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(Trumpainformacijaapiemok1kl4mokiniqskaitiauskulq,iffi
Prienq r. Balbieriskio pagrindineje mokykloje 2019-2020 m. m. pagal ikimokyklinio.

prieSmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ugdomi t 64 ugdytiniai, is iq
ikimokyklinio ugdymo skyriuje - 36 vaikai, priesmokyklinio ugdymo grupeje j i4 vaika 1,4
klasese - 46 mokiniai, 5-10 klasese - 68 mokiniai. Mokykloje dirba 25 mokytojai. 4 pagalbos
mokiniui specialistai, l8 aptarnaujandiojo personalo darbuotojq. Lyginant su 201g 2019 mokslo
metais mokiniq skaidius yra padidejgs 2 mokiniais.

Mokyklos turimais duomenimis, ateinandius 3-erius metus planuojamas toks mokiniq
skaidius: 2020-2021 m. m. mokiniq sk. - 170 mokiniq, 2021-2o22 m. m. 166 mokiniai,
2022 -2023 m. m. - 152 mokiniai.

Mokyklos direktorius ir buhaltere apie finansiniq i5tekliq naudojim4 reguliariai atsiskaito
Mokyklos tarybai. 2019 metus mokykla uZbaige neturedama finansiniq isiskolinimq.

Mokykla stengiasi pritraukti papildomus finansavimo Saltinius. Per 2019 metus ii kitq
Saltiniq mokykla gavo 2779,26 Eur (2 proc. pajamq mokestis - 1084,5 Eur, valgyklos patalpq ii
irengimq nuoma - 694,76 Eur, AB ,,Senukai" labdaros ir paramos fondas - 500 Eur (kaledinems
dovanelems ikimokyklinio, priesmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams). Mokyklos remejas
Mark Potter skyre 500 Eur pradiniq klasiq mokiniq tautiniq Bokiq burelio ,,fungutii', nariq naujq
tautiniq kostiumq isigijimui.

Galime pasidiiaugti, kad nuo 2014 m. mokiniq paZangumas yra 100 proc., visi mokiniai
yra perkelti i aukstesnE klasg. Ger4 ugdymo(si) kokybq patvirtino ir Nacionaliniq mokiniq
pasiekimq patikrinimo (toliau - NMPP) rezultatai.

2 klasbje geriausiq rezultatq pagal mokiniq suskirstyrn4 i grupes paryko pasiekti
matematikoje: (57,1 proc.) mokinirl patenka i 3 grupE (2018 m. - 25 proc.) [ 2 grupg patenka
28,6 proc. mokiniq.

4 kl. mokiniq NMPP aukstesniojo, pagrindinio lygiq rezultatai (matematika, skaitymas,
pasaulio pazinimas) sudaro per 60 proc., o rasymo - 75 proc. pagal aukstesniojo lygio mokiniq
visq dalykq pasiekimus lgnkiame Salies NMPP dalyvar,usiq rezultatus apie 10 proc.



I pav. NMPP rezultatq mokyklos 4 kl. surinktq ta5kq vidurkis
pagrindiniq mokyklq dalyko vidutiniSkai surinktq ta5kq dalimi.

sutampa su Salies

6 klas6s mokyklos NMPP rezultatai y'a auk5tesni uZ Salies skirti vietoviq ir tipq
mokyklq skaitymo (63,9 proc.), matematikos (53,4 proc.) NMPP Matematikos
pasiekimq patikrinime 13,9 proc. lenkiame pagrindines Salies mokyklas pagal i surinktq

Mokykro< at3rt.it. p4,nq r B.n,er,(*,. p.a ,\4r,,*,h6kvkra

3klTtlnaq vl.tovlq lr mokyklrt tlpq moklnlq prrl.klmq prlyalnlmrt
v'rrc|n,.t4r Mrnhii r..t4.r4ti! 0*ai I

ro'! '!rlykl!, .,d{'ekrtsal odivFr4r vp,ri!:rlia lrhii3
,9.q nolyllo. vldgrks

i pav.. 4 kl. m#matii<os pasiekimq patikrinime f :,q prbc. lenkiame pagrindines Ialies
mokyklas pagal vidutini5kai surinktq ta5kq dali.

8 klasdje 2019 m. eNMPP rezultatai: matematikos pagal visq test4 laikiusiq Salies mokiniq
MTT (modemiosios testq teorijos formules) taSkais vidurkl, lyginant skirtingq vietoviq ir tipq
mokyklas, sutampa su kaimo mokyklq arti pagrindiniq mokyklq rezultatq.
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I SKYRIUS

STRATEGINIO PL,ANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONTU MOKINTU
PASIH,KIMAMS GERINTI JGYVENDINIMAS

(Trumpaiaptariama5vietimoistaigoSstrut.glni
svariausi rezultatai bei rodikliai, priemonds mokiniq pasiekimams gerinti bei iq ."^itutui)

2018-2019 m. m. mokesi 50,4 proc. mokiniq (t. y. 2,8 proc. daugiau, n.i, ztitzlzota m. m.

Mokyklos vadovai skatina bendruomeng rykdyti prisiimtus ilgalaikius (Strateginiame plane)
bei metinius (Veiklos plane) isipareigoj imus.

Strateginio plano tarpine analize mokykloje tradiciskai r,ykdoma vien4 kart4 per mokslo
metus, o Veiklos plano - du kartus (po pirmoj o ir antrojo pusmedio). Tai atlieka savanori5kumo
principu sudarytos darbo grupes. Tarpinirl analizirl rezultatai aptariami Mokytoiq tarybos
posedZiuose. Atsakingi asmenys (direktorius, pavaduotojas ugdymui, pagulbos" mokiniui
specialistai, savivaldos institucijq vadovai) pristato nuveiktu. darbr., [vardija-prieZastis. jeigu
numatytos planuose veiklos nebuvo ilykdytos.

Strateginio plano 2019 m. iglwendinimo tarpine anarize mokyklos bendruomeneje ryks
2020 m. birZelio menesi isplestiniame mokytoiq Tarybos posedyje, kuriame dalyvaus ne tik
mokytojq tarybos nariai, bet ir tevq komiteto atstovai. Jam iengianiis, direktoriaus isakymu bus
sudarytos darbo grupes, kurios rinks duomenis apie Strateginio plano [gyvendinimo aspektus.

Mokyklos 2019 2021 metq strateginiai tikslai: pamokos totybes gerinimas, siekiant
kiekvieno mokinio paiangos ir savanorystes bei veikimo kartu tobulinimas, kliant atvir4 kaitai,
lyderystei ir bendradarbiavimui mokyklfu yra lglwendinami. Tai patvirtina plane issikelq
uzdaviniq ir numat)'tq priemoniq iiems igyvendinti rykdymas. Mokyklos beniruomene tEsia
individualios mokinio perZangos matavimo sistemos tobulinimq itraukiant mokinius ir jq ter.us,
tobulinamas mokymo(si) organizavim4 (vyksta kvalifikaciniai siminarai mokytojams, organizuoja
veiklas netradicinese aplinkose. Abipusis grlztamasis rysys padeda planuoti toii-esnl'moky-4sii.
pagalb{. Mokykla iS dalies apsiriipinusi Siuolaikinemis mokymo(si) priemonemis (l l0 klases
aprupintos priemonemis tyriminei veiklai), dauguma mokyklos' aplinkq atitinia higienos
reikalavimus). Tadiau i kai kuriq strateginiame plane numatyq veiklrt igyvendinimq mokyklos
bendruomene turetq atkreipti ypating4 demesi: tai savivaldumo mokantis iJulinimas (pasiekti, kad
89 p_.9., mokyklos mokiniq gebetrl isivertinti asmeninE palang4ir planuoti mokymos-i llkesdius),
tobulinti mokymosi organizavimo gerinimas (pasiekti, kad 30 proc. gamtamoksiiniq ir socialiniq
dalykq pamokq vyktq netradicinese erdvese). mokymosi aplintrl knrimas (poitsio zonq mokiniams
vaikq Zaidimo aiksteles ikimokyklinio ugdymo vaikams, sporto aikstyno irengimas ir kt).

Metinio veiklos plano tarpine analize ryks 2020 m. vasario men. Mokltoiq tarybos posedyje.
Apzvelgus veiklos plane numatltq uZdaviniq [g1.vendinim4 gatima konitatutti, 

-kad 
dauguma

numatytq veiklq yra igyvendintos arba rykdomos, tadiau visai mokyklos bendruomenei biitina
atkreipti demesi I kai kurias plane numatytas, bet dar neirykdyas arba nebaigtas vykdyti veiklas:
integruotq pamokq vedimq mokymosi drauge veiklos ,,pasikviesk koreg4 i ia."oft. aktyvinimq
atviry pamokq organizavim4 mokyklos viesqiq rysiu, ivaizdLio 

-siiprinim4 
ii erdvi[

apipavidalinimo koordinacines grupes veiklos aktyvinim4 ir tobulinim4.

. Metinio veiklos plano galutine analize bus atlikta mokslo metq pabaigoje. Jos metu
mokyklos administracija, savivaldos institucijos bei visa bendruomene .e-fl"ktuo, pl*o
igyvendinimo sekminguma numatys gaires naujai veiklai, kuri remsis mokyklos strateginiame
plane numatl.tais prioritetais.

Beveik visa mokyklos veikla yra nukeipta i tai, kad biitq sudarytos s4lygos mokiniams
siekti paiangos bei gerq ugdymosi rezultatq. Mokykla siuos pasiekimus unuti^oju,iiltiu criztarnqii
rySi mokiniams bei teveliams.

Aukitesniuoju lygiu besimokandiq mokiniq skaidius islieka panasus: 201g-2019 m. m.
tokiq mokiniq 1-10 klasese buvo 15,6 proc.(0,5 proc. daugiau, lygin.ant su 2017-201g m. m.).
Gereja 1-10 klasese besimokandiq mokiniq ugdymosi kokybe: aukitesniuoju ir pagrindiniu lygiu



Mokyklos bendruomene skiria ypating4 dem
pagal dalyko mokymosi vidurki 41 proc. 5 9 klasiq mokiniq padare individual iE paiangar. Zymiai

kokybei gerinti. Mokiniq ugdymo(si) pasiekimai aptariami Mokytoiq tarybos posedziuose 1popusmedir{), klasirl bendruomenese, visuotiniuose ir klasiq ter.r; susirinkimuose.

!n1 t t,0 pamokos) sumazejo 1 mokiniui tenkandiq praleisq pamokq skaidius, tygin*i su 2017
2018 m. m.

Geri mokiniq pasiekimai respublikinese ir rajoninese olimpiadose ir konkursuose.
2019 m. m. mokyklos mokiniai dalyvavo ir laimejo prizines vietas:

_ - respublikiniuose renginiuose: edukaciniame konkurse ,,olympis 2019.,: anglq k. - I-IIIvieta, biologija - I vieta, lietuviq k. - II vieta, tarptautiniame -ut"-utiko, konkursl ,fiengura.,- I
vieta, rusq k. vertimq ir iliustracijq konkurse ,,Tavo Zvilgsnis" - I vieta, respublikiniarne tradicinius
Sokius puoselejandiq Lietuvos mokyklq konkurse ,,visa mokykla soka..- I ;ieta, Lietuvos mokyklq
Zaidyniq mokiniq 5x5 bemiukq futbolo zoninese ir Zaidyniq ,,Golas 2019.. - III vieta, Lietuvos
Nuncel lygos badmintono varZybose - III vieta.

- rajoniniuose renginiuose: Lietuvos mokiniq matematikos olimpiados rajoniniame ture -II. III vieta.rnazoje rusq kalbos olimpiadoje ,,Sag za sagom" - III vieta, t".yuiriq a*uq konkurse -parodoje ,.Zemei reikia draugq" - II vieta, rajoniniame informaciniq technologiiq konkurse
,,Robotai buityje" - I vieta, Prienq r. bemiukq badmintono varzybose - I vieta, .".gultiq - Ili"tu,
Jaunqjq Saulirl varZybose, skirtose Konstitucijos dienai pamineti _ III vieta.

Kiekvienais mokslo metais mokyklos mokytoiq bendruomene, atsiivelgdama I pusmediq ir
metinius mokiniq ugdymo(si), Pagrindinio ugdymo pasiekimq bei Na-cionalinio mokiniq
patikrinimo rezultatus, sudaro detalq mokiniq pasiekimq gerinirno plan4 kuriame lvairiaislygmenimis (mokinio, mokyojo bei mokyklos) numatomos konkredioi pri-emones ugdymo(si)

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatai
Metq uzduotys

(toliau - uZduotys)
Sicktini rczultatai Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

ilykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Pagerinti ugdymo
turinio planavim4
pagal pradinio,
pagrindinio ugdymo
apra5o nuostatas ir
,,Geros mokyklos"
sampratq

Tobulinti mokyojrl
ugdymo proceso
valdymo ir mokiniq
paZangos bei
pasiekimq
vertinimo ir
isivertinimo
kompetencijas,
skatinti mokltojus
kiekvienoje
pamokoje naudoti
formuojam4ji ir
pagalb4 bei
griZtamqii rySi
teikianti vertinim4

Mokyklos pedagogams
bus organizuoti ne
maZiau kaip 2
kvalifikacijos kelimo
seminarai (pamokos
kokybes gerinimo,
mokiniq paZangos ir
pasiekimq vertinimo ir
isivertinimo tematika),
kuriuose dalyvaus ne
maZiau kaip 90 proc.
mokyojq.).

2019 metais mokyklos
pedagogams buvo
organizuoti 2
kvalifikacijos kelimo
uZsiemimai:

,,Vertinimas ir
isivertinimas".
Praktiniai p avy zdLial"
(lektoriai: Vilniaus r.
Marijampolio M.
LukSienes gimnazijos
pedagogai) bei
,,S4veikos paradigmos
pamoka: nuo mokymo
prie mokymosi"
(lektore: BalbieriSkio
pagrindines mokyklos
mokyoja metodininke

'l



1 00 proc. 5-10 klasiq
mokiniq. klasiq
aukletojq ir te\q tQs

naudoj imqsi Tamo
dienyne teikiama
paZangos ir pasiekimq

isivertinimo paslauga.

Reda Valandiene.
Abiejuose
uZsiemimuose
dallvavo beveik visi
mokyklos pedagogai.

100 proc. 5-10 klasiq
mokiniq tgsia
dalyvavim4 Tamo
dienyne atnaujinta
paZangos ir pasiekimq
[sivertinimo paslauga.

1.2. UZtikinti
kokybiSkq ir
efektyr.q mokyklos
valdym4.

Mokyklos veikl4
reglamentuojandirl
teises aktq
lgywendinimas.

Atnaujinti mokyklos
veiklos dokumentai,
susijE su mokyojq
darbo apmokejimo
pokydiais nuo 2019 m.
rugsejo 1 d. ir kiq
teises akq,
reglamentuojandiq
mokyklos veikl4
pakeitimais. Parengtas
2019-2020 m. m.
Ugdymo planas,2019-
2020 m. m. Veiklos
programa.

Mokyklos
bendruomeneje aptarti
ir s€kmingai

igyvendinti mokytojq
darbo apmokej imo
pakeitimai, susijQ su
etatinio darbo
apmokejimo pokydiais
nuo 2019 m. rugsejo 1

d.: su Darbo ir
Metodine taryba aptarti
pedagogq darbo
kruviai, laiku atliktos
pareiginiq nuostatq ir
darbo sutardiq
korekcijos. Parengtas ir
su mokyklos savininku
suderintas 2019-2020
m. m. Ugdymo planas,
parengtas ir su
mokyklos savivaldos
institucijomis
suderintas Veiklos
planas.

1 .3. Sudaryti s4lygas
mokytojq
kompetencijoms
ugdyti.

[gytq gebejimq ir
kompetencijq
taikymas sudarys
s4lygas siekti
aukStesnes ugdymo
kokybes.

95 proc. mokltojq
dalyvaus bent viename
kvalifikacijos
tobulinimo renginyj e.

Ne maZiau kaip 5
mokytojai vykdys
gerosios patirties
sklaidq dalyvaudami
mokyklos, raj ono ir
Salies mokytoj ams
skirhrose renginiuose.

Visa mokyklos
pedagogq
bendruomene
(bendradarbiaujant su
Prienq Svietimo
pagalbos tamyba)
dalyvauja 40 akad. val.
trukmes programoj e

,,Pamokos kokybes
gerinimas, siekiant
kiekvieno mokinio
parZangos".

Mokyklos pedagogai
2019 m. vykde
gerosios patirties
sklaid4: respublikoie



(mokytoja metodininke
Reda Valandiene vede
mini mokymus 5
respublikos mokyklq
pedagogams, savo
patirtimi taip pat
dalinosi fizikos
mokytojai
metodininkai: Rasa
Kiiiene, Ramute
Svediene, Saulius
Kondrotas, Jurgita
Tumosiene.
Rajone savo patirtimi
dalijosi mokytojai:
Danute Petraskiene.
Saulius Kondrotas,
Reda Valandiene.
Jurgita Tumosiene,
Jurgita Deltuviene,
Zydriinas Tautvydas,
bibliotekininke Agne
Mitrulevidiene ir kt.
Rajonineje mokytojq
metodiniq darbq
parodoje 2019 m.
dalyvavo 2 mokyklos
pedagogai.

1.4. . Stiprinti
mokyklos ivaizdi ir
bendradarbiavimo
kulttir4

Tapatinimosi su
savo mokykla
stiprinimas.

90 proc. 1 10 klasiq
mokiniq dalyvaus
mokyklos renginiuose.
Sukurtas reklaminis
video filmas (arba
lankstinukas) apie
mokykl4. Vedami
bendri atmintinq dienq
ir valstybiniq Svendiq
renginiai su
BalbieriSkio miestelio
bendruomene.

Beveik visi mokyklos
1-10 klasiq (atskirais
atvejais, ir
ikimokyklinio bei
prieSmokyklinio
ugdymo grupiq)
mokiniai dalyvavo
tradiciniuose ir
netradiciniuose
mokyklos renginiuose.
Tgsiamas filmo apie
mokyklos veikl4
kurimas.
Vyko tolimesnis
glaudus
bendradarbiavimas su
BalbieriSkio miestelio
bendruomene,
organizuoj ant ivairius
renginius (vasaros
Sventg, atmintinq ir
valstybiniq Svendiq
minejimus ir kt.



2. 's, nellT'Ko),tos ar llTkd os iI dalics ddl numatvtu riziku (iei tokiu buvo
lJZduotvs PrieZasn,s. rizikos

2.1.

2.2.
2.3.
2.1.
2.5.

3. UZduogs ar veiklos, kurios nehuvo planuotos ir nustaqtos, bet ilrktlr.tos
buvo atlikta veiklos rezultalanrs

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. [gyvendintas Asmens duomenq
apsaugos reglamentas.

Parengtos ir patvirtintos darbuotojq ir mokiniq
asmens duomeml tvarkymo taisykles.
Mokyklos bendruomene supaZindinta su
pasikeitusiais reikalavimais asmens duomenq
apsaugos srityje, uZtikrintas asmens duomenq
qp!q!CSl_Ee!q49SA lai kymas i s.

3.2. Pagerintos mokiniq mokymosi ir
maitinimosi s4lygos.

I5 sutaupytq mokinio krepSelio le3q nupirkti 1

neSiojamas. 3 stacionarus kompiuteriai, 1

multi funkcinis irenginys. igarsinimo aparatura.
Bendradarbiaujant su maitinimo paslaugas
teikiandios imones savininke, atliktas dalinis
valgyklos patalpq remontas, prie5mokyklinio
ugdymo ir 5-l 0 klasiq mokiniq mairinimas
glganizuotas SvediSko sralo principu.

J..).

3.4.
3.5.

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinarna, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

irjq rodikliai

III SKYRILIS
PASIEKTU RE,ZUI-TATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. t uZduotis isivertinimas

UZduodiq ir.ykdymo apraSymas PaZymimas atitinkamas
langelis

5.1 . UZduotys ir.ykdltos ir virSijo \ai kuriuos sutartus verrinimo rodiklius Labai qerai
5.2. UZduotys i5 esmes [rykdltos pagal sutarnrs vertinimo rodiklius Gerai I
5.3. hykdltos tik kai kurios uZduotls pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinanrai
5.4. UZduotys nelvykd]tos pagal sltartus verrinimo rodiklius Nepatenkinamai



6. Patobulintos kompctcnci
6.1. vadovavimo zmonems (40 ak. val. kvalifikacijos k.li.o p.ogra-a ,yudwavirno rreistrfkurno
lavinimas").
6.2. Strateginio mqstymo ir pokydiq valdymo (Prienq svietimo pagalbo. tampo., Nacionulines
mokyklq agenttiros kvalifi kaciniai renginiai).
6.3. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi (Trakq svietimo centro, prienq svi"tirno pagatuo. tarnyu*
kvalifi kaciniai seminarai ).

kurias nordtu tobulinti
7.1 . Gilinti supratim4 apie pokydiq valdymo, darbuotoiq motyvavimo, griZtarnojo .ySio
teikimo principus.
7.2. Gilinti supratimq kaip stiprinti bendruomenes nuostat4 del kiekvieno mokinio galimybq
siekti genl mokymosi rezultatq.
T.3.Toliau glti"tl
igyvendinimo ir rezultatq panaudojimo galimybgs ugdymo lstaigos mastu.

Atsfr&yoye#JL!sres

Gaf utinis meq veiklos ataskaitos [veninimas I e >oo

2020-01-17
(data)

Direktorius
(Syietimo istaigos vadovo pareigos)

Stasys Valandius
(vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

8. lvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Vadovo veikla vertinama gerai. nes metu veiklos

Mokvklos tarvbos oirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos [staigoje
savivaldos institucijos [galiotas asmuo

DaoutePetra5kiene- 2.gn-0l-23_
(vardas ir pavarde) (data)

/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

9. lvertinimas, jo pagrindimas ir sitrIymai: /./o> -*-r-dc,-."c Lr24t .D22,,'t ,
eote ,/ d. Jo' pl/o z"ta

f Prienq ra,mo salivatdybds
^"Y U"l?:?)'Jl

(5vierimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)



IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

10. Kitq metq uZduotys
nustatomtls ne maZiau 3 ir ne kai 5

UZduotvs Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdytos)

10.1 . UZtikrinti geresnius
mokiniq pasiekimus, tenkinant
kiekvieno mokinio ugdymo(si.1
poreikius, iSnaudojant ugdymo
plano teikiamas galimybes.

10.1.1. Bus siiiloma
didesne pasirenkamqjq
dalykq, dalykq moduliq ir
neformaliojo Svietimo
programq pasilla.

10.1. I .l . Apie 70 proc. 1-10
kl. mokiniq sudaryta galimyb6
laisvai pasirinkti dalykq,
dalykq moduliq ir
neformalioj o Svietimo btireliq
programas.
10.1 . 1 .2. Vykdant ugdymo
proceso stebesen4 pagal 2019
m. rugpjtdio 3l d. patvirtint4
stebesenos formq bus pravesta
ne maZiau kaip 20 proc.

pamokq atitinkandiq
mokymosi paradigmq ir 45
proc. pamokq atitinkandiq
s4veikos paradigmq.
10.1.1.3. Iki 2020 m.
balandZio 1 d. bus parengtas
ilgalaikiq integruotq
projektiniq namq darbq
atsi skaitymo tvarkaraStis.
Sioje savivaldaus mokymosi
iniciatyvoje dalyvaus ne
maZiau kaip 50 proc. 5-10
klasiq mokiniq.

l0.l .2. Bus atlikta
mokiniq individualios
paZangos ir mokymosi
kokybes lyginamoji
af].alizd.

10.1.2.1. 2019-2020 m. m
dideja mokiniq, pasiekusiq
visq mokomqjq dalykq
pagrindini ir auk5tesnij I
mokymosi lygi, skaidius
(tyginant su 2018-2019 m.
m.).
10.1.2.2.2019-2020 m. m. 5
proc. padideja mokiniq
individuali paZanga (lyginant
su 2018-2019 m. m.),
pagrindiniu ir aukitesniuoju
lygiu visus dalykus mokosi ne
maZiau kaip 50 proc. mokiniq.



10.1.3. Bus ivertinta
gamtos mokslq pamokl.l
kokybe (pagal Prienq r.
savivaldybes Svietimo ir
sporto skyriaus 2020 m.
veiklos plan4).

10.1.3. 1. lki 2020 m. geguZes
25 d. bus lykdomas gamtos
mokslq pamokq stebejimas ir
ugdomasis konsultavimas
(pamokq skaidius bus
nustatomas pagal rajono
Svietimo istaigq priimtus
susitarimus).
10.1.3.2. Bus susisteminta
informacija apie visq stebetq
gamtos mokslq pamokq
kokybg ir pateikta Svietimo ir
sporto skyriui pagal nustat),tus
terminus.
10.1.3.3. Iki 2020 m.
rugpjndio 31 d. mokyklos
Metodinej e taryboje bus
aptarta stebetq gamtos mokslq
pamokq kokybe Prienq rajono
mokyklq kontekste.

10.2. Skatinti mokyojo
asmenini
tobulej imq, padesianti uZtikdnti
iniciatyvumo, kurybiSkumo bei
dalykiniq
Ziniq pusiausvyrq.

10.2.1. Bus tgsiamas
kyptingas mokyklos
pedagogq kvalifikacijos
tobulinimas bei
bendravimas ir
bendradarbiavimas

ivairiose komandose.

10.2.1.1. Planuojami ne
maZiau kaip 2 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai visai
mokyklos bendruomenei
(pagal finansavimo
galimybes).
10.2.1.2. Palaikyta mokyklos
bendruomenes komandq
iniciatyva ir pravesti 3 bendri
renginiai Prienq rajono
mokyklq mokiniams ir 4
renginiai BalbieriSkio
miestelio bendruomenei.
10.2.1.3. Mokyklos komanda
pristatys rajono ir respublikos
mokytojams dalyvavimo
respublikiniame proj ekte

,,Skaitymo laboratorija" patirti

10.2.1.4. Bent du mokyklos
mokytojai per 2020 metus
dalinsis ger4ja patirtimi
(praves seminarus) mokyklos.
rajono ar respublikos
mokytojams.

10.3. Nuosekliai kurti saugios
tolerantiSkos, gamtamoksiineJ
mokyklos modeli, skatinant
aktyvq pilietiSkum4, uZtikrinant
saugi4 socialing, emocing
aplink4.

10.3.1. Bus
organizuoj amos veiklos
itraukiandios mokyklos
bendruomenes narius i
ilgalaikg ir krypting4
sveikatos stiprinimo,

10.3.1.1. Bus atliktas ty,rimas
mokyklos socialinei emocinei
aplinkai nustaty.ti, numatytos
priemones mikroklimato
gerinimui iki 2020 m. bir2elio
23 d.



tolerancijos ugdymo ir
gamtosauging veiklQ.

10.3.1.2.2020 m. m kovo
men. bus organizuota rajonine
mokiniq ktirybiniq darbq
paroda - konkursas ,,Zemei
reikia draugq. Antrasis
pakuotes gyvenimas", kuriam
darbus pateiks visq mokyklos
klasiq mokiniai.

10.3.1.3. Mokyklos
tolerancijos ugdymo centro
komanda (mokiniai ir
mokytojai) dalyvaus ne
maZiau kaip 5

respublikiniuose renginiuose
(pagal Istorinio teisingumo
komisijos veiklos planq).

10.3. 1.4. Bus organizuotas
dviejq Vydio ordino
kavalieriaus Volfo Kagano
100-qjq gimimo metiniq
min6jimas.

10.4. Kurti ir tobulinti
dinamiSk4,
atvi14, funkcionali4 ir saugi4
aplink4, suteikiandiq galimybg
asmens ugdymo(si) sekmei.

10.4. 1. Bus sukurtos
naujos ir atnaujintos
esamos mokyklos erdves
ir aplinkos bei pritaikytos
ugdymui.

1 0.4. 1. 1. Mokykloje iki 2020
m. kovo 1 d. bus irengtos
poilsio zonos mokiniams (5-
10 klasiq korpuse bus lsigyti ir
pastatyti suolai mokiniq
poilsiui koridoriuose).
10.4.1.2. Atnaujintos
mokyklos erdvds (iki 2020 m.
rugsejo 1 d. prie
ikimokyklinio ugdymo
skpiaus bus irengta arba
atnauj inta Zaidimu aikstele).
I 0.4. 1.3. pagerintos mokiniq
mokymosi sqlygos (iki 2020
m. rugsejo 1 d. bus nupirkta 1

interaktyvi lenta).
10.4.1.4. pagerintos mokiniq ir
darbuotojq maitinimosi
sqlygos (iki 2020 m. kovo I d.
bus irengtas atskiras iejimas i
valgyklos patalpas, visus
metus vykdomas (dalinis)
mokiniq ir darbuotojq
maitinimo organizavimas
Svedi5ko stalo principu).

I l. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotvs gali b[ti neivykdytos (aplinkl'b6s, kurios
gali tur6ti ncigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo istaigos vadovu
11.1. Force ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatyti. nei



iSkieii faktoriai kaita),
Pdenq ralono savlvaldytes m€ras

Alvydas Valc€keu.kaa
(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinanaios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau
Mokvklos direktorius

(ivietimo istaigos vadovo pareigos)

folc-o2.;.f
(vardas ir pavarde)

Stasys Valandius_
(vardas ir pavarde)


