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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

@.Kavarskopagrindirresrnokyklos-daugiatr-rnkcioCentro(to1iau
mokyklos-centro) strategini ir metiniveiklos plan4 siekiama sudaryti prielaidas auk5tesnei bendrojo

ugdymo ir neformaliojo Svietimo kokybei.

[gyvendinant 2018_2020 mokyklos-centro strateginio plano pirmqii tiksl4 - gerinti ugdymo

proceso organizavimo kokybg - veikla buvo sutelkta i tokias kryptis: integruotq pamokq

planavimas ir organizavimas; inovatyviq mokymosi metodq aktyviam mokiniq mokymuisi,

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

Mokytojai ilgalaikiuose planuose numatd mokomqfq dalykq integracij4. Kiekvienas mokytojas per

metus vidutini5kar organizavo po 3,2 integruotas pamokas: integruota chemijos-geografijos

pamoka ,,Valgomoji druska. Druskingumas", matematikos, informaciniq technologrjq ir fizikos

pamoka 7 klasei ,,Kovo mdnesio temperatDra ir grafinis jos vaizdavimas", informaciniq

iechnologijq ir karjeros ugdymas prie5mokyklineje ugdymo grupeje su Bee bot robotais ,,Kuo a5

b[siu uZiugEs", integruota matematikos, gamtos paZinimo, istorijos pamoka 5 klasei ,,Laikas",
muzikos ir matematikos pamoka 6 klasei ,,Trupmenos ir muzika", integruota lietuviq kalbos ir
informaciniq technologijq pamoka,,Populiariausiq mokykloje berniukq ir mergaidiq vardq analizes

pristatymaS", integruota pasaulio paZinimo ir technologrjq pamoka miesto bibliotekoje ,,Mfisq
kraStas - Kavarskas", dailds, technologijq ir matematikos pamoka ,,Pasirinkimo komanda. Bebro

Zaidimo korteles" 1 klasei, integruota tikybos ir lietuviq kalbos pamoka 4 klasei, integruota

istorijos ir lietuviq kalbos ir literatlros pamoka 5 klasei ,,Kunigaik5diq laikai Lietuvoje", 6 t 7

klasei ,,Lietuviai tremtyje" ir ,,Joniniq (Rasq) tradicijos ir paprodiai", integtuota muzikos ir anglq

kalbos pamoka,,Ritminiq natq ir pauziq kartojimas dainuojant angliSk4 dain4", integruota lietuviq

kalbos ir literatlros ir geografijos pamoka ,,Ruo5iamds ra5yti straipsni gamtai aktualia tema" 10

klasei, biologijos ir geografijos pamoka ,,Zemes dienos mindjimas" 9 klasei ir t. t.
1-4 klases" :O p.o". pasaulio paZinimo pamokoms skirto laiko per metus buvo skiriama

gamtamoksliniq gebejimq ugdyrnui, t.y. gamtineje aplinkoje, mokyklos irengtoje laboratorijoje.

Mokyklos darLe darZoves augino prie5mokyklines ugdymo grupes ir 14 klasiq mokiniai. 5-10

klasese 30 proc. gamtos, mokslo dalykui skirtq pamokq laiko per metus buvo skiriama

rinejimams, eksperimentams ir praktiniq igld



planuose buvo nusimatg vykdyti kitose edukacinese erdvdse. 124 pamokos per metus organizuotos

kitose erdvdse: senifinijoje, miesto bibliotekoje, muziejuose, regioniniame parke, istaigose,
[kiuose, miSke, prie upds, Salia Kavarsko Saltinio ir pan. I5 80 stebetq pamokrl per metus 75 proc.

pamokq buvo taikomi ugdym4si skatinantys metodai: darbas grupdse, diskusija, praktinis tyrimas,

protq"m[Siai ir pan. Per metus parengtos SeSios mokiniq darbq ekspozicijos.
Mokyklos-centro administracija, koreguodama tvarkara5ti ir numatydama netradicinio ugdymo

dienas, sudard s4lygas integruotq mokymosi veiklq organizavimui. Tikslingai stebetos ir
analizuotos pamokos. Pastebdta, kad mokomqjq dalykq integracija, inovatyviq mokymo metodq

organizavimas, ugdomqjq veikhl ivairiose ugdymo(si) aplinkose organizavimas padeda mokiniams
pritaikyti savo gebejimus, padeda greidiau isiminti informacij4, pagilina, prapledia ir susieja Zinias

bei gebejimus, Zadina mokiniq mokymosi motyvacij4, ugdo mokiniq gebejim4 bendrauti ir
bendradarbiauti, leidlia kokybi5kiau paskirstyti mokymosi laik4, skatina mokytojus dirbti
komandomis.
90 proc. 1-10 klasese destandiq mokytojq pamokose numato skirtingas uZduotis ir veiklas skirtingq
gebejimq ir poreikiq mokiniams ir jq grupems. 100 proc. stebetq pamokq Spec. poreikiq mokiniams
buvo pritaikytas ugdymo turinys, metodai, veiklos. 40 proc. stebetq pamokq mokiniai dirbo
poromis arba maZose grupese bendradarbiaudami. Remiantis 2018-2019 m. m. mokyklos

isivertinimo t palxrgos lsivertinimo ataskaita, 78 proc. mokiniq ir net 94 proc. tevq mano, kad

,,Mokykloje mokiniai skatinami bendradarbiauti ir padeti vieni kitiems".
I5analizavus 2019 m. Nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo 4,6,8 klasese standartizuotq ir
2 klaseje diagnostiniq testq rezultatus, buvo nustatyta ugdymo proceso tobulinimo sritis - mokiniq
ra5tingumas. Pradinese ir 9 klasese mokiniq ra5tingumui gerinti skirtos papildomos lietuviq kalbos

pamokos i5 mokiniq ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir mokymo(si) pagalbai teikti skirtq valandq.

l-10 klasese mokiniq ra5tingumui gerinti nutarta Siuos gebejimus ugdyti per visq dalykq pamokas

bei taikyti kitas priemones, apra5ytas mokyklos ugdymo plane.

[gyvendinant antr4ji tiksl4 - ugdyti mokiniq veiklum4 - demesys sutelktas i tokias sritis:

neformalusis Svietimas, mokiniq savirai5kos poreikiq tenkinimas ir saugiq ugdymo(si) aplinkq

sudarymas. Siekiant efektyvinti neformaliojo Svietimo organizavim4 mokykloje-centte, i5tyrus

neformaliojo Svietimo bfireliq poreiki, 2019 m. buvo pasiDlyti 4 nauji neformaliojo Svietimo

bureliai: Jaunieji gamtininkai 5_-6 klasems, Sokiq blrelis Intrus 1-4 klasems ir 9-10 klasdms,

Sportiniai Laidimai 5-8 klasiq mokiniams. 88 proc. mokiniq dalyvauja neformaliojo Svietimo

bfireliuose. Mokykloje-centre surengta atvirq durq diena, kurios metu neformaliojo Svietimo

uZsiemimai pristatl,ti mokyklos bendruomenei. Visi neformaliojo Svietimo bfireliai bent po 1 kart4

uZsiemimus organizavo netradicinese aplinkose.
Mokykla-centras gavo finansavim4 pagal AnykSdiq rajono savivaldybes strateginio 2019-2020 m.

veiklos plano 6 programos priemong Nr. 6.1.2.06 ,,Vaikq uZimtumo didinimas" it otganizavo

diening vaikq vasaros poilsio stovykl4 ,,Kelioniq lagaminas". Mokiniai dalyvavo vasaros

stovykloje-akcijoje ,,Svarinkime Sventosios upg 2019", kuri4 organizavo Anyk5diq regioninis
parkas. Skatinant ir dar labiau motyvuojant mokinius siekti geresniq ugdymosi rezultatq buvo

suorganizuotos edukacines i5vykos 1-10 klasiq mokiniams, kuriq metu mokiniai praplete

bendr4sias'ir dalykines kompetencijas bei igrjo naujq Ziniq: i5vyka i LSMU Anatomijos muziejq
Kaune, skirta karjeros ugdymui, i5vyka I Vilniq, Forum Cinemas stebeti filmo ,,Tarp pilkq debesq",

isvyka i gyvfrnq globos namus Ukmerges rajone, iSvyka i respublikini vaikq ir jaunimo festivali

Anyk5diuose ir netradicinE ugdymo dien4 Anyk5diq muzikos mokykloje.
Daug demesio skirta gabiq mokiniq ugdymui. Gabls mokiniai buvo skatinami dalyvauti seni[nijos,

rajono, Salies ir tarptautiniuose konkursuose ir varLfiuvdse: Olympis, Bebras, Kings, mokomqiq

Oitykq Kengfira konkursai, pradinukq diktantas ir t. t., ktrybiniuose projektuose, neformaliojo

vaikq Svietimo programos ,,Keramika - asmenybes paZinimas ir ugdymas meno kalba" edukacineje

ekskursijoje ,,Animalistines figuros lipdymas" PaneveZio dailes galerijoje ir ,,Pauk5tis - pavasario

prana$as" PaneveZio gamtos mokykloje, VGTU nacionalinis etapas ,,Makaronq tiltar 2019", VSI

,,Savi keliai" edukaciniame uZsiemime ,,Velykq margutis margas", VSI ,,Vikingq kaimas"

edukaciniame uZsiemime",,Senoviniai stalo Laidimai", muzikos viktorinoje ,,Muzodronai"
Ukmerses UZupio neie mokykloie ir kt.



Dalyvaudami rajono ir Salies olimpiadose ir konkursuose mokiniai pelne 54 prizines vietas.
Kiekvien4 menesf buvo organizuojama daug ivairiq renginiq, akcrjq, projektq, kuriq metu
tenkinami ivairiq gebejimq, pomegiq mokiniq poreikiai.
Mokykloje-centre ugdomos mokiniq socialines kompetencijos. Mokiniai dalyvauja ivairiose
Kavarsko miesto, Kavarsko miesto bibliotekos, Kavarsko parapijos renginiuose: socialiniame
projekte ,,Kalddos - gerumo Sventd" (Kalediniq atvirukq ir sveikinimq parengimas ir dalinimas,
vieni5q seneliq lankymas), ,,Meduolio diena", ,,Tegu nelieka uZmir5tq kapq", ,,Knygq Kal6dos",
akcija ,,Darom". Mokiniai dalyvauja Sauliq s4jungos veiklose, savanoriauja miesto bibliotekoje,
atnesa knygas i5 miesto bibliotekos pagyvenusiems Zmonems, lanko vieni5us senelius.
Mokykloje-centre sudaromos saugios ugdymosi aplinkos: vykdyta patydiq prevencijos programa
Olweus, prieimokyklinio ugd. gr.-4 klasese nuo rugsejo mdn. pradeta vykdyti socialinio ir
emocinio ugdymo programa LIONS QUEST ,,Laikas kartu", viename koridoriuje ir
geltonuosiuose autobusiukuose irengtos stebejimo kameros, organizuotos klases valandeles,
akcijos. Atlikus tevq apklausq, i5ai5kejo, kad, 16 proc. daugiau tevq lyginant su2017-2018 m. m.

mano, kad mokykloje nera patydiq, atitinkamai 71 proc.2017-2A18 m. m. ir 87 proc. 2018-2019
m. m. Penkioms klasems buvo organizuojamas 6 pamokq ciklas seksualines prievartos temomis.

,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimas", ,,Gyvenimo igfldZiq"
programos buvo integruojamos i klases valanddles, neformalqji ugdym4, trumpalaikius projektus ir
akcijas.
3 tikslas * stiprinti mokyklos-centro materialing ir techning bazg. lgyvendinant Si tiksl4 buvo
dilbama tokiomis kryptimis: mokyklos-centro ugdymo bazes modernizavimas ir motyvuojandiq
edukaciniq ugdymo(si) erdviq ktrimas.
fgyvendinant 2019 m. metinio plano pirmaii tiksl4 - taikyti ugdymo procese paLangE skatinandius
ugdymo(si) budus ir formas bei paveikq partneri5k4 bendradarbiavim4, prioritetinis demesys buvo
skiriamas ugdymo proceso tobulinimui, taikant aktyviuosius ugdymo(si) budus ir ugdymo(si)
diferencijavimui, individualizavimui ir suasmeninimui pagal individualius mokinio poreikius. 100
proc. mokytojq kvalifikacijos tobulinimo seminaruose tobulino profesing kompetencij4,,Aktyviqjq
ugdymo(si) bfidq taikymas". Metodine taryba atliko tyrim4, kurio metu nustate, kad padidejo
mokiniq mokymosi motyvacija, 87 proc. mokiniq apklausoje paLymejo, kad jiems mokytis yra
svarbu, 78 proc. mokiniq mano, kad jie mokykloje skatinami bendradarbiauti ir padeti vieni
kitiems. Metodind taryba nustatd, kad taikytos priemon6s leido ugdymq(si) padaryti patrauklesni,

idomesni. Tyrimo metu buvo suZinota, kad mokytojai siekdami mokiniq bendradarbiavimo
daZniausiai naudoja darb4 poromis, grupinio darbo metod4; skatindami mokinius kriti5kai m4styti
naudoja diskusijas, debatus, mindiq lietaus metodus. Aktyvieji mokymo metodai skatino mokiniq
motyvacij4, k[rybi5kum4 ir veike mokiniq savirai5k4, nor4 bendrauti, bendradarbiauti bei padeda

isisavinti Zinias.
Mokytojai skelbe informacij4 apie gerq4 patirti mini konferencijoje ,,Mokome ir mokomds",
metodiniq grupiq susirinkimq metu, raSe informacinius straipsnius i mokyklos-centro svetaing,
mokyklos-centro socialinio tinklo paskyr4, publikavo straipsnius vietineje spaudoje.

[gyvendinant metinio plano antr4ji tiksl4 - kurti Siuolaiki5k4, bendruomenes poreikius atitinkandi4
ugdymo(si) aplink4, prioritetinis ddmesys buvo skiriamas saugiq ugdymo(si) aplinkq sudarymui ir
motyvuojandiq ugdymo(si) erdviq k[rimui. Dvide5imt mokyklos nariq dalyvavo dviejq dienq
socialinio ir emocinio ugdymo programos LIONS-QUEST ,,Laikas kartu" mokymuose. 100 proc.
mokiniq dalyvauja socialiniq ir emociniq ig[dZiq programose ir igyja naujq kompetenctj,+ ir
igudZiq: savimonds, bendravimo ir bendradarbiavimo, problemq sprendimo, nepasidavimo
bendraamiiq itakai, dekingumo Seimai.
Dalyvaudami Europos SEjungos ir valstybes,biudZeto le5omis finansuojamame projekte ,,Mokyklq
aprlpinimas gamtos ir technologijq priemonemiso' gauta Siuolaikiniq technologijq priemoniq ir
irangos. Atnaujinta mokyklos bibliotekos kompiuterine iranga, isigyti 2 multimedijos projektoriai,
nupirktas nauj as kompiuteri s techno 1o gij q kabinetui.
2019 metars bendras mokyklos-centro mokiniq palangumas 99,28 proc. 2018-2019 m. m. lyginant
st 2017-201 8 m. m. 14 ktrasiq mokiniq kokybinis paLangumas padidejo 3,12 proc., 5-10 klasiq -
sumaZejo 2,66 proc., o 1-10 klasiq - ideio 5,31 proc. I5liko toks pat t be prieZasties praleist



pamokq skaidius, tenl<ar-itis 1 rnokiniui.
Mokiniq. pasiekusiq auk5tesniji ir pagrindinj lygius. 5_.10 klasese skaidius padidejo 6,89 proc." l-4
klaseie-padidejo 3"l2proc.MokiniLl.fvertintqtikg-l0balq,skaidiuspadidejo2"Tlproc.
Mokyklos-centro NMPP cliagnostiniq ir standartizuotq testll rezultatai :

2 klases mokinir-1 matematikos. skaitymo testr4 r,idurkiai sutampa su Salies gimnazijq ir pagrindiniq
mokyklq vidurkiais ir 1'ra aukitesni nei kaimo mokyklq vidurkiai. tadiar.r Zemesni uZ didmiesdiLr
mokyklq vidurkius.

'1 klases mokinir+ skaitvuro. raiymo ir pasaulio paZinirno testq vidurkiai lenkia Salies vidulkius.
rnatematikos- Zemesni ui clidmiesdir-1. pradiniq mokyklq. progimnazijq. tadiau lenkia gimnazilr-1,
pagrindiniq rnokykltl. kain.ro rnokyklu. kitr4 rniesto rnokyklq (ne diclniiesdiq) r,idurki.
6 klases mokiniq rnatematikos. skaitymo" raSl,mo vidurkis sutampa arba lenkia didmiesciq
mokyklq vidurkius. Auk5tesnlji pasiekimtl lygi pasiekusirl mokiniq skaidius ,vra 1,6 karlq
(skaitymo). 2"6 kartq (matcmatikos) ir 3 kartq (rasymo) didesnis nei salies.
8 klases mokiniq matenratikos ir gamtos mokslq bei 2 klases rnokinir-1 raSymo pasiekimai vra
tobulintina sritis.
Remiantis mokyklos-centro isivertinimo ir paZangos anketa. apklausius 1-10 klasiq mokinitl tevus,
iSaiSkejo, kad 92 proc. mokiniq tevq mano" kad rnokykla skatina mokinius buti aktyviais mokyklos
gyveuimo k[rejais. kad mokyklo.ie organizuo.jama socialine ir visuomenine veikla mokiniams yra
prastninga ir idomi. 94 proc. mano. kad mokykloje-centre mokytojai mokinius moko
bendradarbiauti ir padeti vieni kitiems bei padeda suprasti rnokymosi svarb4 gyvenime.
Rerniantis mokyklos-centro isivertinimo ir paZangos anketa, apklausus 5-10 klasiq mokinius. 87
proc. mokiniq mano, kad jiems yra svarbu mokytis, 78 proc. nurod6, kad mokytojai jiems padeda
paZinti gabumus ir pomegius ir, kad jie yra skatinami bendradarbiauti, padeti vieni kitiems.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra0jusiq metq veiklos rezultatai

Metq r-rZduotys

(toliau uZduotys)
Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

l.l.Inicijuoti ir
organizuoti
pailgintos dienos
grupes perkelim4
didesnes patalpas.

Pailgintos dienos
grupe perkelta i
didesnes patalpas.

Pailginta dienos grupe
perkeliama i bibliotekos
archyvo patalpas.
Bibliotekos archyvas
perkeliamas irubines
patalpas, permontuojant
sienas.

Pailginta dienos
grupe perkelta i
bibliotekos archyvo
patalpas. Patalpos
suremontuotos. Nuo
rugsejo 1 d.
pailgintos dienos
grupe veikia naujose
patalpose, kuriose
numatytos poilsio,
Zaidimq, darbeliq ir
kt. erdves.
Bibliotekos archyvas
perkeltas irubing,
permontuojant
sienas.

l.2.Inicijuoti ir
organizuoti gamtos
mokslu laboratoriios

Gamtos mokslq
laboratorijos

frengimas pradiniu

Pailgintos grupes
patalpose frengta
laboratoriia.

Pailgintos grupes
patalpose irengta
laboratoriia,

4



Metq r"rZduotys

(toliar-r uZduotys)
Siektini rezrLitatai

Rezr-rltatq r,'ertinimo
ro,-likl iai 1k tu'irris

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZdr-rotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir

"iq rodikliai

irengim4. klasitl mokiniams. sumontuoj ant papi idomil
sien4.

sumontuo.lant
papildom4 sien4.

Laboratorijoje yra
stalai, suolai,
reikalinga iranga,
lenta, spinta,
metodine medliaga.
1-4 mokiniq gamtos
paZinimo pamokos
vyksta laboratorij oje.

[rengta laboratorija
sudarys mokytojams
s4lygas organizuoti
kokybiSkas
laboratoriniq darbq
pamokas, padidins
mokiniq mokymosi
motyvaciiq.

1.3. Inicijuoti ir
organizuoti mokiniq
socialiniq ir
emociniq
kompetencijq
ugdym4.

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

Mokyklos-centro
bendruomene
supaZindinta su proj ektu.
20 mokyklos
bendruomenes nariq
dalyvauia 2 dienq
kursuose. PUG ir 1--4 kl.
KiekvienE savaitq
organizuojamos po 1

uZsiemim4 mokinir,l
socialiniam ir emociniam
ugdymui.

Mokyklos-centro
bendruomen6
supaZindinta su
projektu. 20
mokyklos
bendruomends nariq
dalyvavo 2 dienq
kursuose. PUG ir 1-4
klasese kiekvien4
savaitq
organizuojama po 1

uZsiemim4 (klases

valandelE arba
integruot4 pamokq)
mokiniq socialiniam
ir emociniam
ugdymui (SEU).
SEU padeda
mokiniams igyi ir
sekmingai naudoti
socialinius ir
emocinius
gebejimus, siekiant
uZtikrinti sekmg
mokykloje ir
gyvenime, puoseleti
darnius tarpusavio
santykius
bendruomeneje ir
stiprinti atsakinga



Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

RezultatLl r'erlinimcr
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertina,ma.

ar nustatltos uZduotYs
Siektini rezultataiMetq uZduotYs

(.toliau - uZduotYs)

visuomeneie.

frengtas mokYklos-
centro darLas

mokyhlos teritorij oj e.

PtiG ir 1-4 kl.
rnokiniai irengtame
darZe augino
darZoves.
Organizuota
..Derl iatrs rtuentimo-'
Svente.

Sukr"rrta nauja
stendine erdvd

.,Mokyklos garbes"

laureatams pagerbti.

f rengtas mokyklos-centro
darZzrs mokl'k1os
teritorijoie"
PUG ir 1-4 kl. mokiniai

!rengtame darZe augina

augalus.
Sukurta nauj a Patraukli
erdve 1-i 0 klasiLt

n-rokiniq pasiekimams
vieSinti.

|rengtas mokl'klos-
centro dar2as.

Sukr.rrta patrar-rkli

erdl,e 1- 10 klasiq
pasiekimaurs
r,ieSinti.

i.4. Iniciiuoti.
organizuoti ir
koordinuoti naujti
edukaciniq erdviq

irengim4.

Suorgar-rizuoti 4

rajoniniai renginiai:
rajonines
komandines
n-ratenratikos

varZytuvds
..Matematikos
labirintai".
Kn,vgneSio diena.

Pierler-rdliq ganiavos

pabaigos Sventd.

anglq kalbos
konkursas ,.Smar1
Kids" 2-4 klasiq
mokiniams.
Kiekvien4 menesi

suorganizttotos
vidutini5kai po 6.6

atviras pamokas

rajono pedagogams.

Bendradarbiaujant su

AnykSdiq Svietimo
pagalbos tarnYba

suorganizuota
minikonf-erenciia
.,Mokome ir
mokomes".

Suorganizuoti 4

rajoniniai renginiai.
Kiekvien4 menesi

suorganizttoti bent Po 4

atviras pamokas rajono
pedagogams.
Kartu sLr AnykSdiq
Svietimo pagalbos

tarnyba sr:organizuota
minikonferenci.ia

,,Mokonte ir mokomes"

Organizuoti
rajor-rinius
renginius.
Organizuoti atviras
pamokas rajono
mokl,tojarns.
Suorganizuoti
raiono pedagogams

rnini konferenci"i4

.,Mokome ir
mokomes".

. l.5.Pletoti
bendradarbiavim4 sr-r

kitomis Svietimo

istaigomis.

PrieZastys, rizikos
tos i5 dalies d€l numa



),1L.a.

2.5.

3. UZduoffs ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma. iei buvo atlikta naoildomu" svariu i iklos rezultaer buvo atlrkta paor statSV VC rezultatams

LiZcluotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1 .Mokyto.jq e tatinio darbo uZmokesdio sistemos
rnodelio (II etapo) igyvendinimas.

Sklandus ir savalaikis darbq atlikimas.

3.2. Projekto ",lnfbrnratika pradiniame ugdyrle"
koorclinavimas.

1-4 kl
organ
paradi

lasdse padidejo pamokq.
izuotq pagal Siuolaikines pamokos

.gma. dalis.
3.3. Pro.jektas ."Akt,vvi n'rokykla" Mokykla prip aLinta naci onaliniu

lygmeniu,,Aktyvia mokykla".
3.4.

3.5.

veiklos uZd ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliaiSiektini rezultatal

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustaty.tos
uZduotys ivykd

5. Pasiektu rezultat t uZduotis isivertinrmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

laxgelis
5.1. UZduotys ilykdytos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x
5.2.ULduotys i5 esmes ilykdyos pagalsutartus vertinimo rodiklius Gera u
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama u
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus veftinimo rodiklius Nepatenkinarna n

kurias no tobulinti
6.1. Teisines kom OS

6.2. Efektyvaus vadovavimo kom ncijos

Direktore
(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)

Loreta Dauqeliene
(vardas ir pavarde)

2020-w '

(data)



IV SKYRIUS
VERTINIMCI PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinlma
. i L.:.,.,- a

io pagrindirnas ir sirll3,mai:
'torfi.4 ,,.r.+td n, /.%a-d - L

.Tanina Sereiciliiene 2020- *-/ -,,1,y

(vardas ir pavarde) (data)

Mokyltlos tarybos pinnininke

(mokyklo.le - rnol<yklos tarvbos

lgaliotas asrnuo, 5vietimo pagalbos istaigo-ie

savivaldos instituciios jgaliotas asrruo,l

darbuotoj t1 atstovavi rn4 !g1'vend inantis asnr uo )

8. [verti mas, jo pagrindimas ir siiilymai:
{

(Svietinro jstaigos savininko teises ir
pareigas igr vendiuandios institLrcijos
(dalininkq susirinkirno) iealioto asnlerls
pare igos)

Galutinis n'retq veiklos ataskaitos ir ertininras

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

, d ''{e.r:0-t,i* rrr,{
(vardas ir pavarde)

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos rrc maziau ir ne daugiau

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9.1. Inicijuoti ir organizuoti
krypting4 mokytoj q profesini
tobuleiim4.

Mokytojai mokosi vieni
i5 kitu, naudodami
rnodeli ..Kolega -
ko1egai".

Per metus mokytojai stebi bent
4 kolegq pamokas mokykloje
irlar ui jos ribq. Stebint
pamokas, pildo metodines
tarybo s p ar engtq pamoko s

stebejimo protokol4. Po

pamokos pamoka yra
aptariama, taipo gi pamokos
aptariamos metodindse dalykq
grupese. Baigiantis trimestrui
metodine taryba parengia
pranesim4 apie stipri4sias ir

5



R"r,.rltua,"-'ertri n i m o ro dikl i ai

(kuriais vaclovauj atrti s

vertinalla" ar nlistat.vtosSiektini rezultalailJZduot,vs

toUrrtirtittus Pamokos sritis,

pristato pamokos tobulinimo

rekomeudacijas Per
mokytoj t1 tar,vbo s Posedi'
Per metus bent I2 Proc.
padides pamokq dalis"

kuriose Pamokos vvksta

pagal Siuolaikinq
ugdymo(si) Paradigm4. -
Bendradarbiauiant su ASPT

bus suorgattizuota rajono

rnokytoj q rnini konferenc ij a

.,Mokome ir mokomes"' Ne

maZiau kaiP 2 mokYtojai i5

kiekvienos metodines grupes

parengs Pranesimus. Ne

maLiaukaiP 3 mokYtojai i5

kitq rajono mokYklq
iauiinr gerqapat44ql:

Suorganizuota rajono mini
konlerenc ij a ..Mok.rrne i r

mokomes".

Attikta moLtniq mokYmosi

rezultatq ir tYrirnq anahze'

Su rnetodine tarYba

susitarta. kokius rezultatus ir
kiek nolime Pagerinti bei k4

mokykloj e reiketq PadarYti,
kad rezultatai keistqsi.

Pareugtas rnok,vklos-centro
tobulinimo Planas.
Atliktos 2020 metams

suplanuotos mokYklos-

centro tobulinimo Plano

Parengti mokYklos
tobulinimo Planq.
Mokyklos veiklos
tobulinimo Plano Priemoniq

igyvendinimas.

9.2. tni.i.1.,oti ir organizuoti
projekto ..KokYbis kreP5elis"

veiklas.

Mokyklos-centro
bendruomene suPaZindinta

su projektu. 15 mokYklos

bendruomenes nariq

dalyvauja 2 dienq kursuose'

5-8 klasese kiekvien4
savaitg organizuojama Po 1

uZsiemim4 mokiniq
socialiniam ir emociniam

5-_8 klasese vYkdomas

LIONS QUEST
,.Paauglystes krYZkeles"
projektas.

93 Jniciiuoti ir organizuoti
mokiniq socialiniq ir emociniq

kompetencijq ugdYm4 5-8
klasese.

Paterrgtot reorganizavimo

s4lygos.
Parengtas reorganizavimo
tvarkos aPra5as.

Pakeisti mokYklos-centro
nuostatai, Pateikti Registry

Reorganizavimo s4lYgq

parengimas.
Reorganizavimo tvarkos

apra5o parengimas.

Mokyklos-centro nuostatq

pakeitimas.
Pilnos inventorizacij os

q/. Vykafi TrauPio skYriaus



1n

UZeluotys Siektini rezultatai

Rezultatr"i vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovaui anti -s

vefiinama, ar nustatytos
uiduotys ivvkdytos)

atlikimas.
Dokumentq perdmimas.
Personalo klaLrsin-u-1

sprendimas.
Veiklos, r-rgdymo planq
parengirnas ir vykdyn-ras.

Farengtas turto
inventorizaciios aktas.

Pasira5ytas dokumentq
perdavimo-priemimo aktas.

Personalo klausin-u"1

savalaikis sprendi mas.

Parengti ir vykdon-ri veiklos
ir ugdr,mo planai.

9.-5.Pletoti bendradarbiavirna su

kitornis fstaigomis.

Organizuoti raj oninius
renginius mokiniams.
Organizuoti renginius
Kavarsko miesto
bendruomenei.
Dal-vl'auti bendruose
renginiuose sr-r mokl,klornis-
daugiafunkciai s centrais.

Sr-rorganizuoti 4 raj oniniai
renginiai mokiniams.
Suorganizuoti 3 renginiai
Kavarsko miesto
bendruomenei.
Dalyvauta bent 3
renginiuose kaftu st-t kiton-ris
rnokyklomis-
daugiafunkciais centrais.

10. Rizika, kuriai esant nustafi'tos uZduotl.s gali bflti neivykdytos (aplinkybes, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ir'y.kd1'ti Sias uZduotis)

ildoma suderintis sr-r 5r ietirno istai r adovu

Teises akt ikeitimai

#*rs';
S@#s #Sct?i"""r*EJ'

(Svietimo lstaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendi nand ios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Sr-rsipaZinau

(Svietimo !staigos vadovo pareigos)

€s_{x_.*,
(data)

rtsfr:le4
(data)

kasis faktorius (laikinas nedarbi

( r ardas ir pavarde)


