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I SKYRIUS
IZANGA. Bf,NDRosros Zrxros

Kupi5kio r. Alizavos pagrindineje mokykloje (toliau - Mokykloje) buvo igyvendinami 201G

2017 m. m. ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programq ugdymo

planai. Jq tikslas: atsiZvelgiant I Mokyklos bendruomenes poreikius formuoti ugdymo turini ir

organizuoti ugdymo procesq, kuris padetq siekti geresniq ugdymo(si) rezultatq ir ugdyq mokymuisi

vis4 gyvenim4 bfltinq bendrqiq kompetencijq.

Pagal 2015-2017 m. Mokyklos strategini plan4, siekeme [gyvendinti Siuos tikslus:

stiprinti awir4 ir patraukliq Mokyklos kultlros pletrE bendruomeneje ir gerinti ugdymo(si) kokybg.

Buvo vykdomos programos: ,,Mokyklos kultiiros patrauklumas", ,,Pilieti5kumo ir patrioti5kumo

ugdymas",,,Ugdymo(si) kokybes gerinimas".

Mokyklos direktorius ),ra iC{gs III vadybos kvalifikacing kategorijq turi 3l metq vadybinio

darbo sta4. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui vadybines kvalifikacines kategorijos nera igijusi,

vadybinio darbo staZas - dveji metai.

Mokykloje dirbo 26 pedagoginiai darbuotojai, isjq - 7 mokltojai metodininkai, 19 vyresniqjq

mokytojq; pagalb4 mokiniams teikia logopedas, socialinis pedagogas ir mokl'tojo padejejas.

Mokykloje dirbo 9 nepedagoginiai darbuotojai.

Mokykloje pagal ikimokyktinio ugdymo program4 mokesi I 3 mokiniq pagal prieSmokyktinio

ugdymo program4 - I mokine, pagal pradinio ugdymo program4 - 23 mokiniai, pagal pagrindinio

ugdymo I daties (5-8 kt.) program4 - 35 mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo II dalies (9-10 kl.)

program4 - I I mokiniq. I5 viso Mokykloje mokesi 83 mokiniai.

Mokykloje 4l mokinys (47 proc.) gavo nemokam4 maitinim4. I Mokykl4 paveZami 45

mokiniai (52 proc.). Mokykloje mokesi 26 proc. specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq.

II SKYRIUS
VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZI.ILTATAI

Mokiniq akademiniq pasiekimq palmga

Mokiniq paZangumas: 1 4 kl. - 100 proc. Bendras Mokyklos mokiniq paZangumas 99 proc.

Nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime dalyvavo 100 proc. l-4 kl. mokiniq. 83.3

proc. - 6 kt. mokiniq. 80 proc. - 8 kl. mokiniq.
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60 proc. 8 klases mokiniq pasieke Nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo matematikos

pagrindini lygi ir virSijo rajono vidurk[. 20 proc. mokiniq nepasieke patenkinamo lygio; skaitymo

pagrindini lygi - 60 proc., lygio nepasieke - 40 proc.; raSymo aukitesn[ji lygi 60 proc. ir vir5ijo

Salies vidurkf. gamtos mokslq auk5tesniji lygi 33,3 proc. ir vir5ijo Salies vidurki. socialiniq mokslq

pagrindinj lygi - 60 proc. mokiniq.

Lietuviq kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimtl patikrinime (toliau PUPP)
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2017 m. dalyvavo 100 proc. l0 klases mokiniq, i5 jq vienas su pritaikyta programa. Lyginant su 2015-

2016 m. m. PUPP matematikos vidurkis 2016-2017 m. m. pakilo. Nepatenkinamq ivertinimq irgi

sumaZejo - 2 mokiniai gavo nepatenkinamus ivertinimus (2015-2016 m. m. matematikos - 6

nepatenkinami ivertinimai). 2016-2017 m. m. lietuvirl kalbos nepatenkinamq ivertinimq nebuvo.

Lietuviq k. 2017 m. PUPP vidurkis - 5,70 (Kupi5kio rajono savivaldybes - 6,59), matematikos PUPP

- 5,1 (KupiSkio rajono savivaldybes - 5,56). 5 mokiniq lietuviq kalbos metiniai ir PUPP ivertinimai

atitiko, 3 mokiniai gavo Zemesni ivertinimq, 2 gavo auk5tesni ivertinim4. Matematikos 3 mokiniq

PUPP rezultatai atitiko pusmediq ivertinimus, 5 mokiniq - auk5tesni nei pusmediq ivertinimai, tadiau

2 mokiniai nei5laikd PUPP.

100 proc. mokiniq baige prie5mokyklinio ugdymo program4 ir buvo brandts pradiniam

ugdymui, 100 proc. mokiniq igijo pradini i5silavinimq, 100 proc. mokiniq igijo pagrindini

i5silavinim4. Mokykloje toliau naudojami 2016 m. pradeti naudoti individualaus paZangos (toliau -
IP) fiksavimo ir mokejimo mokytis kompetencijos tobulinimo instrumentai, kurie itakoja padariusiq

paZangq mokiniq kieki. 2016-2017 m. m. 77 % 5-10 klasiq mokiniq, kurie buvo sudarg mokymosi

ir pokydiq planus, pasieke numat1,t4 tiksl4. Tadiau 2016-2017 m. m. tik 65 % 5-10 klasiq mokiniq

pagerino bent dviejq dalykq paZymi bent 1 balu, kai 2015-2016 m. m. net 73 % mokiniq. Darome

iSvad4, kad IP planq sudarymas labiau skatina mokinius siekti uZsibreZtq tikslq.

Mokiniq kitq pasiekimq paZanga

Neformaliajame Svietime dalyvavo 89 proc. mokiniq. Per praejusius metus 30 kartq

dal).vauta savivaldybes, Salies konkursuose, olimpiadose, varZybose. Savivaldybes lygmens

konkursuose laimetos 8 prizines vietos, Salies lygmens l Savivaldybes lygmens dalykinese

olimpiadose laimeta 4 prizines vietos, Salies lygmeniu nelaimeta. Savivaldybes lygmens varZybose

laimetos 6 prizines vietos.

Lyginant su 2016 m. matoma, kad dalykin6se olimpiadose pelny.ta 3 prizinemis vietomis

maZiau, Salies lygmeniu konkursuose laimeta 1 prizin6 vieta. lvairiuose respublikiniuose ir rajono

konkursuose laimetos 26 prizines vietos.

Mokytojas Eimutis Sarsevidius puikiai ruoSia mokinius ir dalyvauja Mopedq ir motociklq

jaunqjq vairuotojq varZybose Lietuvos mokiniq konkurse ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose" .

DidZiuojames savo Mokyklos dviratininkq komanda. kuri pateko i respublikines varZybas ir dalyvavo

2017 m. rugsejo l4-17 dienomis Albanijos sostineje Tiranoje 32-aJame Europos saugaus eismo

jaunqiq dviratininkq konkurse ETEC 201 7, kur susirinko 22 komandos i5 ivairiq Europos Satiq. Mlsq

6 klases mokine su LAS komanda uzeme l2 viet4. Mokykla jau antri metai prisijungia prie Svietimo

ir mokslo ministerijos iniciatyvos ..Atverk duris vasarai". ldomiq ir turining4 veikl4 mokiniams

pasiDlo mokytojas Eimutis Sarsevidius. Gegu2es 20 d. Raguvoje ivyko mopedq ir motociklq

rarZybos. jaunqjq vairuotojq varZybose dall'vavo jaunieji mopedininkai ir motociklininkai. Mopedq
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ir motociklq vairuotojai jegas i5megino keliq eismo taisykliq konkurse, figlriniame motociklo ir

mopedo vairavime, moto-estafeteje. VisE vasar4 aktyviai treniravosi jaunieji futbolininkai,

bibliotekoj e organizuotas protq miiSis,,Alizavos kra5to istorija".

Mokyklos mokiniai tapo konkurso ,,EMA pratybos" respublikiniais nugaletojais. Pradetos

naudoti elektronines pratybos EMA (matematikos, lietuviq kalbos).

2017 m. didelis demesys buvo skiriamas mokiniq pilieti5kumo ir patriotiSkumo ugdymui.

2015 m. fglwendintas G. Steponavidiaus paramos projektas ,,Dijiita kalnali". 2016 m. laimetas balsq

rinkimo konkursurs paramos programai ,,Geridarbai.lt". UL gail4 param4 isigyti 4 vnt. autentiSkq

Kupi5kio kaSto tautiniq kostiumq mokiniams ir organizuota folkloro Svent€. 2017 m. igywendintas

KupiSkio rajono savivaldybes dalinai finansuotas projektas ,,Dij[t4 kalnali, skambek". Kiekvienais

metais mokiniai ruoSiami liaudies atlikejq konkursui TRAMTATULIS. Mamos dalywauja suaugusiq

pasakoriq konkurse. Kiekvienais metais iSradingai paminima Laisvds gynejq dien4 Vasario l6-oji,

Kovo 1 1-oji.

Mokyklos bendruomen6 suvienijo pastangas rinkdama elektronines atliekas. Kiekvienais

metais surenkama daugiausiai atliekq i5 visq Lietuvos ugdymo istaigq. UZ priduotus atliekq

kilogramus mokiniams organizuojamos idomios edukacines iSrrykos. Aktyvi Sio konkurso

koordinatore yra Mokyklos bibliotekininke Danute Miknevidiene.

Neliko nepastebeta ir Mokyklos mokiniq Simtmedio dovana Lietuvai - ,,Simtas lietuviSkq

pasakq herojq". Mokyklos delegatai pakviesti i LR vyriausybes Padekos SventE.

Pamokos kokybes paZanga

Vadovai stebejo ir vertino 50 pamokq. Vienam Mokyklos mokytojui vidutini5kai teko 2

stebetos ir vertintos pamokos. Stebetos 6 kitq pedagoginiq darbuotojq veiklos. Vienam pedagoginiam

darbuotojui teko 2,2 stebetos veiklos. Mokltojai vede 8 pamokas netradicinese aplinkose, 5

integruotas pamokas.

Stebetose pamokose dominavo Sie stiprieji pamokq aspektai: pamokos uZdavinio formuluote;

uZduodiq diferencijavimas; mokiniq isivertinimas; informaciniq technologijq panaudojimas

pamokose.

Stebetose pamokose dominavo Sie tobulintini pamokq aspektai: individualios paZangos

vertinimas; laiko planavimas.

Pamokose mokytojai pladiau naudojo informacines technologijas. didesni demes! skyre

mokiniq paZangos vertinimui ir uZduodiq dit'erencijavimui. tadiau dar reikia tobulinti individualios

pazangos vertinimq ir laiko planavimq pamokoje.

Mokiniq vertybiniq nuostatq, pilietiSkumo [gties paZanga

Mokykloje vyko 4l renginy's (iSskyrus projektus). ugdantis mokiniq vertybes ir pilietiSkum4.

Vyko tokie renginiai kaip niSq puoSimo konkursas ..Menines instaliacijos i5 elcktroniniq atliekq" ( 100
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proc. dal).vavimas visuose renginiuose), mokiniai minejo Laisves gynejq dien4, puoSe niSas

,,Sveikiname LietuvE', daly.vavo susitikime su Nepriklausomybes akto signataru L. ApSega, dalyvavo

veiksmo savaitdje be patydiq, 5-10 kl. skaitymo konkurse ,,Tevyne, tu mano Sirdyje", rungtyniavo

draugi5kose tinklinio varZybose, dalyvavo Svarinimo talkoje DAROM, kure reklamini filmuk4,,EMA

pratybos" ir balsavo, aktlwiai dalyvavo bendruomenes Sventdje ,,Raskime laiko pabiiti kartu", buvo

iSvykg i Kupi5kio technologijq ir verslo mokykl4, i Bir2q technologijos ir mokymo centro Vabalninko

skyriq. Mokiniai noriai dalyvauja dviratininkq varZybose, futbolo varZybose ir pasiekia gerq

rezultatq. Mokiniai dallvavo i5vykoje i NASA edukacing program4 prie Vilniaus. Mokiniai dalywavo

pilietineje akcijoje ,,Konstitucija gy.vai", pilieti5kumo pamokoje- susitikime su Seimo nariais,

dalyvavo tolerancijos dienai skirtame renginyje, susitiko su,,Nanook" Zumalistais, ADRA projekto

renginyje ,,Vaikai vaikams", skaitymo skatinimo renginiuose, Siaures Saliq bibliotekos savaitei

skirtuose renginiuose ir pamokose, akcijoje,,Ifuygq Kal6dos", iSrykoje i Knygq mugE, Kalediniame

renginyje vaidino i3 metq knygq, dalyvavo teminiuose protmflSiuose Mokykloje ir susitikimuose su

raSytojais ir dailininkais tiek i5 Lietuvos, tiek i5 uZsienio, kas pledia mokiniq pasauleZiiir4 ir ugdo

vertybes.

Mokykloje buvo parengti ir igyvendinti 9 projektai. Juose dallvavo 72,7 proc. Mokyklos

mokiniq. Mokyklos pradiniq klasiq mokiniai ir mokltojos dalyvauja VSI ,,Vaiko labui" programoje

,,lveikiame karnr", mokytojos vede klases valandeles ir planavosi veiklas patydiq prevencijai.

Devintos klases mokiniai, matematikos mokytoja ir jq aukletoja dallwauja 2 metq projekte

,,Kompleksinis matematiniq kompetencijq ugdymo modelis KUBAS" ir siekia geresniq matematikos

PUPP ivertinimq. 2017 m. mokiniai aktyviai dalyvavo bendruomenes skaitymo skatinimo projekte,

kuri i5 dalies finansavo LKT ir LRKM ,,Skaitymo dZiaugsmas: vakar, Siandien, ry.toj", Kupi5kio

rajono savivaldybes pilietinio ir tautinio ugdymo projekte ,,Dtiita kalnali", KupiSkio rajono jaunimo

iniciatywq projekte ,,Paivelk imokyklos glwenim4 pro fotoobjektyv4", KupiSkio rajono savivaldybes

dalinai finansuotas laisvalaikio uiimtumo ir vasaros poilsio, vaikq irjaunimo socializacijos projektas

..Nuo Zemaitijos pitiakalniq Estijos salq link", akcijoje,,Metq knygos rinkimai", tarptautiniame

projekte ,,Siaures bibliotekq savaite", ekologiniame konkurse ,,Mes ruSiuojam". Mokyklos jaunieji

Zumalistai vadovavo Zumalistikos laboratorijai respublikineje parodoje ,,Mokykla 2017" Atradimq

laboratorij oj e Vilniuje.

Nepateisintas praleistq pamokq skaidius 2016 - 2017 m. m. siekia 1 I pamokq vienam

mokiniui. Lyginant su 2015 - 2016 m. m. skaidius neiSaugo, iSliko toks pat I I pamokq.

2017 metq rugsejo I dienai 55 proc. mokiniq buvo dalyvavg jaunimo organizacijose bei

savanori5koje veikloje. Mokyklos 7 klases mokine buvo uZtai apdovanota.

Vyko 2 mokiniq savivaldos institucijq inicijuotos veiklos - ..Sratinuko" iniciatyva ..AS

mokyklos direktorius" ir KupiSkio rajono jaunimo iniciatyvq projektas ..PaZvelk i mokyklos



6

gyvenim4 per fotoobj ektyv4".

Mokiniq emocinis saugumas, 3-4 lygio [vertinimq procentiniq iSrai5kq aritmetinis vidurkis

(atsiZvelgiant i mokyklos isivertinimo anket4 2017 m.) - 8l proc. Remiantis IQES online apklausa

84 % tevq teigia, kad vaikai noriai eina i Mokykl4 ir 8l % mokiniq teigia t4 pati. 89 % mokiniq

suvokia, kad jiems svarbu mokytis. Taip pat 89 7o mokiniq teigia, kad nebijo pamokose daryti klaidq

ir neteisingai atsaklti.

Mokykloje buvo vykdltos 3 prevencines programos: Smurto ir patydiq prevencijos programa,

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

prevencija, organizuotos fizinio aktyvumo veiklos Zalingq iprodiq prevencijai. Vykdant prevencines

programas dalyvavo 83 proc. Mokyklos mokiniq.

Mokyklos veiklos isivertinimo efektywmo paianga

Mokyklos isivertinimui atlikti Mokykla naudojosi Mokyklos igyvendinandios bendrojo

ugdymo programas, veiklos isivertinimo metodika (2016). Pagal atliklq Mokyklos veiklos

isivertinimE Mokykla stipriuoju aspektu iSskyre 2.2.1 rodikli ,.Mokymosi dZiaugsmas", silpnuoju

aspektu i5skyre 2.2.2 rodiklio poZymi ,,lvairovd", tobulintinu - 2.2.2 rodiklio poZymi

,,Diferencijavimas".

Mokyklos isivertinimo apklausoje dalyvavo 84 proc. mokiniq, 74 proc. tevq ir 87 proc.

mokltojq.

Mokyklos veiklos isivertinimo rezultatai buvo panaudoti tobulinant ugdymo kokybg, kuriant

Mokyklos strategini plan4 2018-2020 m., kuriant Mokyklos veiklos program4.

Mokltoj q ir vadovq lyderystes bei kompetencijq paianga

3l proc. Mokyklos mokytojq skleide patirti rajone, 2 proc. mokltojq skleide patirti

respublikos lygmeniu (R. Slekiene - tarptautineje konferencijoje ,.lnovatyvus ir atviras mokymas"

Informaciniq technologijq sekcijoje ( Klaipedos SfC, ZOtZ 04 1l): Respublikineje metodineje

praktineje konferencijoje ,.Ugdymo integravimo galimybes ir praktines patirtys dorinio ugdymo

pamokose" (Siauliq savivaldybes SC, 2017 03 l6)parenge ir pristate praktini praneSim4 ..Ugdymo

integravimo praktika - XXI a. visuminio ugdymosi sekme"; PaneveZio regiono tikybos mokl.tojq

k[rybineje. gerosios patirties pasidalinimo stovykloje ,.Svento RaSto panaudojimas. Zinios

perteikimas ivairiose amZiaus grupese'' (PVKC. Kupi5kio parapijos namai.20l7 06 l5-16) dalinosi

pedagogine praktine. metodine patirtimi parenge prane5im4 - prakting metoding veikl4 ..Naujojo

Testamento gelme. Prasmds elementq atpazinimas. sklaida Mt 5. l3-t6*. Respublikineje mokltojq

metodineje - praktineje kont-erencijoje ..Mokiniq gamtamokslinio. matematinio. menq ir

skaitmeninio ra5tingumo (S-IF-Alvl) ugdy'mas" (Siauliq m. savivaldybes Svietimo centras. 2017 - [ I

- 08 ) parenge. pristati prane5im4 ..S t'F.AM iniciatlr,a ..lv{ano stanas" rirtuali edukacine erdre

rnokiniq alityvaus. saliraldaus mokymosi igld2iq r'1'st.v-muisi" ). D. Mikneritiene dalijosi patirtimi
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,,lnovatyviq technologijq taikymas mokyklos Ziniasklaidoje, parodoje ,,Mokykla 2017",2017-11-24,

reguliariai dalijasi idejomis Skaitymo metq intemetineje svetaineje, Auk5taitijos intemetiniame

taika5tyj e Temainfo.lt. raj ono laikaStyj e,,KupiSk€nq mintys".

100 proc. mokytojq geba stebeti ir fiksuoti, identifikuoti mokinio individuali4 paZang4.68

proc. mokytojq naudojasi IQES isivertinimo instrumentais savo veiklos veiksmingumui ivertinti.

mokiniq skaitymo kompetencijoms gerinti.

Per 2017 m. vienam mokytojui teko 32 kvalifikacijos tobulinimo valandos.

Mokfojai dalyvavo savivaldybes lygmens Nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo

vertinimo komisijose, eTwinning uZsiemimuose, skaite prane5imus respublikos mastu. Buvo

pasiiilfos ir igyvendintos Sios mokltojq iniciat)"vos: dalyvavimas respublikinese jaunqiq motoroleriq

ir motociklq vairuotojq varZybose, I 10 klasiq Kaledinio kamavalo vaidinimai, dailyraSdio

konkursas Mokykloje ir meninio skaiq,rno konkursas ,,Teryne, tu mano lirdyje", reguliariai

atnaujinami Mokyklos koridoriq ir kabinetq stendai, kuriami prevenciniai plakatai.

Kolegialiai stebetos ir vertintos pamokos 7. Mokltojai noriai dalinosi gerEja patirtimi ir savo

idejomis del pamokos kokybOs tobulinimo.

Vienam vadovui, per praejusius metus, teko vidutiniSkai 45 akademines kvalifikacijos

tobulinimo valandos.

Mokyklos direktorius dalyvavo KupiSkio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus

paskirtoje darbo grupeje maitinimo paslaugos pirkimo techninei specifikacijai parengti.

Mokyklos direktoriaus iniciatywa 0kio biidu pastatytas naujas garaZas mokykliniam

autobusui, pasirOpinta. kad visoje Mokykloje blq pasiekiama WI-FI prieiga, irengti dar 2

multimedijq projektoriai kabinetuose padedantys tobulinti ugdymo procesui, irengta kilnojama trasa,

mokiniai pamokq metu naudojasi 10 plan5ediq.

Mokykloje veike 9 darbo grupes, skatinusios Mokyklos pazangq: Mokyklos veiklos

isivertinimo grupe,20l8 2020 m. Mokyklos strateginio plano rengimo grupe,2016 - 2017 m. m.

Mokyklos pradinio ugdymo programU ugdymo plano rengimo grupe,2016 -2O17 m. m. Mokyklos

pagrindinio ugdymo plano rengimo grupe, ekstremaliq situacijq valdymo grupe. Mokyklos vaiko

geroves komisija, Mokyklos vidaus audito grupe, Mokyklos metodine grupe, vadovo veiklos

ataskaitos rengimo grupe.

Vykdltos 3 tevq iniciatyvos -,.Mokyklines uniformos'', Zygis i Dijokalni ir iSr-yka ikino
fi1m4. [niciatyvumu ir renginiq organizavimu. dalyvavimu projektuose iSsiskiria Mokyklos

bibliotekininke. Gautas finansavimas Mokyklos prie5mokyklines grupes kabineto atnaujinimui.

biblioteko.le sutvarkytas laisvalaikio kampelis. Jaunqjq turistq b[relis aktyviai organizuoja stovyklas.

kuriq metu mokiniai daug keliauja.
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III SKYRIUS
VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIU SUVESTINE U1,2OI7 M.

I .l . Bendras mokyklos mokiniq paiangumas (proc.) 99

NNI .2. Vienam mokiniui tenkantys laikyti brandos egzaminai, skaidius
1.3. Prieimokyklinio ugdymo programq baigusiq mokiniq, brandZiq pradiniam ugdymui, dalis (proc.) 100

I .4. Mokiniq, igiiusiq pradini i5silavinima, dalis (proc.) I00
1.5. Mokiniq, igijusiq pagrindini iSsilavinim4, dalis (proc.) 100

89

NN

2.1 . Mokiniq, dall.vaujandiq neformaliajame Svietime mokykloje, dalis (proc.)

ust vid iSsilavinim dalisI .6. Mokini

2.2. Mokiniq dalyvavimq savivaldybes, Salies konkursuose, olimpiadose. varibose ir kt., skaidius 30
2.3. Savivaldybes lygmens konkursuose pelnl,tos prizinds vietos, skaidius
2.4. Salies lygmens konkursuose pelnltos prizines vietos, skaidius 7

2.5. Savivaldybes lygmens dalykinese olimpiadose pelnytos prizines vietos, skaidius +

2.6. Salies lygmens dalykinese olimpiadose pelnytos prizinds vietos, skaidius 0

2.7. Savivaldybes lygmens varZybose pelnFos prizines vietos, skaidius 6

3.1. Administracijos stebetos ir vertintos pamokos. skaidius

2.8. Salies I ens ose ln zinds vietos, skaidius

50

II
3.2. Vidutinis stebetq ir vertintq pamokq skaidius, tenkantis vienam mokyklos mokltojui 2

3.3. Administracijos stebetos ir vertintos kitq pedagoginiq darbuotojq (spec. pedagogo, logopedo,
psichologo, socialinio pedagogo, klasiq aukl€tojq ir kt.) veiklos, skaidius

6

3.4. Vidutinis stebetrl ir vertintq veiklq skaidius, tenkantis vienam pedagoginiam darbuotojui ))
3.5. Pamokos netradicinese aplinkose, skaidius 8

4.1 . Renginiai (iSskyrus projektus), skaidius

3.6. In kos skaidius

4l
4.2. Renginiuose (iSskyrus projektus) dall.vavusiq mokiniq dalis (proc.) t00
4.3. Rengti, jgyvendinti projektai. skaiaius 9
:!.!-yykdyti mokyklos lygmens projektai. skaidius
4.5. Vykdyi Salies lygmens projektai, skaidius 6

4.6. Projektuose dalyvavusiq mokiniq dalis (proc.) '7) 1
,1.7. Praleistos nepateisintos pamokos, tenkandios vienam mokiniui, skaidius lt
4.8. Mokiniq, dalyvaujandiq jaunimo organizacijose bei savanori5koje veikloje. dalis (proc.) 55

4.9. Mokiniq savivaldos institucijq inicijuotos ir igyvendintos veiklos, skaidius 2

4.10. Mokiniq emocinis saugumas,3-4 lygio ivertinimq procentiniq i5raiSkq aritmetinis vidurkis 8l
-1.1 I . Vykdylos prevencinds programos, skaidius J

5.1. Mokyklos veiklos isivertinimo apklausose dalyvavusiq mokiniq dalis (proc.)

83

8,1

5.2. Mokyklos veiklos !sivertinimo apklausose dalyvavusiq mokiniq tevq dalis (proc.) 71

6.1 . Mokytojq. skleidusiq patirti savivaldyb€je, dalis (proc.)

81

6.2. Mokytojq, skleidusiq patirti respublikoje. dalis (proc.)
6.3. Mokytojq, gebandiq stebeti ir identifikuoti individuali4 mokinio pa2ang4, dalis (proc.) t00
6.4. Mokyojq, naudojandiq IQES isivertinimo instrumentus savo veiklos veiksmingumui ivertinti,
dalis (proc.) 68

6.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandq skaidius. tenkantis vienam mokytojui ll
6.6. Kolegialiai stcbetos ir vertintos pamokos (modelis ..Kolega - kolegai*). skaitius 1

6.7. Vadovai. skleidg patirt! sarivaldybeje. skaidius 0

6.8. Vadovai. skleidg patirtj respublikoje. skaiiius 0

6.9. Vidutinis kralitikacijos tobulinimo lalandq skaidius. tenkantis vienam radovui l5

t. I AKADEMINIAI PASIEKIMAI

2. KTTI MOKINIU PASIEKIMAI

8

3. PAMOKOS I(OIryBI

5

1. ITU BEI PILIETISKUMO TIGTIS

3

4.12. Prevencinese programos€ dalyvavusiu mokiniu dalis (proc.)

5. MOKYKLOS VEII(LOS ISTYERTINIMO EFf,KTYVUMAS

5.3. Mokyklos veiklos isivertinimo apklausose dall.vavusiq mokltoiq dalis (proc.)

6. VADOVU IR MOKYTOJU LYDERYSTES BEI KOMPETf,NCUOS
3l
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6.10. [renglos, pritaikyos ir naudojamos netradicines ugdymo aplinkos, aplinkq mobilumas, skaidius 4
o. I l. [g;,vendintq metiniame veiklos plane numat]rq priemoniq dalis (proc.) 90
6.12. Mokykloje veikiandios darbo grupes, komandos, kuriq veikla itakojo mokyklos paZang4,
skaidius

9

6. l3. Tevq iniciat),r',os, skaidius

IV SKYRIUS
PATVIRTINTU ASIGNAVIMV NAUDOJIMAS

Gautq asignavimll planas ir i5laidos pagal biudZeto iSlaidq klasifikacij4:

Mokinio kre Selio 165os

BiudZeto l6ios

lSlaidr; rtiSys

ISlaidq
ekonominOs
klasifikacijos

kodas

Ataskaitinio
laikotarpio

iSlaidq
planas Finansavimas

Kasin6s
i5laidos

2.l.l.l.l.l 42118.9 42118,9
Ina5ai socialiniam draudimui 2.1 .2.1.t.1 12910 12906.26 12906,26
Medikamentai 2.2.1.1.1.02 206 205,32 ?os 1,
Sildvmas 2.2.1.t.1.20 20200 16767.12 16767,12
El. energija 2.2.1.1.1.20 I 881 .88 l 881.88
RySiai 2.2.1 .1.1.05 635 635
Transporto iSlaikymas 2.2.1.1.1.06 10024 r 00l 5.47 I 001 5.47
Spaudiniai 2.2.1 .1.1.08 147 146,43 146,43
Kitos prekes 2.2.1 .1.1 .10 r 037 1036.28 r 036,28

2.2.1.1.1.11 242 242 242
Siuksliq isvezimas 2.2.1.1.1.20 656. l6 656,16
Saltas vanduo ir kanalizacila 2.2.1.1.1.20 894.84 894.84
llgalaikio turto kap. remontas 2.2.1.1.1 .15 2740 2739.10 2739.10
Kvalifikaci jos kelimas 2.2.1 .t.1.16 l6l t61 161

Kitos paslaugos 253 8 253 8 253 8

Kitos maSinos ir frengimai 3.1.1.3.1.2 1000 r 000 1000

15 viso: 93960 93944,26 93914,26

Ataskaitinio
laikotarpio

iSlaidq
planaslSlaidq r[5ys Finansavimas

Kasin6s
i5laidos

Darbo uZmokestis 2.1.1.1.1.1 135588 135580.73 135580.71

Ina5ai socialiniam draudimui 2.1 .2.t.1 .l 41s53,92 41553.92

Spaudiniai 2.2.1 .1 .1 .08 694.59 6947.59 6947.59
Spaudiniai (mok. priem. knygos) 2.2.1 .l.l .08- t 609.41 609,41 609.41

2.2.1 .1.1 . l0 i936 393 6Kitos prekes 3916
Kvalifikaciios kelimas 2.2.1.1.1.16 863 862.8 862,8
Kitos paslaugos (pazint. veikla.) 2.2.1.1.1.30 234.81 234.8r 234.81

Kitos paslaugos (prolorient. ) 2.2.I.t.l.30 505.19 504.65 504.65
183976,01I( viso: 183976,01

ISlaidq
ekonominds
klasifikacijos

kodas

I

E

Darbo uZmokestis 42120

635

Komandiruotes

2.2.1.1.1.30

I

41555

183986



IO

am okos

Gyventojq pajamq mokesdio (2 proc.) le5os:

Mokr-klos direktorius Gintaras PaSkauskas

ISlaidq
ekonominds
klasifikacijos

kodas

Ataskaitinio
laikotarpio

iSlaidq planas Finansavimas
KasinOs
iSlaidosISlaidq rtiSys

Transporto iSlaikymas 591 5 3868.45 3868.45

Kitos prekes 2.1.1.t.10 587 508,3 508,3

I5 r'iso: 6502 {376,75 1376,75

I-ikutis

2017-0 r -01(EUR)

Gauta per

2017 m. (EUR)

lSlaidos pcr

201 7 m. (EtrR)

Likutis

2017-12-31(EUR)

426.41 3 13.43 122.6 617.24

I z. t. t. t.oo

I


