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Mokyklos strateginio 2020-2023111.vCik10s plano ir IIlctinio 2020 m.vciklos plano vciklos,

sickiniai,sickiniЧ  igyVCndinimo faktai.

2020-Ч jЧ metЧ
tikslas,uttdaviniai,

prlemones

Siekiniai (rezultato
vertinimo, produkto

kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas)

Siekiniq igyvendinimo faktas

1. TIKSLAS. Kokybi5ko ugdymo turinio tobulinimas teikiant visapusi5k4 pagalb4
kiekvienam usdvtiniui atsiZvelsiant i io i5sales.

1.1. UZdavinys. Igyvendinti ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo bendr4sias ir neformaliojo ugdymo programas bei pritaikytas ir
individualizuotas programas dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams.
Priemon6s:

1.1 .l . IJgdymo
programll mokiniarns
rengimas,
atnaujinimas ir
igyvendinimas.

Panaudota pagal BUP 100
proc. valandq

Mokiniai ugdomi atsiZvelgiant i
individualius specialiojo ugdymo

skyrimo apra5us ir rekomendacijas.

Ugdyrno programq

igyvendinimas (mokiniq
skaidius).

2021m.sickis

250
2020111.ね ktas

281

PrieSmokykl inio ugdymo
programa (grupiq skaidius).

2021 m.sickis

2

2020111.faktas

3

Pradinio ugdymo programa
(klasiq skaidius).

2021 ｍ．
１０

slekis 2020111.faktas

12

Pagrindinio ugdymo
programa (klasiq skaidius).

2021m.sickis

9

20201n.ね ktas

9

P-10 klasiЧ  inokiniЧ

pazangumas.
2021111.sickis

100 proc.

20201n.■■ctas

100 proc.

I .1.2. Sveikatos ir
lyti5kumo ugdymo bei
rengimo Seirnai
programos ,.PaZink
save" igyvendinimas.

Panaudota pagal BUP 100
proc. valandq. Programa
rengiama 54, 7-8 ir 9-10
klasiq segmentams.
Formuojama pozityvi
saviverte. Mokiniai mokosi
paiinti asmenybes savybes,
pomegius, pletojamos

Sekmingai vykdoma sveikatos ir
lyti5kumo ugdymo bei rengirno Seimai
bendroji programa. 100 proc. mokiniq
dalyvavo ..Sveikatos ir lytiSkumo
ugdymo bei rengimo Seimai bendrojoje
programoje".
Pasirenkarnqjj dalyk4 ,.PaZink save"
lanko 100 proc.5-10 kl. mokiniq.



mokiniq paZinimo,
komunikavimo ir kt.
kompetencijos.

Gilinamos socialines-pilietines,
komunikavimo kompetencijos. Atliktas
Qrrimas ,,P, 5 ir atvykusiqjq mokiniq
adaptacija". 100 proc. tevq (globejq,
r[pintojq) supaZindinti su rezultatais ir
aptarti tolimesnis ugdymas, parengtos
rekomendacijos mokytojams. Mokiniai
parenge stendini prane5im4 ,,AS sveikas
augu...", skirt4 mokyklos 55-medio
jubiliejui, kuriame atsispindejo mokiniq
sveikatinimo veiklos neformalioje
aplinkoie.

1.1 .3. Pasirenkarnojo
dali ko ..Keramika"
tgstinis

igyvendinimas.

Panaudota pagal BUP 100
proc. valandq.
Programa rengiama P4, 6.
8, l0 klasiq mokiniams.

Pasirenkamqii dalyka ..Keramika" lanko
100 proc. P'4. 6, 8, 10 kl. mokiniq.
Demesys skiriamas etnokul-tDrai,
estetinei nuovokai, skatinama
kurybiSkumo kompetencija. Nupirktos
Ziedirno stakles, molis ir kitos reikalingos
priemones. Organizuotas integruotas
keramikos ir pradinio ugdymo
uZsiemimas,.Aitvaras" mokiniams pagal
tarptautini savanorystds projekt4,.Naujos
gaf imybes". 2020 mokslo metais
organizuotos 3 virtualios ir 2 tradicines
mokiniq darbq parodos mokyklos
erdvese. Vestas edukacinis uZsiemimas
bendruomenes nariams ,,Zvakide".
Dalintasi su kolegomis gerqja patirtimi,
teike metoding pagalb4 pradinio ugdymo
mokytojams. Dalyvauta Vilniaus Dailes
akademijos organizuotuose mokymuose
..Ziedimas" ir ,.Raugo keramika", po

kuriq nauja metodika mokomi vyresniqjq
klasiq mokiniai.

l.l .4. Integruotos
(istorijos,
pilietiSkumo pagrindq
ir lietuviq kalbos)
prograrxos ..Laisves
kovq istorija'', skirtos
10 klases mokiniams.
vykdymas.

Parengta 18 val. integruota
programa, skatinanti
mokiniq suvokim4, tautos ir
asmens vaidmenf
pasiprieSinimo laikotarpiu.
Pletojamos mokiniq
pazinimo kornpetencijos.
asmeninds atsakomybes uZ

nepriklausomybg,
demokratij4, jrl
puosele jirnas ir
i5saugo.iimas.

100 proc. jvykdytos veiklos, integruotos i
mokomuosius dalykus. l0 klases
mokiniai ir kiti dalyvavo pilietinese
akcilose ..Atmintis gyva, nes liudija",
Vasario 16-osios ,,Esame vieningi"
dienos renginiuose bei kt. ISleisti 2
stendiniai praneSimai mokyklos erdvdse,
vykdytos dokumentiniq fihnq apie
rezistencini jude.iim4 perZi[ros,
analizuoti laisves kovq dalyviai, j,.l

kalbos, vestos diskusijos kartu su

mokiniais apie asmeninE pilietinE
atsakomybE. Skatinta savanoryste,

oagalba iaunesniems mokiniams.
1.1.5. Tiriamoji ir
analitine veikla del
ugdymo koki bes

gerinimo.

Bendruomenes dalyvavimas
tobulinant ugdymosi
proceso veiklas. Nuoseklus
tyrimq atlikimas ir jq

100 proc. pedagogq tobulino profesines
kompetencijas organizuojamuose
molgrmuose, kaip aktyviau naudoti ir
itraukti mokinius i nuotolini ugdym4si,



analizb pagal mokyklos
veiklos plano tikslus.
Racionaliai panaudojamos
mokinio krep5elio leSos

pedagogq kvalifikacijos
kelimui.

Bendruomenes dalyvavimas
Mokyklos veiklos kokybes

isivertinime. 2020 rl.
atrinkta sritis ..Mokyklos
pasiekimai ir paianga".
Rodiklis: mokyklos
pasiekirnai ir paLanga.

pristatant ugdymo turinio pletojimq
mokiniams (globejams, rfipintojams).
100 proc. mokyklos pedagogq 2020 m.
baige 40 valandq logopedijos kursus. 15

rnokiniq uZeme prizines vietas ivairiuose
konkursuose ir olimpiadose, mokiniai
gavo 297 padekas. 98,8 proc. dalyvavo
pasiekimq ir paiangos apklausoje, 94
proc. mokiniq atsake, kad yra patenkinti
rnokyklos tikslais. ugdymo bfidais ir
rezultatais. 99 proc. tevq (globejq,
rDpintojq) teigia, kad .,infonnacija jiems
lengvai prieinama",,,aukletojai domisi"
kad namuose aukletiniui bUtq tinkamos
s4lygos mokytis, skatina prisideti prie
vaiko mokymosi pasiekimq gerinimo",
..yra supaZindinti su Mokyklos mokiniq
mokymosi pasiekimq gerinimo
priemoniq tvarkos apra5u" ir,.aptariamos
mokymosi pagalbos priemones. pagalbos
teikimo proceso galimybes". Atliktas
tyrimas: ..Efektyviausios pasiekimq ir
paZangos gerinimo priemones,
jgyvendinant kiekvieno mokinio
paZangos siek!". Pateiktos individualios
rekomendacijos rnokiniq paZangos
gerinimui.
Mokyklos veiklos kokybes isivertinime
dalyvavo 98 proc. mokiniq (5-10 klasiq).
99 proc. mokiniq tevq (globejq,
r[pintojq). 100 proc. pedagogq.
Rezultatyvumas ir pasiekimq ir paZangos
pagristumas priskirti 3 lygiui. stebesenos
sistemingurnas ir atskaitomybe - 4 lygiui.
I5skirtas stiprusis veiklos aspektas
stebesenos sistemingumas, silpnasis
veiklos aspektas rezultatyvumas,
tobulinama veiklos sritis - pasiekirnq ir
paZangos pagristurnas. Parengtos iSvados
ir rekomendacijos, tikslai ir uZdaviniai
2021 metams.

1.2. uZdavinys. UZtikrinti konipetentingos specialiosios pedagogines, psichologines ir socialines
pagalbos teikimq.
Priemon6s:
1.2.1. VGK
bendradarbiau.ja ir
konsultuoja kitq
rnokyklq VGK del
specialiqiq poreikiq
mokiniq r-rgdymo
metodq.

Pletojamas tarpinstitucinis
bendradarbiav imas,
teikiamos rekomendaciios,
ieikoma budq, kaip
pagerinti mokyklos
ugdymo(si) aplinkq,
mikroklimat4.
vaikq/mokiniq saugurx4,

Vyko 12 VGK posedZiq. Organizuotos
nuotolines ir tradicines diskusijos su
Siauliq miesto ir rajonq PPT specialistais
bei Svietimo pagalbos teikejais. I5siqsta
24 informaciniai praneSimai apie
mokyklos veiklos ivairiapusiSkum4 PPT
ir kt. istaigoms. Atliktas ,,Parengiamqjq
ir penktqjq klasiq mokiniq tevq (globejq,



kaip efektyviau
vaikq/mokiniq
individualius.
specialiuosius
poreikius.

tenkinti

ugdymosi

mpintojq) Vaiko poreikiq, emocijq,
demesio, elgesio ir bendravimo
ypatumai" tyrimas. 75 proc. apklausqjq
nurodo, krd j.l vaikai neturi bendravimo
sunkumq, geba atsiZvelgti i kitq jausmus,
geranori5ki, geba susirasti draugq. 35
proc. tevq (globejdrfrpintojq) paiymi,
kad jt+ vaikai sunkiai kontroliuoja
emocijas, pratriiksta pykdiu. 100 proc.
tevq (globejq/rfipintojq) pafymi, kad
vaiko emociniai, demesio, elgesio ar
bendravimo sunkumai atsiliepia
kasdieninio gyvenimo srityse (namuose,
ugdymo istaigoje, bendraujant su
bendraamZiais. laisvalaikio
veikloje). Tevai (globejai) paLymi, kad
vaiko emociniai, demesio, elgesio ar
bendravimo sunkumai atsiliepia
kasdieninio gyvenimo srityse (namuose,
ugdymo istaigoje, bendraujant su

bendraamZiais, laisvalaikio veikloie).
1.2.2. Aprupinimas
specialiosion,is
ugdymo priemonemis,
kompiuterinemis
programomis.

Racionalus le5q
panaudojimas vadoveliq ir
mokymo priemoniq

isigijimui.

100 proc. le5q panaudota perkant naujus
pasaulio paZinimo, lietuviq kalbos ir
matematikos vadovelius 1,2 ir 3 klasei,
literatfiros vadovelius 7 ir 9 klasei,
nupirkta 12 daugiafunkciniq ugdymo
priemoniq. lavinandiq daugiau nei 20
skirtingq ugdymo sridiq kalbos ir tarties
pratybq uZsiemimams. Visose grupese,
klasese. kabinetuose 100 proc. irengtos
iSmaniosios technologijos. Papildomai

irengtos bevielio interneto stoteles
mokyklos erdvese ir lauko teritorijoje
ugdymo turinio pletotei.

1.2.3. Pasiektq
rezultatq analize.
apibendrinirnas.
Pokydiq iniciavimas ir
rezu ltatq tobul in irnas.

Sekmingai igyvendinarnas
mokinio asmenybines figties
skatinirnas ir analize.

100 proc. mokiniq palanga visose
ugdymosi srityse pripaZistama ir
prasminga. skatinami individualfis
pasiekimai, pastangos. 100 proc. mokiniq
organizuotas personalizuotas ugdymas,
asmens pasiekimq vertinimas ir
griZtamasis rySys. Antrus metus
stiprinama sistema Mokinys-Mokytojas-
Tevai: derinami individualus ugdymo
planai. uZtikrinamas specialiosios
pagalbos teikimas, detaliai apra5omi
mokiniq pasiekimai ir gebejimai.
Nuoseklus bendravimas bei savalaikis
informavimas apie individualius mokinio
pasiekimus sekmingai vyksta per
elektronin! dienyn4 ir kitas informacines
priemones. Sekrningai naudojamos
virtualios mokymosi aplinkos Eduka,



VGK inicijavo 2, 4, 6, 8

klasiq mokiniqpasiekimq
patikrinim4, pritaike
uZduotis specialiqjq
ugdymosi poreikiq
turintiems mokiniams.

EMA. Office 365, ZOOM ir kt.
Tgsiamas mokinio [gties vefiinimas,
naudojant SEKU isivertinimo sistem4
padejo nustatyti Ziniq, gebe.iimq lygi,
kryptingai planuoti veiklas.
Atlikti diagnostiniai testai 2, 4, 6, 8

klasese. Klasiq mokiniq rezultatai padare

itakE ilgalaikiq planq derinimui, ugdymo
metodq parinkimui. Analizuoti uZduodiq
atlikimo reztltatai, pateiktos
rekomendaciios.

1.2.4. Nuoseklus
psichoedukac iniq
prograrnq ..Mergaiiiq
klubas``

..GyvenirniSkq

igudZiq ugdymo
grupes programa"
vykdymas.
I .2.5. ..Pozityvios
tevystes lgudZiq
formavimo
programos" vykdymo
uZtikrinimas.
1.2.6. Dalyvavimas
prevencinese.
projektinese
programose ir
veiklose.

lr

Ugdomi vaikq socialiniai ir
emociniai gebej irnai,
pleto.iarnos mokytojq
kompetencijos.
Nuoseklus prevenciniq
Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos akredituotq
programq (..Zipio draugai".

,,Obuolio draugai",
,.f veikiarne kartu", Lions
Quest ,,Paauglystes
kryZkeles") . ir
psichoedukaciniq programq

,,Mergaidiq klubas".
..Gyvenimi5kq ig[dZiq
ugdymo grupes programos"
vykdymas.
..Pozityvios tevystes igudZiLl
formavimo programos"
vykdymo uZtikrinimas.

Projektiniq
tgstinumas.

veiklq

Teiktos 229 psichologines individualios
konsultacijos mokiniams, 5l individuali
konsultacija tdvams (globejams.
rtipintojams), organizuotos 54 Zaidimq
terapijos; 1 I psichodramos uZsiemimai;
43 dailes ir meno terapijos, 46 smelio
terapijos.
Veiksmingas prevenciniq programll

igyvendinimas uZtikrino, kad 2020 m.
mokykloje buvo i5vengta kriziniq
situaciiq. Valstybes lygio ekstremalios
situacijos metu naudojant virtualias
platformas buvo vykdomas individualus
psichofizines sveikatos stiprinimas
mokiniams.

Organizuotas P-2 klasiq mokiniq tevq
(globej q/r[pintoiq) susirinkimas
..ArnZiaus tarpsniq mokiniq psichofizine
sveikata": pedagogams ir tevams
(globejams/rDpintojams) pateiktos
rekomendacijos.

[vykdyti projektai: tarptautiniai - 8;
mokyklos l0; miesto - 6; respublikos -
2.

Pagal Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentDros ..Nau.ios
galimybes-2" akredituot4 savanorystes
projekt4 mokykloje savanoriau.ia du
jaunuoliai. gautos pajamos - 5930, 86
eur.
Vyko sekmingas isitraukimas ir
dalyvavimas tarptautiniuose trijuose
eTwinning pro.iektuose: ,,Tradiciniai
menai mano
ateidiai", ,"Saugesnis internetasi' ir
,.Zinodamas apie savo praeiti, tvirtai
sutiksiu ateiti".

Gilinti pedagogr+, Svietimo pagalbos1.3. UZdavinys.
Priemon6s:



I .3.1 Kvalifikacijos
tobulinimo seminarq
rnokyto.iarns
organizavimas.

I5analizavus informacij4,
mokyklos veiklos,
strateginius planus numat5rti
kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai mokytojr/Svietimo
pagalbos specialistams.
Mokytojq, Svietimo
pagalbos ir kitq specialistq
tikslinis dalyvavimas
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose.

Panaudota 100 proc. le5q, skirtq
kvalifikacijos tobulinimui. 89 pedagogai
-kursuose/seminaruose/ konferencijose
2366.5 valandq (1 dalyviui - 27 val.)
skyre kvalifikacijos kelimui. 2 pedagogai
dalyvavo 5 dienq trukmes tarptautiniuose
mokymuose.

1.3.2. Metodiniq-
praktiniq konferencijq
organizavimas ir
dalyvavimas.

Mokykla siekia lankstaus.
partneriSko ugdymo proceso
kokybes gerinimo:
uZtikrinamas nuoseklus
metodiniq-praktiniq
konferencij q organizavimas
ir dalyvavimas.

Suorganizuotos 2 nuotolines-tarptautines
ir 2 respublikines konferencijos/
seminarai/ metodines dienos. 5 mokiniai
skaite prane5imus: 1 tarptautineje, 2
respublikinese konferencijose.
Organizuoti 12 miesto ir 4 respublikiniai
renginiai, skirti specialiqjq ugdymosi
poreikiq mokiniq ugdymui gerinti ir
bendradarbiaujant su kitq istaigq
pedagogais dalintasi ugdymo metodais.

l.J.J. Mokvklos
mokytojq veiklos
patirties sklaida.

Mokyklos pedagogq
ugdomosios veiklos patirties
sklaidos renginiai.

Pedagogai isivertino veikl4, veiklos
savianalizes apibendrintos metodinese
grupese, Metodineje taryboje.
Suorganizuotas respublikinis specialio.io
ugdymo istaigq muzikos ir Sokio
nuotolinis f'estivalis-konkursas,,Metq
laikai 2020". kuris vyko ZOOM
platformoje. 5 pedagogai kartu su

mokiniais dalyvavo ..Sveikatiados"
projekte ir Lietuvos tautinio olimpinio
korniteto veiklose, pristatydami savo
integruotus fizinio ugdymo uZsiemimus,
patobulino vaikq sveikatinimo, fizinio
aktyvumo ir ra5tingumo kompetencijas.
Pedagogai dalinosi gerqja patirtimi
(straipsniai ,.Svietimo nauj ienose":
..Laisvai Lietuvai - 30" ir ..DraugiSkoji
socialinio emocinio ugdymo programa
..Dramblys").

2 TIKSLAS; Pldtoti bendruomends nariq emocines, socialines, pilietines kompetencijas ir
iigties isivertinima pagal susitartas sistemas.
2.1. UZdavinys. UZtikrinti vaiko asmenybes [gties proceso tvarum4 itraukiant visus
bendruomenes narius.
Priemon6s:
2.1 .1. Mokinio
asmenines [gties
veftinimo,

isivertinimo ir
paZangos tobulinimas.

Sekmingai tEsiamas
mokiniq paZangos
verlinimas pagal patvirtintas
tvarkas. Mokiniq
individualios paZangos
rod ikl iq analize ir .aptarimas

su mokiniais. tevais

100 proc. vykdomas kiekvieno mokinio
asmenines flgties vertinimas: 74 proc.
tevq (globejq/nipintojq) labai gerai
vertina mokymosi pagalbos priemones,
pagalbos teikimo proceso galimybes. 99
proc. tevq isitraukia i mokiniq mokymosi
pasiekimq gerinimo vykdym4. 95 proc.



2.1.2. SEKU sistemos
veiklq ef'ektyv un-ras.

(globejais/r[pintojais) ir
mokytojais.
Pasirinktos mokiniq
pasiekirnq ir paZangos

vertinimo procedl-rros.
priemones
tikslingai kaupti Zinias,
fbrmuoti socialinius

igudZius ir patirti sekrng.

UZtikrinarnas pedagogq
bendradarbiavimas siekiant
gerinti rnokiniq individualiq
paiangq: logopedo.
specialiojo pedagogo,
socialinio pedagogo,
psichologo. surdopedagogo.
judesio korekcijos
mokytojo.
UZtikrinamas tvarus P-10
klasiq mokiniq socialiniq
emociniq kompetencijq

mokiniq sutinka, kad jq rezultatai
analizuojami remiantis jq veiklos ir
elgesio stebejimu.
27 pedagogai dalyvavo V5[ Mokymosi
mokyklos organizuotuose mokymuose

,,Mokiniq motyvacija'o ir pedagogq
tobulino profesines kompetencijas ir
Metodineje taryboje vyko apskritojo stalo
diskusija ,,Mokiniq motyvacijos
stiprinimas. Atvejo analizd", pateiktos
mokytojams/Svietimo
specialistams

pagalbos
individualios

rekomendacijos. Vesta 14 atvirq
parnokq/pratybq ciklq .,Pamokq
tobulinimo aspektai: savalaike pagalba
mokiniui, tarpdalykine integracija,
aktyviqiq metodq taikymas, patirtinio
mokymosi organizavimas". 100 proc.
kiekvienarn mokiniui sudarytas
individualus ugdymo planas,
uZtikrinamas kiekvieno mokinio
paZangos vertinimas 2 k. per metus;
pristatyme ir aptarime dalyvauja
pedagogai, tevai (globejai/r[pintojai).
100 proc. vykdomas ,.Mokinio
individualios paZangos stebejimo"
formos pildymas (100 proc. rnokiniq
padare paiang4). 90 proc. mokiniq, su

kuriq tevais (globejais/rupintojais)
aptartas savivaldus mokymasis, padare
fankomumo, pasiekimq paLangq. 90 proc.
rnokiniq geba nusistatyti mokymosi
poreikius. prisiirna atsakomybg ui
mokym4si. 60 mokiniq dalyvavo
konkursuose, olimpiadose ir kt. bei

uZeme prizines vietas; 139 mokiniai gavo
padekas (tarp kuriq ir LR Seimo
padeka. tarptautinio vokalo konkurso I

laipsnio diplomas, Baltijos Saliq
konkurso II laipsnio diplomas ir t. t.).
100 proc. mokiniq teikiama specialioji
diferencijuota ar individualizuota
Svietimo pagalba (atsiZvelgiant i mokinio
gebej imus ir sutrikimus).

100 proc. mokiniq, aukletojq ir tevq
(globejry'riipintojq) dalyvauja vertinime.
Apibendrinti 21 klasiq SEKU rezultatai:



Veiklos pagal
miesto SKU
(socialines
savanorystes ir kt

Siauliq
kalendoriq
pilietines,

).

isivertinimas pagal SEKU
sistemos metodik4.

Veiklos, uZsiemimai savgs
paiinimo klausimais.

Mokiniq motyvacijos
didinimas: skatinamosios
priemones.

90 proc. mokiniq geba vertinti ir
apibudinti savo elgesi, emocijas ir
socialinius !gDdZius. Tevams
(globejams/rlpintojams) pateikiamos
rekomendacijos del vaiko SEK ugdyrno.
Vestos 30 klasiq valandeliq mokejimo
mokytis kompetencijq ugdymui;
organizuotos 48 pamokos iSorinese
erdvese (pletojama edukacine aplinka,
pritaikyta ivairiems ugdymo(si)
metodams ir budams naudoti); 10

edukaciniq uZsiemimq ..PaZink men4"
Siauliq miesto institucijose; 2 sporlo
Sventes mokyklos bendruomenes
nariams; vesti 60 mokymq pagal
..Sveikatos ir lytiSkurno ugdyrno bei
rengimo Seirnai bendrqj4 program4".
konsultuoti 29 mokiniai 1--4 kl.
30 vizitq i miesto istaigas arba j mokyklq
atvykusiq socialiniq partneriq veiklos
(dalyvavo 90 proc. mok.), 5-10 kl. 4
vizitai j miesto istaigas (dalyvavo 85

proc. mok.); socialine pilietine veikla
(dalyvavimas akcijose) P-10 kl. 4
veiklos (dalyvavo 70 proc. mok.);
Savanoryste P-I0 kl. 3 veiklos
(savanoriavo 34 mok.).
tJL padaryt4 paiang4 iSsiqstos 23
padekos tevams (globej amsirlpintoj ams),
3l padeka jteikta gerai besimokantiems
rnokiniams. kiekvienai klasei iteiktas
sveikatinimo komplektas (medaus ir
arbatq rinkinys), vyko 2 spofto renginiai
rnokyklos bendruomends nariams.

2.2. Ui.davinys. Pletoti bendruomenes nariq parlnerystE ir lyderystg.
Priemon6s:

2.2.1. Neforrnalios
veiklos pletra.

lgyvendinami ivairiapusiSko
ugdymo planai (savivaldos
tarybq, neformalios veiklos
planai ir kt.).

Pletojama neformali veikla. AtsiZvelgiant
j nelormalios veiklos ivairovg, sklaid4 ir
ataskaitas, patvirtinta organizacijos
Kokybes Zenklo parai5ka (nr. 2020-1-
LT02-ESC52-007054). Mokykla igrjo
priirnandios organizacijos status4
savanoriSkai veiklai 2 ilgalaikiams
savanoriams. Naujai pasiraSytas ir
akredituotas tarptautinis savanorystds
projektas .,Naujos galimybes"
bendradarbiaujant su Jaunimo tarnybos
bendradarbiavimo agentiira.'60 proc.
pedagogq igyja naujq kompetencijq,
tampa tutoriais ir mentoriais savanoriams
i5 uZsienio Saliq (AzerbaidLano,
Sakaftvelo, Turkijos ir kt.). konsultuoja



2.2.2.
karjerai

Ugdymo
veiklq

organlzavIInas.

2.2.3. Mokiniq
iniciatyvq

igyvendinimas.

Racionalus leiu
panaudojimas
neforrnaliaj am Svietim u i.

Nuoseklus karjeros plano
veiklq vykdymas itraukiant
visus bendruomends narius.

Aktyvinama
lyderyste.
savivaldos
skatinimas.

mokiniq
Mokiniq

veiklq

savanorius, atvykusius savanoriauti !

f vairias Lietuvos istaigas).
Vyko 3 tarptautiniai eTwinning projektai:

".Tradiciniai menai mano ateidiai",
..Saugesnis internetas",,,Zinodamas apie
savo praeiti, tvirtai sutiksiu ateiti". 100
proc. mokiniq, dalyvavusiq projektuose,
ugdesi bendravimo anglq kalba
gebejimus, gilino IT Zinias, plete Zinias
apie savo ir kitas Salis. .iLl istorij4,
tradicijas ir paprodius.
Panaudojama 100 proc. mokinio
krep5elio le5q skirtq valandq. 90 proc.
mokiniq dalyvauja neformaliajame
Svietime. 100 proc. le5q skirta KultDros
krep5elio ir Kult[ros paso veikloms.
KfirybiSkam mokiniq laisvalaikio
uZimtumui yra organizuojama 2l
neformaliojo ugdymo blreliq veikla
mokykloje ir 9 - ikimokyklinio ugdymo
skyriuje. Atliktas tyrimas,.Neformaliojo
Svietimo ir renginiq organizavimo
formos, padedandios skatinti mokinio
saviraiSk4. iniciatyv4 ir lyderystq".
Pateiktos rekomendacijos pedagogams,
aptartos fbrmos, padedandios skatinti
rnokiniq saviraiSk4.
100 proc. rnokiniq, pasirenge karjeros
planq. 8-10 klasiq mokiniq dalyvauja
prof-esinio orientavimo edukacijose. 10

klasiq rnokiniams atliktas pilnas
profesinio pasirinkimo koordinavimas.
9- l0 klasiq mokiniarns atliktas Hollando
prof'esinio pasirinkirno klausimyno
interpretavimas ir duotos individualios
ra5ytines rekomendacijos del tolesnes
kar.ieros galimybiq. 100 proc.5-10 klasiq
mokiniq dalyvauja savanori5kose
veiklose. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje
vykdytas ilgalaikis pro.iektas ..Kuo
uZaugus buti?"
Mokiniq iniciatyva lrengta lauko klase,
atnar"rjinta laisvalaikio IKT svetaine.

3 TIKSLAS. Mokyklos ivaizdZio ir materialin6s bazes stiprinimas.
3.1. UZdavinys. Atnaujintos informacijos apie rnokyklos veikl4 teikimas visuomenei.
Priemonds:
3.1.1. Nuolat teikti
naujausi4 informacii4
mokyklos
internetineje

Mokyklos ivaizdLio pletros
stiprinimas.

Siekiant i5vengti socialines atskirties
pakeistas mokyklos pavadinimas,
pristat5rtas visuomenei. Atnaujinti
mokyklos simboliai ir kontaktiniai

9
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svetaineje.
dienynuose
socialiniuose
tinkluose.

3.1.2. Informacines
sklaidos uZtikrinimas
(seminarai,
konfbrencijos.
straipsniai,
lankstinukai,
kalendoriai).

cl.

lr

(globejq/rupintojq)
bendrakulturiniq, paiinimo,
komunikavimo
kompetencijq pletral

Vykdoma
mokiniq,

pedagogq,
tevq

duomenys. Veikia darbo grupe,
koordinuojanti mokyklos ivaizdi. 80
proc. tevq (globej{r[pintojq) pagal
galimybes bendrauja ir bendradarbiauja
(5 proc. daugiau). Nuotolinio ugdymo
metu 100 proc. buvo uZtikrinamo
skaitmeninio bendravimo galimybes (e.

dienynai, TEAMS, ZOOM, EDUKA,
EMA ir kt.). Nuolat atnaujinama
mokyklos internetine svetaine, socialinio
tinklo ,,Facebook" 3 paskyros (bendros
mokyklos informacijos, meninds krypties
,,Sparnai" ir uLdara tevq bendravimo ir
savitarpio pagalbos grupe, karantino
metu inicijuota ir sukurta kiekvienos
klases grupe). Socialinio tinklo
,,Instagramo' mokyklos paskyr4, kuri4
administruoja mokyklos savanoriai.
S0kmingai lykdomos projektines veiklos
vieSinant mokyklos iSskirtinum4. Del
kompetentingai tgsiamo savanoriq
projekto nuolat dalyvaujama jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentflros
vykdomose uZsienio ir Salies

konferencijose ir seminaruose
(Budape5te, Vengrijoje). I5leistas ir
padovanotas socialiniams partneriams
informacinis leidinys apie mokyklos
veiklq ivairiapusi5kum4. Bendruomenes
nariams kasmet dovanojamas mokyklos
veiklas reprezentuoiantis kalendorius.

3.2. Uidavinys. Saugios, inovatyvios ugdyrrosi aplinkos kurimas.
Priemon6s:
3.2.1. Specialiqlq
priemoniq ugdyrnui,
laisvalaikiui

isigijimas.

3.2.2. Naujq
edukaciniq erdviq

irengimas.

3.2.3. Dalies patalpq
remontas, kitq
prieZi[ros darbq
atlikimas.

Mokyklos bendruomenes
nariq siUlymai pletojant
ugdymo(si) aplinkas.
Strateginio plano tikslq
vykdymas.

AtsiZvelgiant i Ceros
rnokyklos koncepcij4
siekiama kDrybiSkurno
ugdymo procese.

UZtikrinamas LR HN
laikymasis.

2,5 proc. mokyklos biudZeto le5q skirta
specialiosioms ugdymo(si) priemonems.
100 proc. lietuviq kabinetas aprupintas
nCSIQJamalSials kompiuteriais
individualioms mokiniq uZduotims
atlikti. Nuolat jsigy.iarna naujq priemoniq
kDrybiSkarn laisvalaikio leidimui (2020
m. Olilu priemones).

f rengtos 2 sveikatinimo edukacines
erdves ikimokyklinio ugdymo skyriuje.
Naujai kuriamas Parko-darZo zonos
teritorijoje. Nupirktos Ziedimo stakles, 4
klasese irengti iSmaniej i ekranai.
100 proc. irengtas LED apSvietimas,
kondicionavimo sistemos klasese ir 30
proc. bendrabudio patalpose. 100 proc.
klasese !rengta rekupracine sistema.
Atnaujinta virtuves iranga. papildomai

lrengtas individualiems uZsiemimams
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logopedijos kabinetas. Atnaujintas
mink5tasis inventorius (patalyne ir kt.),
skirtas mokiniq apgyvendinimo paslaugq
kokybei gerinti. UZkrediamqjq ligrl
prevencijai uZtikrinti visose klasese

irengti vienkartiniq Sluosdiq talpos, muilo
ir dezinfekci ios dozatoriai.

II SKYRIUS
2020Ⅳ]ETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIICLIAI

l.Pagrindiniai prattuSi■ llletu Veik10s rezultatai.

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini rezultatai Rezultatq veftinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Suderinti ir
taikyti kiekvieno
mokinio
pasiekimq ir
paZangos

gerinimo
priemones
(veiklos sritis
ugdymo(si)
aplinka).

1.1.1. kiekvieno
mokinio paZangos
ir pasiekimq
gerinimo
priemoniq plano

igyvendinimas;

1.1.2. uZtikrinti
lyderystg
Svietimo pagalbos
teikimo srityje;

I .l .l .l . mokiniq paZangos ir
pasiekimq gerinlrno

priemoniq plano vykdymas.
P4 kl. mokiniq paLanga
vertinama kas savaitE;
1.1.1 . I .2. 5 10 kl. mokiniq
paianga stebima ir
veftinama kas menesi;

Ll.l.l.3. mokymosi veiklq
dif-erenciiavimas ir
individualizavimas
analizuojamas 2 kartus per
metus:

I . I .l .l .4. rnatematikos ir
lietuviq kalbos Ziniq
gerejimas;

1.1.2.1. pedagogai
bendradarbiaudami rengia
individualius
planus;

ugdymo

1.1.2.2. mokytojai ir
Svietimo pagalbos
specialistai
bendradarbiaudami rengia

1.1.1.1.1. 100 proc. P-4
klasiq mokiniq buvo
individuali paianga
stebeta ir veftinta kas

savaitg;

1 .l .l .1.2. 100 proc.
5-10 klasiq mokiniq
individuali paianga
stebeta ir vertinta kas

menesj;
I .l .1.1.3. 2 kartus per
metus iSanalizuotos
mokymosi veiklos, jrl
diferencijavimas ir
individualizavimas.
numatytos tobulinimo
priemones, infbrmacija
pateikta tevams
(globejamsirfipintojams

). aptarta 2 Mokytojq
tarybos posedZiuose ir
6 VGK posddZiuose;
1.1.1.1.1.4. 0,01 proc.
pagerejo mokiniq
matematikos ir lietuviq
kalbos Zinios;
1.1.2.1.1 . 100 proc.
mokytojq
bendradarbiav.o
rengdami mokiniq
individualius ugdymo
planus;
1.1.2.2.1. 100 proc.
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1.1.3. mokinio
mokyrnosi
pasiekimq
lDkesdiq
numatymas;

1 .1 .4. skatinamas
skaitmenines
aplinkos ".Eduka
klasd:" ugdymo
turinio diegimas
ir naudojimas;

pritaikytas ir
individualizuotas
programas;

1.1.3.1.
sistem4

mokiniai pagal

Mokyto.las-J-evas
mokymosi
lIkesdius;

Mokinys-
nusimato

pasiekimq

1 .l .3.2. mokiniai dalyvauja

ivairiose olimpiadose ir
konkursuosel

l.l .3.3. rnokyto.lai ir
Svietimo pagalbos
specialistai vykdo tevq
(globejq/r[pinto.f q)
informavim4;

l. 1.4. l. mokytojai dalyvauja
skaitmeninio raStingumo
tobulinimo serninaruose ir
kt.;

1.1.4.2. skaitmeninio
ugdyrno turinio galimybes
pristatomos tdvams
(globejams/r[pintojams);

mokytojq ir pagalbos
mokiniui specialistq
bendravo ir
bendradarbiavo
rengdami pritaikytas ir
individualizuotas
programas;
1.1.3.1.1. 100 proc.
mokiniq numatd
rnokymosi pasiekimq
lIkesdius
individualiame
paZangos stebejimo
lape kartu su

mokytojais ir tevais
(globejais, rfipintojai s);
1 .1 .3.2.1 . 25 proc.
mokiniq dalyvavo
miesto, Salies

olimpiadose,
konkursuose, I 1.9 proc.
tapo laimetojais;
1.1.3.3.1. 100 proc.
mokyto.iq ir Svietimo
pagalbos specialistq
informavo, konsultavo
ir teike rekomendacijas
t6vams
(g I obej ams/rlpi ntoj ams

) individualiu lygmeniu
del mokinio
indiv idualios paZangos;
I .1 .4.1 .1 . 97 proc.
mokytojq kёle

skaitmeninio
raStingumo
kompetencii4,
dalyvaudami 4

seminaruose-
mokymuose, 43.3 proc.
r-nokytojq dalyvavo
projektineje veikloje
apie EDUKA
skaitmenines
rnokl rnosi aplinkos
naudojirn4
formaliajame ugdyme;
1.1 .4.1 .1.2. 90 proc.
pradinio ugdymo
mokiniq naudojasi
skaitmenines aplinkos

,,Eduka klasd" turiniu, 5
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10 klasiq mokiniai
kitomis IKT
priemonemis;
1.1.4.2.1. 100 proc.
mokytojq ir Svietimo
pagalbos specialistq
informavo tevus
(gl obej us/rtipintoj us)
individualiai ddl
skaitmeninio ugdymo
turinio taikymo:

1.2. Tobulinti
ugdymo
organizavimo ir
karjeros ugdymo
sisternq, didinant
individuali4
nrokinio paiangE
ir k[rybiSkum4
(veiklos sritis
ugtlymas(is).

I .2.1. karieros
planq
pasirengimas
vadovau.jantis
naujai parengtu
ugdymo karierai
tvarkos apra3u;

!.2.2. veiklq su

Siauliq profesinio
rengimo centru
pletote;
1.2.3. organ izuoti
SKU veiklas
(profesinis
veiklinimas,
socialine
pilietine veikla.
savanoryste)
pagal virtualq
Siauliq miesto
SKU kalendoriq;

1.2.1.1. rnokiniai rengia
karjeros ugdymo planus;

1.2.1.2. vykdorni ".Ugdymo
karjerai tvarkos apraSas",

,.Karieros ugdymo
programa";

1.2.2.1. organizuojamos
edukacines veiklos;

1.2.3.1. rnokiniai dalyvauja
veiklose pagal Siauliq
miesto SKU modelj:

1.2.3.2. mokiniai dalyvauja
socialiniq-ernocin iq
kompetencijq ugdyme;

L2.l.l.l . 100 proc.
mokiniq pasirenge
karjeros ugdymo plan4;
1.2.1 .2.1. 100 proc.
vykdomi: ,,Ugdymo
karjerai tvarkos
apraSas", ,.Karjeros
ugdymo programa";
1.2.2.1.1. organizuotos
3 edukacines veiklos
Siauliq ir Kauno PRC;

1 .2.3.1.1 . 100 proc.
mokiniq dalyvavo SKU
veikloje. SKLI veiklos
fiksuojamos Siauliq
miesto SKU modelio
informacineje
sistemoje;
1.2.3.2.1. 90 proc. P-l0
klasiq mokiniq
dalyvavo socialiniq-
emociniq kompetencijq
ugdymo edukaciiose:

1.3.

Bendradarbiaujant
rr-rokyklos
savivaldq
institucijoms,
tobulinti
neformaliojo
Svietimo ir
sveikatinimq
skatinandiq
programLl
organizavimq,
atsiZvelgiant i
kiekvieno
bendruomenes
nario saviraiSk4.
iniciatyv4 ir

L3.1 . paZintiniq.
kultDriniq,
pilietiniq projektq
organizavimas;

t.3.2.
prevenciniq,
pasirenkamqiq
dalykq,
sveikatinimo bei
kitq programq

I .3.1.1 . organizuojami
renginlal ir    kt.
bendruomenes nariams;

1.3.2.t .

kokybiSkas
ugdymas;

tenkinamas
asmenybes

1.3.1.1. l. suorganizuoti
4 renginiai
bendruomends nariams;

ivykdyti projektai:
mieto lygiu - 10,
nacionaliniu lygiu - 3.
tarptautiniu lygiu - 7.
dalyvavo apie 70 proc.
bendruomenes nariq"
100 proc. rnokiniq
dalyvavo renginiuose,
projektq veiklose;
1.3.2.1.1 . 100 proc.
tenkintas kokybiSkas
asmenybes ugdymas,
atsiZvelgus i mokinio
social izac ijos poreik ius.
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lyderystg.
(veiklos sritis
ugdymo(si)
aplinka)

igyvendinimas;

1.3.3. nemokamai
vykdomos
neformaliojo
Svietimo
programos;

1.3.3.1. uZtikrinamas
nemokamas nefbnnaliojo
Svietirno ugdymas;

individualias galias,

igyvendintos 4
prevencines, 3

pasirenkamqjq dalykq,
2 integruotos
sveikatinimo
programos. 34,1 proc.
mokytojq dalyvavo
kvalifikacijos kelimo
kursuose rnokiniq
sveikatos stiprinimo
klausimais, 50 proc.
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus ugdytiniq
dalyvavo Lietuvos
tautinio olimpinio
komiteto
organizuojamuose
renginiuose; 100 proc.
mokiniq dalyvavo
naujai parengto.ie
programoje ,.PaZink
save", 20 proc.
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus ugdytiniq
dalyvavo SU
sveikatinimo,
hipoterapijos ir sporlo
renginiuose;
I .3.3.1.1. vykdytos
nemokamos
neformaliojo 5vietimo
programos: 9
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus vaikams. l1
pradinio
mokiniams,

ugdymo
10

pagrindinio ugdymo
mokiniams, 85 proc.
mokiniq dalyvavo
neformaliojo Svietimo
veiklose, 100 proc.
mokymo le5q
panaudotos
neformaliojo Svietimo
programq vykdl mui:
1.3.3.1.2. 100 proc.
panaudotos Kult[ros
krepSelio ir Kult[ros
paso le5os;

1.4. Ugdyti
mokiniq emocini

1.4.1. mokyklos
bendruomenes ir

1.4. 1 . l.bendruomends nariai
su socialiniais partneriais

I .4. I .l .l . sudarytos 4
sutartys su socialiais
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intelekta ir
tbrrnuoti aktyvi4,
pafiner\/ste ir
lvderl,ste grist4
rnoky'klos
bendruorneng
(veiklos sritis
gyvenimus
molq,klo.fe).

socialiniq
partneriq
bendradarbiavima
S;

1.,1.2. SKU
veiklos
fiksuo.iamos
Siauliq miesto
SKU modelio
infonnacineje
sistemoje;

1.4.3 tevq
(globejq/r[pintojq
) pozityvios
tevystes
skatinimo
programos
veiklinimas;

1.4.4.
pageidaujamo
mokinio elgesio

vykdo bendras veiklas;

1.4.2.1. skatinamas
dalyvavirnas veiklose pagal
SKU modeli;

1 .4.3.1 . vykdoma ..Tevq
(globejqi r[pintojq)
pozityvios tevystes
skatinimo programa"';

1.4.4.t.
socialiniq ir
igrdZiq
uZsiemimai;

organizuo.jami
gyvenimiSkq

formavimo

partneriais (sporto,
kult[ros ir kt.) del
emocinio intelekto,
sveikatos, psichofizinio
ugdymo veiklq
organizavimo ir
vykdymo;
1.4.1.1.2. 100 proc.
mokiniq dalyvavo kartu
su socialiniais
partneriais STEAM
veiklose;
1.4.1.1.3. organizuotos
STEAM veiklos: 16

pamokq, 6 projektai, 21

edukacinis uZsiemimas.
67 integruotos
pamokos;
1 .4 .2 .1 .1 . 1 00 proc.
mokiniq dalyvavo
veiklose pagal SKU
modeli. Mokiniai pagal
savo galias gebejo
vertinti ir apibldinti
savo elgesi, emocijas ir
socialinius igridZius;
1.4.2.1.2. 100 proc.
tdvams
(globejams/rupintoj ams

) teikta informacija apie
mokiniq SEK ugdym4;
I .4.3.I .l . 100 proc.

ivykdytos ..Tevq
(globejq/rupintojq)
pozityvios tevystes
skatinimo programos"'
veiklos;
1.4.3.1.2. karl4 per
menesi suorganizuoti
uZsiernimai-
konsultacijos,
rekomendacijos tevams
(globe.iams/r[pinto 

I ams

) socialiniq tinkhi
platformose;
1.4.3.1.3. 85 proc. tevLl
(globejq/rDpintojq)
dalyvavo savipagalbos
grupes veiklose,
analizav o, kaip reaguoti

i vaiko emocijas, sprgsti
problemas, dalintis
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skatinimas;

1.4.5. mokytojq
asmeniniq ir
bendrq profesinio
meistriSkumo
kompetencijq
identifikavimas;

1.4.5.1. pedagogai taiko
Zinias ir naudoja prakting
patirti;

patirtimi;
1.4.4.1.1. 100 proc.
organizuoti socialiniq ir
gyvenimi5kq igudZiq
formavimo uZsiemimai;
1.4.4.1.2. 93 proc.

ivykdytos ,,Pozityvios
emocines aplinkos
stiprinimo" lr

""Skatinimo,
drausminimo bei
poveikio priemoniq
taikymo netinkamai
besielgiantiems
mokiniams tvarkos"
programLl
rekomendacijos;
1.4.4.1.3. inicijuota
pedagogq gerosios
patirties sklaida visose
metodinese grupese
organizuojant apvaliojo
stalo diskusijas mokiniq
emocinio intelekto
ugdyrno tema;
1.4.5.l.l . 85 proc.
pedagogq isivardino.
kad geba 100 proc.
patys taikyti Zinias ir
naudoti prakting patirti
atliekant uZduotis ir
sprendZiant problemas.
bendradarbiaudami su

kolegomis 100 proc.
taiko praktines Zinias;
I .4.5.1 .2. I 00 proc.
mokytojq, pagalbos
mokiniui specialistq,
kuriq stebimos
pamokos/pratybos,
teiktas konsultavimas
kokybei uZtikrinti;
L4.5.I .3. veiksmingai
panaudota mokytojq

isivertinimo anketq
informacija mokyklos
pedagogq kvalifi kacijos
tobulinimo poreikiams
nustatyti:

1.5. Stiprinti
lyderystE bei
autonomij4 visoje

1.5.1. pletojama
pedagogq
lyderyste;

1.5.1. l. pedagogai
dalyvauja rnokyklos
savivaldq, darbo grupiq

1.5. I .1.1. 100 proc.
pedagogq dalyvavo
mokyklos savivaldq,



17

mokykloje
skatinant
bendruomends
nariq rnotyvacii4
tobuleti ir mokytis
vis4 gyvenim4.
(veiklos sritis
lyderyste ir
vaclybct) 1.5.2.

bendruomenes
nariq motyvacijos
tobuleti ir
mokytis vis4
gyvenim4
stiprinirnas.

veiklose;

1.5.2.1. bendruomenes
nariai tobulina asmenines ir
profesines kompetenc ijas.

darbo grupiq veiklose;
1.5.1 . 1.2. pedagogq
iniciatyva irengti:
edukacinis paZintinis
Takas, laisvalaikio
zonoje darbo vieta su
IKT, floristikos
kabinetas, atnaujintos
savanoriq gyvenamoji
aplinka;
I .5.2.1.1 . 100 proc.
naujai priimtiems
pedagogams
mentoriai;

skirti

1.5.2.1.2. 100 proc.
pedagogq dalyvavo 213
kvalifikacijos kelimo
kursuose, seminaruose;
1 .5.2.1 .3. i5leisti metq
kalendoriai, plakatas,
reprezentuojantys
rnokyklos veiklos
iSskirtinum4;
1.5.2.1.4. iSspausdinti
..Svietimo naujienose"
2 prane5imai apie
mokyklos veikla.

2. Uttd tos ar ivykdytos i5 dalies ddl nenumatytu rizi buvo
UZduoWs PrieZastys. rizikos

3. V kurios nebuvo uotos ir nustatytos, bet iwkd
UZduotys/veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.l. Specialiosios pagalbos mokiniui
individualizavimo stiprinimas. Parengiamosiose
klasese uZtikrinama mokytojo padejejo pagalba -
I etatas. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje
papildomai isteietas I mokytoio padeieio etatas.

Visose trijose klasese yra mokytojo
padejejas. Mokytojo padejejas padeda
mokiniarns orientuotis. adaptuotis mokykloje
fbrmaliojo ir neformaliojo 5vietimo veiklq
metu.

3.2. Svietirro pagalbos stiprinirnui ikimokyklinio
ugdyrno skyriu.ie isteigta 0.25 etato socialinio
pedagogo, 0.5 etato specialiojo pedagogo.

Svietimo pagalbos specialistai padeda

igyvendinti mokiniq teisg ! ugdym4si,
uZtikrina jo veiksmingumq, sudaro prielaidas
pozityviai socializacilai ir kt.

3.3. Dalyvavimas socialiniq emociniq lgDdZiq
lavinirno ir smurto prevencijos prograrnoje
..Antras Zingsnis".

Dalyvavimas programoje leidLia vaikams
buti sekmingesniems rnokykloje, moko juos

isitraukti i saugios ir pagarbios rnokyklines
aplinkos kUrimq, padeda i5vengti netinkamo
elgesio, bendraamZiq atst[mimo,
impulsyvumo ir pan.

3.4. I-IONS QUEST SEU konsultantais tapo 2
mokl klos pedagogai.

Socialinio ir emocinio ugdymo ir LIONS
QUEST programos integravimas mokykloje:
stebimos pamokos, vertinamas integruojamas
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socialinis ir emocinis ugdymas, matuojamas
socialinio ir emocinio ugdymo lygis,
konsultuoiami mokytoiai SEU klausimais.

3.5. frengta klase lauke. UZtikrinamas integralus, j kompleksiSk4
tikroves rei5kiniq pa2inimq, pritaikym4 ir
problemq sprendim4 kreipiantis mokiniq
gebejimq ugdymas gamtos mokslq,
technologijq. inZinerijos, menLl ir
rnaterratikos (STEAM) kontekste.
UZtikrinamos LR Higienos normos
besimokantiems ir gyvenantiems mokiniams:
Siltuo.iu metq laikotarpiu temperatDra istaigos
patalpose nevir5ija leistinos oro normos ribos
(26"C) - vesinamos klases ir kambariai.
Klasese irengti rekuperatoriai uZtikrina labai
ger4 mokiniq sveikat4: jie yra ugdomi klasese
nuo 8:30 iki 17:45. uZtikrinama oro
cirkuliaciia.

3.7 . Formalaus ir neformalaus ugdymo
uZtikrinimas perejus i nuotolinj ugdym4
karantino del Covid- I 9 laikotarpiu

Parengtos tvarkos, reglamentuojandios
nuotolinio ugdymo organizavim4. uZtikrintas
mokiniq apr[pinimas IKT priemonemis
(planSetes. kompiuteriai ir kt.). Pagal poreikj
i5siqsti vadoveliai ir kt. medZiaga. Palaikytas
nuolatinis rySys su kitose savivaldybese
gyvenandiais mokiniais, tevais
(globejais/rupintojais). Naudojamos rik
atsakingq institucijq rekomenduojamos
nuotolinio mokymo platformos ir irankiai.

3.8. Siauliq miesto gyvento.iq apgyvendinimo
organizavimas karantino del Covid- l9
laikotarpiu.

Teikta apgyvendinimo paslauga mokyklos
bendrabutyje Siauliq miesto gyventojams
uZtikrinant tinkama izoliaciia.

3.9. Teritorijos ap5vietimo jrengimo
organizavimas bendradarbiaujant su UAB
,.Siauliq gatviq apivietimas''.

Edukaciniq zonq bei jejimo ap5vietimas:
estetiSkai sutvarkyta ir sukufta kokybiSka
apSvietimo sistema garantuoja
ekonomi5kurn4 ir saugumq tamsiuo.fu paros
metu gyvenantiems mokiniams.

3. I 0 Edukaciniq aplinkq irengimas teritorij oj e. Naujai jrengtos 2 sertifikuotos edukacines
aik5teles su rninkStqja gumine danga.
Suteiktos galimybes prasmingai ir idomiai
leisti laik4 gamtoje, leidZiama
eksperimentuoti, tyrineti. ie5koti. Lauko
aplinka yra funkcionali. dinamiSka, atvira,
pritaikyta ivairiq poreikiq, gebejimq
mokiniams.

4. Pako veiklos uttd buvo) ir reztultatzi
UZduotys Sicktini rczultatai Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

3.6. frengta oro vesinimo ir vedinimo sistema.
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III SKYRIUS
GEBEЛMu ATLIKTI PAREIGYBES APRASYPIE NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIⅣ踏LS

IV SKYR11」 S
PASIEKTu REZULTATu VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIDIASIR

KOPIIPETENCI」 u TOBULINIDIAS

5. Geb6iimU atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas funkciias vertinimas
Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas

langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□ 2□ 3□ 4x

5.2. IStekliq (ZmogiSkqiq, laiko ir materialiqjq) paskirstyrnas 1□   2□    3□    4x
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1□ 2□ 3□ 4x

5.4. Ziniq, gebejimq ir lgfidZiq panaudojirnas. atliekant funkcijas ir
siekiant rezultato

1□ 2□ 3□ 4x

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1□   2□    3□    4x

6. Pasie rezultat t uZduotis, IInas

UZduodiq jvykdymo apraSymas PaZym i rnas atitinkamas
lanselis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutaftus
verlinirno rodiklius Labai gerai Z

6.2.lJLduotys i5 esmes ivykdytos arba viena ivykdyta pagal
sutartus verlinimo rodikli us

Geral□

6.3. fvykdylane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutaftus
verlinimo rodiklius Patenkinamai tr

6.4. Puse ir daugiau uZdr"rotys ivykdyta pagal sutartus veftinimo
rodiklius Nepatenkinamai I

7.K ompetenciios, kurias lobulinti

7. 1. Skaitmeninio ra5tingumo kompetencija
7.2. Civilines saugos ekstlemaliose situacijose kompetencija
7.3.Buhaherincs apskalloS kOmpetcncゴ a

7 .1. ULsienio kalbos kompetenciia
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V SKYRIUS
KITu METu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

8.2021 metu uttdu

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antis veft inama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
8.1. Siekti tEstinumo
ir nuoseklumo veiklos
planuose uZtikrinant
kiekvieno rnokinio
pasiekimq ir paZangos

gerinim4 (veiklos
sritis osme nybt'.t
ugtis).

8.1 .1 . tEsti kiekvieno
mokinio paZangos ir
pasiekimq gerinimo
priemoniq plan4;

8.1.2. mokomdq dalykq
temq Zemelapio, derinant
bendras temas. kurimas
(derinarnos
sausio-gegu2es rndn.

dalykq temos);

8. 1.3. skatinamas skait-
menines aplinkos EDU-
KA, EMA, TEAMS ir kt.
ugdymo turinio naudo-
jimas, tarpdalykines inte-
gracijos, atviry pamokq
turinio pletojimo tobu-
linimas bei aptarimas;

8.1.1.1. 100 proc. stebimi, analizuojami ir
vertinami ikimokyklinio ugdymo skyriaus
mokiniq gebejimai, paianga, pasiekimai 2
kaftus per metus;
8.1.1.2. 100 proc. stebin,a ir veftinama P-4
klasiq mokiniq individuali paianga kas

savaitg;
8.1.1.3. 100 proc. stebima ir verlinama 5-10
klasiq mokiniq individuali paianga kas

menesi;
8.1.1.4. ne maZiau kaip du karlus per metus
iSanalizuotos mokymosi veiklos, j,l
difbrencilavimas ir numatomos tobulinir-no
priemones derinant su tevais
(globej ais/r[pintojai s);

8.1.1.5. pageres 0,01 proc. mokiniq
maternatikos ir lietuviq kalbos Zinios;
8.1 .I .6. 100 proc. kiekvienam mokiniui
uZtikrinama Svietimo pagalbos teikimas;

8.1 .2.1 . 100 proc. rnokytojai vykdo
ugdomqiq planq derinim4 su Svietimo
pagalbos specia I istais:
8.1.2.2. 100 proc. mokytojai vykdo
dalykiniq kompetencijq pletr4, metodq bei

bldq paie5k4 perduodant Zinias mokiniams
suprantamai s budais (vizual izuojant);
8.1 .2.3. 100 proc. pletojamas ugdymo
turinys. naudojant IKT;
8.1.2.4. 100 proc. vykdomas uZduodiq
pritaikymas skirtingq gebe.iimq turintiems
mokiniams:
8.1 .3. I . 100 proc. mokytojq dalyvauja
skaitmenines aplinkos EDUKA, EMA,
TEAMS ugdymo turinio taikyme;
8.1.3.2. ne maZiau kaip 90 proc. mokiniq
naudojasi skaitmenines aplinkos EDUKA,
EMA, TEAMS turiniu ir kitomis IKT
priemonemis;
8.1.3.3. 100 proc. pedagogq informuoja
tevus (globejus/r[pintojus) individualiai del
skaitmeninio ugdymo turinio taikymo;
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8.1.4. mokiniq paZangos
ir pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5o
redagavimas;
8.1.5. ,.Mokinio
pasiekimq gerinimo
plano" igyvendinimo
t4sa;

8.1.6. mokiniq socialiniq
emociniq kompetencijq
jsivertinimo pagal SEKU
metodikq t4sa;

8.t.7 . nuoseklus
prevenciniq programq
1 8 klasese vykdymas;

8.1.8. diskusijos
,,Ketvirtokq gebejimai ir
p aianga" organ izav i mas ;

8.1.3.4. 100 proc. vykdomas pamokos
analizavimas: griZtamasis rySys-aktyvIs
mokymo budai-lKT veiksmingas taikymas
rnokiniq motyvacijai stiprinti, griitamajam
ry5iui gauti-skaitmeninio turinio efektyvus
panaudoj imas-gerosios patirties sklaida;
8.1.3.5. atliekamas mokiniq tyrimas del
skaitmeninio turinio ivairiapusiSkumo ir
asmenines naudos;
8. I .4. L atnauj intas tvarkos apra5as;

8.1 .5.1 . rnokinys individualiame paZangos
stebe.iirno plane numato mokymosi
pasiekimq lukesdius 3 karlus per mokslo
metus;
8.1 .5.2. mokinio l[kesdiai ir paianga
aptariarna pagal sistern4 MOKYTOJAS-
MOKINYS-TEVAI:
8.1.5.3. 100 proc. vyksta pedagogq ir tevq
(globej q/rupintoj q) bendradarbiavimas
stebint mokinio r:alansa;
8.1.5.4. 100 proc. kiekvieno mokinio
ugdymosi paianga ir pasiekimai aptariarni
pedagogq rnetodiniq grupiq susirinkimuose,
VGK posedZiLrose;

8.1.5.5. mokinys vertinamas/skatinamas
,.10" uL dalyvavim4 konkursuose,
olirnpiadose, konferenc ij ose;
8.1.5.6. mokiniq tevams
(globe.iams/r0pintojams) teikiamos padekos
uL bendradarbiavim4 mokiniui padarius
labai didelE paLangq;
8.1 .6.1. 90 proc. mokiniq sugebes verlinti ir
apibudinti savo elgesj, emocijas, socialinius
ig[dZius. Aukleto.iai lvertins kiekvieno
mokinio [gties pokydius ir bendradarbiaus
su tevais (globejais/r[pintojais) del vaiko
SEKTJ ugdymo;
8.1 .7. I . 100 proc. 5-10 klasiq rnokiniai
dalyvauj a Gyvenimo ig[dZiq ugdymo
programoje,,PaZink save" vykdyme;
8.1.7 .2. jgyvendinamos 4 socialinio
emocinio ugdymo programos ..Zipio
draugai"'. ,"Obuolio draugai", ,.lveikime
kaltu", ..Paauglystes kryZkeles";
8.1 .7.3. naujai igyvendinama . socialiniq
ernociniq jgudZiq lavinimo ir smurto
prevenciios programa,.Antras Zingsnis";
8.1 .8.1 . 100 proc. pedagogq, 5vietimo
pagalbos specialistq ir ne maZiau 90 proc.
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tevq (globejq/rflpintojq) dalyvauja

fgyvendinus pradinio ugdymo programQ

aptariant ketvirtoku gebeiimus ir pai,ang4;

8.2. Gerinti skirtingq
ugdymosi poreikiq
mokiniq ugdyrnq(si),
siekiant auk5tesniq

rezultatq ir ugdant
rr-rokiniq kritini
m4stym4. (veiklos
sritis - ugdyntnsi.: it'

ugdymas).

8.2.1.
gebejimq
rengimas
ugdymosi

,.Mokiniq
apraSo"

del specialiqiq
poreikiq;

8.2.2.
ugdymo(si)
aptarimas;

mokiniq
rezultatq

8.2.3. VGK parengtq

mokyklos diagnostiniq
testtl 213, 415, 617. 819

klasiq mokiniams
organizavimas;

8.2.4. mokiniq Tevq
(globej q/rupintoj q)

tarybos veiklos
stiprinimas;

8.2.5. namq darbq ruoSos

kokybes analizavimas;

8.2.1.1. 100 proc. kiekvienas mokytojas
parengia mokinio gebejimq apra5q del

specialiqfq ugdymosi poreikiq: duomenys
apie kiekvieno mokinio specialiqiq
ugdymosi poreikiq grupg, ugdymosi lygi,
programq pritaikym4, rekomenduojamas
pagalbas, rekomendacijas del ugdymo;
8.2.2.l 100 proc. mokytojq

rengia mokiniqbendradarbiaudami
individualius ugdyrno planus;

8.2.2.2. 100 proc. mokytojq ir Svietimo
pagalbos specialistq bendradarbiaudami
rengia pritaikytas ir individualizuotas
programas;
8.2.2.3. 100 proc. mokiniq pasiekimai yra

vykdomi apra5omuo.iu b[du (kiekvienos
kompetencijos irlar dalyko);
8.2.2.4. kiekvienam mokiniui skiriarnos
konsultacines valandos;
8.2.2.5. I00 proc. mokiniq ugdymosi
rezultatq aptarimas vykdomas su tevais
(globejai s/r[pintoj ai s), ugdandiais
pedagogais, nustatant tolimesni ugdym4si;
8.2.3.1. 100 proc. vykdomi VGK parengti
diagnostiniai testai;
8.2.3.2. VGK posedZiuose balandZio ir
gruodZio men. iSanalizuota individuali
mokinio paianga, testq rezultatai.
Inforrnaci.ia naudojama tolimesnes
ugdomosios veiklos planavimui;
8.2.3.3. iki 20 proc. mokiniq pagerins

paiangq;
8.2.4.1. vykdomas tevq (globejq/rupintojq)
informavimo ir Svietimo veiklos planas;

8.2.4.2. suorganizuotos ne maLiau nei 2

atvirq durq dienos tdvams
(g lobe.i ams/rD p i ntoj ams) ;
8.2.4.3. tgsiama P-10 kl. Mokiniq tevq
(globe.f q/r[pintojq) pozityvios tevystes
skatinimo programa;
8.2.4.4. esant poreikiui teikiama individuali
psichologo konsultacija tevams
(globejams/r[pintojams), vykdomas
bendravimas uZdaroje Facebook socialineje
paskyroje:
8.2.5.1. 100 proc. bendradarbiaujama
analizuojant namq darbq diferencijavim4,
aptariant atlikirno kokybg ir tobulinirno
galimybes;
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8.2.6. mokiniq
apdovanojimas .,UL

didZiausi4 padaryt4

paiangq";
8.2.7. edukaciniq veiklq
kitose erdvese

organizavimas;

8.2.8. tiksliqiq ir gamtos

mokslq savaites

vykdyrnas;

8.2.9. elektroniniq
leidiniq valdymo
informacine sistema
(ELVIS) naudojimas
formaliajame ir
neformaliajame Svietime;

8.2.5.2. atliktas tyrimas del namLl darbq

ruo5os kokybes taikomq metodq.

bendradarbiaujant su tevais

(globe.iaisirfipintoj ais) ;

8.2.5.3. 2-10 klasiq aukletojai pristato

vien4 sekming4 pamokq ruo5os veikl4;
8.2.6.1 . apdovanoti mokiniai (skatinamoji
ekskursiia. padekos ra5tai, dovanos ir kt.);

8.2.7.1. organizuo.iama 20-30 edukaciniq
veiklq kitose erdvese (universitete,

muziejuose, bibliotekose ir kt. !staigose);
8.2.1.2. uZtikrinamas bendradarbiavimas su

social iniais partneriais:
8.2.8.1. ne maZiau negu 50 STEAM veiklq,
organizuoiamos ivairiose edukacinese

erdvese;
8.2.8.2. ne maZiau nei 50 proc. STEAM
veiklq vykdomos per integruotas pamokas;

8.2.8.3. priernoniq pagal ,.Mokyklq
apr[rpinimas gamtos ir technologiniq mokslq
priemonemis"' (pro.iekto kodas Nr. 08.1.3-

CPVA-V-704-02-000 I ) naudoj imas;

8.2.8.4. isteigta gamtine-geografine
laboratorija;
8.2.9.1. pasiraSyta bendradarbiavimo sutartis

su Lietuvos aklqiq virtualia biblioteka del

naudoj imosi elektroniniais leidiniais;
8.2.9.2. 99 proc. tevLl (globejq/rupintojq)
neprieStarauja del duomenq pateikimo

bendradarbiar"rjant elektroniniq leidiniq
informacin iame valdyme;
8.2.9.3. 85 proc. mokiniq naudojasi ELVIS
sistema:

8.3. Kurli
puoseleti
mokyklos
(veiklos
gyvenintas
moh,kloie).

naujas ir
SCNAS

tradicijas
sriti s

8.3.1. mokyklos
organizacines kultfiros
tobulinimas;

8.3.2. respublikiniq
lietuviq (gimtosios)
kalbos ir matematikos
olimpiadq organizavimas
specialiqjq poreikiq
rnokiniams;
8.3.3. rnokiniq darbq

8.3.1 . savivaldos grupes dalyvauja
atnauj inant mokyklos simbolius;
8.3.2. parengtas straipsnis apie mokyklos
veiklq iSskirtinum4 pristatant sekmes istorij4
pagal tarptautini projekt4 ,.Naujos
galimybes";
8.3.3. teikiamos konsultaciios miesto irlar
Salies pedagogams pagal poreiki del

kalbejirno ir kalbos sutrikimus turindiq
mokiniq ugdymo;
8.3.2.1. suorganizuotos 2 respublikines
lietuviq (girntosios) kalbos ir matematikos

olimpiados special iqiq poreikiq mokiniams;
8.3.2.2. ne maZiau 20 proc. mokyklos
mokiniq dalyvaus olimpiadose;

8.3.3.1. suorganizuota paroda miesto
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parodq organizavimas;

8.3.4. mokiniq
respublikines nuotolines
konferencijos ..Knyga -
budas pazinti save"
vykdymas;
8.3.5. bendruomenes
nariq iniciatyvq
skatinimas;

vieSose erdvese. 5 parodos mokyklos
erdvese; 3 parodos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus erdvese (parodos gali b[ti
pristatomos ir virtualiose erdvese);
8.3.4.1. suorganizuota respublikine mokiniq
konferencija;
8.3.4.2. konferencijoje dalyvauja 3-10
klasiq atstovai;

8.3.5.1 . bendruomene lvykdo ne maliau
kaip 2 naujus renginius;
8.3.5.2. apie 70 proc. bendruomend:s
dalyvauja renginiuose;
8.3.5.3. suorganizuotos ne maLiau kaip 3

savanorystes akciios:
8.4. Telkti mokyklos
bendruomeng, stiprinti
ry5ius su visuomene,
organizuoti savit4
bendradarbiavimu
paremt4 mokyklos
kultur4 (veiklos
sritis - ugclymo(si)
ctplinka).

8.4.1 . socialiniq partneriq
ir mokyklos
bendruomends
bendradarbiavimas:

8.4.2. dalyvavimas SKU
veiklose, fiksuo.iant
Siauliq miesto SKU
modelio informacineje
sistemoje;

8.4.3. Karjeros ugdymo
pletojimas;

8.4.4. veiklq su Siauliq
prolesinio rengimo
centru pletote;

8.4.5. parodq Menq
mokykloje
organizavirnas;
8.4.6. partnerystes
projektq organizavimas
su kitomis Svietimo

istaigomis;

8.4.1.1 . sudarytos ne maZiau kaip 4 naujos
bendradarbiavimo sutaftys su socialiniais
partneriais:
8.4.1.2. iniciiuota apvaliojo stalo diskusija
su naujais socialiniais partneriais ir Mokiniq
bei Mokyklos tarybomis;
8.4.1.3. 50 proc. ikimokyklinio ugdymo
skyriaus ugdytiniq dalyvauja Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto
organizuojamuose renginiuose;
8.4.2.1. 100 proc. mokiniq dalyvau.ja
veiklose pagal SKU modeli;
8.4.2.2. sukuftas vaizdinis pristatymas-
refleksija i5 dalyvavimo SKU veiklose
mokyklos socialiniuose tinkluose;
8.4.2.3. 100 proc. rnokiniq dalyvauja kaftu
su socialiniais igyvendinamose STEAM
veiklose:
8.4.3.1 . 100 proc. vykdoma .,Karjeros
ugdymo" programa;
8.4.3.2. 100 proc. mokiniq pasirengia
Karieros planus;
8.4.3.3. leidinio. skirto jaunesnio.io amZiaus
mokiniq karjeros ugdymui. iSleidimas;
8.4.4.1. suorganizuotos ne maLiau kaip 4
edukacines veiklos Siauliq ir kitose PRC;
8.4.4.2. suorganizuoti 4 OPA nauji
uZsiernimq ciklai;
8.4.5. I . suorganizuotos 2 parodos;
8.4.5.2. parodose dalyvauja ne maZiau kaip
25 proc. mokiniq;
8.4.6.1 . suorganizuotas tarptautinis menq
prujektas-konk ursas:
8.4.6.2. inicijuotas ir vykdornas
sveikatinimo projektas su ..Ringuvos",
Sanatorine mokyklomis, .,Spindulio"
ugdymo centru; 8.4.6.3. pro.iektuose
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8.4.7. tarpdalykines
integracijos pletojimas ir
informacijos vieSinimas
apie ugdymosi
galimybes;

8.4.8. tyrimo apie
emocinio intelekto raida
mokyklos
bendruomene.je su

Vilniaus universiteto
Siauliq akademija
inicijavir-nas;

dalyvauja ne maZiau 90 proc. mokiniq;
8.4.7 .1. itraukti 100 proc. mokiniq i
tarpdalykines integracijos pletoj im4;
8.4.7.2. 100 proc. 6-10 kl. mokiniq
dalyvauja rnokyklos parengtoje ,.PaZink
save'' prograrnoje pagal ,.Sveikatos ir
lytiSkumo bei rengimo Seimai ugdymo"
programoje;
8.1.7.3. kiekviena klase/grupe sukuria
mokiniq dekoruot4 plakat4, kuriame
skelbiamos penkios pagrindines
kompetencijos: pristatomi edukacinese
erdvese:
8.4.8. 1. atliktas tyrirnas,"Dermes" mokyklos
bendruomenes emocinio intelekto raida
(respondentai mokytojai ir P klasiq
mokiniai);
8.4.8.2. remiantis tyrimo rezultatais parengti
praneSimai bendruomenei irlar vieSoje
erdveje;

8.5. Skatinti
bendruomenes
lyderystq ir
parlnerystE (veiklos
sritis lyderyste ir
vadybu).

8.5. r .

komunikaciniq,
intbrmaciniq
technologijq
kompetencijq
skatinimas;

8.5.2. pedagogq
lyderystes pletoj imas;

8.5.3. lyderystes Svietimo
pagalbos teikirno srityje
uZtikrinimas;

mokytojq

ir kt.
gilinimo

8.5.1 .l . 100 proc. mokytojq i5klauso
logopedijos mokyrnq programq;
8.5.1.2. 100 proc. mokyto.iq vykdo veiklq
planavim4 "f EAM S platformoje;
8.5.1.3. mokyrnq-seminarq anglq kalba
kolega-kolegai. kuriuose dalyvauja ne
maliau 50 proc. mokytojq, inicijavimas;
8.5.1 .4. 100 proc. rnokytojq dalyvauja
saugos ir turizmo renginiq organizavimo
mokymuose;
8.5.1.5. 100 proc. i5naudotos mokymo leSos,

skirtos rnokytoj q kvalifi kacilai kelti ;

8.5.2.1 . 100 proc. pedagogq dalyvauja
savivaldq ir darbo grupiq veiklose;
8.5.2.2. 100 proc. naujai priirntiems
pedagogarns skiriamas mentorius;
8.5.2.3. veiksmingai panaudojama pedagogq

isivertinimo anketq informacija rnokyklos
r eiklq tobulinimui nustatyti:
8.5.3.1. 100 proc. pedagogq derina
tarpusavyje veiklas. atsiZvelgdami i mokiniq
gebej irnLrs. pasiekimq rezultatus bei
programas:
8.5.3.2. 100 proc. parengiamqlq klasiq
rnokiniq ugdymo gerinimui isteigti
mokyto.io padejejo etatai;
8.5.3.3. ikimokyklinio ugdymo skyriaus
mokiniams papildomai teikiama specialiojo
pedagogo. socialinio pedagogo ir psichologo
pagalba;
8.5.3.4.100 proc. mokiniq gauna Svietimo
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8.5.4. neformaliojo
Svietimo veiklos pletra;

patyriminio ugdymo ir

iprodiq ugdymas ir jq
kult{iros patirties pletra;

8.5.6. metodines dienos
pedagogarns
organizavimas;

8.5.7. bendruomends
nariq motyvacif os
skatinimas dalyvaujant
mokyklos veiklq
tobulinime.

pagalb4 pagal nurodytas rekomendacijas;
8.5.4. I . 100 proc. nemokamai vykdomos
neformal iojo Svietimo programos:
8.5.4.1.1. ne maZiau nei 5 ikimokyklinio
ugdymo skyriaus mokiniams;
8.5.,1.1 .2. ne maLiau nei l0 pradinio ugdymo
mokiniams:
8.5.4.1 .3. ne maLiau nei l0 pagrindinio
ugdymo mokiniams;
8.5.4.2. naujai parengta ir vykdoma
psichofizines sveikatos stiprinimo
programa;
8.5.4.3. suorganizuoti atvirq uZsiemimq
ciklq .,Metodq ivairove ir efektyvumas
neformal iojo 5v ietimo veiklose";
8.5.4.4. neformaliojo Svietimo veiklose
dalyvauja ne maZiau 90 proc. mokiniq;
8.5.5.1. 100 proc. vykdomos veiklos pagal
Kulturos pas4 ir Kulturos krep5eli;
8.5.5.2. naujai jrengtos 2 edukacines erdves
mokyklos teritorijoje;
8.5.5.3. ne maZiau kaip 50 proc. rnokiniq
aktyviai isitraukia i edukaciniq erdviq
patyrimines veiklas;
8.5.6.1 . suorganizuota metodine diena;
8.5.6.2. ne maZiau kaip 100 proc. pedagogq
dalyvauja metodinese dienose, seminaruose,
kval ifikacijos kelimo kursuose;
8.5.6.3. metodinese grupese 100 proc.
pedagogq dalijasi igyta gerqia patiftimi;
8.5.7.1. Darbo tarybos veikloje dalyvauja
pedagogq ir aplinkos darbuotojq atstovai;
8.5.7.2. mokyklos prioritetiniai siekiai
derinami su Darbo taryba;
8.5.7.3. ivykdyti bent vien4 Mokiniq tarybos

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gati buti neirykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti
neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)

9.1. li iζ tekliai.

Savivaldybes administracijos Zmoniq geroves ir ugdymo depaftamento Svietimo skyriaus si[lymas:
Pritarti 2021 metq veiklos uZduotims.

VIoSKYRIUS
VERTINIIⅦ O PAGRINDIⅣ麟LS IR SIULYDIAI

10. lvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
Siauliq ,,Dermes" mokyklos direktores Rltos Lanauskiends 2020

vertinti labai gerai, nes pasiekti ir vir5yti visi 2020 metais numatyti
Nebuvo neivykdyttl veiklq, o veiklos, kurios nebuvo planuotos ir

metq veiklos ataskait4 si[lau
veiklos rezultatai ir rodikliai.
nustatytos, bet igyvendintos,
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liudija, kad rnokyklos bendruomen6: l) tvari, nes imasi iniciatyvq gerinti ir graZinti edukacines
aplinkas. 2) aktyvi, nes isitraukia i nau.ias perspektyvias veiklas; 2) geba prisiimti i5S[kius ir
uZtikrinti fbrmalqji ir nefbrmalqji ugdym4 ir sudetingoje. karantino del Covid-19 sukeltoje,
situacijoje.

Si[lym4 auk5tai ivertinti pateikt4 veiklos ataskait4lemia ir bendruomends nuomone: periodiSkai
vykdomos mokiniq, jq tevq ir globejq, pedagogq apklausos liudija pasitenkinim4 mokyklos
vykdoma formaliojo ir neformaliojo ugdymo veikla, sukurtomis galimybemis pedagogams tobuleti,
mokiniams realizuoti savo gebejimus, tdvams isitraukti i sprendimq priemim4 del mokyklos ateities,
del mokiniq personalizuoto ugdymo.

Mokyklos tarybos pirmininkas Rimantas Liukinevidius 2021-01…20

11. lvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
Siauliq ..Dermes" mokyklos direktores R[tos Lanauskienes 2020 metq veiklos uZduotys

ivykdytos ir vir5yti kai kurie sutarti vertinirno rodikliai. pasiekta geresniq rezultatq, pagerinta
mokl,klos veikla:
veiksrningai naudotos mokiniq asmeninds paZangos stebejirno ir mokiniq ugdymosi palangq
skatinandiq priemoniq taikymo sistemos (75 proc. mokiniq padare ugdymosi palang1, 90 proc.
mokiniq sekmingai adaptavosi); idiegtos ir taikomos skaitmenines mokymo(si) aplinkos; visi
mokiniai yra pasirengg karjeros planus - isitraukta i socialiniq parlneriq organizuotas profesinio
orientavimo veiklas; iSpletota Mokiniq socialiniq kompetencijq ugdymo (SKU) rnodelio,
neformaliojo vaikq Svietimo, tarptautine projektine veikla; vykdyta pozityvios tevystes skatinimo
programa.

Silloma Siauliq ..Dermdso' mokyklos direktores Rtitos Lanauskien es 2020 metq veikl4 lverlinti
labai gerai ir nLrstatyti 20 proc. pareigines algos kintamqia dali.

Siauliq miesto sav ivaldybes administracijos

Tmoniq geroves ir ugdymo depaftamento
Svietimo skyriaus vedeja

Savivaldybes meras

(para5as)

(paraSas)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas labai gerai

SusipaZinau.
Siaul iq ..Dermds" mokyklos direktore

Edita Minkuvienё    2021-02-18

An口 ras visOckas  2021-02-22

Ruta Lanauskicne   2021‐02-22


