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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginio plano 2017-2019 metams tikslai buvo:
gerinti ugdymo proceso kokybę, taikant šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus ir siekiant
kiekvieno vaiko asmenybės ūgties, kurti savitą mokyklos kultūrą. Atliepiant į strateginio plano
tikslus 2018 metų veiklos plano tikslai buvo: gerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinant
mokymosi pagalbą, gerinti ugdymo(si) aplinką ir ją efektyviai naudoti, mokyklos
bendruomeniškumo stiprinimas.
2018 metais mokykloje įgyvendinant išsikeltus tikslus, buvo vedami signaliniai
trimestrai, analizuojami trimestriniai rezultatai, NMPP rezultatai, numatytos problemų sprendimo
priemonės. Reikiamas dėmesys skirtas mokinių mokymosi krūvio optimizavimui pamokose:
vestos integruotos pamokos, derintas kontrolinių darbų laikas, atsižvelgta į namų darbų apimtis.
Mokiniai buvo skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Nors žymių
rezultatų mokiniai nepasiekė, tačiau dalyvavimas skatino mokinių mokymosi motyvaciją, ugdė
asmenines kompetencijas. Pozityvūs mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai buvo formuojami
vedant pamokas netradicinėse aplinkose, dalyvaujant išvykose, ekskursijose, įvairiuose
mokykloje ir už mokyklos ribų organizuojamuose renginiuose. Siekiant formuoti draugišką
mokinių bendruomenę mokykla 2018 metais įsitraukė į OLWEUS patyčių prevencijos programą,
o 2 klasės mokiniai į programą „Obuolio draugai“. Mokytojai dalyvavo Gyvenimo ir tikėjimo
instituto projekte „Kuriame saugią mokyklą“ ir išklausė dviejų dienų kursus seminare „Raktas į
sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“. Dalyvauta kasmetinėje Tolerancijos dienoje, akcijoje
„Darom“, akcijoje World Cleanup Day (Pasaulio valymo dienoje), Atmintis gyva, nes liudija ir
kt. Mokiniai, kartu su technologijų mokytoju pastatė informacinį stendą pedagogo-knygnešio
Petro Kriaučiūno tėviškėje. Vykdyta vasaros užimtumo programa 0–4 kl. mokiniams „Gyvenimas
mums leidžia džiaugtis“.
Gerinant ugdymo(si) aplinką, buvo įkurta lauko klasė „Vaistažolių pievelė“, įrengta
poilsio zona pirmojo aukšto koridoriuje „Metų laikai“. Visi numatyti darbai atlikti
bendradarbiaujant su mokyklos darbuotojais, mokiniais ir tėvais. Jau tradicija tapo mokyklos,
kaip daugiafunkcio centro veikla, akcija „Užaugink gėlę“. Jos metu sodinami gėlių sodinukai
(apie 120 vnt.), kurių dalis dovanojama miestelio puošybai ir likusieji – mokyklos aplinkos
gražinimui.
Mokyklos bendruomenės narių bendruomeniškumas stiprinamas organizuojant įvairius
renginius, dalyvaujant ekskursijose, talkose, išvykose, akcijose. Siekiant glaudesnio ryšio tarp
mokytojų, mokinių ir tėvų organizuoti visuotiniai ir klasių tėvų susirinkimai, tėvų dienos
mokykloje.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
Metų užduotys
rodikliai (kuriais
(toliau –
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama, ar
užduotys)
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1. Užtikrinti
Įgyvendinti etatinį
Iki 2018 m. rugsėjo 1 d.
sklandų
teiktos informavimo ir
apmokėjimą.
mokytojų
Parengti mokytojų konsultavimo procedūros
etatinio
mokytojams.
pareigybių
apmokėjimo
Iki 2018 m. spalio 1 d.
aprašymus, darbo
įgyvendinimą. sutarčių pakeitimus paskirstyti etatai, atlikti
darbo sutarčių pakeitimai.
ir kitus su šia
Iki 2018 m. lapkričio 1 d.
veikla susijusius
parengti ir patvirtinti
dokumentus.
pareigybių aprašymai.

1.2. Organizuoti
edukacinių
aplinkų
pritaikymą
mokinių
ugdymosi
kokybei ir
saviraiškai
gerinti.

Įrengtos
edukacinės
laisvalaikio zonos
mokykloje.
Atnaujintos
žaliosios mokyklos
teritorijos zonos.
Užbaigta poilsio
zona „Metų laikai“.

Iki 2018 m. lapkričio 1
dienos įrengta viena
edukacinė laisvalaikio zona.
Iki 2018 m. rugsėjo 1 d.
įrengta lauko klasė
„Vaistažolių pievelė“ .
Iki 2018 m. gruodžio 31 d.
pradinių klasių mokiniams
sukurta poilsio zona „Metų
laikai“.
Įrengtos poilsio zonos ir
edukacinės erdvės yra
mokinių mėgiamos,
lankomos.

1.3. Užtikrinti
visų mokyklos
bendruomenės
narių

Įvykdytos patyčių
prevencijos
programų
„Olweus“,

Iki 2018 m. spalio 1 d.
direktoriaus įsakymu
paskirtas koordinatorius,
suformuotos ir patvirtintos

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai
1. Iki 2018-09-01
nuolat teiktos
informavimo ir
konsultavimo
procedūros
mokytojams.
2. Su mokytojais
pasirašytos naujos
darbo sutartys. Su
kiekvienu mokytoju
aptarta ir pasirašytas
susitarimas dėl darbų
skiriant valandas
darbui su
bendruomene.
3. Iki 2018-11-01
atnaujinti ir parengti
mokytojų pareigybių
aprašymai. Aptarti su
mokytojais, suderinti
su darbuotojų
atstovais.
1. Mokiniams
įrengtas gamtos
kampelis, kuris yra
mokinių lankomas.
2. Įrengta lauko klasė
„Vaistažolių
pievelė“, ją
sėkmingai naudojasi
mokytojai.
3. Pradinių klasių
mokiniams sukurta
poilsio zona „Metų
laikai“, ją sėkmingai
naudojasi mokiniai ir
mokytojai.
1. Paskirtas
koordinatorius,
suformuotos ir
patvirtintos MSG, jų

saugumą.

„Obuolio draugai“
visos suplanuotos
veiklos.
Visa mokyklos
bendruomenė
apmokyta, kaip
stabdyti patyčias.

MSG, jų vadovai,
patvirtintas mokytojų
budėjimo grafikas.
Įvykę 3 koordinacinio
komiteto susirinkimai ir
dveji visų mokyklos
bendruomenės narių
mokymai.

vadovai, patvirtintas
mokytojų budėjimo
grafikas.
2. Įvyko 3
koordinacinio
komiteto
susirinkimai ir dveji
visų mokyklos
bendruomenės narių
mokymai.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Bendruomenės telkimas tikslams pasiekti.
6.2. Duomenimis grįsta vadyba.
Direktorius

__________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

Zigmas Vasaitis
(vardas ir pavardė)

2019-01-11
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________

__________

_________________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
9.1. Gerinti pasiekimų ir
pažangos rezultatus.

9.2. Modernizuoti ugdymo(si)
erdves.

9.3. Stiprinti bendravimą ir

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Kartą per mėnesį aptarti Gerinama ugdymo kokybė,
vaikų
pažangumą
ir siekiama
tikslingesnio
taikomus
ugdymo kiekvieno vaiko ugdymosi.
metodus su pradinių
klasių mokytojomis.
Vykdyti
Nacionalinio Išanalizuoti testų rezultatai,
egzaminų
centro aptarti su mokytojais ir tėvais.
organizuojamą testavimą,
panaudojant
gautus
rezultatus
pasiekimų
gerinimui.
Tobulinti
pedagogų Ne mažiau 4 pedagogai kelia
profesinę kvalifikaciją.
kvalifikaciją
dalyvaudami
mokymuose.
Sudaryti sąlygas
Įrengti poilsio kambarį
mokiniams dirbti ir ilsėtis mokiniams.
modernizuotose
Įrengti laboratoriją „Smėlio
aplinkose.
terapija“ mokyklos
bendruomenės nariams.
Kurti glaudesnį ryšį,

Organizuotos tradicinės šventės

bendradarbiavimą su vietos
bendruomene.

bendradarbiauti su vietos
bendruomene (Vištyčio
regioniniu parku,
Vištyčio miestelio
biblioteka, Vištyčio
pasienio užkarda,
Vištyčio kultūros
namais).
Tradicijų ir papročių
puoselėjimas, dalijimasis
patirtimi.
Kryptingai pateikti
pozityvią informaciją
apie mokyklą.

bei valstybinių švenčių
minėjimai.

Mokinių, jų tėvų ir viso kaimo
bendruomenės narių aktyvesnis
dalyvavimas mokykloje
organizuojamuose renginiuose.
Nuolatinis informacijos
atnaujinimas mokyklos
interneto svetainėje, socialinio
tinklo Facebook paskyroje.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Socialinių partnerių įsipareigojimų nevykdymas.
10.2. Steigėjo išteklių trūkumas.
10.3. Teisės aktų kaita.

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

