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Pasvalys
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamosSvietimoistaigosstrateginioplano ir lstaigosmetinio veiklos plano fgyvendinimokryptys ir
pateikiamisvariausirezultataibei rodikliai)

2019 metr+ veikl4 vykdZiau vadovaudamasi 20Il-2019 metq Pasvalio Svalios
progimnazijos strateginiu planu, patvirtintu 2017 m. sausio 25 d. isakymu Nr. DV-24 ,,Del
Pasvalio Svalios progimnazijos 2017-2019 metq strateginio plano patvirtinimo". Kiekvienais
mokslo metais strateginiai tikslai ir uZdaviniai perkeliami i veiklos plan4, kuriame i5keliami
mokslo metq tikslai ir uZdaviniai.
UGDYMO(SI)
IR
KOKYBISKO
VEIKSMINGO
I
PROGRAMA.
sudaryti s4lygas mokiniams gauti kokybi5k4
UZTIKRINIMAS. 2019 m. uZdavinys
ugdymq, didinti mokymo(si) patrauklumq ir efekfvum4.
1.l.Siekti kiekvieno mokytoj o veiklos kokyb6s.
Sudariau s4lygas mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams igyti naujq
pedagoginiqkompetencijq.2019 m. mokytojai ir kiti pedagoginiaidarbuotojaidalyvavoprojekto
,,Mini" kursuosebei ivairiuose kvalifikacijos kelimo seminaruose.Iniciavau mokytojq veiklos
isivertinim4 ir dallvavau aptarime. B ir C pareigybes lygio darbuotojamsatlikau metiniq
uZduodiqvertinim4 ir aptariauuZduotis2019 metams.
l.2.Tobulinti mokymosi kokyb g.
Skatinau mokytojus iSradingai naudoti ugdymo metodus, i5radingai organizuoti ugdymo
proces4ivairiose edukacineseerdvdse,vesti integruotqveiklq pamokoseir kt.
1.3. Tobulinti mokiniq Ziniq ir geb6jimq i(si)vertinimo sistem4, siekiant kiekvieno
mokinio paZangos.
Kasmet inicijuoju NMPP rezultatq analizg bei veiklos tobulinimo priemoniq plano
vykdym4 bei aptarim4.
2 PROGRAMA. EFEKTYVIOS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS. 2019 m.
uidavinys - sudaryti mokiniams galimybes atskleisti savo individualius geb6jimus ir
tenkinti ugdymosi poreikius.
Progimnazijos mokiniams saviraiSkai plesti suteikta galimybe dalyvauti rajonindse,
respublikineseolimpiadosebei konkursuose.Individual[s mokiniq gebejimai ugdomi fvairiuose
neformaliojougdymo blreliuose. 24 proc.mokiniq dalyvaujadaugiaunei vieno brlrelio veikloje.
2.1. Stiprinti rySiusir bendradarbiavim4su mokiniq t€vais.
Informavau tevus apie progimnazijos veikl4, ugdymo programas, edukaciniq aplinkq
krlrim4 tevq susirinkimqmetu. Suorganizavautevq apklaus4per Eduk4 dienyn4,,VienasZingsnis
visosdienosmokvkloslink". Iniciavaumokiniuir teveliukalediniukompozicii
,,Eglutes

kitaip".
2.2. Stiprinti smurto ir ialingq iproiiq prevencinesveiklas.
Skatinau organizuoti ir paremiau renginius, akcijas ugdandiaspilieti5kumq. 2019 m.
spalio menesi aktyviai isijungeme i LMS organizuojam4 projektat Z.n.\n.E. 7 veikl4 su
gamtosauginiokomiteto nariais itraukiau socialius partnerius UAB ,,Atliekq tvarkymo centr4" ir
kt.
2.3. Efekfyvinti pedagogin€sir psichologindspagalbosteikimq.
Progimnazijoje sudaryta pilna pagalbos mokiniui komanda. Veikia visas kompleksas
priemoniq:
. pamokqruo5aspecialiqjqugdymosiporeikiq turintiemsmokiniams;
o pailgintosdienosgrupespradiniq klasiq mokiniams;
o individualios konsultacijosivairiq gebejimqir poreikiq mokiniams;
o neformaliojo Svietimoveiklos;
o ugdymasivairiose edukacineseaplinkoseir kt.
KULTUROS
IR
BENDRADARBIAVIMO
BENDRAVIMO
3
PROGRAMA.
skatinti bendravim4 ir bendradarbiavim4 tarp
STIPRINIMAS. 2019 m. uZdavinys
progimnazijosbendruomen€snariq.
3.1. Stiprinti s4moningosmokiniq drausmdsir gero elgesiokulttir4.
Inicijavau ir skatinauvykdyti konkurs4,,Menesiomokinys".
Sudaraus4lygasklasiq aukletojomssu aukletiniaisvykti i edukacinesiSvykas.
Skatinauvasarossocializacijos stovyklos proj ekt4.
3.2. Ugdyti kultiiring4 ir atsaking4 progimnazijos mokini.
Sudarau s4lygas ir skatinu mokytojus organizuoti iZymiq datq, valstybiniq Svendiq
minejimus. progimnazijosbibliotekoje rengiamosprasmingosekspozicijos,mokiniq kfirybiniq
darbqparodos.
Progimnazijos folkloro ansamblis,,Saulute",tautiniq Sokiq kolektyvas ,,Bruknele" yra
respublikiniq dainq Svendiq dalyviai. Aktyvi Maironiediq organizactja, taip paI ivairiose
varZybosedalyvauja sporto komandos, sveikuoliai. 2019 metais progimnazija vel apdovanota
Zaliq a veliava uL aktyvi4 veikl4 Lietuvo s gamtosauginiq mokyklq tarpe.
3.3. Skatinti molrytojq tarpusavio bendravim4 ir bendradarbiavim4.
Skatinaumokytojq tarpusaviobendravim4ir bendradarbiavim4.Mokytojai stebejokolegq
pamokas,vykde tgstiniusprojektus.
ProgimnazijoskomandadalyvaujaLL3 veiklose,igytas Liniasnaudojapraktikoje.
4 PROGRAMA. MOKYMOSI APLINKOS TOBULINIMAS. 2019 m. uZdavinys *
kurti moderni4, mokym4si skatinanii4 aplink4.
4.1. Pl6toti saugiasir esteti5kasedukacineserdves.
Su metodine taryba, mokyklos taryba sprendZiauprogimnazijos tobulinimo problemas ir
numadiau ugdymo(si) erdviq keitimo gaires. Organizavau dviejq kabinetq remont4. Telkiau
bendruomengpro gimnazijos aplinkos kfirimui ir gr4Zinimui.
4.2. Tinkamai apriipinti ugdymo procesus.
ProgimnazijosbiudZet4sudaro:
SavivaldybesbiudZetole5os- 151,,4tlkst. Eur;
Mokinio krep5elioleSos- 581o0t[kst. Eur;
i52% gautale5q- 1341,42Eur.
Vadoveliq nupirkta uZ 3698,55Eur.
,,Knygq kalddos" fond4 papilde 72 knygomis.
Verslininkq dovanotos5 knygos
Labdarosparamosfondas,,Svieskimevaikus" padovanojo32 knygas.
VSI MO muziejausdovana- 14 knygq.

II SKYRIUS
METU VEIKLoS uZnuoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI
metu veikl 's rezultatai
Rezultatq vertinimo
Metq uZduotys
rodikliai (kuriais
(toliau Siektini rezultatai vadovaujantis vertinama, Pasiekti rezultataiir iu rodikliai
uZduotys)
ar nustatl'tosuZduotys
iwkdltos)
o
o
9.L Uztikrinti Progimnazijos
Parengtas 20192020 o Pagal naujus teises aktus
kokybi5k4 ir veikl4
parengtas ir
patvirtintas
m. m. ugdymo planas.
efektyr,.q
reglamentuojandiq o 2019 m.
metine progimnazijosugdymo planas
mokyklos
teisesaktq nuostatq veiklos ataskaita.
20192020 m. m., fvairios
veiklos
. nuo
2019-09-01 tvarkosir taisykles.
igyvendinimas.
. Paerindiniai nra€

valdym4.

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

o UZtikrintas
progimnazijoje idiegtas o Su progimnazijos taryba
sklandus mokytojrl patobulintas
etatinis aptartos veiklos ir ugdymo
darbo uZmokesdiomokytojq
darbo aplinkos
tobulinimo
patobulintos
priemonds.
apmokejimas.
o Parengta ir teikta svarstyti
sistemos
diesimas.

metine veiklos ataskaita.
o Sekmingai
idiegta
mokytojq darbo uZmokesdio
sistema.
o Laiku teikiamos ivairios
statistines
ataskaitos
auk5tesnems
instanciioms.
. Individualias
. Iki 25 proc. 5-8 o Ziiireti pried4Nr.1.
mokiniq galimybes klasiq mokiniq pasieke o asmening paLang4 stebi
atitinkantys
rezultatus.
auk5tesnius
klasiq
vadovai,
dalykq
o Iki 90 proc. mokiniq mokytojai,
mokymosi
pagal
tevai
pasiekimai
ir daro asmenrngpaLang4, progimnazijoje
susitart4
nuolatine
kaupia
sistem4.
irodymus, paZangosstebdsenos
mokymosi
reguliariaij4 fiksuoja ir . Progimnazljos
12-os
paZanga.
reflektuoja.
mokytojq komanda dalyvavo
o 2019 m. NMPP ES projekte ,,Bendrojiugdymo
patikrinimo4 ir 8 klasiq mokytojq bendrqjq ir dalykinirl
rezultataryra lygus arba kompetencijq tobulinimas".
virSijaSaliesvidurki.
o 8 klasiq mokiniq pasiekimai
priedeNr.2

o Sudaryti
9.3.Sudaryti
s4lygas
galimybesIKT
mokytojams
taikymui
dirbtii5 dalies ugdymo(si)
Siuolaikinemis procese.
ugdymo
o Saugios)
priemonemis sveikos,estetiSkos
aprDpintuose s4lygosmokymuisi
kabinetuose mokiniams ir
darbuotojams.
. Efektyviai

o Iki 100proc.
kabinetai bus aprlpinti
multimedijomis ir
atnaujintais
kompiuteriais.
e fsigyti interaktyvq
ekran4.
. Klasiq ap5vietimo
atnaujinimas.
o Vadovdliq fondo
atnaujinimas.

. Visi kabinetaiaprupinti
multimedijomis.
. Pagalfinansines
galimybes
atnaujinti kompiuteriai.
o |sig1'tidu interaktyr,us
ekranai.Poreikisdideja,bet
le5osribojajq isigijim4.
o Baigtaskabinetqap5vietimo
atnaujinimas.
o Vadovdliqfondas
atnauiinamas
oasalfinansines

o {rengta patalpa
naudotiMK
ugdymo
priemonems
gamtos
priemondms
skirtas paZinimui.
le5asir GPM2
proc.leias.

galimybes.
o Gautospriemones1-8
klasiq gamtosmokslq
destymui. Skirta atskira
patalpa,todel patogujomis
naudotis.
o Mokiniams irengtapatalpa
pertraukq ir po pamokq laiko
prasmingampraleidimui.
9.4.Bendradar- o Progimnazijos o 5-6 klasiq mokimar
c 5-6-7 klasiq mokiniai
biavimassu
bendruomene
dalyvaus integruotame
mokosi pagal integruot4
tevaisir
dalyvausbendrose gamtosmokslq
gamtosmokslo program4.
socialiniais
programosi5bandyme.
veiklosevykdant
Mokl'tojai dalyvauja7-8 klasiq
partneriais
projektus.
o Koncertinesi5vykos
Siodalyko programoskurime.
. Mokytojai,
o {vyko visi planuoti
didZiqjq Svendiqproga i
mokiniai,vadovai seneliqir neigaliqjq
koncertai- i5vykos.
turesgalimybg
o Pedagogaidalyvauja 64,7
Zmoniqcentr4.
o Projektuoseir
skleisti gerq6q
% tgstiniuoseprojektuose,bei
darbopatirti ir
integruotojeveikloje
integruotojeveikloje.
mokytisi5 kitq
proc.
o progimnazijosdelegacija
dalyvausiki 65
socialiniq
pedagogqir iki 25 proc.
dalyvavoAnyk5diq A.
partneriq.
tevq.
Baranauskopagrindines
mokykloskonferencijoje,,Ar
i5 balos tas graZumas..."su
prane5imaisbei patirties
sklaida.
o Tevai noriai isijungei
kalediniq kompozicijq ruo5im4
,,Eglutdskitaip".
o Aktyviai isijungemei
Lietuvos moksleiviq sqjungos
vykdom4 projekt4 Z.P,.X|.F,.
2019 m. surengtanaujos
veiklosparoda,,MaZink
vartojim4".
. Vykdoma tgstine
bendradarbiavimoveikla
r[Siuojant atliekassu UAB
,,Atlieku tvarkymo centru".
o Parengtiir
o Suorgantzuoti
9.5. UZtikrinti
o Parengtasmokymosr
darbosu
igyvendintiveiklq, mokslinius edukacinius potencial4turindiq vaikq
gabiais
skirtqgabiems
renginiusgabiems
veiklq planas.
mokiniais
mokiniamsplan4. mokiniams.
o 12-osmokytoiq komanda
pletra.
dalyvavoUPC mini mokymo
programoje,,Gabiqir
talentingq vaikq ugdymas" 24
val.
o Mokiniai skaiteprane3imus
,,Svaliosupelio vandens
tyrimas" respublikineje
konferencijoje, vykusioje
Anvk5diu A. Baranausko

pagrindineje mokykloj e.
o Vienas mokinys nuosekliai
dalyvavo 3-joje Vakarq
Lietuvos gamtos-biologij os
olimpiadoje.
o dvi komandospo 3
mokinius dalyvavo rajone
rengiamameFizbiochemis
gamtosmokslq konkurse.
o Pravestiketuri protmu5iai.
o du mokiniai dalyvavo
respublikiniameknygos
rankraidio vertinimo,
pavadinimo parinkimo
konkurse.
o dalyvavo tarptautiniuose
matematikosir IT konkursuose
,,Kengfrra"it,,Bebras".
2, ULduotys, neivykdytos ar iwkdytos i5 dalies d€l num

tokiu buvo

UZduotvs

PrieZastvs.
rizikos

2.1
3. UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
Idoma.rer buvo atlrkta

rldomu.svari

veiklos rezultatams

UZduotys/ veiklos

PoveikisSvietimoistaisosveiklai

3 . 1. 4. Pakoreguotosprae ls

UZduotys

veiklos uZd

tokiu buvo) ir rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiektirezultatar
Siektinirezultatai
veftinama, ar nustatytos
ir jq rodikliai
uZduotysiwkdvtos)

4.1
III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
rezulta

kdant uZduotisisivertinimas

UZduodiqivykdymoapra5ymas
5.1,UZduoEsiwkdfios ir vir5iiokai kuriuossutartus
vertinimorodiklius
i5 esmesivykdytospagalsutartus
5.2.ULduotys
vertinimorodiklius
pagalsutarfus
5.3.fvykdytostik kai kuriosuZduotys
vertinimorodiklius
5.4. UZduotysneirykdytos pagal sutartusveftinimo rodiklius

os. kurias n
tobulinti
6.1.Emocineskulturosugdymasmokykloieir Seimoie

6.

6.2.Edukacineserdvesir ugdymo procesas

6.3.Darboteise.

PaZymimasatitinkamas
lanselis
Labai serai E
Gerai x
Patenkinamatr
Nepatenkinamatr

h

IV SKYRIUS
^
P
VF'RTTNTMO GRINDIMAS IB $]ULYMAI

parelgos)

Galutinismetq veiklos ataskaitosivertinimas

'

''

'

'

7

IV SKYRIUS
KIrU METU VEIKLOS UzUUOryso REZULTATAI IR RODIKLIAI
Kitu met uitd

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uZduotysivykdYtos)

UZduotys

Siektini rezullatar

9.1.Uztikrinti

1. Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galiojandiusteisesaktq
reikalavimus.
2. Nera fiskalines
drausmespaZeidimq

o iki 2020 m. rugsejo 1 d. atnaujinti
reglamentuojantys
veikl4
mokyklos
dokumentai.
o fgyvendintos kontroliuojandiq ir
institucijq
vykdandiq
prieZiflr4
rekomendacijos
o 3. finansinis isiskolinimas 202I m.
sausio1 d. maZesnisuZ isiskolinimq2020
m. sausio1 d.

Individualiasmokiniq
galimybes atitinkantYs
mokymosi pasiekimaiir
nuolatinemokymosi
paZanga.

. Iki 30 proc. 5-8 klasiq mokiniai padidino
mokymosibal4 nuo 0,1 iki 0,5 balo.
. Iki 90 proc. mokiniq daro asmeninq
paLangq, kaupia irodymus, reguliariai j4
fiksuojair reflektuoja.
o 3-5 proc. sumaZinti praleistq pamokq

efektyvq mokyklos
valdym4.

9.2. Gerinti mokinirl
pasiekimuspagal
vaiko individualios
paZangosstebejimo
rodiklius.

9.3.UZtikrinti
Lyderiqlaikas3"
projektomokyklines
veiklq
komandos
igyvendinim4

9.4.
Bendradarbiavimosu
tevaisir socialiniais
oartneriaispletra

skaidiu;
o Visi dalyvaujantysprojektemokytojai
Sutelktiprogimnazijos
pokYdio
pamokoje taikys savivaldausmokymo(si)
bendruomeng
instrumentusir refl ektuoti.
projektoLL3
mokYis o 1 kart4 per menesiprogimnazijos
,,Atsakomybes
vYkdYmui' mokytojai ves pamokasnetradicinese
ugdymas(is)"
erdvdse(bibliotekoje, choreografijos klaseje,
,,Laukoklas€je" ir kt.).
o Taikant,,Pamokos studijos"metod4
pravesti6 atviraspamokas.
o Skleisti genEpatirti organizuojantne
maLiau5 renginiusprogimnazijoje
Mokyklos bendruomene o Projektuoseir integruotojeveikloje
dalyvaus50 proc. pedagogqir 20 proc. tevq.
dalyvausbendrose
veiklosevykdant
proiektus.

gali
10. Rizika, kuriai esant nustatytosuZduotysgali biiti neirykdytos (aplinkyb6s,kurios
turdti neigiamositakosivykdyti Siasuiduotis)
su Svietimoistaigosvadovu
ildomasuderinus
ieii faktoriai
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