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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

es mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau -
.iotyttor-rentro) strategini ir metin! u.iklor plan4 siekiama sudaryti prielaidas auk5tesnei

bendrojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo kokybei.

lgyvendinant 2018-2020 mokyklos-centro strateginio plano pirmqii tikslq - gerinti ugdymo

pil."ro organizavimo kokybg - veikla buvo sutelkta i tokias kryptis: integruotq pamokq

planavimas ir organizavimas; inovatyviq mokymosi metodq, aktyviam mokiniq mokymuisi,

iaikymas; ugdomqjq veiklq ivairiose ugdymo(si) aplinkose organizavimas.

Mokytojai ilgalaikluose planuose numate mokomqjq dalykq integracij4. 100 proc. moky'tojq kart4

p", i .rr"n.ii6 organizavo integruotas pamokas: integruota lietuviq kalbos ir literatlros -
geograf,rjos pamoka ,,Kaip ra5yti straipsni aktualia gamtai temao', integruota anglq kalbos.

pasaulio paZlnimo, dailes ir technologijq pamoka ,,Maisto piramidd", integruota matematikos,

gamtos pizini.no, istorijos pamoka,,Laikas", integruota muzikos ir anglq kalbos pamoka 2 klases

mokiniams ,,Ritminiai pratimai anglq kalbos dainel6se", integruota matematikos ir dailes pamoka

9 kl. ,,Geometrines figflros dekoruojamos optinio meno motyvais" ir t.t. Mokyklos-centro

administracija, koreguodama tvarkara5ti ir numatydama projektq dienas, sudare s4lygas

integruotq pamokq organizavimui, koreguojant tvarkara5ti, numatant projektq dienas. Tikslingai

stebdtos ir analizuotos pamokos. Pastebeta, kad mokomqjq dalykq integracija padeda mokiniams
pritaikyti savo gebejimus, padeda greidiau isiminti informacijq, pagilina, prapledia ir susieja

Zinias bei gebejimus, Zadina mokiniq mokymosi motyvacij4, ugdo mokiniq gebejim4 bendrauti ir
bendradarbiauti, leidlia kokybiSkiau paskirstyti mokymosi laik4, skatina mokytojus dirbti
komandomis.
Antrasis tikslas - ugdy.ti mokiniq veiklum4. [gyvendinant antrqii tiksl4, demesys sutelktas itokias
sritis: neformalusis Svietimas, mokiniq savirai5kos poreikiq tenkinimas ir saugiq ugdymo(si)
aplinkq sudarymas. Siekiant efektyvinti neformaliojo Svietimo organizavim4 mokykloje-centre,
i5tyrus neformaliojo Svietimo btreliq poreiki,2018 m. buvo pasiulyti 5 nauji neformaliojo
Svietimo bureliai: kulinarijos, robotikos, futbolo, jaunqjq tyrejq klubas ir menq laboratorija. 90

mokiniu dalyvauia neformalioio Svietimo bureliuose. Baigiant 2017-2018 m. m.



rydurydiena,sudarants41ygasneforma1iojo5vietimo
uZsiemimus pristatyti mokyklos bendruomenei.
Mokykla-c.ntrur dalyvavo rajono projekte ,,Vaikq uZimtumo didinimas" r organizavo dieninq

vaikq vasaros poilsio stovykl4 ,,Simtmedio vaikyste". M[sq mokiniai dalyvavo moksleiviq

vasaros stovykioje-akcijoje ,,Svarinkime Sventosios upg 2Ol8*, kuri4 organizavo Anyk5diq

regioninis parkas. Skatinant ir dar labiau motyvuojant mokinius siekti geresniq ugdymosi

reiultatq buvo suorganizuotos edukacines i5vykos 1*10 klasiq mokiniams, kuriq metu mokiniai

praplete bendr4sias ir dalykines kompetencijas bei igijo naujq Ziniq: Anyk5diq S. ir L. DidZiuliq

,i.io.;o.j. biblioiekoj. ,.yio 5 ir 6 kiasiq mokiniq iusitikimas su ra5ytoja L.Zitaute, Gerumo

pamokos ra$y.tojo Jono Bilitno tevi5keje 6 klasiq mokiniams, 9 klases mokiniai, vykdydami

projekt4,,Lietuvos Zmones, kuriais mes didZiuojames" lankesi Vilniuje, Tuskulenq rimties parko

memorialiniame muziej uj e.

Daug demesio skirta darbui su gabiais mokiniais. Gabls mokiniai buvo skatinami dalyvauti

seniUnijos, rajono, Salies ir tarptautiniuose konkursuose ir varZytuvese (Olympis, Bebras, Kings.

mokomqjq dalykq Kenglra konkursai, pradinukq diktantas ir t.t.), kflrybiniuose projektuos

(neformaliojo Svietimo programos ,,Keramika - asmenybes ugdymas meno kalba." uZsidmimuose

Valdovq rlmuose, 8-9 klasiq mokiniai dalyvavo muzikineje viktorinoje Ukmergeje, dalyvauta

dainq feitivalyje ,,Dainuoju Lietuvai ir draugams", 10 klases mokiniq etnines kultlros projektinis

darbas ,,OLio diena", kultUros paso uZsiemimai ,,Paveikslai i5 gabaleliq", Vikingq kaimo

edukacinis uZsiemimas ,,Baltq Kaledos" ir kt.).
Dalyvaudami rajono ir Salies olimpiadose ir konkursuose mokiniai pelne 48 prizines vietas.

Kiekvien4 menesi organizuojama daug ivairiq renginiq, akcijq, projektq, kuriq metu tenkinami

ivairiq gebejimq, pomegiq mokiniq poreikiai. I5ores vertinimo metu nustatyta, kad stiprus

mokyklos veiklos aspektas yra,,Veiklos, ivykiai ir nuotykiai" (3 lygis)'
Mokykloje-centre ugdomos mokiniq socialines kompetencijos. Mokiniai dalyvauja ivairiose
Kavarsko miesto, Kavarsko miesto bibliotekos, Kavarsko parapijos renginiuose: ,,Tegu Kaledq

dvasia aplanko vieniSus namus", ,,Dalinkimes Sv. Kaledq dZiaugsmu", ,,Meduolio diena", ,,Tegu

nelieka.,Z-irStq kapq", ,,Knygq Kal6dos", akcija ,,Darom". Mokiniai dalyvauja Sauliq sEiungos

veiklose, lanko vieniSus senelius, atne5a knygas i5 miesto bibliotekos pagyvenusiems Zmonems.

Mokykloje-centre sudaromos saugios ugdymosi aplinkos: vykdyta patydiq prevencijos programa

Olweus, koridoriuje ir geltonuosiuose autobusiukuose irengtos stebejimo kameros, organizuotos

klases valandeles, akcijos. Tyrimo duomenimis patydiq atvejq sumaZejo 33,3 proc.

3 tikslas - stiprinti mokyklos-centro materialing ir techning bazg. fgyvendinant 5i tiksl4 buvo

dirbama tokiomis kryptimis: mokyklos-centro ugdymo bazds modemizavimas ir motyvuojandiq
edukaciniq ugdymo(si) erdviq klrimas.
fgyvendinant 2018 m. metinio plan4, pirmEii tiksl4 - siekti kokybi5ko ugdymo(si) pletojant
mokiniq Svietimo galimybes, prioritetinis demesys buvo skiriamas virtualiq aplinkq naudojimui
ugdymo(si) procese ir ugdymo(si) netradicinese aplinkose organizavimui.
Mokytojai vykde ugdomqsias veiklas ivairiose ugdymo(si) aplinkose: Karjeros planavimo
pamokos l0 klases mokiniams AnykSdiq darbo birZoje, ,,10 Zingsniq i verslo sekmg" AnykSdiq
autoservise, Gerumo pamokos 4-6 klasiq mokiniams ra5ytojo Jono Bili[no tevi5keje, Zemes
dienos paminejimas prie MedZiq lajq tako, geografijos pamokos prie Sventosios atodange,
pamokos mokyklos kieme, lietuviq kalbos ir literatfiros pamokos mokyklos aktq sales scenoje, 7
klasiq mokiniq pamoka ,,Pauk5diq sugriZimo ir inkilq kdlimo" regioniniame parke, pamokos
Kavarsko miesto bibliotekoje, pasaulio paZinimo, savivaldos pamokos Kavarsko seniunijoje,
Turizmo ir sporto diena stovyklavieteje prie Sventosios upes, Brones Buivydaites muziejaus
programa ,,PaZinkime gimtqii kraSt4" ir kt. Kiekvienas mokytojas organizavo vidutini5kai 2
pamokas ivairiose netradicinese erdvdse. 10 proc. pagrindiniame ugdyme gamtos mokslo dalykui.
i0 proc. pradiniame ugdyme pasaulio paZinimo dalykui skirtq pamokq buvo skirta tyrinejimui,
eksperimentavimui ir praktiniq igfldZiq taikymui. Metodine taryba atliko tyrim4, kurio metu
nustate, kad pamokos netradicinese aplinkose, patyriminis mokymas skatina mokiniq mokymosi
motyvacij4, Ladrna iniciatyvq, padeda pletoti bendr4sias kompetencijas: planuoti savo veikl4 ir

nuomong ir i5sakwi1rl
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savajejaldyti emocijas ir jausmus, numatyti tobulintinas sritis. Pamokos tapo ivairesnes,

idomesnes.
Siais metais demesys buvo skiriamas ugdymo proceso gerinimui, naudojant virtualias aplinkas:

organizuoti 8 mokymai mokytojams, lrengta terminaline kompiuteriq klase, 3D klase, sukurtas

duomenq bankas apie virtualias aplinkas. 35,48 proc. mokl'tojq ugdymo(si) procese naudojo

ivairias virtualias aplinkas: EDUKA klasd, EMA elektronines pratybos, ClassDojo ir kt.

Kiekviena metodine grupe organizavo vidutini5kai po 5 atviras pamokas, kuriose buvo

panaudojamos virtualios aplinkos: ,,Scratch: Ar visi juda vienodu greidiu?", ,,Atspek komandas",

,,Veikejq Sokis", ,,Artitmetiniai veiksmai", I klases mokiniq pasaulio paZinimo pamokos vyko

naudojant EMA programq ir t. t. Nuo Siq mokslo metq mokykla-centras dalyvauja UPC projekte

,,Informatika pradiniame ugdyme", kurio metu turi galimybg i5bandlti Lietuvos mokytojq

sukurtas pamokas, integruojant informatikq i ivairiq dalykq pamokas, o taip pat kurti savo

Siuolaikines pamokas ir skleisti gerq;,E patirti Lietuvoje. Pastebeta, kad virtualiq aplinkq

naudojimas didina mokiniq susidomejim4, mokymo metodq ivairovg, mokymosi procesas tampa

Siuolaiki5kesnis, o informacij a prieinamesne, patrauklesne.

Mokytojai skelbe informacij4 apie gerqq patirti mini konferencijoje, metodiniq grupiq

susirinkimq metu, ra5e informacinius straipsnius i mokyklos-centro svetaing, mokyklos-centro
socialinio tinklo paskyr4, publikavo straipsnius vietinej e spaudoj e.

lgyvendinant metinio plano antr4ji tiksl4 kurti Siuolaiki5kq, bendruomenes poreikius

atitinkandi4 ugdymo(si) aplink4, prioritetinis demesys buvo skiriamas mokymo priemoniq

atnaujinimui ir motyvuojandiq ugdymo(si) erdviq klrimui. Pagal projekt4,,Mokyklq aprupinimas

gamtos ir technologijq priemondmis" 1-4 klasems isigl'tos Siuolaikines technologijq priemones ir

iranga. Buvo nupirktos reikalingiausios priemones technologijq kabinetui. Biologijos kabinete

lrengta 3D klase, kurioje biologijos, gamtos, fizikos, geografijos, pradiniq klasiq mokytojai
o.guniruro vidutini5kai po 3 pamokas: ,,Sirdies sandara" 8 kl., ,,Zmogaus kraujotakos sistema" 9

kl. ir t. t. Muzikos, 4 pradiniq klasiq, 2 lietuviq kabinetai, geografijos, spec. pedagogo

kabinetuose prijungti ne5iojamieji kompiuteriai su projektoriais ir intemeto ry5iu, isigytos naujos

mokomosios priemonds, vadoveliai. Mokykloje-centre buvo sukurtos edukacines erdves: mokiniq
darbq eksponavimui bei aktyviam ir pasyviam mokiniq poilsiui.
2018 metais bendras mokyklos-centro mokiniq paiangumas 99,34 proc. Lyginant su 2017 m. 14
klasiq ir 5-8 klasiq mokiniq palangumas padidejo atitinkamai 1,75 proc. ir 1,56 proc., o 9-10 kl.
mokiniq - nepakito. Kokybinis 5-10 klasiq mokiniq paZangtmas padidejo 2,94 proc., nors

mokyklos (1-10 kl.) sumaZejo 1,48 proc.
Mokykloje-centre sumaZejo be prieZasties praleistq pamokq skaidius, tenkantis I mokiniui
(maZiau 0,52 pamokos; 9-10 klasese maLiaunet2,44 pamokos).
Mokiniq, pasiekusiq auk5tesniji ir pagrindini lygius, 5-10 klasese skaidius padidejo 2,94 proc..

tadiau 1-4 klaseje jq sumaZej o 7,43 proc. Mokiniq, ivertintq tik 9-10 balq, skaidius padidej o 0,44
proc.
Mokyklos-centro NMPP diagnostiniq ir standartizuotq testq rezultatai:
2 klases mokiniq visq diagnostiniq testq rezultatai pagal pasiekimq lygius Zernesni uZ rajono, tik
skaitymo testo pagal surinktq ta5kq vidurki rodiklis artimiausias Salies ir rajono rodikliams
(mokyklos - 66,7 proc., Salies - 77 ,4 proc., rajono - 77 ,5 proc.).
4 klases matematikos ST mokiniq, pasiekusiq aukitesniii lygi, skaidius apie 3 kartus didesnis uZ

Salies (mokyklos - 33,3 proc., Salies - ll,7 proc.), skaitymo testo - apie 2 kartus didesnis, o
ra5ymo testo - beveik 5 kartus didesnis uZ Salies ir apie 3 kartus uZ rajono (mokyklos - 64,3
proc., Salies - 13,4 proc., rajono - 22,6 proc.). Pagal surinktq ta5kq vidurki skaitymo testo
rezriltatai sutampa su rajono, bet didesnis uZ Salies beveik 19 proc. Matematikos ir pasaulio
paZinimo testq surinktq ta5kq vidurkis apie 3 proc. maLesnis uZ rajono, bet apie 7 proc. didesnis
uZ Salies mokiniq.
6 klases matematikos testo auk5tesniji pasiekimo lygi pasieke 13,3 proc., t. y. daugiau mokiniq ir
uZ Salies, ir uZ rajono rodikli; skaitymo ir ra5ymo rezultatar Zemesni ir uZ Salies, ir uL rajono
rodikli. Matematikos ir ra5ymo testq surinktq taSkq vidurkis didesnis ir uZ rajono, ir uZ Salies 3-4

ntais. o skaitymo testo Zemesnis.
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8 klases mokiniq tik gamtos ir socialiniq mokslq aukStesniji lygi pasiekusiq skaidius didesnis
negu Salies, bet Zemesnis negu rajono rodiklius. Tik matematikos testo surinktq ta5kq vidurkis 6-
9 proc. didesnis uZ rajono ir Salies mokiniq, o skaitymo, ra5ymo pana5ris kaip Salies; tik gamtos ir
socialiniq mokslq didesnis uZ Salies, nors keliais proc. Zemesnis uZ rajono.
Remiantis mokyklos-centro isivertinimo ir paLangos anketa, apklausius 1-10 klasiq mokiniq

tdvus, i5ai5kejo, kad 89,9 proc. mokiniq tevq mokyklos-centro mikroklimat4 vertina gerai ir labai
gerai. Net 97 proc. mano, kad mokykloje-centre atsiZvelgiama i vaiko savitum4 ji ugdant, 96
proc. - kad mokykla-centras skatina mokinius biiti aktyviais mokyklos-centro gyvenimo klrejais,
95 proc. - kad mokykloje-centre mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padeti vienas kitam,
96 proc. paZymejo, kad mokytojai padeda suprasti mokymosi svarb4 gyvenime.
Remiantis mokyklos-centro isivertinimo ir paZangos anketa, apklausius 5-10 klasiq mokinius,
net 97 proc. mokiniq mano, kad jiems yra svarbu mokytis, 96 proc. nurode, kad mokytojai jiems
padeda paZinti gabumus ir savo polinkius, 93 proc. teigia, kad mokykloje-centre yra skatinami
bendradarbiauti, padeti vieni kitiems, 82 proc. - kad su mokytoju aptaria mokymosi sekmes bei

ia mok

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTyS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nusta[tos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

l. Inicijuoti,
organizuoti ir
kontroliuoti
virtualiq aplinkq
naudojim4
ugdymo(si)
procese

Mokltojai naudoja
virtualias aplinkas
ugdymui(si)

30 proc. pamokq vyks pagal
Siuolaiking ugdymo(si)
paradigm4, mokytojai
tikslingai naudos virtualias
aplinkas ugdymo procese.

Stebeta ne maZiau kaip 5

pamokos per savaitg.
Stebetq pamokq duomenys
bus uZfiksuoti pamokos
stebejimo protokole

35,48 proc.
pamokq vyko
pagal Siuolaiking
ugdymo(si)
paradigm4,
mokytojams
tikslingai
naudojant
virtualias aplinkas
ugdymosi
procese. Per
savaitg direktore
stebejo ir
analtzavo
vidutini5kai 5

pamokas

1.2.Inicijuoti,
organizuoti ir
kontroliuoti
ugdym4
netradicinese
aplinkose

Mokytojai
organizuoja
pamokas
netradicinese
aplinkose

Kiekvienas mokytojas
organizuos bent po 2
pamokas netradicinese
erdvdse. Ne maZiau kaip 75
proc. mokiniq gerai ir labai
gerai vertinandiq veikl4
ugdant mokiniq asmenybes
(savivoka, saviverte,
gyvenimo planavimas)
(IqesOnline apklausos
duomenimis)

Kiekvienas
mokytojas
organizavo
vidutiniSkai po 2
pamokas
netradicin€se
erdv6se.74proc.
mokiniq gerai ir
labai gerai vertina
veikl4 ugdant
mokiniq
asmenybes
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Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

7.3.Oryanizuoti ir
koordinuoti
edukaciniq
erdviq irengim4
mokykloje-
centre ir
mokyklos-centro
aplinkoje - lauke

lrengtos naujos
erdves mokiniq
poilsiui ir
ugdymui(si)

Sukurti 4 edukacines erdves.
1 erdvg irengti pradinems
klasdms, 1 nauj4 mokiniq
kurybiniq darbq
eksponavimo erdvg, I vietq
mokiniq pasiekimams
vie5inti. 2 erdves aktyviam
ir pasyviam mokiniq
poilsiui. Ne maZiau kaip 85

proc. mokiniq tevq
mokyklos-centro
mikroklimat4 vertina labai
gerai ir gerai (IqesOnline
duomenimis)

Sukurtos 4
edukacines
erdves:
I nauja erdve

irengta pradinems
klasems, 2 naujos
erdves mokiniq
kflrybiniq darbq
eksponavimui, 1

pasyviam
mokiniq poilsiui.
89,9 proc.
mokiniq tevq
mokyklos-centro
mikroklimat4
vertina gerai ir
labai gerai

1.4. Parengti ir
pateikti
bendradarbiavi-
mo paraiSk4, 1

parai5k4 del
UDC veiklu.

Parengtos ir
pateiktos 2

paraiSkos.

Surasti l-2 partneriai,
parengta paraiSka. Parengta
ir pateikta parai5ka UDC
veikloms pletoti

1.5.

2. UZduotvs, neivykdytos ar iwkdytos i5 dalies dOI numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2. l.Parengti ir pateikti bendradarbiavimo
paraiSka del UDC veiklu

Nebuvo paskelbto paraiSkq atrankos konkurso
del UDC veiklu

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta veiklos rezultatamssvar

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.l.Perejimas prie etatinio darbo apmokejimo
tvarkos mokvkloie

Sklandus ir savalaikis darbq atlikimas.

3.2. Proj ekto,,Informatika pradiniame ugdyme"
koordinavimas

l-4 klasese padidejo pamokq,
organizuotq pagal Siuolaikines pamokos
paradisma, dalis

J.J.

3.4.

3.s.
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rezultatai

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. rezul kdant uZduotis mas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduotys ivykdyos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gera tr
5.2. UZduotvs i5 esmes ivykdvtos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai El

5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinarnai E

6. 1. Teisines kompetenciios
6.2.Efekt vadovavimo kom

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

LoretaDaugeliene 2019-01-10
(vardas ir pavarde) (data)

Janina Sereidikiene 2019-01-10

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai: Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis ivertinimas -
gerai. kadanqi uZduotys ivykdytos pagal nurodytus vertinimo rodiklius. Viena uZduotis neivykdyta.
nes jos nebuvo galimybes ivykdyti. Papildomai ivykdytos dvi svarbios mokyklai uZduotys. kurios
nebuvo numatvtos 2018 metu uZduotvse.

Mokyklos tarybos pirmininke a-
1*oLyttop - rnokyklo, t'orybo, 

-flu*uO
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos fstaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo/
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde)

=W^a, -ffiraSds)
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8. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulym ai: AiAr /)o,tn

A/, M,4;,0, 2tl9-o)-o(

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

KITU METU VEIKLOS

9. Kitq metq uZduotys
azta\

(vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
UZDUOTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

(data)

nustatomos ne m lr ne iau kaikai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9.1. Inicijuoti ir organizuoti
pailgintos dienos grupes
perkelimq i didesnes patalpas

Pailgintos dienos grupe
perkelta i didesnes
patalpas

Pailginta dienos grupe
perkeliama ! bibliotekos
archyvo patalpas. Bibliotekos
archyvas perkeliamas i rlbines
patalpas, permontuoiant sienas

9.2. Inicijuoti ir organizuoti
gamtos mokslq laboratorijos

irengim4

Gamtos mokslq
laboratorij os irengimas
pradiniq klasiq
mokiniams

Pailgintos grupes patalpose

irengta laboratorija,
sumontuojant papildom4 sien4

9.3. Inicijuoti ir organizuoti
mokiniq socialiniq ir emociniq
kompetencijq ugdym4

PUG ir 1-4 kl.
Vykdomas LIONS
QUEST,,Laikas kartu"
projektas

Mokyklos-centro bendruomene
supaZindinta su projektu. 20
mokyklos bendruomenes nariq
dalyvauja 2 dienq kursuose.
PUG ir l-4 kl. Kiekvien4
savaite organizuojamos po I
uZsiemim4 mokiniq socialiniam
ir emociniam ugdymui

9.4. Inicijuoti, organizuoti ir
koordinuoti naujq edukaciniq
erdviq irengim4

[rengtas mokyklos-centro
darLas.
Sukurta patraukli erdve
l-l 0 klasiq pasiekimams
vieSinti

{rengtas mokyklos-centro
darLas mokyklos teritorij oj e,

PUG ir 1-4 kl. mokiniai
irengtame darLe augina
augalus.
Sukurta nauja patraukli erdve
1-10 klasiq mokiniq
pasiekimams vieSinti

9.5.Pletoti bendradarbiavim4 su
kitomis Svietimo lstaigomis

Organizuoti raj oninius
renginius.
Organizuoti atviras
pamokas rajono
mokytojams.
Suorganizuoti raiono

Suorganizuoti 4 rajoniniai
renginiai.
Kiekvien4 menesi
suorganizuoti bent po 4 atviras
pamokas raj ono pedagogams.
Kartu su AnykSdiu Svietimo
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UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

pedagogams mini
konferencij4,,Mokome ir
mokomds"

pagalbos tarnyba suorganizuota
minikonferencij a,,Mokome ir
mokomdso'

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali b[ti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo i

"/
$at*-A kc(ro /A/p;/o--? _.;f-----' 

=@ti, 1frurusut17
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
?iu/'tU,<

lSrietirno ;stuigos raaoro pureigos;

%49 -o7-o /
(data)

2o13-o3' o/
(data)

faktorius (laikinas nedarbi
10.2. Kitos skubios ir svarbios einamaisiais metais
10.3. Teises mal

(vardas ir pavarde)


