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2018 RlETv VEIKLOS ATASKAITA

(Sud″ymO Vieta)

I SKYRIIJS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir lstaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svari ausi r ezultatai bei rodikliai)

Tobulinta ugdymo proceso kokybe siekiant mokymo metodq ivairoves, NMPP ir PUPP
pasiekimq rezultatq augimo, mtzinant Zemq pasiekimq skaidiq, kuriant patraukli4 aplink4 ivairiq
ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq ugdymui, mokiniq asmenines paZangos ir vertinimo sistem4,
gerinant s4lygas ivairiapusei mokiniq savirai5kai, racionaliai naudojant ir valdant finansinius,
materialinius ir intelektualinius iSteklius.

Vadovaujantis 2018 m. isivertinimo, NMPP, PUPP ir kitais duomenimis, galima ivardinti
pagrindinius 2018 m. rezultatus ir jq rodiklius:

1. mokiniq palangumas per paskutinius 3 m. pagerejo 1,5 oh; 6 %o padaugejo pagrindini
lygi pasiekusiq mokiniq skaidius;

2. pagerejo NMPP vertintq klasiq mokiniq matematikos pasiekimai, sumaZejo
nepatenkinam4 pasiekimq lygi turindiq mokiniq skaidius. Bendrai surinktq ta5kq
vidurkis atitinka, o kai kuriq dalykq vir5ija Varenos r. ir Lietuvos Respublikos
mokyklq mokiniq pasiekimus. 2 klases mokiniq pasiekimq vidurkiai yra Zemesni uZ
Varenos r. ir Lietuvos antrokq pasiekimus;

3. isivertinimo i5vados ir Olweus patydiq ir smurto prevencijos programos vykdymo
ataskaita rodo, kad 3 % padidejo mokiniq, kurie jaudiasi emoci5kai saugtis, skaidius;

4. dalyvavimas projektuose ,,3M" ir LL3 leido suburti 12 aktyviq pedagogq komandas,
kurios mokosi ir moko bendruomenes narius naujq ugdymo metodq, kuria ir dalijasi
patirtimi. Jq indelis - parengta nauja mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarka,
mokiniq pamokq lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos apra5as;

5. mokyklos pedagoginiams darbuotojams suteiktos s4lygos kelti kvalifikacij4 - 2018 m.
kvalifikacij4 tobulino 57 o/o pedagogq daugiau nei 2017 m. Tai turejo itakos ugdymo
formq ir renginiq ivairovei. 2018 m. dalyvauta 5 respublikiniuose ir 2 rajoniniuose
renginiuose daugiau nei 2017 m. Ugdymo organizavimas lvairiose aplinkose (q i5
viso per 2018 metus 21) padidejo 25 pamokomis, kurias vede 5 mokytojais daugiau
nei2017 m. Pasigedome gerosios patirties sklaidos pokydio;

6. pakankamai sklandZiai nuo 2018-09-01 lteisinta ir nuolat tobulinama etatinio
mokytojq darbo apmokejimo tvarka, i5saugant visq mokytojq, pagalbos mokiniui
specialistq, mokyklos valdymo etatus.
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II SKYRIUS
2018M[ETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatltos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Parengti
parai5k4 visos
dienos mokyklos
modelio
igyvendinimui.

fgyvendinamos
pailgintos
darbo dienos
grupiq veiklos
1-4 klasiq
mokiniams.

apklausti tevai
(globej ai), ivertintas
visos dienos
mokyklos poreikis;
mokykla gauna
specialistq
konsultacijas, vertina
kitq ugdymo fstaigq
patirti;
vieSinama
informacija
savivaldybes
lygmeniu.

70 o/o apklaustq tevq
(globejq) pritaria
modelio

!gyvendinimui;
gautos UPC
specialistq
konsultacijos,
dalyvauta
seminaruose;
pateikta parai5ka ir
jos priedai UPC;
informacij a pavie5inta
savivaldybes merui,
administracijai irjos
skyriams.

1.2. Tobulinti
neformaliojo
ugdymo veiklos
model!.

Neformaliojo
ugdymo
veiklos atitinka
mokiniq ir jq
tevq (globejq)
poreikius

NVS veiklq poreikio
tenkinimui apklausta
100 % mokiniq ir
70 Yotevq (globejq);
parengtos 3 naujos
NVS programos.

NVS veiklq poreikio
tenkinimui apklausta
100% mokiniq ir
75 Yotdvt4 (globejq);
parengtos 2

Siuolaikinio Sokio
programos ir 1

jaunudiq (2-5 klases)
tinklinio programa.

1.3.Tgsti mokyklos
bendruomeniq
neformali4sias
veiklas.

Atnaujintos
Senosios
Vardnos,
GudZiq ir
SarapiniSkiq k.
bendruomeniq
daugiafunkciq
veiklq sutartys.

JuridiSkai iformintos
ir tgsiamos
daugiafunkces
bendruomeniq
veiklos (sporto,
meno, kulttiros
tradiciniq Svendiq,
Sviediamosios);
2018 m. prad€ti ir
2019 m. baigti
infrastruktlros
atnaujinimo darbai.

2018 m. pasira5ytos
sutartys su kaimq
bendruomenemis del
daugiafunkciq veiklq
tgsimo;
UAB,,Exspolita"
atliko daugiau nei
50% mokyklos
infrastrukt[ros
atnaujinimo darbq.

1.4.UЙ tikrinti

sklandЧ ugdynlo
aplinkos

誠nattinima.

Suremontuota
sporto sale.

parengtas sporto sales
remonto investicinis
projektas;
ugdomoji(k[no
kultlros pamokos) ir
neformalioji (sporto
bfireliai, 5vent6s,

parengtas sporto sales
remonto investicinis
projektas, kuriam
gautas finansavimas;
pasira5yta sporto sales
remonto darbq
sutartis su UAB



rengmlal,
bendruomenes
treniruotes) veikla
sporto saleje
organizuojama I-VI
savaites dienomis nuo
8.00 iki 21.00 val.

,,Grindalita";
sporto sales rangos
darbai baig!i2018-12-
05;
parengtas ir
patvirtintas sporto
sales uZimtumo
grafikas ugdymo ir
neformalioms
veikloms.

1.5

2.1:厖d ar ib dalies dOi nunla

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos
buvo atlikta veiklos rezultatams

4. veiklos el buvo ir rezultatai

III SI(YRIUS
PASIEKTu REZULTATu VYKDANT UZDUOTISISIVERTINII旺 AS IR

K01MIPETENCIJu TOBULINII嘔 AS

5. uZduotis lnlas

UZduotys PrieZasffs, rizikos
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Sutaupytos savivaldybes biudZeto le5os
panaudotos 26 mokyklos koridoriq, laiptiniq ir
tualetq mediniq langq pakeitimui plastikiniais.

Bendro naudojimo patalpose Sildiau,
jaukiau, saugiau, pastatas esteti5kesnis,
taupoma Silumos energija.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatlrtos
uZduotys ivykdl.tos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1.

4.2

4.3

4.4.

4.5

UZduodirl ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai n
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdy.tos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai M
5.3.Ivykdメos tik k」 kurios uZduOtys pag」 s帆atus vc■inimo rodiklius Patenkinalllai[∃

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n



6.1. ,lanavimo

6.2.

4

6。 Kom kurias tobulinti

‐Zるとり

(Svietimo istaigos vadovo,pareigos) (paraSas)

kl● C― tarvbos (paraSas)

igaliOtaS aSmuO,こ VietimO pagalbOS iStaigOiC一

sⅣivaldos inStituCijOS igaliOtaS aSmu0

/darbuctoiЧ ttstOVaVima igyVendinantiS aSmuO)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

″笏″そわ

二 磁 波ιZ蒻 ″″グ  `だ1グ1/夕r彰ィーィ、″
(vardas ir pavarde) (dda)
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IV SKYRIUS
VERTINI】江O PAGRINDIT旺AS IR SIULYⅣ IAI
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(vardas ir pavarde)

形〃―″″
(d江め

身%|スタ″厖ガー́γ

(dtta)6VietimO i savininko teises ir
parei gas i gyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igal ioto asmens

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas ′空生~:3ア

IV SKYRIUS
KITlJ]ⅦETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
ne nlazlau 3 irne

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Siektini reztltataiUZduotys

4 mokymo patalpose

irengta multimedijos

iranga;
sudarytos s?lygos
pradiniq klasiq
mokiniams tinkamai
naudotis naujomis
gamtos mokslq ir
technologinemis
priemonemis;
mokyklos infrastruktiira
pritaikyta ugdymo

Atnaujintos 4 klasiq
(mokomqjq kabinetq)

erdvds, mokyklos
infrastrukt[ra.

9. l.Tgsti sklandq ugdymo
aplinkq atnaujinim4.

膨鯰,彬 6&`多|あ

瓦ス高孫下面扇両
~



9.2. Gerinti mokiniq pamokq
lankomum4.

SumaZes praleistq
pamokq skaidius.

be pateisinamos
prieZasties mokiniq
praleistq pamokq
skaidius sumaZes 5

proc.;
del kitq prieZasdiq
mokiniq praleistq
pamokq skaidius
sumaZes 10 proc.

9.3. UZtikrinti racionalq
mokyklai apskaidiuotq mokymo
leSq panaudojim4.

Racionaliai ir tikslingai
panaudotos mokyklai
apskaidiuotos leSos.

1 -10 klasese yra ne
maLiau kaip po 8
mokiniusi;
ne maliat kaip 30 proc.
mokytojq nuo 2019 m.
rugsejo 1 d. dirba pilnu
etatu;
optimizuotos Svietimo
pagalbos ir valdymo
le5os.

9.4. Stiprinti pedagogq
santykius per gerosios patirties
sklaidos tobulinim4.

Sukurtas gerosios
patirties sklaidos modelis.

90 proc. pedagogq
dalijasi patirtimi;
veikla fiksuojama
metodines tarybos ir
metodiniq grupirl
protokoluose;
pildomos gerosios
patirties sklaidos
lenteles;
vyksta pokalbiai su
pedagogais.

9.5。

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neilykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo vadovu

%″″zιソ
ジ″′〃 ά セイ

(dtta)
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

OVietim0 savininko teises ir (vardas ir pavarde)

Susloazinau.

減′″燿惨%物 み、グ多″〃′ZatY -o L -od

10.1 . Neigiamos ltakos 3 uZduoties ivykdymui tures galimai per maZas 1 , 9 ir 10 klasiq mokiniq
skaidius nuo 201 9-09-01.
10。2.

△

10.3

(Svietimo !staigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (dtta)


