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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Per2017-2019 m. ivyko nemaLai pokydiq. Mokykla siekia atitikti Siuolaikinius Svietimo reika-

lavimus, optimizuodama savo veikl4, sustiprindama materialingbazE. Ugdymo s4lygos atitinka Siuo-

laikinius reikalavimus: visi kabinetai aprupinti naujais baldais ir kompiuterine technika, kuriama saugi

ir jauki edukacine aplinka, gerai funkcionuoja rySiq sistema, suburtas pakankamai kvalifikuotas ir

brandus pedagogq bei pagalbos mokiniui specialistq kolektyvas. Siekiama gerinti ugdym4, mokytojai

ir kiti pedagoginiai darbuotojai aktyviai domisi naujovemis, kryptingai tobulina savo asmenines ir

dalykines kompetencijas fvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose. Dauguma kvalifikacijos renginiq

organizuojami visai mokyklos bendruomenei darbo vietoje, t. y. mokykloje. Pletojamas kolegialus

mokytojq bendradarbiavimas, skatinama pedagogines veiklos savianalizebeitobulejimas. Organizuo-

jamos metodines dienos, mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai dalinasi gerq)a patirtimi mo-

kykloje taip pat dalyvaudami konferencijose, skaitydami prane5imus, 2018 ir 2019 metais bendradar-

biavo su BirZq rajono Paderiauk5tes pagrindines mokyklos mokytojais. Mokykla kasmet dalyvauja

nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime, mokomds diagnozuoti ir ,,pasimatuoti" mokiniq pa-

siekimq paLangE, analizuoti rezultatus.

NemaZas demesys skiriamas bendruomeni5kumo bei pilieti5kumo ugdymui, edukaciniq erdvirl

puoselejimui bei kUrimui. Mokykla 2016 metais buvo pristatyta Geriausiai tvarkomq mokyklq eduka-

ciniq erdviq konkursui ir tapo nugaletoja, 2017 ir 2018 metais buvo ivertinta rajono akcijoje ,,Kuriame

jauki4 mokyklos aplink4". Kasmet organizuojame akcijas, renginius, i5vykas, skirtas kra5tiedio, moks-

lininko, keliautojo, ra5ytojo Antano Po5kos asmenybds, jo skleistq idejq, vertybiq paZinimui.

Mokykla nuosekliai siekia aktyvinti savo veikl4, modernizuoti ugdyma bei ji tobuiinti, todel

kaupiama r anahzuojama apibendrinamojo bei diagnostinio vertinimo informacija. Pusmediq moki-

nr4palangos ir pasiekimq rezultatai analizuojami mokytojq tarybos posddZiuose, priimami nutarimai

veiklai tobulinti. Mokslo metq pradZioje ir pabaigoje mokytojai skatinami atlikti dalykq diagnostini

vertinim4, kurio informacij4 panaudotq mokiniq individualias paLangos pamatavimui, tolesnio



mokymosi tikslq numatymui. Vadovai, dalykq mokytojai kaupia vertinimo informacij4, metodikos

grupese analizuojami mokiniq standartizuotq testq bei pasiekimq patikrinimo rezultatai, jq pokydiai

per mokslo metus, numatomos ugdymo turinio tobulinimo kryptys, priimami sprendimai del ugdymo

turinio, mokymo metodq, uZduodiq, Saltiniq panaudojimo tinkamumo.

Nepaisant pakankamai dideliq mokyklos administracijos ir mokytojq pastangq, akivaizdu, kad

reiketq efektyviau r,ykdyti mokymo (-si) proceso personalizavimq, diferencijavim4 ir individualiza-

vim4, mokiniq pasiekimq anahzg ugdymo procese. Skatinti ir diegti savivaldq mokym4si, tobulinant

gebejim4 kiekvienam mokiniui ir mokytojui prisiimti asmening atsakomybg uZ pasiektus rezultatus.

Neretai pamokose taikomi mokymo (-si), paZangos bei pasiekimrl vertinimo metodai yra tradiciniai,

stokoja Siuolaikines pamokos bruoZq, nesiimama iniciatyvos kaitai bei naujoviq diegimui. Kitavertus,

nepakankama ir vis krintanti mokiniq mokymosi motyvacija, didejantis specialiqjq poreikiq turindiq

mokiniq skaidius, Seimos ir visuomenes vertybiq persiskirstymas dainai veda mokytojA i neviltf,

stabdo jo tobulejim4. Kasmet maLejarrt mokiniq skaidiui, kyla gresme ir del klasiq komplektavimo,

pedagoginio darbo krfivio.

Numatome ir toliau siekti ugdymo kokybes, tobulinant pamok4, diegiant mokytojq lyderystg,

skatinti mokiniq mokymosi motyvacij4, tobulinti mokiniq pasiekimq vertinimo ir isivertinimo strate-

gijas, bendradarbiaujant su kitomis ugdymo istaigomis, puoseleti Baltijos Saliq mokyklq draugystg,

bendradarbiavim4 su Norve gq or ganizacija,,Family Supp ort Lithuania". .

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTyS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pagrindiniai pradiusiu metu veiklos rezu tatai

Metrl uZduotys
(toliau - uZduo-

tys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais va-

dovaujantis verti-
nama, ar nustatytos
uZduotvs ir,'rrkdvtos)

Pasiekti rezultatai irjq ro-
dikliai

1.1. UZtikrinti
efektyvq mo-
kyklos veiklos
valdym4.

- Mokyklos bendruome-
nes susitarimas del toli-
mesnds mokyklos veik-
los prioritetq ir tikslq.

- Mokyklos veikl4 reg-
lamentuojantys doku-
mentai atitinka galio-
jandius teises aktq rei-
kalavimus.

-Iki2019 m. rugsejo
1 d. atnaujinti mo-
kyklos veiklos doku-
mentai, susijg su
Mokytojq etatinio
darbo apmokejimo i-
vedimu ir kitq teises
aktq, reglamentuo-
jandiq mokyklos
veikl4, pakeitimais.

Pakeidiau darbo sutardiq
s4lygas mokyklos mokyto-
jams nuo 2019-09-02
(Direktoriaus 2019-09-12
{sak. Nr. V-104).
Suderinau ir patvirtinau
mokytojq pedagogini
kr[vi, patvirtinau
pedagoginiq pareigybiq ir
pareigybiq, finansuojamq
iS savivaldybes biudZeto,
darbo uZmokesdio
koefi cientus (Direktoriaus
2019-09-02 fsak. Nr.
P-52 ).



- Iki 2019 m. gruo-
dZio 31 d. parengta
2017 - 2019 m. stra-
teginio plano atas-
kaita.

- Informacija, prane-
Simai, ataskaitos ir
kiti dokumentai ins-
titucijoms pateikti
teises aktuose numa-
tytais terminais.

Parengiau Darbo apmoke-
jimo sistemos apraS4, supa-
Zindinau mokyklos bend-
ruomeng(Direktoriaus
2019-09-02 fsak. Nr. V-97,
Nr. V-170 ).
Parengta 2017 -2019 m.
strateginio plano ataskaita.

Informacij 4, dokumentus
savivaldybes institucij oms
stengiuosi pateikti laikyda-
masi nurodyto informaci-
jos pateikimo laiko.

1.2. Sudaryti
s4lygas ugdymo
kokybes gerini-
mui.

- UZtikrinama moky-
mosi pagalba ivairiq ge-
bejimq mokiniams, sie-
kiant kiekvieno moki-
nio figties.

- Dalyvaujama
NMPP, PUPP

- Parengta mokiniq I
ir II pusmedio moky-
mosi pasiekimq ana-
lize tr numatytos
priemones mokinir4
pasiekimq gerinimui.

Mokiniai dalyvavo Nacio-
naliniame mokiniq pasie-
kimq patikrinime (I.{MPP)
ir diagnostiniuose fyri-
muose, Mokiniai dalyvavo
pagrindinio ugdymo pasie-
kimq patikroje (PUPP).
Rezultatai i5samiai anali-
zuoti Mokytojrl tarybos
posedZiuose, Metodikos
grupese, mokytojai iparei-
goti aptarti rezultatus, at-
siZvelgti i juos planuoj ant
veiklas.
AtsiZvelgiama i duomenis-
rengiant 2019-2020 m. m.
ugdymo plan4, rengian
Mokyklo s str ate gintr 2020
-2022 m. plan4, planuo-
jarrt.2020 m. veikl4.

Bendradarbiaujant su kla-
siq vadovais parengtos I ir
II pusmedio mokiniq pa-
Zangumo ataskaitos, vyko
aptarimas mokytojq Meto-
dikos grupese, Tarybos po-
sddZiuose, vyko individua-
l0s pokalbiai su mokiniais,
jq tevais/globejais.



- Vykdoma individua-
lios mokinirl paZangos
stebesena.

- Dalyvaujamatarptau-
tiniuose ir nacionali-
niuose projektuose.

- Dalyvaujama2 na-
cionaliniuose/savi-
valdybes projek-
tuose.

Remiantis Salodiq Antano
Po5kos pagrindines mo-
kyklos individualios moki-
niq paZangos stebdsenos
apra5u vykdoma mokiniq
individualios paZangos ste-
besena.Dir. {sak. 201 8 Nr.
Y-76).

Dalyvavau Nacionalines
Svietimo agent[ros vykdo-
muose projektuose :,,Y a-
dybinio darbo pagrindai: i-
vadiniai mokymai naujai
paskirtiems vadovams" ir
,,Programa skirta nauj ai
paskirtiems ir vadovavimo
Svietimo istaigai patirties-
neturintiems vadovams".
Mokyklos bendruomene
dalyvavo Nacionalines vi-
suomenes sveikatos prie-
Ziuros 2016 -2023 mett4
pletros programoje "Bend-
rojo ugdymo mokyklq dar-
buotojq gebejimq visuo-
mends psichikos sveikatos
srityje stiprinimas. LR
sveikatos ministro 20L9 -

04-30 isak. Nr. Y-523.
Parengti ir igyvendinti
projektai: "Tradicinds
Sventes Salodiq Antano
Po5kos pagrindineje mo-
kykloje" papildomai prit-
raukiant 500 eury. ,,Augu
sveikas ir Zvalus" 600
eurq.

1.3.Skatinti bend-
radarbravimq
su tdvais, sie-
kiant indivi-
dualios moki-
nio paZangos.

- Sistemingai organi-
ntoj arni ter,q susirinki-
mai, taikomos kitos
tevq informavimo for-
mos.

- I evar ltrauKtl I mo-
kyklos renginiq organi-
zavimq.

-Surengti 3 tevq su-
sirinkimai.

- 4 kartus per
mokslo metus vyk-
domi individualus
pokalbiai su tevais

Inicijavau 3 tevq susirinki-
mus: busimos 5 klases, iki-
mokyklinio ugdymo gru-
pes, Pasvalio r. Salodiq
Antano PoSkos pagrindi-
nes mokyklos Nami5iq
skyriaus 1-4 kl.

Individualts tri5aliai po-
kalbiai klasese vykdyti 3
kartus.



- Tevai dalyvauja 10
renginiq organiza-
vimo darbo grupese.

Tevai buvo kviediami i
darbo grupes organizuo-
jant renginius mokykloje:
,,Europos kalbq diena",
,,Spartakiada",,,Labas ru-
dendli",,,Karnavalas". Or-
ganizuojant akcijas:
,,Tremties vaikq Laislai",
,,Atminties kelias", UZ
sveikat4 ir saugum4". Or-
ganizuojant ugdym4 kar5-
tuoju metq laiku: netradi-
cinds pamokos frkininkq
Jono ir Marytes Steponavi-
diqlkyje" 1 -4 klases ir
5- 1 0 klases., organizuojant
respublikini proj ekt4,,Gry-
nas oras - sveikatos Salti-
nis" (JUR).
Teveliai buvo itraukti i
strateginio plano rengimo
grup9.

1.4. Dalyvauti
Pasvalio rajono
savivaldybes pro-
jekto,,Lyderir4
laikas 3" inicijuo-
jamq pokydiq igy-
vendinime.

Mokyklos bendruo-
mend aktyviai dalyvaus
pokydiq projekte.

5 proc. mokytojq i-
gyvendins numatytas
veiklas ir pateiks pa-
siulymq.

Mokykloje suburiau 5 pe-
dagogq komand4, tiesiogai
itraukiandi4 20o/o p e da-
gogq taikandiq savivaldaus
mokymosi elementus.

UZduotys, neivykdytos ar ivykdvtos i5 da ies d6l numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs PrieZastvs. rizikos

2.1
2.5. -

)

a
J .

(p
uZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

ildoma. iei buvo atlik ild iklos rezul

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETEN-

CIJU TOBULINIMAS

4

l looma,.lel Duvo aulKta paprloomu, svanu lstargos ve OS tatam
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

3 .1

otos pra6.iusiq metq veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezul atai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis verti-
nama, ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rczultatai
ir jq rodikliai

4.1

UZduodiq ir,ykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas



5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo ro-
diklius Labai gerai n

!2.lJLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai H
5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo ro-
diklius Patenkinamai n

5.4. UZduotys neir,ykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

kurias nor6
6.1. Etatinio mokytoirl darbo uZrnokesdio sistemos tobulinimas.

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinim as 4l (A/.
-



V SKYRIUS
KITU METIJ VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduofYs
(nustatomos ne maLiaukaip 3 ir ne dtrusiau kaip 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatYtos
uZduotYs ivYkdYtos)

9.1. UZtikrinti
efektyvq mokyklos valdYm4.

1. Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galioiandius teises aktq
reikalavimus.

2. Nera fiskalines
drausmds paZeidinrq

. iki2020 m. rugsejo 1 d.
atnaujinti mokyklos veikl4
reglamentuoj antys dokumentai.

r {gyvendintos
kontroliuoj andiq ir prieZi[r4
vykdandiq institucijq
rekomendacijos

. finansinis isiskolinim as 2021
m. sausio 1 d. maZesnis uZ
isiskolinim42020 m. sausio 1
d.

9.2. Gerinti mokiniq Pasiekimus
pagal vaiko individualios
paZangos stebej imo rodiklius'

individualias mokinirl
galimybe s atitinkantys
mokymosi pasiekimai it
nuolatine mokymosi
palanga.

o 10 proc. 1-10 klasiq mokiniq
pasi eke aukStesn ius rezultatus.

. 50 proc. mokiniq daro
asmeninE pahang1, kaupia

irod,vmus, reguliariai j 4 fiksuoj a
ir reflektuoja.

t 2020 m. NN,IPP, PUPP
r ezultatai atitiks 5alies vidurki.

. 2Yo proc. sumaZinti praleisttl
pamoku skaidiu;

9.3. Efektyvinti saugios,
draugi5kos ir emoci5kai
palankios mokyklos
puoselejim4.

UZtikrinamos saugios,
higienos nornas
atitinkandios s4lygos
mokyklos bendruomenes
nariams.

o Dalykq moky.tojai
organizuoj a nemaLiau nei 2
pamokas netradicinese ugdymo
aplinkose.
o Suremontuoti 2 kabinetai:

tikybos ir bflsimiems
pirmokams.

9.4. {gyvendinti mokykloje

,,Lyderiq laikas 3" pokydiq
proj ekt4,,Atsakomybes mokytis
ugdymas (-is)".

Suaktyvejusi mokYojq
metodine veikla ir
sistemingai pletojama
mokytoj q bendradarbyste

o Visose metodines grupese
analizuoj amas/ refl ektuoj amas
mokyklos pokydio projekto
igyvendinimas

o 70 proc. mokytojq,
dalyvauj andiq proj ekte, dalij asi
gerq6apatirtimi.



10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti neigihmos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaisos vadovu
i5kasis faktorius 0i

10.2. Teises kaita ar iu nebuvimas
10.3.  Ne finansavimas


