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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Pagrindines mokyklos 2018-2020 metq strateginio plano kryptys: kokybi5ka pamoka,
mokymosi motyvacijq veiklinimas, emociSkai brandaus, fizi5kai aktyvaus piliedio ugdymas.
AtsiZvelgiant i jas 2019 metq veiklos uZdaviniai: Tobulinti ugdomosios veiklos formas,
atsiZvelgiant i mokiniq poreikius. {rengti naujas edukacines erdves. Ugdy'ti mokiniq kritini
m4stymq, skatinti mokiniq fizini aktyvum4, stiprinti emocing brand4. Mokinio individualios
paZangos fiksavimas.

[gyvendinant Siuos uZdavinius dalyvavome ESF projekte ,,Kompleksinis matematiniq
kompetencijq ugdymo modelis KUBAS". Pateikeme parai5k4 ir gavome finansavim4 Sporto
rdmimo fondo projektui esamr+ sporto bazir4 rekonstrukcijai ,,Alizavos mokyklos stadiono
rekonstrukcija".
PUPP Matematikos vidurkis virSija Salies vidurki.
NMPP 2, 4 ir 6 klases rezultatai virSija Salies vidurki.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAT rR RODTKLTAI
I

veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultaq vertinimo rodikliai

Pasiekti rezultatai ir j q rodikliai

(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdyos)

I

.l.Tinkamas
istaigos

UZtikrinamas
racionalus

finansiniq ir

istaigos

ZmogiSkqiq
iStekliq
valdymas.

asignavimq
naudojimas.

Nevir5ytas leistinas kreditorinis
lsiskolinimas : 2020 m. sausio I
d. istaigos isiskolinimas
(moketinos sumos) ne didesnis
u22019 m. sausio I d.
isiskolinim4 (moketinas sumas).
fstaigos vadovas neprisidmd

isipareigojimq ir nesudare
sutarair+ darbams atlikti,
prekems isigyti ir paslaugoms
pirkti, kol nebuvo patvinintas jq

finansavimo Saltinis.
lstaigos le5os naudojamos
taupiai, racionaliai, pagal
tiksling paskirtj.

fstaigos isiskolinimas (moketinos sumos)
2019 m. sausio I d. 280,38 (Eur)
lstaigos isiskolinimas (moketinos sumos)
2019 m. sausio I d. 219,38 (Eur)
lstaigos vadovas neprisiemd isipareigojimq
ir nesudare sutardiq darbams atlikti,
prek€ms isigyti ir paslaugoms pirkti, kol
nebuvo patvirtintas jrl finansavimo Saltinis.
lstaigos leSos naudojamos taupiai,
racionaliai, pagal tiksling paskirti.

Istaigos
raStuose

Savivaldybes

tarybai,

RaStuose argumentuotai
pagr!stas leSq poreikis.

Ra5tuose argumentuotai pagristas le5q

Atlygintinai teikiamq paslaugq
ikainiq poreikis ir jq dydis

Atlygintinai teikiamq paslaugq ikainiq

grindZiamas teises aktq
nuostatomis, matematiniais

susijusiuose su
istaigos
finansais,

poreikis.
poreikis ir jq dydis grindZiamas teises aktq
nuostatomis, matematiniais skaidiavimais
ir poreiki pagrindZiandiais irodymais.

skaidiavimais ir poreiki
pagrindZiand iais irodymai s.

atlygintinai
teikiamq
paslaugq

lkainiais,
pateikiamas
detalus ikainio
ir jo dydZio,

poreikio
pagrindimas

UZtikrintas
sklandus

mokytojq
etatinio darbo
uZmokesdio
sistemos

f

staigos pedagoginiq darbuotoj q
darbo krflvio sandara ir kiti
vidaus tvarkomiej i dokumentai
atitinka teises aktq

Istaigos pedagoginiq darbuotojq darbo
sandara ir kiti vidaus tvarkomieji
dokumentai atitinka teises aktq

kr[vio

reikalavimus.

reikalavimus.

pokydiq
igyvendinimas
nuo 2019-09-

0l
UZtikrinamas
tinkamas

dokumentq

Dokumentai (pra5ymai
komandiruotems, atostogoms)
nuo 2019 m. kovo

I

d.

Pra5ymai komandiruotems ir atostogoms
nuo 2019 m. kovo 1 d. Savivaldybei
teikiami per dokumentq valdymo sistem4

pateikimas

Savivaldybeiteikiami per

,,Kontora".

Savivaldybei.

dokumentq valdymo sistem4

Visi mokyklos gaunami ir siundiami

,,Kontora".
Visi kiti Savivaldybei skirti

dokumentai registruojami dokumentq
valdymo sistemoj e,,Kontora".

lstaigos dokumentai rengiami

vadovaujantis dokumentq
rengim4 reglamentuoj andirl
teises aktq reikalavimais,

Visi kiti Savivaldybei skirti istaigos

vedejui tiesiogiai.

dokumentai rengiami vadovauj antis
dokumentq rengim4 reglamentuojandiq
teisds aktq reikalavimais, teikiami vizuoti
Savivaldybes administracij os Kulturos,
Svietimo ir sporto skyriaus vedejui
tiesiogiai.

Nenustatyta faktq, susijusitl su
netinkama statiniq, patalpq,

Nenustatlta faktq, susijusiq su netinkama
statini4, patalprl, mokyklos teritorijos

lkine,

mokyklos teritorij os prieZi[ra.

ugdomoji
veikla

Nenustatyta faktq, susijusiq su
netinkama vadybine veikla,

prieZi[ra.
Nenusta[ta faktq, susijusiq su netinkama

teikiami vizuoti Savivaldybes
administracij os KultUros,
Svietimo ir sporto skyriaus

Tinkama
mokyklos

uZtikrinant mokyklos
darbuotojq pedagoging etik4 ir
pareigybiq apra5ymuose
nustatytq funkcij q real izavim4.
pozityvq mokiniq elgesi, tevq
informavim4 ir Svietim4.

vadybine veikla, uitikrinant mokyklos
darbuotojq pedagoging etikq ir pareigybiq
apra5ymuose nustatytrl funkcijq
realizavim4, pozityvq mokiniq elgesi, tevq
informavim4 ir Svietim4.

1.2. Mokiniq
asmenines
paZangos

skatinimas ir

pasiekimq
gerinimas.

Individualias

UZtikrinamas mokinio

mokiniq

asmenines paZangos

galimybes
atitinkantys
mokymosi
pasiekimai ir
nuolatine
mokymosi

identifikavimo, isivertinimo ir

palanga

Pamokos
kokybes
paLanga

fiksavimo sistemos tvarumas.
Ne maZiau kaip 90 proc.
mokyklos mokiniq daro
asmening palang4, kaupia
irodymus, reguliariai jq fiksuoja
ir reflektuoja.

20

1

9

-

l2-3

1

konstatuoj ama, j og

ne maZiau kaip 25 proc.

mokykloje vykstandiq pamokq
atitinka SiuolaikiSkai pamokai
keliamus reikalavimus.

UZtikinamas veiksm ingas
modelio ,,Kolega - kolegai"
realizavimas: kiekvienas
mokytojas modeli,,Kolegakolegai" taiko ne maliaukaip2
mokymo(si) faktams per 2019

Mokiniq
pasiekimq
palanga

UZtikrinamas mokinio asmenines
paZangos identifikavimo, isiveninimo ir
fiksavimo sistemos tvarumas.
90 proc. mokyklos mokiniq daro
asmening paLangq, kaupia irodymus,
reguliariai j4 fiksuoja ir reflektuoja.

Vykdant pamokq stebej im4 konstatuojama,
kad 20 % moky,tojq pamokq atitinka
Siuolaikinei pamokai keliamus
reikalavimus.
UZtikrintas veiksmingas modelio,,Kolega
- kolegai" realizavimas: kiekvienas
mokytojas modeli,,Kolega-kolegai" taik€
ne maZiau kaip 2 mokymo(si) faktams per
2019 metus.

metus.
Visose pamokose paveikiai
naudojamos mokyklos turimos
mokymo priemonds ir IKT.

Visose pamokose paveikiai naudojamos
mokyklos turimos mokymo priemones ir

2019 m. matematikos
pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikrinimo
rezultatq bendras vidurkis ne

2019 m. matematikos pagrindinio ugdymo

maZesnis kaip 5e5i.

2019 m. Nacionalinio
mokiniq pasiekimo
patikrinimo 4 kl., 6 kl. ir 8 kl.
r ezultatai mokyk I oj e yra

lyg[s arba virSija
vidurki.

Salies

IKT.

pasiekimq patikrinimo rezultatq bendras

vidurkis

5e5i.

2019 m. Nacionalinio mokiniq pasiekimo
patikrinimo 4 kl. mokykloje virSija Salies

vidurki(%)
Skaitymas
(Salies
(Salies

-

55,9; mokyklos
RaSymas

-

66,0)

-

56,5;mokyklos
Matematika

-

72,9)

-

(Salies

- 60,8; mokyklos 65,7)
Pasaulio paZinimas
(Salies 49,0; mokyklos - 56,8 r
Bendras visq dalykq vidurkis:
(Salies 55,6;mokyklos
65,4)
2019 m. Nacionalinio mokiniq pasiekimo
patikrinimo 6 kl. mokykloje virSija Salies

-

-

-

vidurki(%).
(Salies

_
(Salies

-

Skairymas
50,6; mokyklos

-

58,0)

-

31,1)

Ra5ymas

-

40,9; mokyklos

Matematika
(Salies 41,8;mokyklos
49,7)
Bendras visq dalyku vidurkis:
(Salies 44,4;mokyklos
46,5)

-

-

-

-

2019 m. Nacionalinio mokiniq pasiekimo

patikrinimo (eNMPP) 8 kl. mokykloje
nepasiek6 Salies vidurkio (ta5kai).
(Salies

-

Matematika
; mokyklos

497

-

442)

Gamtos mokslai
(Salies - 498; mokyklos
447)
Bendras visr+ dalykrl vidurkis:
(Salies - 498; mokyklos - 445)

-

1.3. Mokiniq
asmenybiq iigties

uZtikrinimas.

veiklos ir
tinklaveikos

2019 m. lgyvendinamas ne
maZiau kaip 1 ilgalaikis
Salies ar tarptautinio lygmens

paveikumas

ir ne maZiau kaip 2

Projektines

savivaldybes lygmens

projektai.

2019 m. igyvendinti 6 Salies ir
tarptautinio lygmens proj ektai :
.,Kompleksin is matematiniq
kompetencijq ugdymo modelis
KUBAS"; Tolygios kulttirines raidos
projektas Knygos skonis"; projektas ,,
Siaures Saliq literatiiros savait6";
proj ektas,,Metq knygos rinkimai";
ekologinis projektas,,Mes ruSiuojam";
projektas,,Ktino kultura ir fizinio
aktyvaus ugdymo edukaciniai
uZsiemimai" ; Kompiuterininkq
paramos fondo projektas BBC Micro
bit kompiuterines klases irangai gauti.
2 savivaldybes lygmens projektai:
Jaunimo iniciatyvq projektas ,,

Ekspedicija visureigiais: mi5ko
slepiamos vertybes"; Vaikq ir jaunimo
socializacijos projektas: Turistine
vasaros stovykla,, Lietuvos-Lenkij os
pasieniu pesdiomis".
1.4. Vadovo

Aktyvaus

asmenines
lyderystes raiSka

isitraukimo i
savivaldybes
lygmens veiklas
augimas

fgyvendinta ne maZiau kaip I
ugdymo inovacija.
UZtikrinamas proj ekto,,Lyderiq
laikas 3" klrybines komandos
pateiktq rekomendacij q

igyvendinimas istaigoje.
Mokykloje taikoma perimta
projekto ,,lniciatyva
savivaldybems" patirtis.

[gyvendintos skaitymo skatinimo projekto
idejos itrauktos i formaliojo ir
neformaliojo ugdymo programas dave gery
rezultatq lietuviq skaitymo ig[dZiams bei
teigiamo poZiiirio i knyga formavimui.

UZtikintas projekto ,,Lyderiq laikas 3"
k[rybines komandos pateiktq
rekomendacijq igyvendinimas istaigoje.
Mokykloj e taikoma perimta proj ekto
,,ln iciatyva savivaldybems" patirtis.

)

ar

s i5 dalies d6l

PrieZastys, rizikos

UZduotys
2.1

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos
veiklos

ei buvo atlikta

UZduotys / veiklos

1.1.2019 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimq
patikrinimo matematikos rezultatai vir5ija Salies
vidurki. (Salies - 5,29;mokyklos -5,5);

2019 m. Nacionalinio mokiniq pasiekimq
patikrinimo 2 kl. rezultatai (Yo) mokykloje virSija
vidurki.
Matematika (Salies

Salies

Skaitymas (Salies

-

-

77,0; mokyklos

81,5; mokyklos

-

-

84,0);

84,4);

Ra5ymas (Salies - 74,0; mokyklos - 83,3);
Bendras vidurkis (Salies - 77,5; mokyklos - 83,9).

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Sustiprej o mokiniq motyvacij a,
pasitikej imas savo jegomis, atsakomybe
uZ savo rezultatus.
Padidejo mokiniq tevq pasitikej imas
mokykla, supratimas apie mokyklos ir
Seimo s bendradarbiavimo svarb4
siekiant geresniq rezultatr+.
Pagerejo mokyklos ivaizdis rajone ir
Salyje.

otos

4.

buvo ir rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jq rodikliai
uZduotys ivykdytos)

veiklos uZdu

u

Siektini rezultatai

UZduotys
4.1

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
kdant uiduotis

reztt

5

PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

langelis
Labai gerai x
Gerai E

lvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. frykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.1 . UZduotys

Patenkinamai

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

E
E

6. Kom
kurias no
tobulinti
6.1. Gilinti supratim4, kaip optimaliai paskirstyti laik4 vadybinems funkcijoms mokykloje
vykdyti.
6.2. Gilinti supratim4, kaip skirti realias uZduotis darbuotojams
veikl4.

%iyrLtru)t

ir objektyviai vertinti jq

l,'

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)

y e,el.il-//
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. [vertinimas,

jo pagrindimas ir sitilymai:

(para5as)
- mokyklos tarybos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(mokykloje

(vardas ir pavarde)

(data)

