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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO fGYVENDINIMAS

Atsizvelgdamas j mokyklos strateginius tikslus, metinj veiklos planq, 2018 metais skiriau 
deniesj mokiniq ugdymo(si) kokybes ir rezultatyvumo ugties pokyciams. Vadovaudamasis 
Ukmerges rajono savivaldybes tarybos 2108 m. balandzio 25 d. sprendimu Nr. 7- 93 „Del 
Ukmerges rajono Dainavos pagrindines mokyklos reorganizavimo prijungiant prie Ukmerges 
Senamiescio pagrindines mokyklos11 parengiau ir pristaciau Ukmerges rajono savivaldybes 
bendrojo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo piano parengimo darbo 
grupei Dainavos pagrindines mokyklos reorganizacijos projektq, jgyvendinau Ukmerges rajono 
Dainavos pagrindines mokyklos reorganizacijq ir pagrindinj reorganizavimo tikslq: sudaryti 
visiems mokiniams vienodas kokybisko ugdymosi sqlygas maksimaliai isnaudojant ugdymo piano 
galimybes ir uztikrinant racionalq ugdymui skirtq lesq bei mokyklq patalpq panaudojimq. Po 
Dainavos pagrindines mokyklos reorganizacijos Senamiescio pagrindineje mokykloje 2018-2019 
m. m. mokosi 16 sios mokyklos mokiniq. Organizuojamas mokiniq pavezejimas mokykliniu 
autobusu.

Kurdamas siuolaikin^ ugdymo(si) aplinkq, organizavau patalpq pertvarkq Ukmerges 
Dainavos pagrindineje mokykloje. Joje buvo jrengtos patalpos ikimokyklinio ir priesmokyklinio 
amziaus vaikams, valgykla. jgyvendinto projekto sqm ata- 90,0 tukst. Eur. Ukmerges Senamiescio 
pagrindines mokyklos skyriuje - Dainavos mokykloje -  daugiafunkciame centre 2018-2019 m.m. 
ugdomi 14 jvairaus ikimokyklinio amziaus vaikq, mokosi 12 pradiniq klasiq mokiniq. Skyriuje 
veikia Dainavos kaimo bendruomenes dienos centras „Bukime draugais11.

Puoseledamas palankq socialinj emocinj klimatq ugdymo jstaigoje, mokyklos prestizq, 
aktyviai dalyvavau bendruomenes bendradarbiavimo kulturos pletojimo, mokyklos Pokyciq grupes 
veikloje, t^stiniame seminare pagal programq „Mokymq ciklas: socialinio -  emocinio tobulejimo 
programa Ukmerges Senamiescio pagrindines mokyklos komandai11 II dalyje. Pokyciq grupes 
veikloje dalyvavo 10, mokymuose -  18 mokyklos mokytojq.

Skatindamas lyderyst? mokyklos bendruomeneje, pritariau mokytojq dalyvavimui 
mokymuose pagal vadybiniq kompetencijq stiprinimo programq „Vadybiniq kompetencijq 
stiprinimas11 ir jq praktiniam jgyvendinimui. Programoje dalyvauja 4 Ukmerges Senamiescio 
pagrindines mokyklos pedagogai.

Kartu su mokytojais jgyvendinau projektq „Eduka klase11.
Vadovavau mokyklos komandai, jdiegianciai mokytojq etatinio darbo apmokejimo modelj.



II SKYRIUS
METIJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAIIR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praejusig meti) veiklos rezu tatai

Metg uzduotys (toliau -  
uzduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatg vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovauj antis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jij rodikliai

1.1. Dainavos pagrindines 
mokyklos patalpg remonto 
techninio projekto 
jgyvendinimas

atitinkancig, 
higienos normas 
vaikij ugdymui, 
jgyvendinimas

Jrengtos patalpos 
Senamiescio pagrindines 
mokyklos skyriaus Dainavos 
mokyklos - daugiafunkcio 
centre. Uztikrinamas 
kokybiskas ikimokyklinio, 
priesmokyklinio ir pradinio 
ugdymo amziaus vaikq 
ugdymas

Dainavos 
mokykloje -  
daugiafunkciame 
centre
ikimokyklinio 
amziaus vaikams 
jrengti 2 zaidimo 
kambariai, 
miegamasis, 
rubine,
suformuoti nauji 
sanitariniai 
mazgai, jrengtas 
naujas maitinimo 
blokas, valgykla. 
Jrengti 2 kabinetai 
pradinirj klasitj 
mokiniams, 
skaitykla

1.2. Dainavos pagrindines 
mokyklos reorganizacijos 
jgyvendinimas

Sglygg sudarymas 
kokybiskam vaikg 
ugdymui, 
uztikrinant 
racionalg lesij 
panaudojimg

19 Dainavos pagrindines 
mokyklos 5-8 klases 
mokinip bus ugdomi 
Ukmerges miesto 
pagrindinese mokyklose. 
Optimaliau ir ekonomiskiau 
bus naudojami Ukmerges 
Senamiescio pagrindines 
mokyklos skyriaus Dainavos 
mokyklos daugiafunkcio 
centro turimi materialiniai ir 
zmogiskieji istekliai

Po Dainavos 
pagrindines 
mokyklos 
reorganizacijos 
Ukmerges rajono 
savivaldybes 
lesos Dainavos 
mokyklos -  
daugiafunkcio 
centro islaikymui 
sumazejo 11100 

Eur per metus, 
darbo
uzmokesciui -  
26900 Eur per 
metus.
Pareigybig 
skaicius iki 
reorganizacijos -  
16,87, po 
reorganizacijos -  
11,78. Pokytis: 
5,09 pareigybes.



1.3. Dalyvavimas 
Ukmerges Senamiescio 
pagrindines ir Dainavos 
pagrindines mokyklos 
Pokyciij komandos 
veikloje

Kokybiskas, 
bendruomenes 
lukescius 
atitinkantis 
svietimo jstaigos 
paslaugp teikimas

1-10 klases mokinii} 
mokymosi kokybe pageres 3 
procentais, pamokij 
praleistvj del nepateisinamij 
priezascip sumazes 5 
procentais

2017- 2018 m.m. I 
tr. mokiniij 
mokymosi 
pazangumas:
77.93 proc.
2018- 2019 m.m. I 
mokiniij 
mokymosi 
pazangumas
90.94 proc.

2017- 2018 m.m. I 
trimestre 1 

mokiniui tenka 
10,47 pamokij, 
praleistij del 
nepateisinamij 
priezascip.
2018- 2019 
mokslo metij I 
trimestre 1 

mokiniui tenka 
6,56 pamokij, 
praleistij del 
nepateisinamij 
priezasdiij. 
Pokytis -  
37,35 proc.

1.4.
1.5.

2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos is dalies del numatytq rizikij (jei tokii; buvo)
Uzduotys Priezastys, rizikos

2 .1.
2 .2 .
2.3.
2.4.
2.5.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomi}, svariij jstaigos veiklos rezultatams)_____________________

Uzduotys / veiklos Poveikis svietimo jstaigos veiklai
3.1. Etatines mokytojij darbo sistemos jdiegimas Mokyklos mokytojams apmokama ne 

tik uz pamokij vedim^, pasiruosimq 
joms, s^siuviniij taisym% bet ir uz darb^ 
bendruomeneje. Skatinama mokytojij 
motyvacija, uztikrinamos patrauklesnes



darbo s^lygos pradedantiesiems 
mokytojams

3.2. Dainavos mokyklos -  daugiafunkcio centra veiklos 
sqlygp atitikimas visuomenes sveikatos saugos teises 
akti| reikalavimams

Leidziama vykdyti ugdomqj^ veiklq. 
Ukmerges Senamiescio pagrindines 
mokyklos skyriuje Dainavos mokykloje 
-  daugiafunkciame centre. Pagrindas: 
Nacionalinio visuomenes sveikatos 
centra prie Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
isduotas 2018-10-31 leidimas- higienos 

pasas Nr. (10-24 14.2.1) LHP - 3158

3.3.
3.4.
3.5.

4. Pakoreguotos praejusii) meti| veiklos uzduotys (jei tokii| buvo) ir rezultatai

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatp vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jij rodikliai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS {SIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

5. Pasiekti| rezultatq vykdant uzduotis jsivertinimas

Uzduocip jvykdymo aprasymas
Pazymimas 

atitinkamas langelis
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai IS
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □
5.3. jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □

5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Nepatenkinamai

□

6.1. Svietimo jstaigos strateginio valdymo kompetencija
6.2. Svietimo jstaigos strukturos, procesp ir istekliu va idymo kompetencija

(b lC e J d ro riv J  ( . 2jo  J 4 -  C '1

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos) (paraSa^r 
(vardas ir pavarde) (data)



IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. {vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai; (/Q^Cic- fyfoCU' ,
'i/j’di foiccudt&o ^  oCttizCirui, 'JUxSm  ■ l i c i t c u v o  ja

o jflAMULl
(mokykl£>/e -  mokyklos $ryb oy
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje -  
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo 
/ darbuotojy atstovavim^ jgyvendinantis asmuo)

pUHC^Ut

(paraSas) (va/das ir pavarde) (data)

8. jvetfinimas, jo pagrindimas ir siulymai: <£ab<x< G/tuxa t 4& ic i K^Q -t

U n  Q J .  c,

(Svietimo jsjaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinancios institucijos 
(dalininku susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

Galutinis mety veiklos ataskaitos jvertinimas J lCL̂ <CU jĵ W u

IV SKYRIUS
KITV METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

9. Kitij metij uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne caugiau kaip 5 uzduotys)

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultaty vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovauj antis vertinama, 

ar nustatytos uzduotys 
jvykdytos)

9.1. Mokyklos veiklos 
tobulinimo piano parengimas, 
remiantis mokyklos veiklos 
jsivertinimo isvadomis

Mokiniy ugdymosi 
pasiekimy gerinimas

Lietuvos Respublikos Svietimo, 
mokslo ir sporto ministro 
nustatyta tvarka mokyklai 
paskiriamos Kokybes krepselio 
lesos

9.2. Edukaciniy erdviy 
modernizavimas

jrengti mokykloje 
observatory 4 ir pritaikyti 
jos erdves 
gamtamoksliniam 
mokiniy ugdymui

Atliktas observatory os patalpy 
kapitalinis remontas, sudarytos 
sylygos joje organizuoti 
mokiniams
pamokas, pazintinius renginius

9.3. Pastato saugos, 
priesgaisrines saugos 
modernizavimas

Signalizacijos jrengimas 
mokyklos patalpose

Mokyklos pastato, patalpy fizine 
apsauga perduota saugos ir 
priesgaisrines saugos tarnyboms

9.4. In d iv id u a ls  mokinio 
pazangos vertinimo sistemos 
sukurimas ir jdiegimas

Laiku pastebeti ir 
nustatyti mokinio 
mokymosi sunkumai ir 
gebejimai, suteikta

2019 m. II -  III ketvirtis. 
Parengtas ir patvirtintas mokiniy 
pasiekimy ir individualios 
pazangos vertinimo tvarkos



pagalba, numatytos 
priemones mokinio 
individualiai pazangai 
gerinti

aprasas. Sukurti ir jtvirtinti vaiko 
individualios pazangos 
matavimo jrankiai (individualios 
pazangos jsivertinimo fiksavimo 
forma, mokomiyi} dalykp 
pazangos diagramos, mokinio 
aplankas ir kt.). Metodinese 
grupese organizuojamas 
individualios mokinio pazangos 
stebejimo aptarimas. Mokinip 
tevams organizuojami 
susitikimai su mokytojais 
dalykininkais del individualios 
mokinio pazangos_____________

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali 
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
'pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu)_____________________________________________
10.1. Nepakankamas finansavimas uzduoties igyvendinimui_________________________________
10.2. Dalies mokytojp kompetencijp stygius_______________________________________________

(Svietimo jstaiigos savininko teises ir 
pareigas igyvendinanCios institucijos 
(dalininku susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

Susipazin^u. f
tfb  i r c U r o  r *  c4 j

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos) (paraSas)

(vardas (Irpavarde) (data)

(vardas ir pavarde) (data)


