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(Svietimo istaigos pavadinimas)
GINTA MAZILIAUSKIENE

(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)
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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys, svariausi rezultatai bei
rodikliai
1. Siekti auk5tesnes mokiniq ugdymo(si) kokybes, diferencijuojant ugdym4 ir ugdym4(si) skirtingq
gebejimq lygio mokiniams, skatinant savo paZangos isivertinim4:
1.1. parengtas Mokinio individualios paZangos stebejimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos apra5as;
1.2. visi mokytojai laikosi apra5o nuostatq: kaupia mokiniq aplankus, komentuoja atsiskaitomuosius
darbus (atlikta stebesena);
1.3. kas 2 men. metodiniq grupiq pasitarimuose aptariamas apra5e numatytq priemoniq veiksmingumas;
1.4. klasiq vadovai nuolat stebi mokinio ugdymo(si) kait4 (VIP lapas), informacij4 pateikia rnokyklos
administracijai kiekvien4 menes!;
1.5. atnaujinta mokiniq pasiekimq vertinimo tvarka;
1.6. visi 2018 m. NMPP dalyvavg mokiniai pasieke auk5tesnius ivertinimus;
I.T.Lyginant su20l7 m., 2018 m. NMPP daugiau mokiniq pasieke auk5tesnij! lygi;
1.8. 2 klases mokiniq visq dalykq NMPP rezultatai aukStesni negu rajone ir Salyje;
1.9. 4 klases mokiniq visq dalykq NMPP rezultatai auk5tesni negu Salyje , bet neLymiai Zemesni negu
rajone;
1.10. 6 klases mokiniq lietuviq k. skaitymo ir raSymo pasiekimai auk5tesni negu rajone ir Salyje;
1.11. 8 klases mokiniq visq dalykq NMPP rczultatai aukStesni negu Salyje ir rajone, visi matematikos
uZduotis atliko ne Zemesniu kaip patenkinamuoju pasiekimq lygiu (2017 m. 50 proc. nepasieke
patenkinamoj o pasiekimq lygio).
1.12. 2018 m. visi NMPP dalyvavg mokiniai (ir specialiqjq poreikiq) pasieke ne Zemesni kaip
patenkinamqji pasiekimq lygi;
1.13. palyginus 2017 m. ir 2018 m. metinius pasiekimq lvertinimus, 7 proc. daugiau mokiniq pasieke
pagrindini pasiekimq lygi.
2.Ultik<rinti visq mokyklos bendruomenes nariq saugum4, vikertant keli4 patydioms ir smurtui:
2.1. iglwondintos visos prcvcnciniq progr'0r111+ ,,Olwcusrt, ,,fvcikiamc kartutt, ,,r\ntror iingsnist( vciklos;
2.2. visi mokyklos bendruomenes nariai apmokyti, kaip stabdyi patydias: iryko 58 Mokymosi ir
supervizijq grupir+ susirinkimai, visi mokyklos darbuotojai dalyvavo 30 val. mokymuose, kiekvien4
savaitg vyko klasiq valandeles mokiniams patydiq prevencijos tema;
2.3. patyd;iqrodiklis mokykloje sumaZejo nuo 11,9 proc. (2017 m. lapkridio mdn. apklausos duomenys)
iki 5 proc. (2018 m. lapkridio men. apklausos duomenys). I5vada - mokykla yra saugi.
3. Sistemingai vykdyti tevq, globejq pedagogini ir psichologini Svietim4:
3.1. ne rediau kaip 1 kart4 per du menesius vyko tevq, globejq pedagoginio ir psichologinio Svietimo
uZsiemimai, juose dalyvavo 50 proc. tevq, globej\ (2017 m. - 30 proc.);
3.2. nuolat veike tevq, globejqJyderiq klubas;
3.4. taikytos ivairesnes tevq, globejq informavimo formos (metinis lai5kas, gerasis skambutis,
individualus ookalbis mokinvs - tevas. slobeias - mokvtoias. atviru duru dienos).
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II SKYRIUS
METU vErKLos uZouorys, REZULTATAI IR RoDIKLTAT

1. Pagrindiniai praOjusig metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj anti s vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivykdl.to$

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

[gyvendinti
mokytojq etatinio
apmokejimo
modeli.

Mokykloje taikomas
mokytojq etatinio
apmokejimo modelis.
Parengtos vidaus
darbo tvarkos
taisykles, darbo
apmokejimo tvarka,
mokytojq pareigybiq
apra5ymai, darbo
sutardiq pakeitimai ir
kiti su Sia veikla susijg
norminiai dokumentai.

Iki 2018 m. rugsejo I d.

paskirstl'ti mokl-tojq
etatai, atlikti darbo

sutardiq pakeitimai,
parengla kita reikalinga
dokumentacija. Teiktos
informavimo ir
konsultavimo proceduros
mokyojams.
Iki 2018 m. gruodZio 31

d. parengti visq mokyojq
pareigybiq apra5ymai.

Mokykloje taikomas etatinio
mokytojq darbo aprnokejimo
modelis. Pakeistos visq
mokytojq darbo sutartys,
parengti nauji pareigybiq
apfasymal. Mokyklos
direktoriaus 2018 m.

rugsejo I d. isakymu
Nr. V-114 patvirtintos Vidaus
darbo tvarkos taisykles, visi
darbuotojai su jomis
supaZindinti pasiraSytinai.
Mokyklos direktoriaus
2018 m. rugpjudio 31 d.

isakymu patvirtinta nauja
Darbo apmokejimo sistema.

Parengti ir patvirtinti
mokytojq darbo laiko
tvarkaraSdiai, darbo kriivio
sandara.

Organizuoti
gamtos ir
socialiniq mokslq
dalykq mokinio
iudividualios
paZangos

stebesen4.

Parengtos visq gamtos

ir socialinirl mokslq
dalykq mokinio
individualios paZangos

stubujilur lvarkos.
Vykdoma tvarkq

igyvendinimo
prieliura, aptariami
mokinio individualios
paZangos stebejimo
pokydiai ir priimamos
priemones
tobulinimui.

Iki 2018 m. spalio 1 d.
parengtos visq gamtos ir
socialiniq mokslq dalykq
individualios mokinio
pzrZzrrgos stebejimo
tvarkos. Vien4 kart4 per
menesi (2018 m. spalio,
lapkridio, gruodZio men.)
tvarkq lgyvendinimas
aptariamas metodinese
grupese ir numatomos
konkredios priemones
mokinio individualiai
paLangai gerinti.
Pasiektas 100 proc.
gamtos ir socialiniq
mokslq dalykq mokiniq
paZangumas.

Parengtos biologijos, fizikos,
chemijos, istorijos,
geografijos dalykq
individualios mokinio
paZangus stebejimo lvarkos.
Joms pritarta metodiniq
grupirl pasitarime (metodiniq
grupiq pasitarimq protokolas).
2018 m. spalio, lapkridio ir
gruodZio men. vyko tvarkq

igyvendinimo aptarimai
(metodiniq grupiq pasitarimq
protokolai). 5-10 klasiq
mokiniai i5 gamtos ir
socialiniq mokslq pasieke ne

Zemesni kaip patenkinam4ji
pasiekimq lygi (metiniq
pasiekimu ataskaito s).



UZtikrinti visq
mokyklos
bendruomends
nariq saugum4.

fvykdytos patydiq
prevencijos programq

,,Olweus",,,fveikiame
kartu", ,,Antras
Zingsnis" visos
suplanuotos veiklos.
Visa mokyklos
bendruomend
apmokyta, kaip
stabdl.ti patydias.

Patydiq rodiklis
mokykloj e sumaZej gs nuo
11,9 proc. iki 8 proc.

IvykE 3 koordinacinio
komiteto susirinkimai ir
dveji visq mokyklos
bendruomends nariq
mokymai.

fgyvendintos
prevenciniq

vtsos
programq

,,Olweus",,,fveikiarne kartu",
,,Antras Zingsnis" veiklos
(pateiktos ataskaitos).
Visi mokyklos bendruomenes
nariai apmokyti, kaip stabdyti
patydias: i.ryko 58 Mokymosi
ir supervizijq grupiq
susirinkimai, visi rnokyklos
darbuotojai dalyvavo 30 val.
mokvmuose- kiekvien4
savaitg vyko klasiq valandeles
patydiq tema (pateikta
ataskaita SPPC).
Patydiq rodiklis rnokykloje
sumaZejo nuo lI,9 proc.
(2017 m. lapkridio men.
apklausos duomenys) iki 5

proc. (2018 m. lapkridio men.
apklausos duomenys). I5vada

- mokykla yra saugi.

Mctq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

1.1

1.2.

1.3.

t.4.
1.5.

2. AtdUZduotvs, neiwkdytos ar iwkdvtos i5 dalies ddl numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs PrieZastvs. rizikos

2.t.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.



buvo atlikta svafl veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1

3.2.
J.J.

3.4.
3.5.
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3. UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

f,. Pasiek

kurias nor6 tobulinti

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitlymai:

ir rezultatai

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

tu rezultat nt uZduotis rtinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduotys ivykdtos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai E
5.2.ULduoEs i5 esmes iwkdvtos pasal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai !
5 .4. U Lduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenkinamai E

6.1.

6.2.

(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(vardas ir pavardd) (data)



(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkrl susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(para5as) (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertimmas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

(nustatomos ne maZtau 3 ir ne dau au kai 5 luld

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaieos vadotu

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo lstaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

9. Kitg metg uiduotys

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustat;rtos

10.1.

r0.2.
10.3.


