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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Per2017-2019m. ivyko nemaLaipokydiq.Mokykla siekiaatitikti SiuolaikiniusSvietimoreikalavimus, optimizuodamasavo veikl4, sustiprindamamaterialingbazE.Ugdymo s4lygosatitinka Siuolaikinius reikalavimus:visi kabinetai aprupinti naujaisbaldaisir kompiuterine technika,kuriama saugi
ir jauki edukacineaplinka, gerai funkcionuoja rySiq sistema, suburtaspakankamai kvalifikuotas ir
branduspedagogqbei pagalbosmokiniui specialistqkolektyvas. Siekiama gerinti ugdym4,mokytojai
ir kiti pedagoginiai darbuotojai aktyviai domisi naujovemis, kryptingai tobulina savo asmeninesir
dalykines kompetencijasfvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose.Dauguma kvalifikacijos renginiq
organizuojamivisai mokyklos bendruomeneidarbo vietoje, t. y. mokykloje. Pletojamaskolegialus
mokytojq bendradarbiavimas,
skatinamapedagogines
veiklos savianalizebeitobulejimas.
Organizuojamos metodinesdienos,mokytojai ir Svietimopagalbosspecialistaidalinasi gerq)apatirtimi mokykloje taip pat dalyvaudamikonferencijose,skaitydamiprane5imus,2018 ir 2019 metaisbendradarbiavo su BirZq rajono Paderiauk5tes
pagrindinesmokyklos mokytojais. Mokykla kasmetdalyvauja
nacionaliniamemokiniq pasiekimq patikrinime, mokomds diagnozuoti ir ,,pasimatuoti" mokiniq pasiekimq paLangE,analizuoti rezultatus.
NemaZasdemesysskiriamas bendruomeni5kumobei pilieti5kumo ugdymui, edukaciniq erdvirl
puoselejimuibei kUrimui.Mokykla 2016 metaisbuvo pristatytaGeriausiaitvarkomqmokyklq edukaciniq erdviqkonkursuiir tapo nugaletoja,2017ir 2018metaisbuvo ivertintarajono akcijoje,,Kuriame
jauki4 mokyklosaplink4".Kasmetorganizuojameakcijas,renginius,i5vykas,skirtaskra5tiedio,moksjo skleistqidejq, vertybiq paZinimui.
lininko, keliautojo,ra5ytojoAntano Po5kosasmenybds,
Mokykla nuosekliai siekia aktyvinti savo veikl4, modernizuoti ugdyma bei ji tobuiinti, todel
kaupiama r anahzuojamaapibendrinamojobei diagnostinio vertinimo informacija. Pusmediqmokinr4palangos ir pasiekimq rezultatai analizuojamimokytojq tarybosposddZiuose,priimami nutarimai
veiklai tobulinti. Mokslo metq pradZioje ir pabaigojemokytojai skatinami atlikti dalykq diagnostini
vertinim4, kurio informacij4 panaudotq mokiniq individualias paLangos pamatavimui, tolesnio

mokymositikslq numatymui.Vadovai,dalykqmokytojaikaupiavertinimoinformacij4,metodikos
grupeseanalizuojamimokiniq standartizuotq
testqbei pasiekimqpatikrinimorezultatai,jq pokydiai
per mokslometus,numatomos
ugdymoturinio tobulinimokryptys,priimamisprendimaidel ugdymo
turinio, mokymometodq,uZduodiq,Saltiniqpanaudojimo
tinkamumo.
Nepaisantpakankamaidideliqmokyklosadministracijos
ir mokytojqpastangq,akivaizdu,kad
reiketqefektyviaur,ykdyti mokymo(-si) procesopersonalizavimq,
diferencijavim4ir individualizavim4, mokiniqpasiekimqanahzgugdymoprocese.Skatintiir diegti savivaldqmokym4si,tobulinant
gebejim4kiekvienammokiniui ir mokytojuiprisiimti asmeningatsakomybg
uZ pasiektusrezultatus.
Neretaipamokosetaikomi mokymo(-si), paZangos
bei pasiekimrlvertinimometodaiyra tradiciniai,
stokojaSiuolaikines
pamokosbruoZq,nesiimama
iniciatyvoskaitaibeinaujoviqdiegimui.Kitavertus,
nepakankama
ir vis krintantimokiniqmokymosimotyvacija,didejantisspecialiqjqporeikiqturindiq
mokiniq skaidius,Seimosir visuomenesvertybiq persiskirstymasdainai veda mokytojAi neviltf,
stabdojo tobulejim4.KasmetmaLejarrt
mokiniq skaidiui,kyla gresmeir del klasiqkomplektavimo,
pedagoginiodarbokrfivio.
Numatomeir toliau siekti ugdymokokybes,tobulinantpamok4,diegiantmokytojqlyderystg,
skatintimokiniqmokymosimotyvacij4,tobulinti mokiniqpasiekimqvertinimoir isivertinimostrategijas,bendradarbiaujant
su kitomisugdymoistaigomis,
puoseletiBaltijosSaliqmokyklqdraugystg,
bendradarbiavim4
suNorvegq or ganizacija,,Family
Support Lithuania"..

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTyS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
Pagrindiniai pradiusiu metu veiklos rezu tatai
Rezultatqvertinimo
Metrl uZduotys
rodikliai (kuriais vaPasiektirezultataiirjq ro(toliau- uZduoSiektini rezultatai
dovaujantisvertidikliai
tys)
nama, ar nustatytos
uZduotvsir,'rrkdvtos)

1.1.UZtikrinti
efektyvqmokyklosveiklos
valdym4.

-Iki2019 m. rugsejo Pakeidiaudarbo sutardiq
1 d. atnaujintimos4lygasmokyklosmokytojams
veiklos
kyklos
dokunuo 2019-09-02
- Mokyklosbendruome(Direktoriaus 2019-09-12
mentai,susijgsu
nessusitarimas
del toliMokytojq etatinio
{sak.Nr. V-104).
mesnds
mokyklosveikdarboapmokejimo
i- Suderinau ir patvirtinau
los prioritetqir tikslq.
vedimuir kitq teises mokytojqpedagogini
- Mokyklosveikl4reg- aktq,reglamentuo- kr[vi, patvirtinau
jandiqmokyklos
pedagoginiq
pareigybiq
ir
lamentuojantys
dokupakeitimais.
pareigybiq,
veikl4,
finansuojamq
mentaiatitinkagalioiS
savivaldybes
biudZeto,
jandiusteisesaktqreidarbouZmokesdio
kalavimus.
koeficientus(Direktoriaus
2019-09-02
fsak.Nr.
P-52).

ParengiauDarbo apmokejimo sistemos
apraS4,
supaZindinaumokyklos bendruomeng(Direktoriaus
2019-09-02
fsak.Nr. V-97,
Nr. V-170).
- Iki 2019m. gruo- Parengta
2017-2019 m.
dZio31 d. parengta strateginioplanoataskaita.
2017- 2019m. strateginioplanoataskaita.
- Informacija,praneSimai,ataskaitos
ir
kiti dokumentaiinstitucijomspateikti
teisesaktuosenumatytaisterminais.
- UZtikrinama
- Dalyvaujama
mokymosipagalbaivairiq ge- NMPP, PUPP
bejimqmokiniams,siekiant kiekvienomokinio figties.

1.2.Sudaryti
s4lygasugdymo
kokybesgerinimui.

- Parengtamokiniq I
ir II pusmediomokymosi pasiekimqanalize tr numatytos
priemonesmokinir4
pasiekimq gerinimui.

Informacij4, dokumentus
savivaldybes
institucijoms
stengiuosipateiktilaikydamasinurodytoinformacijos pateikimolaiko.

Mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime (I.{MPP)
ir diagnostiniuosefyrimuose,Mokiniai dalyvavo
pagrindinio ugdymo pasiekimq patikroje (PUPP).
Rezultataii5samiaianalizuoti Mokytojrl tarybos
posedZiuose,
Metodikos
grupese,mokytojai ipareigoti aptarti rezultatus,atsiZvelgti i juos planuojant
veiklas.
AtsiZvelgiamai duomenisrengiant 2019-2020m. m.
ugdymo plan4, rengian
Mokyklo s strategintr2020
-2022 m. plan4,planuojarrt.2020m. veikl4.

Bendradarbiaujantsu klasiq vadovaisparengtosI ir
II pusmediomokiniq paZangumoataskaitos,vyko
aptarimasmokytojq Metodikos grupese,TarybosposddZiuose,vyko individual0s pokalbiai su mokiniais,
jq tevais/globejais.

- Vykdoma individualios mokinirl paZangos
stebesena.

- Dalyvaujamatarptautiniuose ir nacionaliniuoseprojektuose.

- Sistemingaiorganintoj arni ter,q susirinkimai, taikomos kitos
tevq informavimo for1.3.Skatinti
bendmos.

radarbravimq
sutdvais,sie- I evarltrauKtlI mokiantindivikyklos renginiq organidualiosmokizavimq.
nio paZangos.

Remiantis SalodiqAntano
Po5kospagrindinesmokyklos individualiosmokiniq paZangosstebdsenos
apra5uvykdoma mokiniq
individualios paZangosstebesena.Dir.
{sak.2018 Nr.
Y-76).
- Dalyvaujama2 nacionaliniuose/savivaldybesprojektuose.

Dalyvavau Nacionalines
Svietimoagent[ros vykdomuoseprojektuose:,,Y adybinio darbopagrindai: ivadiniai mokymai naujai
paskirtiemsvadovams"ir
,,Programaskirta naujai
paskirtiemsir vadovavimo
Svietimoistaigai patirtiesneturintiemsvadovams".
Mokyklos bendruomene
dalyvavo NacionalinesvisuomenessveikatosprieZiuros2016-2023 mett4
pletros programoje"Bendrojo ugdymo mokyklq darbuotojq gebejimqvisuomendspsichikos sveikatos
srityje stiprinimas.LR
sveikatosministro 20L904-30isak.Nr. Y-523.
Parengtiir igyvendinti
projektai: "Tradicinds
SventesSalodiqAntano
Po5kospagrindinejemokykloje" papildomai pritraukiant 500 eury. ,,Augu
sveikasir Zvalus" 600
eurq.

-Surengti3 tevqsusirinkimai.

Inicijavau3 tevqsusirinkimus:busimos5 klases,ikimokykliniougdymogrupes,Pasvalior. Salodiq
AntanoPoSkos
pagrindinesmokyklosNami5iq
skyriaus1-4kl.

- 4 kartusper
mokslometusvykdomi individualus
pokalbiaisutevais

Individualtstri5aliaipokalbiaiklasesevykdyti 3
kartus.

- Tevai dalyvauja10

Tevai buvo kviediami i
renginiq organizadarbo grupesorganizuojant
vimo darbogrupese.
renginiusmokykloje:
,,Europoskalbq diena",
ru,,Spartakiada",,,Labas
dendli",,,Karnavalas".Organizuojantakcijas:
,,Tremtiesvaikq Laislai",
,,Atmintieskelias",UZ
sveikat4ir saugum4".Organizuojantugdym4kar5tuoju metq laiku: netradicinds pamokosfrkininkq
Jono ir Marytes Steponavidiqlkyje" 1 -4 klasesir
5- 10 klases.,organizuojant
respublikiniprojekt4,,Grynas oras- sveikatosSaltinis" (JUR).
Teveliai buvo itraukti i
strateginioplano rengimo
grup9.
1.4.Dalyvauti
5 proc. mokytojq iMokykloje suburiau5 pePasvaliorajono
Mokyklosbendruogyvendinsnumatytas dagogqkomand4,tiesiogai
pro- mendaktyviaidalyvaus veiklas ir pateiks pa- itraukiandi4 20o/op e dasavivaldybes
jekto,,Lyderir4 pokydiqprojekte.
siulymq.
gogq taikandiq savivaldaus
laikas3" inicijuomokymosi elementus.

jamqpokydiqigyvendinime.
)

UZduotys,neivykdytos ar ivykdvtos i5 da iesd6l numatyturiziku (iei tokiu buvo

UZduotvs

PrieZastvs.
rizikos

2.1
2.5.a
J.

uZduotysar veiklos,kurios nebuvoplanuotosir nustatytos,bet ivykdytos
(pllooma,.lel
ildoma.iei buvo
Duvo aulKta
atlik paprloomu,
ild
svanu lstargosve iklos
O S rezul
tatam
UZduotys/ veiklos
PoveikisSvietimoistaisosveiklai
3.1
otospra6.iusiqmetq veiklosuZduotys(iei tokiu buvo)ir rezul atai

4

UZduotys

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantisverti- Pasiekti rczultatai
nama, ar nustatytosuZduotys
ir jq rodikliai
iwkdvtos)

4.1

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

UZduodiqir,ykdymoapra5ymas

PaZymimasatitinkamas

5.1.UZduotysivykdytosir vir5ijo kai kuriuossutartusvertinimorodiklius
!2.lJLduotys i5 esmesivykdytospagalsutartusvertinimorodiklius
5.3.{vykdytostik kai kuriosuZduotyspagalsutartusvertinimorodiklius
5.4.UZduotysneir,ykdytospagalsutartusvertinimorodiklius

kurias nor6

6.1.EtatiniomokytoirldarbouZrnokesdio
sistemos
tobulinimas.

Galutinismetqveiklosataskaitos
ivertinimas 4l
-

(A/.

Labaigerain

GeraiH
Patenkinamain
Nepatenkinamain

V SKYRIUS
KITU METIJ VEIKLOS UZNUOTYS,REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uZduofYs
(nustatomos ne maLiaukaip 3 ir ne dtrusiau kaip 5 uZduot

UZduotys
9.1.UZtikrinti
efektyvqmokyklosvaldYm4.

Siektini rezultatai

1.Mokyklosveikl4
reglamentuojantys
dokumentaiatitinka
teisesaktq
galioiandius
reikalavimus.

2. Nera fiskalines
drausmdspaZeidinrq

9.2. Gerintimokiniq Pasiekimus individualias mokinirl
galimybes atitinkantys
pagalvaiko individualios
mokymosipasiekimaiit
stebejimo rodiklius'
paZangos
nuolatinemokymosi
palanga.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatYtos
uZduotYsivYkdYtos)

. iki2020 m. rugsejo1 d.
atnaujintimokyklosveikl4
antysdokumentai.
reglamentuoj
r {gyvendintos
kontroliuojandiqir prieZi[r4
vykdandiqinstitucijq
rekomendacijos
. finansinisisiskolinimas2021
uZ
m. sausio1 d. maZesnis
1
m.
sausio
isiskolinim42020
d.
o 10 proc. 1-10klasiqmokiniq
ius rezultatus.
pasieke aukStesn
. 50 proc. mokiniq daro
asmeninE pahang1, kaupia
irod,vmus,reguliariai j 4 fiksuoj a
ir reflektuoja.
t 2020 m. NN,IPP, PUPP
r ezultataiatitiks 5aliesvidurki.

9.3. Efektyvinti saugios,
draugi5kosir emoci5kai
palankiosmokyklos
puoselejim4.

. 2Yo proc. sumaZinti praleisttl
pamoku skaidiu;
o Dalykq moky.tojai
UZtikrinamossaugios,
a nemaLiaunei 2
organizuoj
higienosnornas
ugdymo
pamokasnetradicinese
atitinkandioss4lygos
aplinkose.
mokyklosbendruomenes
o Suremontuoti2 kabinetai:
nariams.
tikybos ir bflsimiems
pirmokams.

9.4. {gyvendintimokykloje
,,Lyderiqlaikas 3" pokydiq
projekt4,,Atsakomybesmokytis
ugdymas(-is)".

SuaktyvejusimokYojq
metodineveikla ir
sistemingaipletojama
mokytojq bendradarbyste

grupese
o Visosemetodines
analizuojamas/reflektuojamas
mokyklospokydioprojekto
igyvendinimas
o 70 proc.mokytojq,
dalyvaujandiqprojekte,dalijasi
gerq6apatirtimi.

10. Rizika, kuriai esant nustatytosuiduotys gali btrti neivykdytos(aplinkybds,kurios gali
tur6ti neigihmositakos ivykdyti SiasuZduotis)
ildomasuderinussu Svietimoistaisosvadovu
i5kasisfaktorius0i
10.2.Teises kaitaar iu nebuvimas
1 0 . 3N. e
finansavimas

