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2017 -2019 m. strateginio plano ir 2019 m. metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys:

Mokyklos veiklos prioritetai

Ytz:|a
Tapti modernia mokykla, teikiandia kokybi5kas Svietimo ir socialines globos paslaugas.

Misiia
DemokratiSka mokykla teikia kokybi5kas Svietimo ir socialines globos paslaugas,

Filosofija
Svarbiausia ne tai, kas esame, bet kuo galime tapti. Svarbiausia ne tai, kur stovime, bet kuria

kryptimi judame.
Vertybes
Atsakomybe, profesionalumas, bendradarbiavimas.
Prioritetai
Ugdymo(si) patrauklumo ir efektyvumo didinimas.
Pletoti iniciatyvum4 ir atsakomybg vertinant mokyklos veiklos ir panaudojamuosius resursus

(Zmogi5kieji ir finansiniai i5tekliai).

fvairiapuse parcma ir pagalba mokyklos bendruomenei'
MaLiausmurto ir patydiq - sveikesne ir saugesne mokyklos bendruomene.
Mokvklos strateginis tikslas uZtikrinti kokybiSk4 ugdym4(si), teikiant ivairiapusg param4 ir

pagalb4 mokiniams, kolegialiai mokantis ir bendradarbiauj ant.
Prioritetiniai tikslai ir uZdaviniai:
1 . Ugdymo(si) organizavimas.
1.1. Naudoti ugdomojoje veikloje ivairius brldus ir metodus, Siuolaikines pamokos vadyboje

(planavimas ir organizavimas)
1.2. Taikyti vertinim4 kaip ugdym4.
2.Pagalba mokantis.
2.L Palintr mokiniq poreikius ir ugdyti jq gebejimus'
2.2. Numatyti ir teikti ivairiapusg param4 ir pagalb4 mokiniui, tevams (globejams).

3. Mokymasis ir veikimas komandomis.
3.1. Organizuoti ir kryptingai dalyvauti kolegialiame mokymesi, skatinant asmenybes rai5k4.



3.2. Gerinti ir puoseleti bendruomenes bendradarbiavimo kultlr4, siekiant bendrq tikslq.
4. Socialines globos paslaugq teikimas.
4.1. Kryptingai planuoti socialines globos paslaugq teikimo veikl4.
4.2. Per ivairias veiklas ugdyti socialinius savaranki5kumo ig[dZius.
{gyvendinant strateginio, metinio plano veiklos priemones galiu teigti: 1) taikant ugdomojoje
veikloje fvairias formas ir metodus, mokiniai pamokose, kitose veiklose buvo aktyvesni,
kurybiSkesni daugiau bendrauiantys ir bendradarbiaujantys vieni su kitais ir su pedagogais; 2)
tikslingai suplanuotas ivairiq komisijq darbas, uZtikrino pamokq ir kitq veiklq organizavimo
efektyvum4; 3) pletojamas iniciatyvumas ir atsakomybd vertinant mokyklos veiklos ir
panaudojamuosius resursus (ZmogiSkieji ir finansiniai i5tekliai); 4) padidejo ter,.q, globejq

isitraukimas i mokykloje organizuojamus renginius, veiklas; 5) fvairiapusd parama ir pagalba
mokyklos bendruomenei; 6) mokyklos bendruomene refleksyviai apm4slo ir aptaria savo veiklas,

ivykius, isivertina, geba pasimokyti i5 patirties ir pagristai planuoti.
Mokiniai i mokykl4 priimami vadovaujantis Pasvalio, PanevdZio, BirZq, Kupi5kio, Roki5kio
rajono savivaldybiq Pagalbos mok).tojui ir mokiniui pedagoginiq psichologiniq tarnybq i5duotomis
specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimo paZymomis bei rekomendacijomis. Visiems mokiniams
yra nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai. 2019 metais mokykloje
sukomplektuota 10 klasiq komplektq, trys i5 jq nejungtines: 2 spec., 10 spec., I m. m. socialiniq
igUdZiq ugdymo klases. Mokiniq ir klasiq komplektq skaidius pateikiamas uL 2017-2019 m.
lentelei

PaveZejimo paslaugas mokykla teikia Pasvalio, BtLr4, Kupi5kio, Roki5kio rajono savivaldybiq
mokiniams. Mokykla nuo 2018 m. lapkridio menesio turi tris mokyklinius autobusus. Mokiniams
gyvenantiems mokyklos bendrabutyje ir gyvenantiems toliau kaip 3 kilometrai yra tiekiama
paveZejimo paslauga. Nemokamai paveZamq i kitus rajonus n paveLamq kitu transportu (tevq, kitq
istaigq transportu), veLiojamq mokiniq skaidius keidiasi santykinai maLu. SumaZejo mokiniq
paveLamr4 mar5rutiniu autobusu skaidius, nes dalis mokiniq i5vyko i5 mokyklos.
2019 m. 54 mokiniai gyvenantys mokyklos bendrabutyje, gavo dalini valstybes iSlaikym4:
paveLejimq, apgyvendinim4 ir maitinim4. Mokiniq, gaunandiq socialing paramE$ietus ir 1 mokine
gauna prie5piedius), nemokamam maitinimui skaidius kinta, del maZejandiq socialing param4
gaunanclq selmq sKalclaus.
Nemokamo mokin iu mai t iemoKamo moKrnru marlrnlmo ouomenys uz zut / - / .v19 m. patelKlaml tentetete

Metai Mokiniq, gyvenandiq
bendrabutyj e, gaunandiq
maitinim4, skaidius (%)

Mokiniq, gaunandiq socialing paramE
(pietrls), nemokamo maitinimo, skaidius

(%)
2017-09-01 57 (65,5 %) 10  (11 ,5  %)
2018-09-01 56 (63,6 %) 8(e%)
20 1 9-09-0 l 54 (66,6 %) 8 (e,8 %)

Mokytq etatq pokytis per 2017-2019 m.
Lyginant 2017 ir 2018 metus, etattl skaidius padidejo 19,27 vienetais. Kadangi nuo 2018-09-01
buvo ivestas etatinis mokytojq apmokejimas, tuo padiu prisidejo 19,27 mokytojq etatai, todel etatq
skaidius iSaugo 34,2proc.2018 metus, lyginant su 2019 metais, etatq skaidius padidejo 0,45 et.
(0,6 proc).
Usdymo plano igyvendinimas.

uL2017-2019 iki lei

PrieSrnokykl.
usd.sr.
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201ff is i8 lspecial iq jqporeik iqmokinys'24mokiniaimokesi lavinamosiose
klasese. 42 mokiniai mokesi specialiosiose klasdse. 15 mokiniq mokesi pagal socialiniq igUdZiq
ugdymo program4. 52 mokiniams diagnozuota negalia del neZymaus, 17 del vidutinio, 11 del

Zymaus, 
-1 

del labai Zymaus intelekto sutrikimo. IS 81 mokinio 25 mokiniai (31%) turi

kompleksinius sutrikimus: 13 vidutinius ar sunkius judesio ir padeties sutrikimus, 12 letinius

neurologinius sutrikimus. 7 mokiniams nustatytas ivairiapusis raidos (vaikystes autizmo) ar

(netipi5ko autizmo) sutrikimas, 8 demesio ir aktyvumo sutrikimai, 1 klausos sutrikimas, 4 elgesio

ir emocijq sutrikimai. Visiems mokiniams yra specifine kalbos raida del intelekto sutrikimo' I5 jq:

52 (64%) lanke logopedinius individualius ir grupinius uZsiemimus, jiems buvo skirtos 36

kontaktines savaitines valandos. 11 mokiniq, turindiq judesio ir padeties sutrikimus, lanke

individualias gydom4sias fizinio ugdymo pratybas. Kiekvienam i5 jq skirta po 2 valandas per

savaitg. I5 viso 22 valand,os. 14 mokiniq priskirta specialiajai fizinio ugdymo grupei. Vyko

sistemingas grupiq aukletojq, mokytojq, logopedq, judesio korekcijos mokytojq, socialinio

pedagogo, psichologo bendradarbiavimas planuojant ugdom4i4 veikl4. Lavinamqjq, specialiqjq ir

socialiniq igudziq ugdymo klasiq mokiniams mokytoiai renge individualizuotas programas

pusmediams. Mokykloje veikia Vaiko gerovds komisija, kuri vertino individualaus darbo

pasiekimus, teike pasi[lymus mokyojams, informavo tevus. ParuoSe Pasvalio rajono savivaldybes

Snt pedagoginiam psichologiniam skyriui dokumentus mokiniq pakartotiniam tyrimui. Mokykloje

dirba pagalbos mokiniui komanda: specialieji pedagogai, judesio korekcijos mokytojai, logopedai,

psichologas, socialinis pedagogas. Visi pedagogai turi didelg patirti darbe su specialiqiq poreikiq

mokiniais. Mokykloje mokiniams buvo teikiama visapusi5ka specialioji pedagogine, specialioji,

psichologine ir socialine pagalba. Mokiniams diagnozuojamos sunkesnes negalios. Daugeja

mokiniq, kuriems diagnozuotas ivairiapusis raidos (vaikystes autizmo) ar (netipi5ko autizmo)

sutrikimas. Reikalinga kompleksine kvalifikuota pagalba. Norint kompleksi5kai tenkinti jq

specialiuosius poreikius, reikalingas didesnis Siam darbui paruoStq specialistq skaidius.

Neformalus ugdymas mokykloj e.
201,8-2019 mokslo metais, neformaliojo Svietimo programoms vykdyti, buvo skirta 29 val. per

savaitg (1-4 klasiq mokiniams skirta 5 val., 5-10 klasiq mokiniams - 18 val., I-III m. m. socialiniq

igudziq ugdymo klasiq mokiniams - 6 val.). Mokykloje veike 26 neformaliojo Svietimo

uZsiemimai, kuriq veikla orientuota i mokiniq sportiniq, kDrybiniq, meniniq gebejimq ugdym4.

Mokiniq, lankandiq neformaliojo vaikq Svietimo uZsiemimus mokykloje 2018-2019 mokslo metq

pradZioje skaidius - 83 mokiniai, t. y. 94 procentai nuo besimokandiqjq mokykloje mokiniq

skaidiaus.
Mokykloje igyvendinamos Sios prevencinds ir kitos programos: Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei

rengimo Seimai bendroji programa, patvirlinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 ,,Del sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai

programos patvirtinimo";Lmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2012 m.liepos 18 d. isakymu Nr. V-1159 ,,DelZmogaus saugos

bendrosios programos patvirtinimo"; Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose

rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22

d. isakymu Nr. V-190 ,,Del Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq

patvirtinimo"; Ugdymo karjeros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2014 m. sausio 15 d. isakymu Nr. V-72 ,,Ddl ugdymo karjerai programos patvirtinimo";

Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programa, patvirtinta

Lietuvos respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. isakymuNr. ISAK-494 ,,Dd'I
alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programos

patvirtinimo"; Pagrindinio ugdymo etninds kulttros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandZio 12 d. isakymu Nr. V-651 ,,Ddl
pagrindinio ugdymo etninds kulturos bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninds kultr.ros

bendrosios programos patvirtinimo" Mokykloje !gyvendinamos prevencines programos

integruotos i klasiq vadovq, grupiq aukletojq dalykq pamokas, neformalqji Svietim4: etik4, dailg,

ta ir Zmosu. bioloeiia, kfino kult[ra, lietuviq k., buities darbus, namq ruo5q/namq Dkio darbus,



usZaidimus,paZintines,komunikacineS,f izines

veiklas.
Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis fstaigomis bei institucijomis'

Mokykla pasira5iusi bendradarbiavimo sutartis su: Pasvalio rajono savivaldybes Visuomenes

sveikatos biuru, pasvalio ra'iono neigaliqjq draugija, Pasvalio rajono savivaldybes Svietimo

pagalbos tamybos pedagoginiu ir psichologiniu skyriumi, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto

Zrnoniq uZimtumo centru ,,Viltis", Pasvalio rajono paslaugq ir uZimtumo centru pagyvenusiems ir

neigaliesiems, pasvalio krasto muziejumi, Pasvalio Mariaus KatiliSkio viesqia biblioteka, Pasvalio

Svalos pagrindine mokykla. Bendraujama ir bendradarbiaujama su kolegomis, mokomasi i5 jq. Su

visomis institucijomis'2019 metais palaikeme konstruktyvius santykius. Mokykla organizavo

konkursus i kuriuos kviete kolegas su savo aukletiniais. Pradetas susira5inejimo procesas su

norvegais, kuriq ugdymo istaigoje ugdomi specialir4q poreikiq mokiniai, turintys autizmo spektro

sindrom4.
Dideli demesi skyriau 2-os specialiosios pradines klases ir 6/8 lavinamosios klases erdviq kurimui,

jq priiitcimui-mokiniams turintiems autizmo spektro sutrikim4. Kadangi vaikq turindiq autizmo

,p.t tro sutrikimq daugeja, skatinu mokyklos bendruomeng mokytis dirbti su autizmo spektro

sutrikimq turindiais vaikais. Labai dZiaugiuosi, kad pavyko uLmegzti bendradarbiavimo rysius su

Norvegijos karalystes, Sieno mieste esandia RaudonEia mokykla. 2019 m. rugsejo-spalio men'

lankiausi su dviem mokyklos pedagogemis. Stebeiome specialistq darb4, domejomes metodikomis,

bendravome, dalinomes darbo puiltiitni. Sioje mokykloje mokomi tik autizmo spektro turintys

vaikai. Inicijavau mokykloje projekt4 ,,Dirbu kitaip", sudariau darbo grupg. Projektas skirtas

bendrystes palaikymui su norvegq specialistais, organizuoti susitikimus su didesnq darbo patirti

turindiais siecialistais dirbandiais su autizmo spektro sutrikim4 turindiais vaikais. Ig4as Limas

pritaikyti piaktinese veiklose. Visada skatinu bendruomenes narius laikytis bendrq sprendimq,

susitarimq bendravimo ir bendradarbiavimo kult[ros.
pagal naujq darbuotojq verlinimo metodik4 mokykloje vyko pokalbiai su atskirais darbuotojais'

kuiie buvo vertinami ir jiems skirta kintamoji procentind atlygio dalis metams.

Kaip ir kiekvienais metais dideli demes! skyriau pamokos kokybei, mokyklos teritorijos pritaikymo

ugdymui, neformaliojo Svietimo proceso organizavimui. Pedagogams akcentuodavau, kad ugdymo

t,iiniui perteikti bfitq naudojamos ivairios mokymosi aplinkos, inovatyv[s ugdymo(-si) vertinimo

ir isiveriinimo metodai, kad kiekvienas mokinys b[tq ugdomas pagal gebejimus ir poreikius,

atsiZvelgiant I mokiniq individualius gebejimus ir patirtis. I5sianalizavau mokytojq parengtas

mokomqjq dalykq programas, kurios derinamos su Metodine taryba. Atkreipiau demesi i

mokomosior. progru*oie f,rksuojamas bendr4sias nuostatas, tikslus, uZdavinius, darbo formas,

budus ir merodus. Mokykloje susitarta del ilgalaikiq planq, bendryjq kompetencijq ugdymo

ilgalaikiq veiklos planq, neformaliojo Svietimo programq rengimo formq. Planuodami ugdymo

tririni, mokyojai iaikoii bendrq mokykloje priimtq susitarimq. Pedagogai naudojasi e.dienynu.

I5anaiizavui pamokq ir nefbrmaliojo Svietimo organizavimo veiklas, pastebejau, kad pedagogai

stengiasi kuoldomiau ugdymo ir neformaliojo Svietimo proces4 organizuoti uZ mokyklos ribq.

Molqtklo s edukacind s aPlinko s.
Supiasdama specialiqjq poreikiq mokiniq gebejimus, galimybes ir butinum4 nukreipti juos

pority",iui veitlai, pedagogams si[lau idejas, kaip klrybi5kiau, paprasdiau perteikti Zinias.

Atnaujinome ir lauko erdves, kurios svarbios organizuojant ugdymo proces4. Mokyklos teritorija

aptveita, vidiniame kiemelyje pastatyta pavdsind, suoliukai. lrengtas ramybes kambarys.

Interaktyvus kambarys.
,\ocialine globa.
padalinyje teikiama dienos ir trumpalaikes socialines globos paslauga, ugdymo ir specialistq

paslaugls: bendrosios praktikos slaugytojo, masaZisto, bendrosios praktikos slaugytojos padejejos.

uztitrin.r socialines globor paslaugq kokybE. Rlpinuosi, kad paslaugq gavejams teikiamos

socialines globos paslaugos uiitit tq visus higienos reikalavimus, paslaugq gavejq specialiuosius

ikius tenkintu kvalihkuotas, nuo lat tobulej anti s personalas.



ejq pagalba paslaugos gavejai dalyvautq mokyklos

veiklose, renginiuose, olimpiadose. Kaip mokyklos vadovas daug demesio skiriu socialines globos

padalinio edJkacinems erdiems ir prianonems isigyti. Inicijuoju, patariu, kad socialines globos

padalinyje b[tq rengiamos piesiniq parodos, organizuojamos Sventes. Skatinu darbuotojus dometis

narjouemis, kelti 
-kvalifrkacij4, 

gilinti bendr4sias ir dalykines kompetencrjas. Bendrauju ir

bendradarbiauju su paslaugq-gu,relq tevais, globejais, savivaldybes administracijos Socialines

paramos ir sveikatos st ytiu-i, [ito-i, valstybes ir savivaldybes institucijomis, nevyriausybinemis

organizacijomis. {siklu.rruu i tevq, globejq pastabas, pageidavimus. Teises aktq nustatlta tvarka

uy-kdornu buhalterine apskaita ir ruosiamos statistines ataskaitos bei kita informacija, kuri teikiama

S avivaldybes administracij ai.
Lyderyst12 ir vadyba.
Telkiu mokyklos savivaldos institucijas: Mokyklos tarybos, Mokytojq tarybos, Metodines tarybos

nadus, dalyvauti darbo grupese rengiant mokyklos ugdymo plan4, metini veiklos priemoniq plan4

ir strateginf plan4. Su- mokyklos savivaldos institucijomis svarstau mokyklos biudZeto lesq

paskirsty=m4 ii naudoj rmE, 2;/o gyventojq pajamq mokesdio paramos le5q tiksling4 panaudojim4

mokyklos ieikmems tenkinti, t.it i, derinimui parengtus nuostatus, tvarkas. Nuolat teikiau

infoimacij4 ir konsultacing pagalb4 mokyklos savivaldos institucijoms. Dedamos pastangos gerinti

ugdymo iokybg, pamokq iunko-u-4. Apie vykstandius pokydius informuoju mokinius' tevus,

bJniruomeng. pedagogo darbo kokybe yra svarbiausias veiksnys, darantis itak4 mokiniq pasiekimq

rezultatams. Suteklau- vadovq ir pedagogq darbo grupes, komandas, padedandias veiksmingai

sprEsti ugdymo proceso, kulturos puoselejimo, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais,

socializacijos programq rengimo ir vykdymo, pagalbos mokiniams teikimo ir kitais klausimais'

Mokyklos bendruomene skatinama isijungti i akcijas, Sventes jas organizuoti. Inicijavau, kad

mokytojai parengtq aprasus apie savo veiklas, kompetencijas. Bendruomends nariai nuolat yra

skatinami gilintis inaujoves, plesti savo profesing kompetencij4.

Mano kaip mokyklos vadovo metiniq uZduodiq igyvendinimas:
UZtikrinau efektyvq mokyklos veiklos valdyrn4. 2019 m. rugsejo I d. atnaujinau mokyklos veiklos

dokumentus, susijusius su Mokytojq etatinio darbo apmokejimo ivedimu ir kitq teises aktq,

reglamenruojandiq mokyklos veikl4, pakeitimais.20Ig m. gruodZio 31 d. parengta ir mokyklos

bendruomenei pristaty ta 20 17 -201 9 m. strateginio plano ataskaita.

Skatinau bendradarbiavim4 su tevais, siekiant individualios mokinio paLangos. Per mokslo metus

surengiau 2 tevq susirinkimus, vyko individualus pokalbiais su tevais, globejais, bendravome

telefonu. U7tikrinau veiksming4 biudZeto lesq naudojim4. Racionaliai ir labai atsakingai

komplektavau klases. Tikslingai paskirsdiau pedagoginiq darbuotojq darbo kr[vi. Sukomplektavau

optimalq klasiq komplektq skaidiq.
Vienas iS didZiausiq ir svarbiausiq 2019 m, darbq buvo organizuoti konkurs4 mokyklos stogo

darbams atlikti, laitu fgyvendinti projekt4 panaudojant klimato kaitos programos leSas

,,Atsinaujinandiq energijos istekliq (saules) panaudojimas Pasvalio specialiosios mokyklos

pastate". Atliekant Siuos darbus buvo svarbu uZtikrinti mokiniq, darbuotojq saugum4.

Mokyklos 1e5os.
Lyginant su 2017 metais, per 201 8 metus Pasvalio ,,Rie3uto" mokykla mokinio le5q gavo 46700,00

."*ir daugiau, kas sudaro 15,4 proc.; i5 Ukio le5q - 65600,00 eury daugiau, kas sudaro i5,5 proc.;

iS valstybei deleguotq - 27100,00 eurq daugiau, kas sudaro 43 proc.; i5 savivaldybes - 0,00 eurq,

kas sudaro 0 proc.; iS teikiamq paslaugq mokykla surinko 1483,84 eurais maliau, o tai sudaro 3,7

proc.; darbo rinkor politikos igyvendinimo programos - 5434,12 eurais maLiau, o tai sudaro beveik

i6,6 p.o..; mokyklos projektines veiklos lgyvendinimo leSos buvo maZesnes 200,00 eury, o tai

sudaro 6 proc.; ,r.rnoku-u- maitinimui buvo gauta ir panaudota 78,85 eurais maLiau; i5 kitq

savivaldybiq socialines paramos skyriq mokykla gavo 473,29 eurais daugiau , kas sudaro 7 ,4 proc';

surinktq iS ) pro".le5q pokyti s 292,14 eurai, kas sudaro 10,5 proc. Viso 2018 metais, palyginus

2017 metais, mokykla paj amq gavo daugi au 98426,32 eurq, kas sudaro 1 1 , I proc'

Lyginant 201 8 metur ru iO t g *etais, Pasvalio ,,Rie5uto" mokyklos biudZeto leSos i5 viso didesnes

tti+Zq,Sg eurais, kas s,rdatq 11,4 ptoc. Mokymo I



uotq(perduotqsaviva1dybems)taippatgauta7800,00
eurais maLiau; savivaldybe skyre 61600,00 le5q stogo dangos ir saules elektrines irengimui;
teikiamq paslaugq leiq mokykla surinko 1611,61 eurq maZiau, kas sudaro 4,4 proc.; darbo rinkos

politikoi'igyvendinimo programos gauta Ig42,I8 eurq maLiau; mokyklos projektines veiklos

igyvendinimo lesos buvo maZesnes 600,00 eurq, o tai sudaro 30 proc.; nemokamam maitinimui

t-uvo gauta ir panaudora75l,29 eurais daugiau; i5 kitq savivaldybiq socialines paramos skyriq

mokyfla guuo 3708,69 eurais daugiau , kas sudaro 54 proc.; surinktq i5 2 proc. 1e5q pokl'tis392,40

eurai, kas sudaro 12,8 Proc.
Mokymo priemonds.
Lyginant 2017 metus, 2018 metus ir 2019 metus mokykla daugiausia i5leido le5q priemondms

skiitoms ugdymo proceso organizuoti 2018 m., t. y. 40,9 tukst. eury., o maZiausiai20l9 m. -20,10

tukst. eury Lyginanr 2018 m. ir 2019 m., i5laidos sumaZejo 98 proc. I5laidos sumaZejo todel, kad

mokykla 40000,00 eurq skyre pastato stogo renovacijai.
Mokymo priemoniq ( kanceliariniq prekiq, Zaidimq, Zaislq, knygq) i5laidos daugiausia sudare 2017

m. li,3 tukst., o maZiausiai20Ig m. - 6,8 tflkst. Lyginant2018 m. ir 2019 m. i5laidos sumaZejo
g0 proc. I5laidos vadoveliams skirtos tik 2018 m, - 1,0 tfikst. eury. Mokykliniams baldams mokykla

daugiausia iSleido 2018 m. - 10,8 tlkst. eunl, o maZiausiai 2017 m. - 1,9 tukst' eurq' Lyginant

201g m. ir 2019 m. i5laidos sumaZejo 220 proc. Kompiuterinei technikai daugiausia i5leista 2018

m. - 10,9 tfikst. eurq, maZiausiai 2017 m.- 6,9 tUkst. eun+. Lyginant 2018 m. it2019 m' islaidos

sumaZejo 3 proc. Buitinei technikai ir elektronikai daugiausia i5leista 2011 m.2,4 tDkst' eury, 2019

m. buitines iechnikos ir elektronikos mokykla nepirko. Lauko edukacinei erdvei daugiausia i5leista

2017 m.13,7 tlkst. eurq. 2018 m. 5,1 tflkst. eun+, o 20i9 m. visai neskirta I

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

iu metu veiklos rezultataiPasrindiniai nra€ius metu verKlos rezu laral

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatat

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatYtos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultarar
ir jq rodikliai

1.1. UZtikrinti
kokybi5k4 mokyklos
veiklos planavim4.

fgyvendintas
mokyklos 2018 m.
veiklos planas.

90 proc. igyvendinti veiklos
olano tikslai ir uZdaviniai.

Mokyojq tarybos
posedyje 2018-12-
28 Nr. V8-6
mokyklos veiklos
priemoniq plano
ataskaita.

1.2. Stiprinti
mokyklos
bendruomenes nariq
ftzing, dvasing
sveikat4, gilinti
sveikatos Zinias bei
formuoti sveikos
gyvensenos igldZius.

Tapti Sveikat4
stiprinandiq
mokyklq tinklo
nare.

2018 m. III-N ketvirtis.
Parengta mokyklos
sveikatos stiprinanti
programa

Sudaryta darbo
grupe programai
parengti. Patvirtinta
direktoriaus 2018-
m. geguZes 28 d.

isakymu Nr. V-84

,,Del darbo grupes
sudarymo sveikatos
stiprinimo veiklai
mokykloje
organizuoti" ,
Mokykla,
pripalinta sveikat4
stiprinandia
mokykla.



PaZyrnejimas
galioja iki2023 m.
2018 m. gruodZio 5
d. Vilnius
Registracijos Nr.
sM-505

1.3. Pasirengti
etatinio mokytojq
apmokejimo modelio

igyvendinimui.

lgyvendintas
mokytojq etatinio
apmokejimo
modelis.

2018 m. III ketvirtis.
Parengti lokalieji teises aktai:
atnauj inta darbo apmokej imo
tvarka, parengti pedagogq
pareigybiq apra5ymai,
papildytos irlar pakeistos
darbuotojq darbo sutartys.

Patvirtinta
direktoriaus 2017 -
02-28 isakymu Nr.
Y-23;2018-08-29
Nr. V-98
direktoriaus
isakymas,,Del
darbuotojq darbo
apmokejimo
tvarkos,
patvirtinimo 2017
vasario 28 d.
mokyklos
direktoriaus
isakymuNr. V-23,
papildymo ir
pakeitimo"
|sakymas,,Del
pareigybiq
apraSymq
patvirtinimo" 2018
m. rugpjfldio 31 d.
Nr.  V-100;
papildytos irlar
pakeistos
darbuotojq darbo
sutartvs.

1.4. Sudaryti s4lygas
pedagogq ir
socialiniq
darbuotojq,
kompetencijoms
ugdyti.

fgytq gebejimq ir
kompetencijq
taikymas sudarys
s4lygas uZtikrinti
ugdymo ir
socialiniq paslaugq
teikimo kokybg.

95 proc. pedagogq ir
socialiniq darbuotojq
dalyvaus bent viename
kvalifikacij o s tobulinimo
renginyje.
Ne maZiau kaip 20 proc.
pedagogq ir socialiniq
darbuotojq vykdys gerosios
patirties sklaid4.
UZtikrintas visiems
pedagoginiams ir
socialiniams darbuotoj ams
kvalifikacii os kelimas.

26 pedagoginiai
darbuotojai
dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose, tai
sudaro 100 proc.
Socialiniai
darbuotojai irjq
padejejai dallwavo
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose, tai
sudaro 98 procentq.
7 pedagoginiai
darbuotojai
dalinosi gerEJq
darbo patirtimi, tai
sudaro tai sudaro



3
0

27 proc. u 3
socialiniai
darbuotojai ir jq
padejejai dalinosi
darbo patirtimi, tai
sudaro 33 proc.

UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
rlnme iei hrrvo aflikta oaoildomu. svariu istaigos veiklos rezultatamt

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

Ita

kdant uZduotis isivertinimas

. kurias nor6t tobulinti

rv Srvnrus
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrinrlimas ir siulymai: veiklos uZduotys ivykdytos labai gerai' Mokyklos

taryboje pristatyta *ot"yt to, veiklos priemoniq plano ataskaita, atnaujinta darbo apmokejimo tvarka'

parengti pedagogq pareigybiq apraSymai, papiidytos darbuotojq darbo sutartys' darbuotojai buvo

skatinami kelti prof'esinE luariirr.acl3a, aatiniis'igyiomis Ziniomis ir vis4 tai taikyti praktineje veikloje'

Mokyklos tarybos nariai ir tarybos piimininke mokyklos direktorq vertina labai gerai'

tos i5 dalies ddl numa
PrieZastvs, rizikos

I IUUtl l i l ,

-;-;-
J . I ,

3Z

UZduotys / Y91q9! P&eikis svietimo itqqeqY4\!e!-

mefrr veiklos uZd s (iei tokiq buvo) ir rezu ta

UZduotys Siektini rezuhatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatYtos
uZduotvs iwkdYtos)

Pasiekti rezultatu
ir iu rodikliai

4 .1
A 1
a . L ,

UZduodiq ivYkdYmo aPraSYmas

^ i.^'Ll*'+^c ir rrir{i in kai krrrirros sutartus vertinimo rodiklius

PaLymimas atitinkamas
laneelis
Labai gerai X

J .  I  .  V Z U U V !  - -  - a  -  - -

< i rTXr,,an,o iF oo*lc irnrlrdwtos nasal stt tartus vert inimo rodikl ius Gera !
J . a .  v L v v v t J  " ' -  

- " - - - - w

< r r.,-'lz'Ir'+^o rilr lrqi l.rrinq nidrrofvs nasal sutarfus vertinimo rodiklius Patenkinama n
J  .J  .  

t  
v  J  

r \uJ  l vu  ! ^ \  r ' *

5 /lJZd""tyt nefr'ykdyos pagal sutartus verlinimo rodiklius Nepatenkinamai n

42. Mokyklot *tklos kokybe istu.ttlni*o tttu



Ga1utinismetqveiklosataskaitosivertinim^,fu,&ai_3w-

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne Jaugiau uo

UZduotys Siektini rezultatat

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9. l.UZtikrinti efektyvq
mokyklos valdym4.

1. Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galiojandius teises aktq
reikalavimus.
2. Nera fiskalines
drausmes paZeidimq.

1. Iki 2020 m. rugsejo I d.
atnaujinti mokyklos veikl4
re glamentuoj antys dokumentai.
2. {gyvendinti kontroliuojandiq
ir prieZi[r4 vykdandiq
institucij q rekomendacij as.
3 . Finansinis isiskolinrmas 2021
m. sausio 1 d. butq maZesnis uZ
isiskolinima2020m. sausio 1 d.

9.2. Gerirrti mokiniq pasiekimus
pagal vaiko individualios
paZangos stebejimo rodiklius.

Individualias mokiniq
galimybes atitinkantys
mokymosi pasiekimai ir
nuolatine mokymosi
paZanga,

25 proc. 5-10 klasiq mokiniq
pasieke auk5tesnius rezultatus.
60 proc. mokiniq daro asmening
paLangE, mokytojai kaupia
irodymus, pusmediq pabaigoje
reflektuoja. 50 proc. sumaZinti
praleistu pamoku skaidirl.

9.3. Bendradarbiavimo su tevais
ir socialiniais partneriais pletra.

Mokyklos bendruomene
dalyvaus bendrose
veiklose vykdant
projektus.

Projektuose ir integruotoje
veikloje dalyvaus 50 proc,
pedagogq ir 15 proc. tevq.

9.4. Gerinti vaikq, turindiq
ivairiapusiq raidos sutrikimq,
ugdymo(si) ir Svietimo pagalba.

Sudaryti palankias
ugdymo(si) s4lygas
autizmo sp ektro sutrikimq
turintiems mokiniams.

1. {rengti 2 klases autizmo
spektro sutrikimus turintiems
mokiniams.
2.Parengti 5 mokiniams
individualius ugdymo planus.



3. Suorganizuoti 1 gerosios
patirties rengini raj one

,,Autizmo spektro sutikimq
turindiq mokiniq ugdYmas,
Pasvalio,,Riesutooo molcYkloj e'

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys

turOti neigiamos ltakos fvykdyti Sias uZduotis)
gali buti neivykdytos (aplinkybdso kurios gali

ildoma Juderinus su Svletimo istaigos Yadovu


