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IZANGA
MOKYKLOS VIZITINE KORTELE

(Trumpa informacija apie mokyklq, mokiniq sliaiiiaus kait4, finansar imq,
SkriaudZiq pagrindineje mokykloje 2019 metq rugsejo 1 dien4 pagal

ugdymo programas mokesi 113 mokiniq, 17 pagal prie5mokyklinio
lank6 ikimokyklinio ugdymo skyriq. I5 viso mokykloje ugdoma 180
mokslo metq pabaiga, ugdy.tiniq skaidius pagal privalomojo ugdymo
mokiniq, t. y. 10 procentq. Mokykloje dirba 27 mokytojai, 4 pagalbos
aptamaujandio personalo darbuotojq.

Mokyklos mokiniq pasiekimai matuojami pagal nacionalinius
patikrinimq (rlMPP) rezultatus ir mokykloje priimtus susitarimus del
2,4 ir 6 klases mokiniq NMPP pasiekimai aukStesni uZ respublikos
eNMPP aukStesni uZ pana5aus konteksto mokyklq vidurki.
2 klas6s mokiniu rezultatai:
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pasiekimq rezultatus)

program4 ir 50 vaikq
Lyginant su praeitq

padidejo 13

specialistai ir 18

mokiniq pasiekimq
paZangos matavimo.

vidurki, o 8 klases
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6 klas6s mokiniq rezultatai:
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-Bendras 5-10 klasiq mokymosi vidurkis padidejo nuo 7.21 iki 7.33 balo (lyginami 2017-

2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. metiniq trimestrq rezultatai). Lyginant201710l8 m. m. ir 2018-
2019 m. m. mokiniq mokymosi metiniq vidu*iq duomenis, nustatyta, kad 2018-2019 m. m.
padariusiq mokymosi paLancE mokiniq skaidius sudaro 91 proc. Per 2018-2019 m. m. mokiniai
laimejo 11 priziniq vietq rajone (matematikos, geografijos, istorijos, etnokultiiros, lietuviq kalbos,
dail6s ir technologijq dalykq) ir prizing viet4 regionineje etnokultiiros olimpiadoje. Mokyklos
mokiniq komandos atstovavo Prienq rajon4 zoninese ir respublikinese stalo teniso varZybose,

e .,Visa 5oka".

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIU MOKINIU

PASIEKIMAMS GERINTI IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariama lvietimo istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir pateikiami
svariausi rezultatai bei rodikliai, priemonds mokiniq pasiekimams gerinti beijq rezultarai)

2016-2018 m strateginio plano igrvendinimas.
Praejusio laikotarpio strateginio ptano igyvendinimo analizg atliko mokyklos veiklos

kokybes isivertinimui atlikti sudaryta darbo grupe, pawirtinta mokyklos direktores 2018-10-05
isakymu Nr. V-99, kurioje dallvavo 18 mokyklos mokltojq. Darbo grup6 matavo kiekvieno
strateginio plano tikslui iSkelto pazangos rodiklio igyvendinimq ir 2019-01-1 1 vykusiame
strateginio plano kiirimo uZsiemime mokyklos bendruomenei pateike tokius strateginiq tikslq
igyvendinimo apibendrinimus.

1. lgyvendinant 1-qii strategini tikslq,,Siekti mokyklos paZangos, itraukiant bendruomenes
narius", i5 17 susitarnl paZangos rodikliq pilnai iglvendinti 14 rodilliq (82 proc.). 8
paZangos rodikliai yra labai svarbiis mokyklai, todel turetq i5likti ir naujo laikotarpio
strateginiame plane.

2. lgyvendinant 2-eii strategini tiksl4 ,,Vykdyti kryptingq veiklq siekiant mokyklos ivaizdZio
gerinimo" pasiekti 8 rodikliai i5 1l (73 proc.). 4 rodikliai ivardinti kaip iSliekantvs. Per
strateginio laikotarpio metus mokiniq skaidius mokykloje padidejo nuo 95 mokiniq iki 117
mokiniq, t. y. 19 proc. (PUG ir l-10 klasese)

3. lglvendinant 3-4li strategini tikslq ,,Mokyklos aplinkos gerinimas, siekiant sudaryti
kokybi5kas ir saugias ugdymosi/poilsio s4lygas" igyvendinta 43 proc. pa:Zangos rodikliq (6
i5 14). Sio tikslo igyvendinimas labiausiai siejamas su turimais materialiniaiJir finansiniais
i3tekliais, toddl jo igyvendinimas yra Zemiausias. Kitam strateginiam laikotarpiui pasiiilyti
septyni iSliekantys prioritetai.

2019-2021 m. strateginis planas.
Rengiant mokyklos 2019-2021 metq strategini plan4 dalyvavo visa mokyklos bendruomene,

savininko atstovai. Parengtas planas i mokyklos bendruomenei ir



pritarta skriaudziq pagrindines mokyklos tarybos 2019-02-14 protokoliniu nutarimu Nr. 1 bE
Prienq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2019-06-14 isakymu y-75. 2OlSt1O21
meq mokyklos strateginis planas patvirtintas SkiaudZiq pagrindines mokyklos direktores 2019 m.
birZelio 14 d. isakymu Nr. V-75.

Siam laikotarpiui mokyklai suformuluoti 3 strateginiai tikslai bei uZdaviniai jiems igyvendinti:
L Mokiniq mokymosi patirdiq ugdymas ivairiose veiklose:

o Savivaldaus mokymosi skatinimas pamokose.
e Mokyklos pzrZangos siekimas per asmeninius mokinio pasiekimus.
o Socialumo didinimas, siekiant asmenines mokinio atsakomybes uZ mokym4si.

2. Pasidalyosios lyderystds pletra mokykloje:
o Mokiniq savivaldos veiksmingumo didinimas.
o Mokltojo pozityvaus profesionalumo auginimas.
. Te\l+ [sitraukimo i mokyklos veikl4 pletra.

3. Mokyklos aplinkos gerinimas, siekiant sudaryti kokybi5kas ir saugias ugdymosi/poilsio
sqlygas:

. Mokyklos vidaus erdviq atnauj inimas.
o Mokyklos i3ores erdviq kiirimas.
. Siuolaikiniq mokymo priemoniq isigijimas.

Mokyklos veiklos plane 2018-2019 m. m. buvo igrvendinami 3 tikslai:
1. Visq bendruomenes nariq tarpusavio santykiq gerinimas, vertybiniq nuostatq formavimas.
2. Pabaigti igyvendinti 2016-2018 metq Strateginiame plane numatytas veiklas.
3. Parengti mokyklos Strategini plan4 2019-2021 metams, i proces4 itraukiant mokyklos

bendruomenes narius.
Siems tikslams fgyvendinti veiklos programoje buvo numatytos 53 priemon€s. Per visus rnokslo
metus buvo iglvendinta 94 proc. veiklos programoje numatytq priemoniq (50 priemoniq).

lglvendinant l-qii tikslq buvo atlikta 94 proc. numat),tq darbq, tik viena priemone
neigyvendinta. Mokyklos mokltojai kartu su mokiniais mokslo meq pradZioje susitare del
vieningq mokiniq taisykliq irjas pavie5ino kiekvienoje klaseje, vdliau refleksiniq pokalbiq metu
su kiekvienu mokiniu aptare, kaip sek6sijq laikytis. Taip pat su visa mokyklos bendruomene buvo
susitarta del mokytojq, mokiniq ir tdvq Garbes kodekso. Garbes kodeksas Mokslo ir Ziniq dienos
metu pristatytas mokyklos bendruomenei, 5-10 klasiq mokiniai mokslo metq pradzioje ir pabaigoje
isivertino, kaip jiems sekesi laikytis ,,Garbes kodekso" nuostatq. Rugsejo menesi mokyklos
socialind pedagoge atliko mokiniq nuomon6s kokybini tyrimq kurio metu iSsiai5kino, kas trukdo
mokykloje kurti gerus santykius. Kiekvienos klases aukletojas analizavo savo klasds t1rimo
rezultatus ir kartu su mokiniais diskusijq metu prieme sprendimus, kaip galima sprgsti esamas
problemas. Mokslo metq bdgyje socialine pedagoge ir psicholog€ (mokykloje paslaugas teikia Spr
psicholog€) teike pagalb4 klasiq aukletojams, sprendZiant nustatyas problemas, buvo organizuotos
psichologes A. Blandes paskaitos mokiniams (,,Mokomes suprasti ir siekti savo tikslo",
,,Mokymosi mot)"vacijq stiprinantis uZsiemimas") ir mokytojams (,,pedagogo socialiniq emociniq
kompetencijq stiprinimas"). Klasiq aukletojq metodineje grupeje buvo sukurti mokiniq elgesio
vertinimo kriterijai ir aptarti su mokiniais. Pagal parengtus kiterijus 5-10 kasiq mokiniai klasiq
valandelese vertino savo elgesi pasibaigus trimestrui, socialin6 pedagogd dallvavo klasiq
valandeldse ir apibendrino dazniausiai mokiniq ivardinamas elgesio problemas: mokymosi
priemoniq neturejimas ir namq darbq neatlikimas laiku. Mokiniq isivertinimo metu dominuojantys
elgesio pazymiai buvo 7-8 balai. Klasiq aukletojai metodineje grup6je nuolat dalinosi poveiki
turindiomis priemonemis su kolegomis, skatino mokiniq pozityvq elges!, kartu su mo.kiniais
iglvendino klasiq iniciatyvas mokykloje, v,vkde bendruomeng telkiandius renginius. {gyvendinus
visas Sias priemones ir atlikus Nacionalines Svietimo agentfuos organizuot4 apklausq (2019
gruodis) paai5kejo, kad net 94 proc. mokiniq sutinka su teiginiais ,,Mokykloje esame skatinami

i vienas kitam" ir e



apsvarstomi teikiami pasitilymai". visq mokyklos mokiniq pasiekimai, pozityvus, kintantit 
"tg.sysper 2018-2019 m. m. buvo pastebotas ir nors vien4 kart4 per mokslo metus kiekvienas buvo

apdovanotas uZ asmeninius pasiekimus ar teigiamus pokydius.

lgy.vendinant 2-qii veiklos plano tikstq ,,Pabaigti iglvendinti 2016-2018 metq
Strateginiame plane numaty'tas veiklas" buvo numatlta 19 priemoniq, is jq iglvendinta 90 proc.
Administracija mokyoj q vedamas pamokas per mokslo metus stebejo siekdama 2 tikslq: ivairiq
mokymosi strategijq taikymas pamokose ir darbas jungtineje 5-6 klaseje. stebetq mokytojq
pamokq analize atskleide, kad dirbant jungtindje klaseje (N:12) 44 proc. stebetq pamokq buvo
organizuotos pagal Siuolaikines pamokos paradigmq,25 proc. moky.tojai bande dirbti Siuolaiki5kai,
o 3 1 proc. pamokq buvo tradicines. stebint ivairiq mokymosi strategiiq taikym4 pamokose (N:19)
mokyojams geriau sekesi organizuoti Siuolaikines pamokas: 68 proc. pamokq buvo Siuolaikines,
26 - bande dirbti SiuolaikiSkai ir 5 proc. pamokq buvo tradicines. IS viso per mokslo metus
mokytojai pravede 54 klrybiSkas-integruotas pamokas (70 proc. mokyoiq pravede po 3 pamokas,
25 proc. * po 2 pamokas ir 5 proc. - I pamokq). Mokykloje vyko 3 individualiq pokalbiq tlienos,
kuriq metu su tevais aptarinejome jq vaikq pazang4. planavome, kaip kartu galime siekti geresniq
mokymosi rezultatq. Siose dienose vidutini5kai dallwavo 32 proc. .noliniq t"uui, kitq mokiniq tevai
apie mokiniq mokym4si domejo individualiai jiems patogiu laiku. Tevq, kurie visai nesiclomejo
sa't'o vaikq mokymosi rezultatais, per vis4 mokykl4 

-buvo tik du, juos klasiq aukletojai kartu su
socialine pedagoge aplanke namuose. 2019 gruodi NSa r,ykdytoje mokyktq pazangoi apklausoje
96 proc. tevq teige, kad sutinka su teiginiu, jog jie ,,yra itraukiami ! vaiko mokynosi sekmiq
aptarimus mokykloje". Kartu su klasiq aukletoju kiekvienas mokinys kel6si savo mokymosi
lEkesdius (ikslus), kuriuos v6liau matavo su pasiektais rezultatais: vidutiniSkai 66 proc. mokiniq
rezultatai atitiko ar virsijo ltkesdius (buvo planuota ne maziau kaip 50 proc.). Rudeni mokykla
kartu su partneriais baige igyvendinti du metus trukusf projekt4 ,,Mokiniq mokymosi pasiekimq
gerinimas taikant pazangiosios analitikos stnrkturini model!", kurio rezultatas - 8,9 proc. padidejE
8 klases mokinig matematikos rezultatai. visos Sios priemones, orientuotos i pamokos
organizavimo tobulinim4, mokiniq atsakomybes uZ mokymosi rezultatus didinim4, tevrl itraukimas
leme, kad 20181019 m. m. padariusiq mokymosi pazmgq mokiniq skaidius sudaro 91 proc., o
bendras klasiq mokymosi vidurkis 2018-2019 m. m. )Ta 7,33 balo (pemai metais buvo 7,2 balo).

3-jam tikslui (,,Parengti mokyklos Strategini plan4 2019-2021 metams, iproces4 itraukiant
mokyklos bendruomenes narius") pasiekti buvo numatl.tos 16 priemoniq, igyvendinta visos
planuotos veiklos. I mokyklos strateginio plano 2019-2021 metams rengimq buvo itraukta visa
mokyklos bendruomene. Mokyklos vidaus veiklos kokybes isivertinimo darbo grupe atliko
besibaigiandio laikotarpio plano analizE, pateikO rekomendacijas apie iSliekandius ir atkintandius
prioritetus. Tevai, mokiniai, personalas, mokyklos savininko atstovai turejo galimybE iSreik5ti savo
pageidavimus del mokl'klos SSGG analizes, vertybiq, vizijos, u2daviniq. darbiniame susirirrkime,
kuris buvo organizuotas visq suinteresuotq grupiq atstovams. Mokyklos strateginis planas buvo
parengtas, pristatytas mokyklos bendruomenei ir jam pritarta SkriaudZiq pagrindines mokyklos
tarybos protokoliniu nutarimu bei Prienq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. usiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis
vertinam4 ar nustatytos

uZduotys ivykdfios)

Pasiekti rezultatai ir.jq
rodikliai

1 .1.
Kompiuterizuoti

Mokyklos
personalo

1. Visi elektroniniai
dokumentai nuo 2019-

1. Kadangi elektroniniq
dokumentq valdymo sistema

4



mokyklos
personalo
valdymo
dokumentus

valdymui
naudoj amos
elektroniniq
dokumenq
sistemos
teikiamos
galimybes ir
,,BONUSS'
kompiuterinds
programos
modulis.

07-01 pasira5inejami
elektroniniu para5u.

2. lvlokyklos
darbuotojai apmokyti ir
naudoj asi elektroniniq
dokumentq sistema.
3. Nuo 2019-07-01
darbo laiko apskaitos
ZiniaraStis pildomas
,,BONUSS' programos
personalo valdymo
modulyje ir yra susietas
su mokyklos
buhalterine apskaita.

mokykloje dar diegiama,
elektrcninitl dokumentU nuo
2019-07 -01 buvo nedaug:
daugiausiai tai sutartys su

imonemis ir keletas
siundiamq ra5tq. Visi mineti
elektroniniai dokumentai
buvo pasira3yti e-paraSu.
2. Elektroniniq dokumentq
valdymo sistema isigy'ta
201 9 gruodZio pabaigoje,
tad Siuo metu yra diegitrma
(vykdomas IT pritaikymas,
duomenq perkelimas,
atsakingq asmenq
mokymai).
3. Darbo laiko apskaitos
Ziniara5tis yra pildoma-s

.,BONUSS' programos
personalo valdymo
modulyje ir yra susietas su
mokyklos buhalterine
apskaita. Popierinis darbo
laiko apskaitos Ziniaraitis
nebera pildomas nuo 2()19-
09-01 , tadiau galutinis
dokumentas buvo
spausdinamas, nes to
reikalavo patvidntas
mokyklos dokumentacii os
planas. Nuo 2020-01-01
keidiantis SkriaudZiq
pagrindines mokyklos clarbo
apmokdjimo sistemai ir
dokumentacij os planui

itvirtinta nuostat4 kad darbo
laiko apskaitos Ziniara5iiai
neb€ra spausdinami, o
saugojami elektroniniuose
dokumentuose.

1.2. UZtikinti
mokiniams
saugias emocines-
psichologines
ugdymosi s4lygas

MaZes mokiniq,
patiriandiq
patydias,
skaiEius.

SumaZinti esam4
patydiq mast4 bemiukr.l
tarpe 5 proc. (esama
situacija pagal 2018
rudeni atliktq Olweus
tyrimq 16,7 proc.)

2019 metq lapkridio menesi
atlikus pakartotini
tarptautini Olweus patydiq
tyrim4 gauti rezultatai
parode, kad 3-10 klasiu
bemiukq tarpe patydias
patiia 2,4 proc. mokiniq (t.
y. nurode I mokinys).
Mokykloje patydiq benLiukq
tarpe sumaZeio 14.3 proc.



1.3. Tgsti projekto
,,Mokiniq
mokymosi
pasiekimq
gerinimas taikant
paZangiosios
analitikos
struktnrini
modeli" (projekto
kodas Nr. 9.2.1-
ESFA-K-728-01-
0090) veiklas.

Tyrimo metu
gautq duomenq
naudojimas,
bendradarbiavim
as su mokiniais
irjq tevais,
siekiant
pagerinti
matematikos
dalyko
rezultatus.

8 klasds mokiniq
matematikos rezultatai
pageres 5 proc.

Prie5 dveius metus
pradedant igryendinti
projekt4 6 klasdje q padiq
mokiniq matematikos
bendras paZymiq vidurkis
buvo 5,78 balo. fglvendinus
visas proj ekto veiklas,
surinkus ir apibendrinus
visus turimus mokyklos ir
Seimos duomenis, itraukus i
pagalb4 mokiniq tevus, per
dvejus projekto

igyvendinimo metus
bendras matematikos
paZymiq vidurkis 8 klases
pabaigoje buvo 6,3 balo.
Taigi, projekto

igyvendinimo metu
matematikos mokymosi
rezrtltatzi pakilo 9 proc.

1.4. Mokiniq
asmenines lgties
ir paZangos
uZtikrinimas
mokant mokinius
jungtin€je 5-6
klas€je

1. 6 klases
mokiniq
rezultatai
atitinka mokiniq
gebejimus.
2. Sekminga 5

klases mokiniq
adaptacija
mokantis
jungtineje
klaseje.

1. Ne maiiau kaip 50
proc. 6 klases mokiniq
individualiis metiniai
rezultatai nenukito
(lyginama dalykq
metiniai ivertinimai).
2. Ne maZiau kaip 50
proc. 5 klases mokiniq
sekmingai adaptavosi
jungtineje klaseje ir
padare paZang4 per
mokslo metus
(naudojami mokiniq
adaptacinio tyrimo ir
trimestriniq palyginimq
analizes duomenys)

l. Lyginant 6 klases
mokiniq individualius
metinius rezultatus su 5

klases metiniais dalykq
rezultatais mat1.ti, kad (i1

proc. mokiniq rezultatai per
mokslo metus nenukrito,
nors mokiniai buvo ugdomi
jungtineje klaseje. Tadiau
palyginus jq 6 klases I
trimestro ir metinio
trimestro rezultatus malyti,
kad visq mokiniq (100
proc.) rezultatai pakilo.
Galima daryti i5vadq, kad
per I trimestrq Sie mokiniai
i5moko dirbti j ungtineje
klaseje, i5siugde geresnius
savaranki Sko darbo igiidZius
ir adaptavosi prie darbo
jungtineje klaseje.
2. Analizuojant 5 klases
mokiniq adaptacinio tyrimo
duomenis ir individualius
mokiniq I trimestro ir
metinio trimestro mokymosi
rezultatus matlti, kad visi 5
klases mokiniai padar6
individualiq paZang4 (visq
metiniai mokymosi
rezultatai buvo auk5tesni nei
I trimestro rezultatai).



)

3. t.lZduo(vs ar Ieiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatltos, bet ivykdytos

ar i5 dalies ddl buyo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

2.1.
2.4.
2.5.

buvo atlika veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1 .

3.2.
J. J.
). +.

3.5.

Siektini rezultatai

Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

5.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU \ryKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.

uiduotis

UZduodiq frykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1 . UZduotys i\ykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x
5.2. UZduotys i5 esmes jlykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai D
5.3. lvykd),tos tik kai kurios uiduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys ne[r.ykdfos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai I

Patobulintos
6.1. Kokyb€s isivertinimo ir tobulinimo integralumas mlrlykloje. 2019-01-31, Vilnius
6.2. Elektroniniq dokurqgntq valdymas: teorija ir praktika 2019 m. 2019-04-18, Kaunas
6.3. Mokyklos mokymosi de5imtmetis: link savivaldaus mokymosi. 2019- l0-15, Prienai
6.4. Praktiniai vie5qjq pirkimq mokymai: maZos vertes pirkimq vykdymas bei darbas su CVp
IS. 2019-1 l-12, Vilnius
6.5. Edukaciniq erdviq
2019-12-13, Prienai

itaka ugdymo kokybei. Praktinis ugdymas matematikos pamokose.

7. Kompetencijos, kurias nor6tq tobulinti



7.1 . fsivertinimo konsultanto ir iSores vertintojo kompetenCi.lq totutinimas ir taityrr*

7.2. Si siekiant savivaldaus
t.3 kultiros kaita. siekiant 1r

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

rlwap z-
tnarfasl

Renata Liaeiene
(vardas ir pavardd)

2020-02-05
(data)

IV'SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIJLYMAI

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai: Mokyklos direktores R. Liaeienes veikla vr:rtinama

vra vir5ytos (pasiekti aukltesni vertinimo rodikliai).

Mokvklos tarvbos oirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos

savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 iryvendinantis asmuo)

Aidut€ Jure5iene
(vardas ir pavarde)

2020-01-28
(data)

/</z o-.u"l!c ,r.,
t.z'et'k-4a> r*,2Uat ii,1o

'n& a*lbnaaiat etuh
da-/t.z

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios insritucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

lxffSjvfied*it"ras

Prlenq nlom savlvaldytrds nory_ oti,le94-$?
_ (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas ?eza.t

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDI.]OTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

10. Kitq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiaune 3 ir ne 5

UZduotvs Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinam4 ar nustatltos
uiduotys iWkdytos)

1. Telkti mokyklos
bendruomeng siekiant
strateginiame plane uisibreZto
tikslo d€l mokiniq savivaldaus
ugdymo skatinimo pamokose

1 .1 . Mokiniai geba kelti
realius, jq galimybes
atitinkandius asmeninius
mokymosi tikslus
pamokose.

o Steb€tose pamokose ne
maZiau kaip 35 proc.
mokiniq geb6s kelti realius,
jq galimybes atitinkandius
asmeninius mokymosi tikslus
(pagal stebdtq pamokq
protokolus sis aspektas 35
proc. pamokq ivertintas 3 ir 4
lygiu).

1.2. Mokytojai sudaro
s4lygas mokiniams

o NSA vykdttos apklausos
duomenimis, 2020 m.

9. fvertinimas, jo
keno ,f 4' &r' A/c

pagrindimas ir sillymai:



pamokose pasirinkti

ivairius mokymosi btidus,
formas. skirtingo
sunkumo uZduotis.

mokiniq sutikimo su teiginiu
,,Per pamokas turiu galirnybg
pasirinkti ivairaus sunkumo
uZduotis" procentas bus ne
maZesnis kaip 70 proc. (2019
m. su teiginiu sutinka 59
proc. mokiniq).

o Stebetose pamokose
pamokos aspektas,,Ugdymo
diferencijavimas,
individualizavimas ir
suasmeninimas" 70 proc.
pamokq vertinamas 3 ir 4
lygiu.

1.3. Mokytojq vedamos
Siuolaikines pamokos

itaka mokinio
asmeniniams
pasiekimams.

r Ne maZiau kaip 75 proc.
stebdtq pamokq vertinamos
kaip Siuolaikines pamokos
arba bandoma dirbti
SiuolaikiSkai.

o Metinis 5-10 klasiq
mokymosi vidurkis ne
maZesnis kaip 7,2 balo.

2. Siekti, kad ikimokyklinio
ugdymo skyriaus mokiniq
paZangos vertinimo sistema btitq
informafvi ir suprantama vaikq
tevams.

Tevai itraukiami i vaikq
paZangos vertinimo
aptarim4, paZangos
vertinimo sistema yra
ai5ki ir suprantama
tevams.

Vidaus isivertinimo
duomenimis, ne maZiau kaip 70
proc. vaikq tevq teigia, jog
vertinimo sistema jiems yra
suprantama ir aiSki, jie
itraukiami i vaikq paZangos
vertinimo aptarimq

3. Vykdl,ti vieSuosiu pirkimus
CVP IS priemonemis

Mokyklos vie5ieji
pirkimai vykdomi CVP
IS priemonemis

Per 2020 metus ne maZiau kaip
2 pirkimai vykdomi CVP IS
priemonemis (iki Sios CVP IS
priemonemis vie5ieji pirkimai
mokykloje nebuvo vykdomi).

11. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gati biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

suderinus su Svietimo vadovu
1 l.l.
11.2.

1 1.3. -...---
Pd6nq raloro sevivaldybds msras

o,i3fifiylBtBffiti*i,
pareigas igrvendinan.ios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

'ilt-cllzl.
@***Y/ (vardas ir pavardd)

&ro.tlS,ll
(dara)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asn
pareigos)

SusipaZinau
Direktord
(5vietimo istaigos vadovo pareigos)

Renata Liasiend
(vardas ir pavarde)

2o2o-91-7-(
(data)
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