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1. Pamokos vadybos tobulinimas, naudojant patrauklius mokymo(si) metodus ir
priemones ir pagalba mokiniui.

Siekiant asmenines kiekvieno mokinio paZangos, buvo tobulinamos pamokos planavimo ir
organizavimo kompetencijos, vedamos pamokos netradicinese aplinkose, integruotos pamokos,

organizuojamos tyrimines veiklos. Mokymosi paZangos stebdsena vykdoma pagal patvirtint4

mokiniq individualios paZangos stebejimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apraS4.

Siekiama keisti mokyojo vaidmeni ugdymo procese, skatinama nuolat stebeti kiekvieno mokinio

asmening palang1, sudaryti s4lygas mokiniui patirti mokymosi sekmg.

2020 m. spalio 9 d. direktoriaus isakymu Nr. V1-98 patvirtintas Mokiniq pasiekimq gerinimo

priemoniq planas, kurio tikslas - siekti kiekvieno mokinio asmenines paZangos per tam tikr4laik4,
atsiZvelgiant i mokymosi start4 bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalq temp4 ir
bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus.

Mokytojq, visq pedagoginiq darbuotojq sutelktumo, bendradarbiavimo, kruop5taus darbo,

nuojirdaus bendravimo su tdvais deka sekmingai iveiktas pirmasis karantinas. Per trump4 laik4

mokytojai i$moko dirbti lvairiose virtualiose mokymo aplinkose, pasirinkti vaizdo konferencijq,

apklausq irankius, nusprgsti, koki pasirinkti internete skaitmenini turini pamokoms, kokiu biidu

perduoti mokiniams, tevams reikiam4 informacij4, pateikti uZduotis. Priesmokyklinukq ir pradinukg

mokymui mokytojai naudojo Padlet mokymo platform4, TAMO elektronini dienyn4 it vaizdo

konferencijq programq ,,Zoom", EMA ir ,,EDUKA klase" virtualias mokymo aplinkas, ivairias
skaitmenines ugdymo turinio priemones. Su tevais (globejais, rupintojais) buvo bendraujama per

TAMO dienyn4, klasiq,,Facebook" grupese, telefonu, messenger programa. 5-10 klasese mokymui

buvo pasirinkta Google Classroom platforma, i kuri4 kiekvienq dien4 keliamos uZduotys mokiniams.

Stebeta ir fiksuota mokiniq asmenind paLanga, tadiau reikia tureti omenyje, kad mokiniq

mokymosi ir mokytojq darbo s4lygos karantino laikotarpiu Zenkliai skyresi nuo I-ojo pusmedio

mokymo(si) sElygq.

1 lentele. 1-4 klasiu mokiniu asmenind ioaLarsa ir lankomumas Q0l9-2020 m.m.
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1-4 klasiq mokiniq paLanga ir pasiekimai II pusmetyje lyginant su 2020 mefi4l pusmediu

pagerejo: pirmose klasese - 3%, Viena mokind, rekomendavus PPT tarnybai, buvo palikta kartoti
kurs4. Antrose klasese - 1,9 oA, trediose klasese - 2,9 o 

, ketvirtose - 2,6 oh.

Antrame pusmetyje fiksuotas maZesnis praleistq pamokq skaidius. I3,2 pamokomis sumaZejo

vidutinis 1 mokinio per mokslo metus praleistq pamokq skaidius del nepateisinamq prieZasdiq.

2 lentele. 5-10 klasiu mokiniu asmenine mokvmosi ir lankomumas (2019-2020 m.m.

5-7 klasiq mokiniq rezultatarrts taip pat itakos turejo nuotolinis mokymas(is). Sunkiau buvo
penktq klasiq mokiniams, nes reikejo jungtis prie vaizdo pamokq ir daugiau dirbti savarankiSkai.

Siems vaikams buvo reikalinga didesne tevq pagalba.IS besimokandiq 5-7 klasese 37o/o mokinh4
padare asmening paLang4. Lankomumas, lyginant pusmedius, pagerejo. Vaikai dirbo namuose, del

to sumaZejo pamokq praleidimq be pateisinamos prieZasties. Jei pirm4ji pusmeti 5-7 kl. vienam
mokiniui teko 34 praleistos pamokos, i5 kuriq 6,4 pamokos praleistos be pateisinamos prieZasties,

tai II -qji pusmeti vienam mokiniui tenka 10,45 praleistos pamokos, i5 kuriq tik 3,5 praleistos be

pateisinamos prieZasties.
Zetkliq paLangq padare 8 klases mokiniai, nes stengdsi pagerinti paLymio vidurki, noredami

toliau mokytis gimnazijoje. 10 klaseje I-ojo pusmedio dideli praleistq pamokq skaidiq leme vienos

mokines praleistos pamokos. Ji beveik nelanke mokyklos. Jos mokyklos lankomumo problema buvo

aptaiama mokyklo s ir savivaldybe s VGK po sedZiuose.

Mokykla 2020 m.lapkridio men. dalyvavo nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime. 5

klasiq mokiniai, jau besimokydami nuotoliniu btidu, atliko matematikos ir pasaulio paZinimo

uZduotis. Rezultatai nera lyginami su rezultatais Salyje, nes mokiniq atlikimo s4lygos buvo
nevienodos.

3 lentele. I5 NMVA gauta apibendrinta 5 klases mokiniq NMPP informacija
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Jau nuo pat pirmojo karantino pabaigos mokytojai tobulino nuotolinio mokymo gebejimus,
visi dalyvavo darbo,,Office 365" sistemoje ir su Microsoft TEAMS programamokymuose. Didejant
koronaviruso gresmei Sis pasiruo5imas buvo dar sustiprintas, sudarant mokykloje geriau IT
ivaldZiusiq darbuotojq-konsultantrl grupg, rengiamos konsultacijos atskiroms mokytojq grupems
pagal atskiras temas. fsivertinus pirmojo karantino patirti, 2020 m. rugsejo 30 d. direktoriaus

isakymu Nr. Vl-93 naujai patvirtintas mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo btidu tvarkos apraSas.

Gavus le5as skaitmeniniam turiniui, irangai ir mokytojq skaitmeninei kompetencijai tobulinti,
sudarytos sutartys su UAB ,,E.mokykla" del licencijq mokyojams ir mokiniams naudotis EMA
sistema, taip pat su UAB ,,Sviesa" del naudojimosi ,,EDUKA klase" skaitmenine mokymo(si)
aplinka. Mokiniai taip pat turejo galimybg naudotis skaitmenine ,,Vyturio" biblioteka, nes kai
kuriems labiau patinka skaity'ti programinius kDrinius elektroninese knygose. ,,EDUKA klase",
EMA sistema padeda mokytojams ne tik pasiruoSti, bet ir vesti pamokas, leidZia greitai ir tiksliai
ivertinti mokiniq pfrangq. Darbas gali vykti grupdse, nes patogiai ir lengvai galima priskirti grupems
mokom4j4 medLiag4 ir stebeti rezultatus. Gausu uZduodiq pamokoms, igyvendinta
individualizavimo ir diferencijavimo funkcija - mokytojas turi galimybg matyti uZduodiq
sudetingumo lygi ir paskirti skirtingo lygio uZduotis atskiriems mokiniams ar jq grupems bei
paLymetr, iki kada jos turi bDti atliktos. Taip pat galima kurti savo testo tipo ar atviras uZduotis ir
paskirti jas mokiniams. Mokl'tojas turi galimybg perZirireti mokiniq rezultatus. Mokiniai savo
aplinkoje gali skaityti skaitmeninius vadovelius bei atlikti mokyojo pateiktas uZduotis, gauti greit4
grlLtamqi ry5i ir matyti savo paZang4. Be to, darbas Siose aplinkose paivairina mokym4 ir kasdieniu
ir nuotoliniu b[du, daro ji patrauklesni.

Skaitmeniniams mokymo(si) i5tekliams panaudota 67 proc. skaitmeninio ugdymo pletrai
skirtq le5q iki 2020 m. gruodZio 31 d., kita dalis skirta IKT irangai isigfi pagal poreikius
(kompiuteriams, kameroms, grafinems planSetems). Gavus le5as 2021 metams, planuojame didinti
licencijq isigijimq mokymuisi ,,EMA" ir ,,EDUKA klasd" aplinkose, apimant daugiau klasiq ir
mokomqjrl dalykq.

2. Mokiniq individualios savirai5kos galimybiq pldtojimas ir asmeninds pilietinds
atsakomyb6s ugdymas. Mokiniq gebejimams ir savirai5kai tobulinti nuo mokslo metq pradZios
buvo sudarytos s4lygos lankyti bDrelius ir dalyvauti ivairiose projektinese veiklose. AtsiZvelgus i
mokiniq poreikius, buvo parengtos ir vykdomos 32 neformaliojo Svietimo programos, numatandios

ivairias menines, kurybines, informaciniq technologijq, sportines, praktines ir paZintines veiklas,
socialinio-emocinio intelekto ugdymo uZsiemimus. Pavasari mokiniai ir mokytojai, dirbdami
nuotoliniu budu, susidiire su iSSrlkiais, tadiau neformalioji veikla r,yko i5radingai.

Kiekvienam pusmediui sudaromas mokyklos renginiq planas, i darbo grupg itraukiant mokiniq
tarybos ir mokyklos tarybos narius, Mokykloje buvo Svendiamos ir tradicines, religines ir valstybines
Sventes, tradiciniai renginiai. Nors karantinas smarkiai pakoregavo renginiq tvarkaraSti, mokykloje
buvo suorganizuoti Sie renginiai: ,,Pilietiniq iniciatyvq diena 1-10 k1.", renginys 2 kl. ,,Mlsq vanduo
ir duona-geltona, Lalia, raudona", renginys ,,TrisdeSimt laisves metq", tradiciniu tapgs ir
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emocijq dovanojantis Padekq vakaras ,,NeSu saulg Tau i delnus", jaukios paskutines mokytojq
pamokos 4,8 t 10 klasese.

Mokykla pletojo pasirinkt4 gamtamoksling - ekologing ugdymo krypti, mokiniq ugdymo
formos buvo siejamos su mus supandios aplinkos paZinimu, gilinimusi igyv4j4 garnt4, tyrimine,
ekologine, projektine Sios krypties veikla. Ugdymo plane numatytos ir organizuojamos ekologiniq,
gamtamoksliniq, tyriminiq, projektiniq veiklq dienos. Prie5mokyklinio ugdymo vaikai bei
pradinukai vykde gamtamokslini projekt4,,Mi5kas", kurio metu gilinosi i mi5ke augandiq medZiq,
samanr+, grybq savybes. Rinko medLiagq apie Zveris, pauk5dius , vabzdLius, j4 analizavo, formulavo
iSvadas.

Rugpj[dio pabaiga, rugsejis ir spalis mokyklos bendruomenes nariams buvo ypad aktyvds
menesiai, igyvendinant laimet4 sporto projekt4 ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu". I5 viso per tris
rudens mdnesius buvo igyvendinta 12 skirtingo pob[dZio fizinio aktyvumo veiklq. I5vykos dviradiais

,,Nemuno tako" trasa, sporto blreli lankantys pradiniq klasiq mokiniai iSmoko teisingai naudotis
SiaurietiSko ejimo lazdomis, aptare tokio ejimo naudingum4 ir reik5mingum4 fizinei ir emocinei
Zmogaus sveikatai, mi5ke tyrinejo juos supandi4 gamt4. Projektas ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu."
bendrai finansuojamas valstybes Sporto remimo fondo le5omis, kur!administruoja Svietimo, mokslo
ir sporto ministerija ir Svietimo mainq paramos fondas. Sporto projekto tikslas - mokyklos
bendruomenes fizinio aktyvumo didinimas, emocinds ir fizines sveikatos stiprinimas, sveiko
gyvenimo budo skatinimas, didinant sportuojandiqjq ir aktyviai laisvalaiki leidZiandiq Zmoniq
skaidiq, itraukiant asmenis, turindius specialiqjq poreikiq ir (ar) negali4.

3. Mokytojq kompetencijg tobulinimas. Metq eigoje mokytojai nuolat tobulino
kompetencijas, kele kvalifikacij4. Ypad daug i5klausd seminary ruo5iantis nuotoliniam mokymui.
Visi mo$tojai dalyvavo ,,Microsoft 365* mokymuose. PaZymetini ,,Patydiq prevencija ir
intervencija", ,,Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti ipagalbq?",
,,Refleksija: kaip j4 panaudoti kokybi5kam griLtamajam rySiui", ,,Emocinis atsparumas. Praktines
rekomendacijos". Rudeni startavo nauja mokytojq kvalifikacijos kelimo programa ,,Mokiniq
mokymosi gerinimas: asmenines kiekvieno paLangos link". Buvo organizuojamos ,,Pedagoginds
praktines dirbtuvds". Jq metu pradinio ugdymo mokytojos dalijosi ugdymo metodais, kurie skatina
mokiniq kurybiSkum4, technologines kDrybos ir informatikos igfldZius. Buvo i5bandomos naujos
kompiuterinds programos, vyko dalijimasis sekmes istorijomis, dirbant nuotoliniu bldu.

4. Saugios ir motyvuojaniios mokymosi) aplinkos kflrimas bei emocinOs vaikq gerovds
stiprinimas. Mokykloje siekiama kurti saugiq, pozityvi4, tinkam4 vaikq emociniam vystymuisi,
draugi5k4 tiek klases, tiek mokyklos aplink4. Nuo 2015 metq dalyvaujame Olweus patydiq
prevencijos programoje, organizuojami renginiai, akcijos, vykdomi projektai, kuriq vienas i5 tikslq
- skatinti mokinius tinkamai bendrauti, dirbti komandoje ir blti toleranti5kiems vienas kito atZvilgiu.
Kasmet atliekamos mokiniq apklausos rodo, kad patydiq kiekis mokykloje maidja. Dar kart4 Siais

mokslo metais gavome ,,Olweus" mokyklos vard4 ir Zenkliukq uZ sekmingai vykdom4 ,,Olweus"
patydiq prevencijos program4. Tai bendro visos mokyklos bendruomenes darbo rezultatas. Kasmet
vis aktyviau i 5i4 veikl4 isitraukia tdvai, nes nemaZa dalis patydiq vyksta pasibaigus ugdymo
veikloms mokykloje.

Susiblrusi iniciatyviq mokyklos administracijos, mokytojq, mokiniq tevq komanda parenge

,,Pozityvios mokymo(si) ir tinkamo vaikq emocinio vystymosi aplinkos ktrimo" projekt4 Q020-
2020 m.), kuri igyvendinant siekiama padeti mokiniams igyti ir sekmingai naudoti socialinius ir
emocinius gebejimus, uZtikrinti mokymosi paLangEir sekmg kiekvienam mokiniui, puoseleti darnius
tarpusavio santykius bendruomeneje ir stiprinti atsaking4 elgesivisuomeneje. Numatytos priemonds
mokyklos savivaldos, komandinio darbo ir darbo grupiq veiklos stiprinimui, sprendZiant aktualius
mokyklos gyvenimo klausimus, skatinant bendruomends narius aktyviau isitraukti i mokyklos
veikl4, keliamq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4 (,,Atvinl dur,+ dienos" tevams, aktyviq tevq klubo
kflrimas, darbo grupiu pasitarimai svarbiais mokyklos gyvenimo klausimais, susitikimai ,,Valanda
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germlmo
platr4

mokiniq
poreikius

igyvendintos
pagalbos
priemonds

asmenlnlus
pasiekimus ne
maZiau nei 5
proc., skaidius.
o Mokinirl
pasiekimq
patikrinimq
rczultatai
auk5tesni 5 proc.
o SumaZintas
pamokq, praleistq
be pateisinandios
prieZasties,
skaidius 5 proc.

. Mokinirl asmeniniai mokymosi tikslai ir
asmeninds bei socialines kompetencijos buvo
stebimos ir fiksuojamos paZangos lsivertinimo
lapuose, aptarrama kart4 per men. klasiq val.
metu ar individualiai su mokiniu. Ne rediau
kaip2 kartus per metus - su mokinio tevais.
o Mokymosi motyvacijai didinti, pamokq
kokybei gerinti: naudotos skaitmenines
priemones (Ema, EDUKA klase ir kt.),
vedamos pamokos netradicinese erdvdse,
integruotos pamokos, mokytojai skatinti
rykdl'ti tyrimines, projektines, ktrybines
veiklas.
o Stebeta ir spalio men. aptarta I,5 ir naujai
atr,ykusiq mokiniq adaptacij a.

o Pailgintos dienos mokiniq grupese
organizuotas namq darbq atlikimas.
o Buvo vykdomos matematikos, lietuviq
kalbos, uZsienio kalbq, biologijos ir fizikos
konsultacijos mokymosi sunkumq turintiems
mokiniams.
o Vyko matematikos, lietuviq, chemijos
uZsiemimai gabiems mokiniams.
o Mokiniq asmeninds paZangos pasiekimq ir
praleistq pamokq analizes rezultatai pateikti
aukSdiau, 1 ir 2 lentelese.
o 5 klasiq mokiniq NMPP rezultatai pateikti
auk5diau, 3 lenteleie.

1.2. Kurti
pozityviq
mokyrnosi
aplink4 ir
rDpintis
mokiniq bei
mokytojq
emocine
gerove.

Sukurta
psichologiSkai
jauki,
skatinanti ir
palaikanti
mokyklos
aplinka,
inicijuojamos
veiklos,
stiprinandios
bendruomenes
nariq
socialum4,
tvarius
santykius.

o ParuoStas ir
patvirtintas
poziryvios
mokymosi
aplinkos ir
emocinds
gerovds k[rimo
planas.
o {gyvendintq
priemoniq
pozityviai
mokymosi
aplinkai ir
emocinei vaikq
gerovei kurti,
skaidius.
o Atlikta
igyvendintq
priemoniq
poveikio anahze-

o Parenglas pozityvios mokymo(si) ir
tinkamo vaikq emocinio vystymosi aplinkos
kflrimo projektas 2020-2022 m.
o {gyvendintos/igyvendinamos 5

priemonds:
kuriama ramesnd aplinka (skambudiai tik i
pamokfl;
- organizuoti bendri klases-Seimos renginiai,
iSvykos;
- suburtas aktyviq tevq klubas;
- darbo grupiq, koordinuotos pagalbos
mokiniui pasitarimai svarbiais mokyklos
gyvenimo klausimais, susitikimai,,Valanda su

direktore";
- judriqjq pertraukq organizavimas;
- sukurtos 2 edukacines - poilsio zonos;
- numatytos ugdymo plane ir organizuotos
atskiros dienos gamtamokslinei veiklai
(tyriminei, proj ektinei, ktrybinei).



bendruomends
nariq apklausa.

o fgyvendinamos priemones aptartos
mokyklos taryboje, su mokytojq ir mokiniq
taryba.
o Gautas ,,Olweus" mokyklos vardas ir
Zenkliukas uZ sekmingai vykdom4,,Olweus"
patydiq prevencij os progftIm4.
. Dalyvavome savivaldybes mero
inicij uotame konkurse "Idej a mokyklai".
Sutvarkytas mokyklos vidinis kiemelis,

irengta edukacine- poilsio erdve
pradinukams.
. Projekto ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu."
veiklos, skirtos bendruomenei (SiaurietiSkas

ej imas, dviradiq Lygiai, plaukimas
baidaremis, kaledinis krep5inio tumyras,

,,Naktinis" krep5inis), skatina ne tik
mokyklos bendruomenes fizini aktyvum4, bet
ir stiprina mokyklos rySi su tdvais, stiprina
bendruomenes nariu tvarius santykius.

1.3. Telkti
mokyklos
bendruome
nE2020-
2022 m.
strateginio
plano
parengimui
ir
igyvendini
mui.

KokybiSkai
parengtas,
mokyklos
bendruomenes
poreikius
atitinkantis, i
mokiniq
palang4
orientuotas
2020-2022 m.
strateginis
veiklos planas.

o Parengtas
2020-2022 m.
strateginis veiklos
planas.

o Parengtas 2020-2022 m. strateginis veiklos
planas, orientuotas i mokiniq paLangos
uZtikrinim4:
- sudaryta darbo grupe strateginio veiklos
plano rengimui i5 mokiniq, mokytojq ir tevq
atstovl+;
- atlikta situacijos ir mokyklos SSGG
analize;
- surinkti pasiflymai mokyklos veiklos
tikslams, uZdaviniams ir priemonems 2020-
2022 metams i5 mokiniq, mokytojq ir tevq;
- strateginio veiklos plano projektas aptartas
mokyklos tarybos ir mokytojq tarybos
posedZiuose.

2. UZduotvs. neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies d€l numafytu riziku (iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.r
2.2.
z.J.

3. Veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlikta papildomq, svatir; istaigos veiklos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai
3.l.Organizuotas nuotolinis mokymas(is)
karantino laikotarpiu. Parengtas ir2020 m. rugsejo
30 d. direktoriaus isakvmu Nr. V1-93 nauiai

Mokytojai patobulino IT naudojimo ugdymo
procese kompetencijas; naudojami
skaitmeniniai mokymo(si) i5tekliai.



patvirtintas mokyklos ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo budu tvarkos apraSas.

Pasirinkta viena mokymosi aplinka.
Sustiprejo mokytojq tarpusavio
bendradarbiavimas.PasiruoSta rudeniniam
karantinui.

3.2.Inicijuotas parai5kos Sporto remimo fondui
pateikimas.

Gauta finansine parama sporto projektui

,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu" 2020-2022
m. Projekto veiklos didina bendruomends
fizini al<ty\um?, stiprina emocing ir ftzing
sveikata. skatina sveiko swenimo buda.

3.3. Dalyvavome savivaldybes mero inicijuotame
konkurse "Idej a mokyklai".

Sutvarkytas mokyklos vidinis kiemelis,

irengta edukacine- poilsio erdve
pradinukams.

3.4.

3.5.

veiklos uZduo buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiektq rezultatq vykdant uiduotis isivertinimas

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

5. Gebdjimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
Idoma, ataskai

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 -patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai serai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias ln 2n 3X 4n
5.2. IStekliu (Zmoei5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirstymas lo 2a 3X 4a
5.3. Lvdervstes ir vadovavimo efektvl'umas 11 2X 3n 4a
5.4. Zinll, gebejimq ir igUdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

1r 2a 3X 4n

5.5. Bendras ivertinimas haLvmimas vidurkis) 1n 2n 3X 4a



UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas laneelis
6.1. V
rodikl

sos uZduotys lvykdyos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo
US

Labai eerai !
6.2.U1duotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai X

6.3. [vykdytanemaLiaukaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai n
6.4. Puse ar daugiau uZduotys nefvykdy'ta pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Nepatenkinamai

!

7.1. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi

7 .2. Strateginis valdymas

V SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Kitq metq uZduotys8.
(nnustatomos ne maLiau kaip 3 ir ne au kaip 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

8. 1 .Sudaryti ir iglwendinti 2021 -

2020 m.m. mokiniq pasiekimq
gerinimo plan4.

Sudarytos s4lygos

auk5tesniems mokinig
pasiekimams,

atsiZvelgiant i mokiniq
poreikius igyvendintos
pagalbos priemonds
(pagal Mokiniq
pasiekimq gerinimo plane

numatytus siektinus
rezultatus)

o Mokiniq, padariusiq

asmening pa1angq skaidius.
. Mokinitl, pagerinusiq

asmeninius pasiekimus ne

maLiaunei 5 proc., skaidius.

o Mokiniq pasiekimq
p atikrinimq r ezultatai auk5te sni

5 proc.
o SumaZintas pamokq,
praleistq be pateisinandios
prieZasties, skaidius 5 proc.

o Atlikta igyvendintq priemoniq
poveikio analizd - bendruomenes
nariq (mokytojq, mokiniq ir jq
tevq) apklausa.

8.2. Kurti pozityv 14 mokymosi
aplink4 ir rlpintis mokiniq bei
mokytojq emocine gerove.

Sukurta psichologiSkai
jauki, skatinanti ir
palaikanti mokyklos
aplinka, inicij uoj amos

veiklos, stiprinandios
bendruomends nariu
socialum4, tvarius
santykius.

o Pozityvios mokymo(si) ir
tinkamo vaikq emocinio
vystymosi aplinkos kurimo
proj ekto (2020 -2022 m.)

igyvendinimas
o {gyvendintq priemoniq
pozityviai mokymosi aplinkai



(pagal Palankios
mokymosi aplinkos
kurimo plane numatytus
siektinus rezultatus)

ir emocinei vaikq gerovei
kurti, skaidius.
o Atlikta igyvendintq
priemoniq poveikio arnlize-
bendruomenes nariq apklausa.

8.3. Mokiniq mokymosr
praradimq del Covid-19
pandemij os kompensavimo
priemoniq plano 2021 metams
parengimas ir igyvendinimas.

Numa[tq priemoniq

igyvendinimas pades

mokiniams sumaZinti
turimas nuotolinio
mokymosi spragas,

kompensuos per
pandemij4 patirtus
mokymosi praradimus.
Pagal Mokiniq mokymosi
praradimq del Covid-l9
pandemijos

kompensavimo
priemoniq plano 2021
rezultatus bei rodiklius.

o Numatltq priemoniq
skaidius.
o {gyvendintqpriemoniq
skaidius.
o Priemoniqveiksmingumo
analize ir jos rezultatai.
o Pagerejusi mokiniq,
turejusiq mokymosi sunkumq
ir spragq, individuali
mokymosi paLanga.

. Atlikta igyvendintq
priemoniq poveikio analize-
bendruomenes nariq apklausa.

8.4. Efektyvinti metoding veikl4,
siekiant diegti savivaldq
mokym4si pamokoj e/veikloj e.

Mokytojai tobulina
savivaldaus mokymosi
kompetencijas.
Mokl'tojai renkasi ir taiko
savivaldaus mokymosi
strategijas.
Stipres kolegialus

bendradarbiavimas,
orientuotas i profesini
tobulejim4.

o Mokymq
skaidius.
o BendrQ

mokytojams

pasitarimq ugdymo
tobulinti skaidius.

pedagogq
procesui

o Metodiniai pasitarimai ne
rediau kaip kart4 per menesi.
o Atviry pamokq skaidius.
o Organizuotos 2 ,,Praktines
dirbtuvds".

8.5. Pasirengti atnaujintq
bendrqj q programrl diegimui
mokykloje.

Dallwavimas
informaciniuose
renginiuose,
susipaZinimas su

dokumentq projektais,
renginiai mokyklos
darbuotojams ir
bendruomenei.

. Dalyvavimas
informaciniuose
renginiuose.

o Mokyklojeigyvendintq
iniciatyvu skaidius.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ldoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

9.1. il trunkanti s karantinas.

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir sillymai:



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

1L. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai: GERAI.
UZduotys i5 esmes ivykdytos, mokyklos direktores veikla orie i ugdymo proceso stebesen4 ir
jo tobulinim4.

Savivaldyb6s meras

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyvirl susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metu veiklos ataskaitos ivertinimas GEI{AI.

R. Malinauskas

(vardas ir pavarde)

20210223

(data)

Drusktninku ,,Saules'
SusiPaZin grinc:resr'rokYklos- Ci'ektore /i4/ PJ'e6

(data)(vardas ir pavarde)


