kuriq svarbiausias
tikslas- i5mokyti
vaikustausoti gamtq,neter5tiaplinkos,saugotigyvrlnus.
TradicingMokyklosdien4,skirt4Motinosdienaiorganizuojame
ne vien4de5imtmeti.
Renginysskirtas
pagerbtidaugiausiaipasiekusiusper metusmokinius,padekotitdvams,remejams,mokytojams.Renginysvyksta
Pumpenqkulfiiros namqsalejeir sulaukiadaugZi0rovq.
prisiminti holokaust4.Gimnazijosmokiniamsprimenama,kur miestelyjegyvenoZydai,
Stengiames
kokie jq pastatai-dar i5likg prisimenamoskai kurios zydq tradicijos,aplankomosPumpenqZydq kapinesbei jq
su5audymovieta ladekitl miSke.
MinimeEuroposkalbqdienq:parengiamiinformaciniaistendaiapiekalbqmokejimonaud4,verdiami
eilera5diaiir prozoskiiriniq i3traukosi anghl,rusq kalbas,kartu su uZsieniokalbq bei lietuviq kalbosmokytojomis
atliekamossmagioskDrybinesuZduotys.
2.2.Tikslas.Tobulinti neformalqjiSvietim4.
Mokiniq, lankandiqneformaliojoSvietimo6NS;uZsiemimus,
skaidiusper 3 metusbeveiknesikeidia.
UZsiemimuslanko72 proc. 1-4 klasiqmokiniq,88 proc.- 5-8 klasiq,tik 28 proc. lG-4G klasiqmokiniq.MaZesni
vyresniqmokiniqneformaliojouZsiemimqpasirinkim4lemialaiko stoka,mokiniamssunkusuderintipamokq,
uZsiemimqir autobusqtvarkara5dius.
21 mokinyslankepo du ir daugiauneformaliojoSvietimouZsiemimq.
Daugiausiaimokiniailankosporto(38 proc.visq lankandiquZsiemimus
mokiniq),muzikos(19 proc.)ir
technologines
lcypties(19 proc.)uZsiemimus.
Sportoveiklq dominavimas
yra teigiamasdalykas,ugdantisvaiko
judrumoir sveikosgyvensenos
savybes.
2.3.Tikstas.Pl6totibendravim4ir bendradarbiavim4su vietosbendruomene,
rykdant
gimnazijosmokiniq ir jrtrt6vq Svietim4.
Nuolatbendraujama
ir bendradarbiaujama
su Pasvaliorajonopolicijoskomisariatopareigiinais,
Pumpenq,Pu5alotoseniiinijqsocialinemisdarbuotojomis,
PumpenqbaZnydios
kunigais,vienuoldmis,Pumpenq
bendruomene,
Pasvaliovaikqteisiqapsaugos
tamybosspecialistemis,
PasvalioSocialiniqpaslaugqcentro
(teilta psichologopagalbaatvykusi mokykl4mokiniui,kuris gyvenapasglobejus),Pasvalio
specialistemis
bendruomenes
namqpsichologe.Bendradarbiaujant
suPumpenqsocialinemisdarbuotojomis,
tevaii5 Seimq,kuriems
teikiamossocialinespaslaugos
lanko Pasvaliorajonosavivaldybes
Svietimopagalbostamybosspecialistq
pozityviosiostevysteskursus.Bendradarbiaujant
organizuotus
su Pu5alotoseniiinijossocialinedarbuotojamokiniai
sisteminai veZioiami i Pasvali nsi
konsultacii

Bendradarbiaujame
suPasvaliosportomokykla,KazickqSeimosfondu,Pumpenqseniiinijossporto
renginiqorganizatore
taip pat surajonomokyklqkiino kultiirosmokytojais.Vaikamssudaromos
s4lygossportuoti
tiek biireliqmetu,tiek vakarais,taip pat vakaraissportosalejeir treniruokliqsalejegali sportuotine tik vaikai,bet ir
suauggbendruomenes
nariai.
KunigasDomingoir vienuolesorganizuojavaikamsstovyklas,keliones,plediavaikq kultiirini
akirati,auginajr1savivertg,atskleidZia
vaikqtalentus.
3. Strateginistikslas.Saugiosir esteti5kos
ugdymo(si)aplinkosformavimas.
3.1.Tikslas.Pl6totisaugiasir esteti5kas
edukacines
erdves.
Nuo 2017m. gimnazijasiekesukurtimokiniamssaugesng
aplink4.Buvo i5plestamokiniqpoilsiozona
- ikurtas poilsio kambarys.Juo naudojasimokiniai, po pamokq laukiantysautobusqgri7ri i namus.Poilsio
kambaryjeyra 3 kompiuteriai,kilimas,sedmai5iai.
paZaisti.
eia mokiniaigali pailseti,pabendrauti,
pradiniougdymo,geografijos,lietuvitl kalbos,direktoriauspavaduotojos
Buvo suremontuoti
ugdymuikabinetai,
Mikoli5kio skyriausvaikqpoilsiopatalpa.Krep5inioaik5telesirangosatnaujintinepavykodel le5qtnrkumo.
GeografijoskabinetasapriipintasiSmaniqialenta. Kasmet patenkinama90 procentqmokytojq
mokymopriemoniqporeikis.
Buvo i5plestosedukacineserdvesprie mokyklos senojopastato(pasodintosgeles,dekoratyviniai
augalai,atnaujintaveja),trinkelemisiSklotilaiptaiprie senojopastato.
Katilinesremontasvis nukeliamasi kitus metus,kadangibuvo nusprgsta
pasirinlitikit4 kuro rii5i ir
palaukti,kol Pumpenqmiestelyjebusnutiestasdujotiekis.

II SI(YRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI

IR RODIKLIAI

iniai nra6iusiu metu veiklos rezultatai

Rezultatqvertinimo
MetquZduotys
rodikliai (kuriais
Pasiektirezultataiir jq
(toliauSiektini rezvltatai vadovaujantisvertinama,
rodikliai
uZduotys)
ar nustaftos uZduotys
iwkdvtos)
1.1.UZtikrinti
Mokyklos
Iki 2019m. rugsejo1 Iki 2019m. rugsejo1 d.
efektyvtl
atnaujinaugimnazijos
bendruomene
d. atnaujintimomokyklos
susitariadel
kyklosveiklosdoku- darboapmokejimosistem4
veiklosvaldym4.
su
tolimesnes
mentai,susijgsu Mo- irj4 suderinau
mokyklos
kytojq etatiniodarbo gimnazijos darbotaryba.
mokyojus,
veiklosprioriapmokejimoivedimu Organizavau
kad susitartqdel
tetq ir tikslq.
ir kitq teisesaktq,
reglamentuojandiq visuomeneinaudingos
Mokyklos
mokyklosveikl4,pa- veiklosvalandqir darbq
veikl4reglapaskirstymo.
Iki 2019m.
keitimai.
mentuojantys
Iki20l9 m. gruodZio gruodZio31 d. parengiau
dokumentaiatitinka galio31 d. parengla2017- 2017-2019m. strateginio
jandiusteises
2019m. strateginio veiklosplano
aktqreikalaviveiklosplanoatasigyvendinimoataskait4bei
vadovavaudarbogrupei,
mus.
kaita.
parengusiai
2020-2022m.
strateginioveiklosplano
proiekta.
1.2.Kurti saugi4
UZtikrinamos
Iki 2019m. rugsejo1 Organizavaubei apr[pinau
mokykl4.
saugios,higied. suremontuotiche- bfitinomis priemonemis
gimnazijos personal4,kad
nos nornas amijos-bioloBrjos,
geografijosir direkto- iki 2019m. rugsejo1 d.
titinkandios
butq suremontuoti
s4lygosmoriauspavaduotojos
geografijos,lietuviq
kyklos bendugdymuikabinetai.
ruomen€snariams.

kalbos, pradinio ugdymo,
direktoriaus pavaduotoio s

1.3.Dalyvauti
Pasvaliorajono
savivaldybes
projekto
,,Lyderiqlaikas
3" inicijuojamq
pokydiq
fgyvendinime.

o 5 procentaimokytoiq
Mokyklos
bendruomene
igyvendinanumafrtas
aktyviai dalyveiklasir pateikiapavaujapokydiq
siiilymq.
projekte.

1.4.UZtikrinti
veiksming4
biudZetole5q
naudojim4.

Racionaliai
komplektuojamos klases.
Tikslingai paskirstytas pedagogq darbo
kruvis.

1.5.Skatinti
o Sistemingai
bendradarbiavim organizuojami
tevq
4 sutdvais,
siekiant
susirinkimai,
individualios
kitos ter,'q
mokinio
informavimo
paZangos
formos
o Tevai itraukti i
mokyklos
renginiq
organizavim4

Optimalusklasirtr
komplektqskaidius.

o Surengti2 tev4
susirinkimai;
o 3 kartusper mokslo
metusvykdomi
individual[spokalbiai
sublogailankandiq
mokykl4,turindiq
mokymosiarbaelgesio
problemqvaikq tevais.
o Tevaiitraukti i4
renginiqorganizavimo
darbogrupes.

kabinetai.
Bendradarbiavau
su
Pu5alotoseniflne,kad bfitq
suremontuota
Mikoli5kio
skyriausvaikq poilsio
patalpa.Organizavau
naujqbaldqpirkim4
Mikoli5kio ir Kalno
skwiams.
Organizavau
,,Lyderiq
laikas3" mokyklos
pokydiqkomandos,kuriq
sudaro6 mokytojai(18
procentqnuo visq
mokytojq)veikl4.
Komandapateike
pasitilymqdel problemq
iSgryninimo,veiklq
planavimoir metodq
parinkimo organizuojant
uedomaiaveikla.
UZtikrinau,kad Mokymo
le5osbDtqnaudojamos
racionaliai,klasesbuvo
komplektuojamos
vadovaujantisteisesaktais,
mokiniqporeikiaisir
atsiZvelgus
i
Zmogi5kuosius
i5teklius.
Mokytojq darbokrtivi
paskirsdiau
tikslingai,
atsiZvelggs
i ugdymoplane
nustatytustikslusir
uZdaviniusbei mokyojq
pasiDlymus.
Mokytojq
darbokruvio paskirstymo
principamspritare
eimnaziiosdarbotarvba.
Inicijavauir aktyviai
dalyvavauorganizuojant
mokiniqtevq
susirinkimus,kurie vyko 2
kartusper mefus:vasario
2l d. ir lapkridio28 d.
Vadovavaudarbogrupei,
sudarytaii5 klasesvadovo,
socialiniopedagogoir
direktoriauspavaduotoj
os
parenge
ugdymui,kuri
triSalisusitarim4blogai
lankantiemspamokasir
nepaZangiems
mokiniams
kaip paeerintilankvmair

pasiekimus.4 kartusvyko
individual[spokalbiaisu
mokiniaisir jq tevais.
[sakymupatvirtinau5
renginiqorganizavimo
darbogrupes,kuriose
dalyvavotevai:Mokyklos
dienos,Kovo 11-osios,
Kaziukomuges,Mokslo ir
Ziniqdienos,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. UZduotysar veiklos,kurios nebuvoplanuotosir nustatytos,bet ivykdytos
ei buvo atlikta papildomu, svariu istaigos veil :losrezultatams

UZduotvs/ veiklos
3.1.Inicijavau,kad biitq parengtidu
ERASMUS+mokyklqmainqstrateginiq
partnerysdiq
projektai,kuriemsskirtas
finansavimas.

PoveikisSvietimoistaisosveiklai
Vykdydamiprojektoveiklasmokiniaii5moks
toleruoti ivairiuskulttiriniusskirtumus,
vertybes,mokysispagarbosvienaskitam,
diskutuosapiediskriminacij4,lygybg.Bus
j ie
sustiprintosmokytojqkompetencijos,
pasidalinsgeriausiomisidejomis,bei praktiniais
patarimaiskaip kovoti supatydiomis,
diskriminacija ir smurtu.
Taip pat mokiniai patobulinsverslumoigtidZius,
suZinosapiegalimybesprisijungtiprie vietos/ regioniniq/ Europosinstitucijqar privadiqkompanijq darborinkos,galesi5tirti savopadiqpaklaus4
rinkoje.

3.2.
aa
J.J.

3.4.
3.5.
veiklos uZduo
ei to
buvo ir rezultatai
Rezultatqvertinimorodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiektireniltatai
Siektini rezultatai
vertinama,ar nustatytos
ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTVREZULTATUYYKDANT UZDUOTISISIVERTINIMASIR
KOMPETENCI4TTOBULINIMAS
f,.

Pas

rezaltat

ant uZduotis

rmas

UZduodiqivykdymo apra5ymas
5.I . UZduotvswkdytos ir vir5iio kai kuriuossutartusvertinimorodiklius
5.2.UZduotvs5 esmesivykdytospagalsutartusvertinimorodiklius
5.3.fvykdytostik kai kuriosuZduotyspagalsutartusvertinimorodiklius
5.4.UZduotysneivykdytospagalsutartusvertinimorodiklius

cijos,kurias nordtu tobulinti

6.

6.1

6.2.

Paiymimas atitinkamas
laneelis
Labai seraid
Gerai E
PatenkinamaiD
Nepatenkinamai E

IV SI(YRIUS

KITV METU VEIKLOS uZnuorys, REZULTATAIIR RoDIKLIAI
9. Kitq metquZduotys
(n
nustatomosne maZiaukaip 3 ir ne lau
UZduotys
9.l. UZtikinti efektyr,rl
mokyklosvaldym4.

kai

Siektini reniltatai
l. SklandZiaiivykusi mokyklos r eorganizaclja.
2. Mokyklosveikl4reglamentuojantysdokumentai
atitinkagaliojandiqteises
aktqreikalavimus.
3. Nerafiskalines
paZeidimq.
drausmes

9.2. Gerintimokiniqpasiekimus Individualiasmokiniq
p agalvaiko individualios
galimybesatitinkantys
paZangos
stebejimo rodiklius.
mokymosipasiekimaiir
nuolatinemokymosi
paLanga.

9.3.Uztikrinti,,Lyderiqlaikas
Suaktyvejusimokytojq
3" projektomokykloskomandos metodineveikla ir
veiklq igyvendinim4.
sistemingaipletojama
mokytojq
bendradarbyste.

9.4. Bendradarbiavimosu tdvais
ir socialiniais partneriaispletra.

Mokyklos bendruomene
dalyvausbendrose
veiklose vykdant
projektus.

Rezultaqvertinimorodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama,ar nustatytos
uZduotvsiwkdvtos)
I.Iki2020 m. rugpjldio31 d.
i gyvendintasreorganizavimo
s4lygrlapra5as.
2.Lki2020m. rugsejo1 d. atnaujintimokyklosveikl4reglamentuojantysdokumentai.
3. fgyvendintikontroliuojandiq
ir prieZiur4vykdandirlinstitucijq rekomendacijas.
4. Finansinisisiskolinimas
2021m.sausioI d. yra
maZesnis
uZ isiskolinimE2020
m. sausio1 d.
1.20proc.1-4Gklasiqmokiniq
pasiekeauk5tesnius
rezultatus.
2. 70 proc.mokiniq daroasmening paZang4,
kaupiairodymus,
reguliariaij4 fiksuoja ir reflektuoja.
3.2020m. NMPP4 ir 8 klasiq
rezultataiyra lygfls arbavir5ija
Saliesvidurki.
4. 5 proc. sumaZintipraleistq
pamokuskaidiu;
1. 30 proc. mokytojqigyvendinagerosiospatirtiessklaid4
2. Visosemetodines
grupeseanalizuojamas/ reflektuojamas
mokyklospokydioprojektoigyvendinimas.
3. Priimti susitarimaidel pokydio proiektotestinumo.
1. Projektuoseir integruotoje
veiklojedalyvaus50 proc.mokytojq ir 20 proc.tevq.
2. Pasira5ytos
2 sutartyssu socialiniais partneriais.

9.5.
10. Rizika, kuriai esantnustatytosuZduotysgali bfiti neivykdytos(aplinkybds,kurios gali turdti
neigiamositakos ivykdyti Siasuiduotis)
suderinussu Svietimoistaigos vadovu

10.1.

r0.2.
10.3.

