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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Efektyvinant švietimo pagalbos teikimą, įsteigta 10,5 val. darbo trukmės ikimokyklinio
ugdymo grupė. Mokinių skaičius lyginant 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. padidėjo 18 %
(rugsėjo 1-osios duomenimis – 104). Atliktas kapitalinis bibliotekos remontas, atsirado erdvės
parodoms, renginiams. Įsimintinos edukacijos bibliotekoje: „Ebru menas“, „Šviečiantys molbertai“,
„Smėlio staliukai“, „Virtualūs realybės akiniai“. Įrengta ikimokyklinio ugdymo lauko žaidimų
aikštelė. Gautas naujas mokyklinis autobusas. Dviem mokykliniais autobusais į mokyklą ir į namus
pavežami 58 (70%) mokiniai. Organizuota dviejų savaičių dieninė stovykla pradinių klasių socialiai
remtiniems mokiniams. 10 mokinių ilsėjosi stovykloje „Dengtiltis 2018“ . Šiaulių „Delfinas“
baseine mokėsi plaukti 11 antros klasės mokinių. Įgyvendinant metinę veiklos programą,
tobulinome ugdymo kokybę. 2016–2017 m. m. bendras mokyklos pažangumas – 91,3%, 2017–
2018 m. m. – 96,3%. 6 dešimtokai įgijo pagrindinį išsilavinimą. 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių
pasiekimai buvo įvertinti dalyvaujant Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime
standartizuotais testais. 40% 4 klasės mokinių rašyme pasiekė aukštesnįjį lygį. Skatinant aktyviųjų
ugdymo metodų ir praktinių žinių taikymą pamokose, parengtas ir įgyvendintas tarptautinis
„Erasmus“ KA1 projektas „Mokymo metodų lobynas“, mokykloje organizuoti 3 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai visiems pedagoginiams darbuotojams. Įgyvendinant prevencines programas
„Olweus“, „Antras žingsnis“, „Tu gali“ pagerėjo mokinių socialiniai įgūdžiai, mokyklos
mikroklimatas.
Formuojant mokinių vertybines nuostatas vykdyta ugdomoji veikla kitose edukacinėse
aplinkose: viešojoje P. Višinskio bibliotekoje, Gruzdžių kultūros namuose, šokolado muziejuje,
Aušros fotografijos muziejuje, Šiaulių universiteto botanikos sode, Šiaulių profesinio rengimo
centre, jaunųjų technikų centre, Jogos mokykloje, Šiaulių miesto lengvosios atletikos manieže.
Dalyvauta respublikiniuose projektuose: „Sveikatiada“, „Skatinkime išradėją“, „Draugystės pynė“,
„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“, „ 100
programavimo valandų“, rajono projektuose: „Jaunimo dūzgės“, „Gali sportuoti? Įrodyk!”,
“Knygvežiukas veža”. Mokyklos klubas “Spindulys” kūrybingai vykdė projektą “500 km
sveikatingumo 2018”. Organizuotos akcijos „Angelo sparnu širdį palietus“, „Darom“, „Bibliotekoje
ne tik knygos, bet ir gerumas“, „Jūsų muziejaus dovana“, mokinių pažintinės ekskursijos į Palangą,
Anykščius, Biržus, Trakus. Mokyklos bendruomenei organizuoti renginiai Lietuvos 100-mečiui
paminėti, jaunieji mokyklos šokėjai dalyvavo rajoninėje dainų ir šokių šventėje „Vardan tos...“.
Mokykloje sudarytos sąlygos mokinių aktyviai fizinei veiklai. Aukšti mergaičių futbolo komandos
sportiniai laimėjimai.
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II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo
(toliau – užduotys)
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. Sutelkti darbo
Atlikta ikimokyklinio Iki 2018-08-31 įsteigta
grupę įsteigti
ugdymo poreikio
10,5 val. darbo trukmės
mokykloje 10,5 val. analizė, parengtas
ikimokyklinio ugdymo
darbo trukmės
ikimokyklinio ugdymo grupė, įrengtos
ikimokyklinio
plėtros projektas,
ikimokyklinio ugdymo
ugdymo grupę.
įrengiamos
grupės patalpos.
ikimokyklinio ugdymo
grupės patalpos.

1.2. Sutelkti darbo
grupes kurti ir plėtoti
edukacinę aplinką
mokykloje.

1.3. Suburti darbo
grupes organizuojant
tradicinius mokyklos
renginius, kuriant
naujas mokyklos
tradicijas.
1.4. Parengti teisės
aktus dėl etatinio
mokytojų darbo
užmokesčio.

1.2.1. Tvarkoma
aplinka prie
Knygnešio skulptūros,
kertami medžiai.

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

Laiku įrengtos
ikimokyklinio
ugdymo grupės
patalpos, įrengta ir
aptverta lauko
žaidimų aikštelė,
įsteigta 10,5 val.
darbo trukmės
ikimokyklinio
ugdymo grupė.
Iki 2018-08-15
2018 metų
sudarytos sąlygos
rugpjūčio 15-tai
poilsiui ir laisvalaikiui
sutvarkyta aplinka
Knygnešių skverelyje
prie Knygnešio
seniūnijos gyventojams. skulptūros, iškirsti
medžiai, išrauti
kelmai.

1.2.2. Atnaujinamos II
aukšto vestibiulio
grindys ir laiptai.

Iki 2018-08-31
atnaujinta naujomis
plytelėmis II aukšto
vestibiulio grindų danga
ir laiptai.

Įsigytos naujos
plytelės II aukšto
vestibiulio grindų
dangai ir laiptams.

Parengti Žolinės
šventės nuostatai,
planuojamos sportinės
varžybos seniūnijos
gyventojams.

2018-08-15
organizuotos Žolinės
šventės sportinės
varžybos seniūnijos
gyventojams.

Organizuotos
Žolinės šventės
sporto ir žvejų
varžybos seniūnijos
gyventojams.

Nuo 2018-09-01
įgyvendinamas etatinis
mokytojų
apmokėjimas.

Iki 2018-0831numatytas etatų
skaičius pagal skirtas
lėšas.

Laiku parengta
darbuotojų darbo
apmokėjimo
sistema, parengti
mokytojų
pareigybės aprašai,
koreguotos darbo
sutartys, patvirtinta
mokytojų darbo
krūvio sandara,
pagal skirtas lėšas
numatytas etatų
skaičius.
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Naujomis šaligatvių plytelėmis atnaujinti
mokyklos takai (70 m²).
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Užtikrintas mokinių saugumas.

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.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
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.
6.2.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)
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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

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
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.
10.2.
10.3.
_____________________
__________
_________________
__________
(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)

