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2018 m. mokyklos veiklos prioritetas - ugdymas(is) mokykloje yra partneriSkas: mokytojo
misija bfrti mokinio pagalbininku, i5naudojant savo autoritet4 tam tikroje srityje, o mokinio -
gebeti kriti5kai vertinti ugdymosi proces4 ir prisitailgrti individualiems poreikiams ISkelti du
tikslai: 1. Mokymasis organizuojamas pateikiant ugdymo turini idomiai, provokuojandiai, pladiai
ir giliai, kuriant i55iikius. 2. Molryklos bendruomenes telkimas socialinio emocinio intelekto
ugdymui.

Bendras mokyklos paZangumas9T,6 proc.: 1-4 klasiq- 98,5 proc.; 5-8 klasiq - 98,1 proc.;
9*10 klasiq - 95,8 proc. Palyginus su praejusiais metais rezultatai yra stabills.

Kaip ir kasmet kartu su klasiq aukletojais, socialiniu pedagogu analizavau lankomumo
pokydius, pamokq nelankymo prieZastis, buvo palaikomi ry5iai su mokiniq tevais (globejais).
DidZiausias be prieZasties praleistq pamokq skaidius, tenkantis vienam mokiniui, buvo 9-10
klasese, tadiau jis lyginant su20l7 m. sumaZejo 3 pamokomis.

Pradini i5silavinime igrjo 97,7 proc. ketvirtoktl, o pagrindini i5silavinim4 - 95 proc.
deSimtokq.

2, 4, 6 ir 8 klasiq mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime. 2

klases mokiniq ra5ymo (teksto kurimo), 4 klases mokiniq visq dalykq, 6 klases skaitymo, 8 klases
skaitymo, raSymo, gamtos ir socialiniq mokslq rezultatai yra auk5tesni nei Salies vidurkis.
Nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo ir pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo
rezultatai i5analizuoti metodiniq grupirl susirinkimuose ir Mokytojq tarybos posedyje, numatyti
konkret[s veiksmai, kaip gerinti pasiekimus.

Kasmet analizuojame mokiniq pasiekimus ir darom4 p{zangq. Trimestrq mokymosi
rezultatai ir jq pokydiai aptariami klasdse, mokyojq tarybos posedZiuose, klasiq tevq
susirinkimuose. Organizuojame i5plestinius posedZius, i kuriuos kviediami pagalbos mokiniui
specialistai, mokytojai aktualioms problemoms aptarti, sprendimq budams ir metodams atrasti.

AtsiZvelgdama i rezultatus ir ugdymo plano galimybes, siflliau 1-4 klasiq mokiniams skirti
papildomq pamok4 lietuviq kalbos auk5tesniqfq m4stymo gebejimq tobulinimui bei ra5tingumui
ugdyti. 9 klasiq mokiniams skirtos papildomos pamokos lietuviq kalbos ir matematikos
mokymui. Vyko daugelio dalykq konsultacijos 1-10 klasiq mokiniams.

Skatinau mokinius ir mokytojus dalyvauti ivairiuose konkursuose, olimpiadose, varZybose.
Respublikiniuose konkursuose ir varLybose pelnyta 3 pirmosios ir 4 trediosios vietos. Rajone
laimeta 19 pirmqlq, 15 antrqjq ir 13 trediqjq vietq.

Vienas moki likinio konkurso ,,Dainq dainele" turo laureatu.



Respublikineje viktorinoje atsinaujinandios energijos tema ,,IStirk energij4 energingai" laimeta I
vieta. Tarptautiniame l-4 klasiq mokiniq pie5iniq ir dailyra5dio konkurse ,, Ir a5 maZas buvau"
pelnyta I vieta. Tarptautineje anglq kalbos olimpiadoje Kings i finalE pakviesti 25 mokiniai, i5 jq
viena mokine pateko i superfinal4 ir uZeme 5 viet4 Lietuvoje. Mokiniai labai aktyviai dalyvavo
konkurse ,,Olympis 2018*, kuriame laimeta 130 pirmqjq vietq, 141 antroji vieta ir 111 trediqjq
vietq. Trijq tarptautinio kalediniq atvirukq konkurso dalyviq darbai eksponuojami Lietuvos
Respublikos Seime. Konkurso ,,AS ir tu 100 metq kartu" dalyvio darbas publikuotas portale
DELFI. 7 klases mokinys dalyvavo ,,Lietuvos istorijos Zinovo" antrajame etape Seime. Jau

ketvirtus metus mokykla sekmingai atstovaujama konkurse ,J.ietuvos tlkstantmedio vaikai".
Sudariau s4lygas ir galimybes gabiems mokiniams dalyvauti respublikiniame matematikos

konkurse V. Statulevidiaus taurei laimeti bei Vilniaus Universiteto organizuotame matematikos
konkurse,,Zv aigpdLiq spiedius".

Mokykloje sistemingai pletojama gamtamoksline veikla: dalyvauta projekte ,,I5tirk energij4
energingai", vykdomas tgstinis projektas GLOBE. Pradiniq klasiq ir 6-7 klasiq mokiniai
dalyvavo respublikinese gamtamokslinese konferencijose Moletuose ir Pasvalyje, kur skaite
prane5imus.

2018 m. buvo tgsiamos programos ,,Erasmus*" KA2 partnerystes projekto ,,Tyrimais ir
atradimais palinta upiq ekosistema" veiklos. Ivyko mobilumai iKroatij4 ir Vokietij4, kuriq metu
mokiniai atliko biologinius ir cheminius upiq tyrimus, susipaZino su miestq nuotekq valymo
sistemomis, hidroelektriniq darbu, tobulino anglq kalbos igfidZius bei bendradarbiavimo
kompetencijas.

Mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja 6-8 klasiq geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys" ir
nacionaliniame ieslovo Kudabos konkurse, kuriame 7 klasiq mokiniq tarpe laimeta pirmoji vieta.

Vienas iS mokyklos veiklos uZdaviniq siekti pamokos kokybes ir mokytojo
profesionalumo. Sudariau s4lygas pedagogams tobulinti kvalifikacij4, skatinau rengti projektus.
Kiekvienas mokytojas tobulino kvalifikacij4 vidutini5kai 58 val. per metus. Asmeni5kai pati - 60
val. Visiems mokyklos mokytojams buvo organizuotas 18 val. seminary ciklas ,,Pamoka -
pagrindine, veiksminga ugdymo priemon6". Mokytojq komanda sekmingai tgse dalyvavim4
programos Erasmus* KAI veiksmo projekte ,JVlokinio atsiskleidimas per mokytojo
meistriSkumq". 6 pedagogai savo kompetencijas tobulino Suomijoje, Norvegijoje, Svedijoje bei

igyta patirtimi dalinosi su kolegomis.
2018 rn. laimeta dotacija programos Erasmus* KAl veiksmo projektui ,,Kfirybi5kas ir

inovatyws mokytojas - motyvuotas mokinys" igyvendinti. Mokytojq komanda dalyvavo
mokymuose Italijoj e, Lenkijoj e.

ESFA finansuojamo projekto ,,Naujq gamtos mokslq bendrojo ugdymo modeliq ktrimas"
komanda dalyvavo mokymuose ,,Paiangiq tKT taikymas pamokose". Sukurta 40 integruotq
pamokq planq ir i5bandya matematikos-geografijos, matematikos-biologijos, geografijos-
chemij os integruotose pamokose.

Mokykla dalyvaudama projekte ,Jvlokyklq aprflpinimas gamtos ir technologiniq mokslq
priemonemis" gavo mokymo priemoniq ir irangos komplektq 1-4 klasems, kurie pades lavinti
praktinius mokiniq ig[dZius. Suradau galimybg mokykloje irengti specializuot4 gamtos mokslq
klasg.

Siekdama sudominti mokinius ir ieikodama naujq ugdymosi metodq, skatinu mokytojus
vesti pamokas netradicinese erdvese. Pamokos, klases valandeles buvo vedamos mokyklos
kiemelyje esandiose lauko klasOse, 3D ir sedmai5iq klasese. {vairios veiklos vyko mokyklos
bibliotekoje. Mokytojai, talkinant bibliotekininkui, vede valandeles, etikos, tikybos, lietuviq
kalbos, pasaulio paZinimo pamokas. Bibliotekoje suorganizuotos 22literatfrrines parodos.

Kad ugdymo procesas bfltq siejamas su gyvenamqja aplinka, pamokos vyko gamtoje, prie
kulturos objektq. Netradicinese erdvese pravesta 489 pamokos, suorganizuota 77 i5vykos I
muziejus, teatrus, vyko susitikimai su aktoriais, ra5ytojais.

Daug pamokq, susitikimq, konkursq, viktorinq buvo organizuota bendradarbiaujant su

kitomis rajono mokyklomis, vie54ja L. ir S. Didiiuliq biblioteka, B. Buivydaites, A. Baranausko
ir A. Vienuolio Zukausko memorialiniu muzieiumi, Anvkidiu regioniniu u ir kt. Pasaulio



anyk5tenq bendrijos kvietimu mokyklos a5tuntokai aktyviai dalyvavo Anyk5diq Akademijos
uZsiemimuose.

Auk5ta pedagogrl kvalifikacija leido dalintis gerqa patirtimi su kolegomis. Dalyvavome
Ugdymo pletotes centro projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojq bendryjq ir dalykiniq
kompetencijq tobulinimas" skelbtoje staZuodiq atrankoje. lveikus atrank4, mlsq mokykloje
staZavosi trys mokytojai iS Kretingos, Kauno ir PaneveZio. StaZuotg ,,Ugdymo proceso

efektyvinimas netradicinese erdvese, nukreiptas i kiekvieno mokinio individuali4 paiang1"
parenge trys mokyklos pedagogai. Vykdyta antikorupcinio ugdymo sklaida Svietimo centro ,,Pro-
Didakta" ekspertams i5 Moldovos.

Skatinau mokyojus aktyviai dalyvauti visuomeniniame Anyk5diq kra5to g1ruenime, padejau
rengti ir vykdyti projektus. Organizuota vaikq vasaros stovykla ,,Tik-ejimas". Parengtas ir
ivykdytas bendruomenes projektas ,,Lai sklinda Kaledq dvasia". lgyvendinant 5i projekt4
bendradarbiauta su Anyk5diq Neigaliqiq draugija. Abu projektus finansavo Anyk5diq rajono
savivaldybe.

Padekos ra5tais paskatinau 6 darbuotojus. Trys aktyviausi mokytojai apdovanoti

,,Simtmedio Zenklu".
VykdZiau ugdymo proceso stebesen4. Kartu su pavaduotojais ugdymui stebeta daugiau kaip

po 70 pamokq. Pamokos aptartos individualiai su kiekvienu mokytoju, pasidZiaugla sekmes
atvejais, pasitarta kaip tobulinti pamok4.

Pateikiau sifllymus Metodines tarybos darbo efektyvinimui. Nutarta kiekvienai metodinei
grupei organizuoti bent vien4 netradicinio ugdymo dien4.

UZsienio kalbq mokytojq metodine gupe organizavo uZsienio kalbq dien4 ,$alba - tai
langas i pasauli", kurios metu mokiniai dalyvavo protm[Siuose, Zaide Kahoot, naudodamiesi
informacinemi s technolo gij omi s ie5koj o lobio.

,,Tyrinekime ir atraskime" - tiksliqiq ir gamtos mokslq metodines grupes netradicinio
ugdymo(si) diena. Si4 dien4 mokiniai gilino sveikos gyvensenos lgfldZius, atliko idomiuosius
bandymus, ,,ragavo mokslo sriubos", kfrre kilimus i5 gamtiniq medZiag4. Zaisdami iaidim4
,,PaLink Anyk5diq regionini parkq", susipaZino su unikalia parko gamta ir kultOros paveldu,
savitomis vertybemis ir kra5tovaizdiliu. Su Anykidiq kraito gamtos i5tekliais, naudojamais
pramoneje, susipaZinta AB,,Anyk5diq kvarcas".

Netradiciniq menq - technologijq pamokq metu mokiniai diskutavo su projekto ,,Varom i
vasar4" dalyviais, klausesi muzikos mokyklos aukletiniq ir jq molqrtojq koncerto, Zilrejo
septintokq spektakli, bendravo su Anyk5diq kultflros centro reZisieriumi.

Humanitariniq ir socialiniq mokslq mokytojq metodine grupe vykde pilieti5kumo iniciatyv4

,,Raktai i5 paliktq namr1". Si diena buvo skirta Gedulo ir Vilties dienai pamineti. Mokslo metus

uZbaige kfino kultfiros mokytojq organizuota sporto Svente.

Pradiniq klasiq mokyojai jau antrus metus rugsejo menesi organizavo netradicinio ugdymo
dien4 ,,Auginu ir dalinuosi". Mokiniai dalyvavo viktorinoje, konkursuose, keliavo uZduodiq
labirintais. Baigiantis pamokoms, mokyklos kiemelyje visi vai5inosi nuostabaus skonio sriuba,
kuriai virti panaudotos mokyklos lysvese padiq uZaugintos darZoves.

Mokslo metq pabaigoje organizavome metoding dien4 ,,PasiteisinE Siuolaikines pamokos
b[dai ir metodai", kurios metu kiekvienas mokytojas pristate po 2 pasiteisinusius metodus.

Metodine taryba apibendrino pateikt4 medliagq ir paruo5e elektronini leidini.
Produktyviai dirbo Vaiko geroves komisija. Ivyko 25 posedZiai. PosedZiq metu buvo

svarstoma pagalba mokiniams, jq tevams (globejams), aptariamos ugdymo(si) problemos ir
paianga.

Siekiant patenkinti pagalbos mokiniui poreiki, suradau galimybg papildyti pagalbos

mokiniui specialistq komand4. Siuo metu mokykloje dirba - socialinis pedagogas, du specialieji
pedagogai, logopedas, psichologas ir trys mokytojo padejejai.

54 mokiniams teikiama specialiqlq pedagogq pagalba. Mokytojai konsultuoti rengiant
individualizuotas bei pritaikytas programas, bendrauta su specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq
mokiniq tevais (globejais) del mokiniq mokymosi sekmiq ar nesekmiq.

100 mokiniu suteiktos psichologines konsultaciios. 76 tOvai konsultuoti del ir+ vai
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emociniq bei mokymosi sunkumq, klinikiniq problemq, mokyklos nelankymo, smurto ar patydiq,
bendravimo problemq. lgyvendinta patydiq prevencijos programa OLWEUS (OPKUS). 2018 m.
mokykla tapo sertifikuota OLWEUS mokykla. UZtikrinu, kad programos igyvendinime dalyvautq
visa mokyklos bendruomend.

Gerindama tevq pedagogini Svietim4, organizavau paskaitas tevams: ,,Elgesio sunkumq
turindiq vaikq ypatumai, prieZastys ir sprendimai", ,,Bendravimo su vaikais i5S[kiai ir
galimybes". Vyko tri5aliai susitikimai mokinys-mokytojas-tevai, kuriq metu buvo sprendZiamos
iSkilusios problemos bei numatomos pasiekimq ir paZangos gerejimo galimybes.

Surengtos dvi atviry dury dienos b[simiems pirmokams, kuriq metu biisimi mokiniai
susipaZino su mokytojomis ir mokykla, o jq teveliai su mokyklos sifilomomis ugdymo(si)
galimybemis.

Sudariau s4lygas informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 5-10 klasiq
mokiniams gavimui visuotineje atvirq dury dienoje ,,Sok i tevq klumpes" tevq darbovietese,
i5vykose iprofesinio rengimo centrus Utenoje, Alantoje, KupiSkyje, Ukmergeje, AnykSdiuose.

Mokykla priklauso ,,Sveikat4 stiprinandiq mokyklq" tinklui. Skatindama vaikq sveik4
gyvensen4, inicijavau dalyvavim4 nacionaliniq renginiq cikle ,,Sveikat4 stiprinandiq mokyklq
banga per Lietuv4 2018". Vis4 savaitg vyko edukacines pamokos, viktorinos, paskaitos. Jq metu
mokiniai susipaZino su sveikos mitybos principais, pirmosios pagalbos ABC. Kaip ir kasmet
vyko projekto ,,Mums rflpi sveikata", finansuojamo Anyk5diq savivaldybes biudZeto leSomis,
mokyklos bendruomenes sporto ir sveikatingumo Sventes. Trys pradinukq klases dalyvavo
,,Pirmojoje olimpineje savaiteje"- Svietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijq ir
Olimpinio komiteto projekte.

UZtikrinu dalyvavavim4 pilieti5kum4 ugdandiuose renginiuose, akcijose, iniciatyvose.
Antikorupcijos dienai pamineti pie5eme skaidrumo vOliavas, dalyvavome iniciatyvose,,Atmintis
gyva, nes liudija", ,,Atminties kelias", respublikiniame begime ,,Algimanto apygardos partizanq
keliais" Simoniq girioje ir kt. Tarptautiniame Solidarumo begime 250 vaikq aukomis pareme
Ukrainos vaikus, nukentejusius nuo karo.

Mokykloje vyko daug tradiciniq renginiq: Rugsejo l-osios Svente, Mokytojo dienos
paminejimas, Kaziuko muge, Kalediniai renginiai ir labdaros akcijos. Organizuotas ivairiq
renginiq ciklas Lietuvos valstybes Simtmediui pamineti: Sventinis koncertas, pie5iniq albumas

,,Linkejimas - pasiZadejimas Lietuvai", nuotraukq albumas ,,Simtas gery darbq Lietuvai",
kaledinis karnavalas ,$elione Lietuvos Simtmediu". Tradicine tampandioje Sventeje ,,Mes jumis
didZiuojames" Pirmflno Zenklais apdovanoti 68 mokiniai, o jq tevams iteiktos padekos.

Inicijavau Antano Baranausko vardo suteikimo mokyklai paminejim4,,AS sugriZtu i savo
mokykl4". Pakviesti buvg mokyklos mokiniai idomiai vede pamokas, kuriose dalijosi savo
sekmes istorijomis.

Sudariau s4lygas veiklai ir padejau mokyklos reZisieriui suburti mokiniq teatro grupg.
Spektaklis Kazio Borutos ,,Jurgio Paketurio klajonds", parodyas mokiniams, tdvams, Debeikiq
socialines globos namq gyventojams. Skatinu mokytojq teatro grupes veikl4. Pastatytas spektaklis

,,Noriu pasakyti" subflre mokyklos bendruomeng mokslo metq uZbaigimui. Dalyvavome teatry
festivalyje Utenos rajone, Tauragnuose ,,Prie Moko", AZuoZeriq bendruomenes Sventeje ir kt.

Stiprinau mokyklos materialing buQ. Kad ugdymo(si) procesas taptq idomesnis,
patrauklesnis isiqrta ,,interaktyvi^ siena" Jumpido su Kinect kamera, atnaujinta sporto sale
(perdaZyta 647 m'sienq ir 695 m' grindq ploto), mokytojq kambarys (pakeista grindq danga ir
perdaZytos sienos). Pakeisti mokyklos pastato 24 langa| Antrame auk5te mokinius dZiugina
Sachmatai milZinai.

Per biudZetinius metus mokykloje vykdyti 256 vie5ieji pirkimai, kuriq verte 89 976 Eur.
Informacinemis priemonemis (CVP IS) vykdyti 2 pirkimai trt n 052 Eur. CPO vykdyti 3

pirkimai vi20 502 Eur.
Projektinei veiklai vykdyti gauta 68 481 Ew.,2 proc. gyventojq pajamq mokesdio ir lmoniq

paramos 1 100 Eur., i5 kitq galimq finansavimo Saltiniq gauta 6 000 Eur.
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II SKYRIUS
METU vEIKLOS uZnuOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

indiniai nra6ius veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

1. 1. Skatinti
kolegialq mokytojq
mokym4si.

Organizuoti 3

seminary cikl4 apie
ger4 pamok4pagal
Siuolaiking
ugdymo(si)
paradigm4.

Organizuotas 3 seminarq
ciklas iki 2018-06-15.
Kiekvienas vadovas per
savaitg stebes ne maiiau
kaip 2 pamokas. UZtikrinta
griZtamoji prieZiflra
mokytojo, kuris vede
ne5iuolaiki5k4 pamok4.
Tokio mokytojo stebeta ne
maliau kaip 3 pamokos.

Organizuotas 3

seminary ciklas.
Pedagogai
patobulino
mokymo(si
proceso valdymo
kompetencij4,
kuri4 patvirtina
18 val. trukmes
kvalifikacijos
tobulinimo
paZymejimas

,,Siuolaikines
pamokos
vadyba".Stebejau
i5 viso 72
pamokas.
PasidZiaugta
sekmes atvejais ir
aptartos
tobulintos sritys.

1.2. {rengti naujas
netradicines erdves
mokykloje.

[rengtos
netradicines
erdves, priemones
taikomos mokiniq
fiziniam aktyvumui
skatinti, naudoti
ugdymo procese.

lrengtos netradicines erdves
mokyklos vidaus patalpose:

,,Interaklyvi siena" iki 2018-
05-0 t, netradicine erdve
vyresni qj q klasiq mokiniams
pilieti5kumo ugdymui iki
2018-11-31

Trediame aukSte

irengta
,,Interaktyvi
siena" mokiniq
ftziniam
aktyvumui
skatinti
(pailgintos dienos
grupes
lankytojams).
Antrame auklte
parengta ilgalaike
paroda ,,Misija
Sibiras" mokiniq
pilietiSkumui
usdvti.

1.3. Pletoti
bendradarbiavim4 su
kitomis Svietimo

istaigomis.

Vykdyti
konsultacinf,
informacini
bendradarbiavim4
su projekto ,,Naujq
gamtos mokslq
bendrojo ugdymo
modeliu kflrimas"

Sudaryta darbo grupe
projekto veikloms vykdyti
iki 2018-02-01
Pasira5yta bendradarbiavimo
sutartis su Svedasq J.Tumo-
VaiZganto gimnazija del
projekto veiklq vykdymo iki
2018-04-01

Sudaryta darbo
grupe, pasira5yta

bendradarbiavimo
sutartis, sukurta
40 integruotq
pamokq planq.

{vyko 6

susitikimai su



b

partneriu. Konsultacijq ir susitikimq
skaidius su projekto
partneriu ne maiiau 6 iki
2018-t2-31

projekto
partneriais.

1.4. Stiprinti gabiq
mokiniq mokymosi
motyvacij4.

Atrinkti 7 klasiq
gabiq mokinirl
darbai vizitams !
projekto
,,Stebejimu ir
tyrimais pa:zinta
upiq ekosistema"
partneriq
mokyklas.

Sudaryta mokiniq darbq
vertinimo grupe, atrinkti
geriausiai ivertintq darbq
mokiniai. Organizuota ne

maiiau kaip 3 mokytojq ir
ne maZiau kaip 3 mokiniq
i5vyka i Kroatij4 iki 2018-
06-01.
Organizuota ne maZiau kaip
3 mokytojq ir ne maiiau
kaip 3 mokiniq iSvyka i
Vokietijq iki 2018-12-
0l.Projekto
pavieSintos
interneto

veiklos
mokyklos

svetaineje,
vietineje spaudoje,
pasidalinta gerqi,a patirtimi
rajono metodiniq btreliq
pasitarimuose (pasibaigus
projektui).

Sudaryta mokiniq
darbq vertinimo
gnrpe, atrinkti
geriausiai

ivertintq darbq
mokiniai.
Organizuota 3

mokytojq ir 3

mokiniq i5vyka i
Kroatij4 2018-
04-23127
Organizuota 3

mokytojq ir 3

mokiniq iSvyka !
Vokietij4 2018-
09-22128
.Projekto veiklos
pavieSintos
mokyklos
interneto
svetaineje,
vietineje
spaudoie.

L5. Sustiprinti
technologini ugdym4

Sukomplektuota,
sustiprinta
elektronikos
mokymo baze.

lsigyta 15 vnt. eleklronikos
mokomqjq rinkiniq 5-10 kl.
iki 2018-09-01

{sigyta 15 vnt.
eleklronikos
mokomqjq
rinkiniq 5-10 kl.
2018-06-18

1.6 Pagerinti
neformaliojo
Svietimo rezultatus.

Organizuoti
neformaliojo
Svietimo
uZsiemimq
praktiniq veiklq
pristatym4 1-10
klasiq mokiniams.

Pristatyta 28 neformaliojo
Svietimo uisiemimq praktine
veikla mokiniams.
Direkciniame pasitarime
mokyklos administracija ir
bflreliq vadovai aptare
pristatymo rezultatus ir
neformaliojo Svietimo
perspektyvas ateinantiems
metams (iki 20 1 8-06-1 5)

20t8-0s-23124
pristat5rta 28
neformaliojo
Svietimo
uZsiemimq
praktine veikla
mokiniams.
Direkciniame
pasitarime
mokyklos
administracija ir
bflreliq vadovai
aptare pristatymo
rezultatus ir
neformaliojo
Svietimo
perspektyvas
ateinantiems
metams.
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2. ULduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies dOl numatytq rizikq (iei tokiq buvo)

3. tlZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma. iei bu likta napildom

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISTVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

I t buvo atlr svariu istaigos veiklos rezultatams
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Pasirengti ir igyvendinti etatini mokytojq darbo
apmokdjimq nuo 201 8-09-03

Pakeista darbuotojq darbo apmokejimo
sistema (direklores 2018-09-03

isakymas Nr.V-193)
Pedagogams nusta[rta darbo kr0vio
sandara 2018-2019 m.m. (direktores
20 1 8-09-03 isakymas Nr.P-94)
Parengti mokytojq pareigybiq
apra5ymai (direktores 2018-09-03

isakymas Nr.V-197)
Patvirtinti darbuotojq darbo grafikai
2018-2019 m.m. (direktores 20 I 8-09-03

isakymas Nr.V-195)
3.2.

3.3.

4. usiu metu veiklos uzc tokiu buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nusta{rtos
uZduotys iwkdWos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

4.2.

5. rezulta kdant uZduotis mas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
5.1. UZduotys iwkdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai X
5.2. Uildtrotys i5 esmes ilykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai tr
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinarnai E
5.4. UZduotys neirykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinarnai n

6.1. etimo istai rtneryste ir bendradarbi avimas.
6.2. etimo istai strukII iStekli

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)
'e/L-zy'y'!-

(vardas(ftavard|)
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TV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Mokyklos taryba direktores 2018 metq veiklos
ataskait4 vertina labai gerai. Numatytos uZduotys pilnai ivykdytos ir net vir5ijo kai kuriuos
rodiklius. Geba sutelkti mokyklos bendruomeng ir vadovauti jai, todel pasiekiama puikiq rezultatq
igyvendinant mokyklos tikslus, veiklos programq.

vardas ir pavarde)paraias)

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotoj q atstovavim4 i gyvendi nanti s asmuo )

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir siElymai:

,ffi
pareigas igyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

TV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys

,11-of l/

nustatomos ne maZiau 3 ir ne dau kai )5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustat5rtos

uZduotys ivykdytos)
9. 1. Stiprinti vadybines
kompetencijas.

{gytos naujos profesines
kompetencijos
dalyvauj ant kvalifi kacij os
tobulinimo programoje
mokyklu vadovams.

Dalyvauta ne maiiau kaip 40
val. akredituotoje mokyklq
vadovq kvalifikacijos
tobulinimo programoje.

9.2. Skatinti ir pletoti darbuotojq
lyderystg.

Organizuoti
,,Erasmus*"2
partnerystes projekto
,,Ecosystem river
approached by
observation and
experience* 4-qi
mobiluma Anvkidiuose.

Organizuotas Rumunijos,
Kroatijos, Vokietijos ir
Lietuvos (A. Baranausko pagr.
mokykla) mobilumas,,Turizrno

itaka upirl ekosistemai"
AnykSdiuose iki 2019-06-01.
Organizuotas ne maLiau 3

pedagozu stebeiimo vizitas i

?nbtfos
D.

fiLktDke I t2?@'

(vardas ir pavarde)
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BARTALOME-
ORIHUELA miesto
pradineje mokykloje.
Dalyvauti Lietuvos ir

Lenkijos jaunimo mainq
fondo le5omis 2019
metais finansuojamq
projektq atrankoje.
Inicijuoti 2 mokytojq
dalyvavimq LL3
Neformaliose studij ose.

Stebejimo
Ispanijoje

vizitas
SAN

Ispanij4,,Erasmus*" mokymo
mobilumui projekte
,,K0rybiSkas ir inovatyvus
mokytojas motyvuotas
mokinys" iki 2019-09-01.
Projekto veiklos pavie5intos
mokyklos interneto svetaineje,
gerqJa patirtimi pasidalinta su
mokyklos pedagogais.
Parengta ir pateikta paraiSka

,,Mes tokie skirtingi, bet ir
panaSfrs" Lietuvos ir Lenkijos
jaunimo mainq programai.
Ne maiiau 2 mokytojai
dalyvauja LL3 Neformaliose
studijose.

9.3. Pagerinti turimos
multifunkcines ugdymo(si)
bazes panaudojim4 ugdymo
procese.

Vykdyti ugdymo proceso
stebesen4 del IKT,
projekto ,,Mokyklq
apr0pinimas gamtos ir
technologiniq mokslq
priemondmis" gautq
priemoniq tikslingo
naudojimo ugdymo
procese.
Organizuoti mokymai,
tobulinantys mokytojq
skaitmenines
kompetenciias.

Stebeta ne maZiau 70 pamokq,
i5 jq 10 gamtos mokslq
laboratorijoje. Ne maLiau 60
proc. stebetq pamoktl
naudojama IKT.
Organizuoti 2 mokymai iki
Iapkridio men.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti nelvykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

//,/*;,
20-o'?-o4

(vardas ir pavarde)

lf =--------l-hre@,o,
@ininy'oteisesir (para5as)
(data)
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

s"tipfri"uV >r.26,r."
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)
(data) 

/ro/q -ru- uy'

10 l. Nedarbin
10.2.

I 0.3. Finansavimo trikdZiai.


