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(Trumpa informacija apie mokykl4, mokiniq skaidiaus kait4, finansavim4, mokiniq pasiekimq rezultatus)
Prienq,,Revuonos" pagrindine mokykla jgyvendina prieSmokyklinio ugdymo, pradinio

ugdymo, pagrindinio ugdymo, ikiprofesinio mokymo, suaugusiqjq pagrindinio (I dalies) ugdymo,
individualizuotq pradinio ugdymo, individualizuot4 pagrindinio ugdymo, socialiniq igUdZiq ugdymo
programas.

Mokykloje 2019-09-01 sudarli 24 klasiq komplektai (2018 m.24 klasiq komplektai). IS

viso - 329 mokiniai (2018 m. 354 mokiniai). Prie5mokyklineje grupeje mokesi 16 vaikq, l-4
klasese mok€si 95 mokiniai, 5-10 klasese - 164 mokinai, produktyviojo mokymosilO klas€je - 9
mokiniai, specialiojo ugdymo skyriuje - 45 mokiniai. Mokykla turi bendrabuti, kuriame gyvena (5
dienas per savaitg) l6 vaikq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq.

Prienq ,,Revuonos" pagrindine mokykla ugdo skirtingq gebejimrl ir poreikiq vaikus, teikia
psichologing, speciali4jq pedagoging, specialiqj4 ir fizioteraping, socialing pedagoging, Svietimo
informacing pagalb4. Mokykla, bendradarbiaudama su steig€ju ir socialiniais partneriais, sudaro
galimybes mokytis vaikams i5 3 savivaldybiq. Mokykloje dirba 53 pedagoginiai darbuotojai,30
aptamaujandio personalo darbuotojq. I5 viso mokykloje dirba I ekspertas, 27 mokytojai
metodininkai, 20 vyresniqjq mokyojq, 3 mokytojai.

2019 metais mokiniai puikiai pasirode rajoniniuose konkursuose ir olimpiadose laim€ta 25

pirmosios, 27 antrosios ir l9 trediqlq vietq. Respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir
olimpiadose laimetos 9 pirmosios, 2 antrosios ir 4 trediosios vietos. 2019 m. net l3 mDsq mokyklos
mokiniq buvo pakviesti dalyvauti Prienq rajono savivaldybes mokiniq dalykiniq olimpiadq ir
konkursq nugaletojq Sventeje,,PasidZiaukime kartu".

Siekiama, kad mokykloje turtas, finansai ir kitos le5os b0tq naudojamos veiksmingai,
taupiai ir tikslingai. Mokyklai skirtos le5os pagal ,,Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos
uZtikrinimo" programQ. 2019 m. - 1084 000 Eur i5 jq 98 700 Eur - specialioji tiksline dotacija (SUS

aplinkos l65os).

Per 2019 m. buvo gauti 2509 Eur i5 gyventojq pajamq mokesdio le5q. Kitq rem€jq parama

uZ 773 Eur. Nuolat ie5kome bldq pagerinti mokyklos finansavimq, rengiame projektq paraiSkas

konkursams. I5 viso per 2019 metus iS Svietimo mainq paramos fondo gavome l3 343 Eur.

Prienq rajono savivaldybes administracija papildomai skyre l8545Eur nelgaliqjq pandusui

lrengti ir teritorijai aptverti.



I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONry MOKINIU

PASIEKIMAMS GERINTI IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo ista
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai, priemones mokiniq pasiekimams gerinti bei iq rczurtatai)

Prienq ,,Revuonos" pagrindines mokyklos zolg-zo2l m. strateginiame plane issikeleme
strategini tiksl4: efektyvinti ugdymo proces4, pldtojant bendruomenes santykius ir mokymosi
aplinkas, padedandias mokiniui iglti ivairios prasmingos patirties. Metini mokyklos veiklos plan4
kuriame remdamiesi strateginiais prioritetais.

lgyvendindami strategini prioritet4 ,,Asmenin€s mokinio paZangos stebdjimas, vertinimas
ir isivertinimas" ir siekdami mokiniq bendniq ir dalykiniq kompetenciiq optimalumo ir
visybiskumo, formavome ugdymo turini ir organizavome ugdymo proces4. pirmiausia turejome
sukurti mokiniq bendrqiq kompetenciiq vertinimo ir isivertinimo lrankius. Tod€l mokytojai
dalyvavo kvalifikacijos kelimo renginiuose 5ia tema. Pavieniai mokytojai tobulino kvalifikacij4
konferencijose, seminaruose, skirtuose mokiniq bendrosioms kompetencijoms vertinti. Visq
metodiniq grupill atstovai dalyvavo seminare ,,Mokejimo mokyis kompetencijos ugdymas...
Mokytojai susipaZino su Prienq ir Jonavos rajono mokyklq turima patirtimi vertinant mokiniq
bendrqsias kompetencijas. SusipaZing su kitq ugdymo istaigq turima patirtimi, dalykq mokytoiq
metodines grupes analizavo po vien4 bendr4jE kompetencij4, aiskinosi jos i(si)vertinimo biidus ir
galimybes, reflektavo savo patirtl. Metq pirmame pusmetyje parengeme mokiniq bendqiq
kompetencijq vertinimo irankius, kurie buvo iSbandyti 4-9 klasese. organizuodami ugdymo turini
ivairinome asmenines paiangos stebejimo budus pamokoje, vertinome ir mok€me mokinius
isivertinti savo bendrqsias ir dalykines kompetencijas. Mokyojq dalykinese metodinese grupese
vyko dalykiniq kompetenciiq fiksavimo formq aptarimas ir reflektavimas. fgyvendinant 2o1g-zoz1
metq strategini plan4 kompetencijq vertinimas ir isivertinimas bus tgsiamas.

stebejome ir fiksavome mokiniq pasiekimq visum4 lvairiose mokyklinio ugdymo srityse.
Individualios asmeninds pazangos stebejimo forma papildlta dalimi, skirta mokinio pasiekimams
ivairiose mokyklinio ugdymo srityse fiksuoti. Nauiqiq formq savo pasiekimams fiksuoti 20lg 2019
m. m. naudojo I l0 klasiq mokiniai. Mokyklos administracijos iniciatyva pasibaigus mokynrosi
laikotarpiui pagerbiami tie mokiniai, kurie mok€si puikiai ir labai gerai arba padare 0,2 balq ir
didesng asmening paiang4. 2019-2020 m. m. I trimestr4 23 mokiniai baige puikiais ir labai gerais
paZymiais ir net 20 mokiniq padare 0,2 balq ir didesng asmening pazange. Labai dZiaugiames
didZiausiE asmening paZang4 padariusiomis klasemis: 6b - 80%, 9a- 57yo, lO -23%.

fgyvendinant strategini prioritet4 ,,Mokymosi jprasminimas", pagrindinis tikslas buvo
efektyvinti ugdymo procesE sudarant galimybes mokiniams lgyi lvairios prasmingos patirties bei
mokiniq praktiniams lg[dziams tobulinti. organizuodami pamokas siejome mokymq(si) su
mokiniq gyvenimo patirtimis ir sudareme s4lygas sprgsti realaus pasaulio problemas. Atliktas ir
Mokl,toiq tarybos posedyje pristatltas tyrimas ,,patirtinis mokymas pamokoje... Dalykq mokyoiq
metodinese grupdse vyko diskusijos, kaip pamokoje sudaryti mokiniams s4lygas, kad biitq galima
sprgsti realaus pasaulio problemas. Sukaupta Sio darbo patirtis pristatyta kolegoms iS Birstono
gimnazijos. 2019-09-27 skaitttas pranesimas ,,prienq ,,Revuonos" pagrindines mokyklos patirtys
kuriant mokykl4 kiekvienam" Lietuvos Respublikos seime organizuotoje konferencijoje
,,Specialiqjq poreikiq (negaliE) turindiq mokiniq ugdymo problemos ir perspektyvos...

Pavieniai mokytojai tobulino kvalifikacii4 konferencijose, seminaruose, skirtuose



patirtiniam mokymui(si). Metodiniq grupiq nariai individualiai analizavo medZiagq 5ia tema ir taik6
j4 savo darbe. Organizuotas realaus pasaulio paZinimu pagristas ugdymas. Mokykloje organizavome
rajoning prakting-metoding konferencij4 ,,Patirtinis mokymas(is) pamokose". Jos metu buvo
perskaitya 7 praneSimai ir eksponuoti 4 stendiniai prane5imai.

Kitas svarbus uZdavinys igyvendinant 5i strategini prioritete buvo iSradingai ugdl,mui
pritaikyti netradicines erdves, suteikiandias mokiniams galimybg igy.ti ivairesnes patirties. Mokyklos
metodine taryba ir mokyklos veiklos kokybes isivertinimo grupe atliko tyrim4 ,,Mokymasis ne

mokykloje". ISvados ir siElymai pristatyti Mokyklos tarybos bei Mokyojq tarybos posedZiuose.

Mokyklos metodineje taryboje buvo susitarta, jog kiekvienas mokltojas per 2018-2019 m. m. ves
bent vien4 pamokq ne savo kabinete, o kitoje erdveje. Mokytojams buvo parengtos ir pristatltos
suvestines Sioms pamokoms fiksuoti. Organizuojant ugdym4 naudotos fvairios mokyklos aplinkos
bei aplinkos uZ mokyklos ribq. Kiekvienas dalyko mokyojas vede bent po vienq pamok4 ne savo
kabinete, o kitoje erdveje.

lgyvendindami strateginj prioritetg ,,Tevq Svietimas ir pagalba mokantis" ir siekdami
mokiniq paZangos, fizines ir psichines sveikatos stiprinimo, keleme tiksl4 bendradarbiauti su tevais,

itraukiant juos i vaikq ugdymq(si) ivairiomis formomis. Todel planavome bendradarbiauti su tevais
instituciniu ir individualiu lygmeniu. Bendradarbiaudami instituciniu lygmeniu, organizavome
atvirq durq dien4 (2019-03-20), vyko susirinkimai aktualiais mokyklai bendruomenei klausimais
(del tevq atstovq rinkimo j Mokyklos taryb4, del mokyklos mokiniq maitinimo mokyklos
valgykloje, UAB ,,Euroautomato" produktq prekybos mokykloje derinimo, del PUPP, del ugdymosi
rezultatq aptarimo ir kt.).

Siekdami, kad tevai aktyviau isitrauktq i ugdymosi procesq individualiai su jais
bendradarbiaujame ir i5siai5kiname, kokios pagalbos jiems reikia. Atliktas tyrimas ,,Pagalbos,
padedant vaikui mok1tis, poreikis", skirtas specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq tevams.
Apklausti specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq tevai. Rezultatai buvo pristatlti moklaojq
tarybos posedyje. ISanalizavus tevq poreikius, jiems buvo pasiullta dalyvauti projekto ,,Stipri Seima

Prienq kraSte" grupinese veiklose, kurios vyko N. Utos, Batbieri5kio seni[nijose ir,,Revuonos"
pagrindineje mokykloje. UZsiemimus lanke tyrime dalyvavg tevai. Organizuoti tiksliniq grupiq tevq
susirinkimai: ,,Prie5mokyklines grupes mokiniq adaptacija" ir ,,Pirmokq adaptacija"
prie5mokyklin€s grupes ir pirmokq mokiniq tevams; ,Jevq namq darbai, kai vaikas mokosi" 5-8
klasiq mokiniq tevams; ,,Kaip stiprinti vaiko pasitikejim4 savimi ir atskleistijo galimybes" l-4 ir 9-
l0 kl. mokiniq tevams; ,,Reikalavimai PUPP" l0 kl. mokiniq tevams. Organizuoti atskirq klasiq
mokiniq, jq tevq ir mokyojq susirinkimai: ,,Kaip padeti vaikui mokytis skaityi?" ir ,,Mokiniq
paZangos ir pasiekimq vertinimas" (l kl.), ,,SupaZindinimas su mokyklos darbo ir tvarkos
taisyklemis", ,,Neformaliojo ugdymo bureliq pasirinkimas" (3a kl.),,,4 klases mokiniq mokyrnosi
stiliai", ,,Mokiniq asmenin€ paLanga" (4 kl.), ,,Galimi elgesio problemq sprendimo bEdai" (6b kl.),

,,Pasitaikantys patydiq atvejai" (9 kl.) ir kt.
Siekdama igyvendinti strategini prioritetq ,,Projektiniq ir kitq le5q pritraukimas kuriant ir

tobulinant ugdymo aplinkas", mokykla dalyvavo daugiau nei de5imtyje projektq. Mokykla

igyvendino keturis Erasmus+ projektus, finansuojamus i5 Svietimo mainq paramos fondo.
Parengeme Erasmus* (KA2l9) strateginiq partnerysdiq projekto ,,Creating, Communicating, our
Diversity we are Celebrating" ataskaitas (dotacijos suma 16 645 Eur). Projektui pabaigti mokykla
yra panaudojusi 3 329 Eur savivaldybes biudZeto leSq, kurios bus gr4Zintos 2020 m. gavus galutini
finansavimq. Mokyklq mainq strategines partnerystes projekto ,,CODING in a cultural Europe"
pagal ERASMUS+ (KA2l9) dotacijos snma 22 695 Eur. Projektas vykdomas 24 men. nuo 2018-10-



0l iki 2020-09-30.

ERASMUS+ programos I pagrindinio veiksmo projekto ,,Novatori5kq ugdymo(si)
praktikq taikymas gerinant mokiniq mokymosi pasiekimus" dotacijos suma 6 769 Eur, davejas
Prienq r. savivaldybes administracija. Projektas vykdomas nuo 2018-11-0t iki 2020-06-30.

Pagal ERASMUS+ program4 KA2 strategin€s partnerystes projekto ,,Modem methods of
leaming/teaching and assessment-a way to individual progress" dotacijos suma 20 00g Eur, davdjas
Prienq rajono savivaldybes administracija. Projekto trukme 24 menesiai nuo 20lg-11-01 iki 2020-
l0-30.

Mokykla parenge pagal ERASMUS+ programq I pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo
mobilumo projekt4 ,,Projektuojame prasming4 ugdym4-auginame asmenybg". Laimejus atrank4
pasiraSyta 34 808 Eur dotacijos sutartis su Svietimo mainq paramos fondu ir pradetos vykdyi
veiklos. Projekto trukme l8 mdn. nuo 2019-09-01 iki ZO2l-02-28.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. Pagrindini:ri pradjusi veiklos rczultatai

UZduot),s Siektin i rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustaq4os uZduotys

fvykdyos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l.l. Sukurti
mokyklos pletros
strategij4.

I .l .1. Sudaryta darbo
grupe i5

administracijos,
mokl.tojq, mokiniq ir
jq tevq atstovq
mokyklos
strateginiam planui
2019-2021 metams
rengti.

l.l.l.Iki 20r9-01-15
sudaryta darbo grupe i5
administracijos,
mokltojrl, mokiniq ir jq
tevq atstovq mokyklos
strateginiam planui
2019_2021 metams
rengti.

l.l.l. 2019-01-t4
direktoriaus isakymu
Nr.(1.3)-V I -07 sudaryta
darbo gn:pe i3

administracijos,
moky,tojq, mokiniq ir jq
tevq atstovrl mokyklos
strateginiam planui
2019-2021 metams
rengti.

I . 1.2. Parengtas
Prienq ,,Revuonos"
pagrindines
mokyklos strateginis
planas 2019-2021
metams.

1.1.2. Iki 2019-07-01 su
Prienq ,,Revuonos"
pagrindin€s mokyklos
strateginiu planu 2019-
2021 metams
supaiindinta mokyklos
bendruomene.

I .l .2. Parengtas Prienq
,,Revuonos" pagrindines
mokyklos strateginis
planas 2019-2021
metams. Su strateginiu
planu supaZindinta
mokyklos bendruomene
(Mokyklos tarybos
posddyje 2019-04-05,
darbuotojq susirinkime
20t9-06-17).

l.l.3. Mokyklos
strateginis planas
patvirtintas steigejo.

1.1.3. iki 2019-06-01
mokyklos strateginis
planas patvirtintas
steigejo.

1.1.3. Mokyklos
strateginis planas steigejo
patvirtintas 20 l9-06-14.

I .2. fvairinti
ugdymo proces4,

I .2. l. Atliktas
tyrimas ,,Patirtinis

1.2. l.Iki 2019-04-01
atliktas tyrimas

1.2. l. Atliktas tyrimas
,,Patirtinis mokymas



organ izuoj ant
mokiniq veiklas
remiantis jq
asmenine
patirtimi ir
iSmokimu.

mokymas pamokoje". ,,Patirtinis mokymas
pamokoje".

pamokoje", rezultatai
aptarti Mokltoj q tarybos
posedyje 2019-03-22.

1.2.2.
Organizuojamos
pamokos siejant
mokymqsi su

mokiniq gyvenimo
patirtimis ir sudarant
sqlygas sprgsti
realaus gyvenimo
problemas.

L2.2. Ne maZiau kaip 50
proc. mokytojLl
organizuoja pamokas
siedami mokym4si su
mokiniq gyvenimo
patirtimis ir sudarydam i
s4lygas sprgsti realaus
gyvenimo problemas.

1.2.2. 7 I proc. mokytoj r.t

organizuoja pamokas
siedami mokym4si su
mokiniq gyvenimo
patirtimis ir sudarydami
s4lygas sprgsti realaus
gyvenimo problemas.

1.2.3.9-10 klasdse
tgsiamas
produktyvus(is)
mokymas(is).

I .2.3. 9-10 klas€se
tgsiamas produktyvus(is)
mokymas(is)ir sudaryta
ne maiiau kaip 50
bendradarbiavimo
sutardiq su jstaigomis ir
asmenimis, dirbandiais
pagal verslo liudiiimus.

L2.3. 9-10 klasese
tgsiamas produktyvus(is)
mokymas(is) ir sudaryta
53 tri5ales
bendradarbiavimo
sutartys su istaigomis ir
asmenimis, dirban6iais
pagal verslo liudiiimus.

1.3. Organizuoti
ugdymo procesq
siekiant mokiniq
bendrqiq ir
dalykiniq
kompetencijq
visybiSkumo.

I .3.1. Sukurti
mokiniq bendrqjq
kompetencijrl
vertinimo irankiai.

l.3.l.Iki 2019-04-01
sukurti mokiniq bendrqjq
kompetencijq vertinimo
irankiai.

1.3.1. 2019 m. I ketv.
sukurti mokiniq bendrqlq
kompetencijq vertin imo
irankiai.

1.3.2. Moky'tojai
iSbando bendrqjq
kompetencijq
vertinimo irankius
savo pamokose.

1.3.2. Ne maZiau kaip l0
proc. mokyojq iSbando
bendrqjq kompetencijq
vertinimo irankius savo
pamokose.

| .3.2. 32 proc. mok),tojq
iSbando asmenines,
iniciaqvumo ir
ktirybi5kumo,
komunikavimo,
mokejimo mokltis,
socialines, paZinimo
bendrqjq kompetencijq
vertinimo lrankius savo
pamokose. Bendrtjq
kompetencij q vertinimas
ir pagalbos mokantis
organizavimas aptartas
2019-12-10 Mokytojq
tarybos posedyie.

I .4. Savivalda
mokykloje
grindZiama
dialogo ir
tarimosi kult[ra.

I .4.1 . Mokiniai teikia
siiilymus ir
iniciatyvas aktualiais
mokyklos
bendruomenei
klausimais.

I .4.1 . Per metus

igyvendintos bent 2
mokiniq pasiDlltos
iniciatyvos.

1.4.1. Per metus

igyvendintos 4 mokiniq
pasi[lytos iniciafvos:
Sauniausios klas€s
rikimai, l-4 klasiq
koridoriq erdvese
sukurtos vietos aktyviam
poilsiui, 5-10 klasiq
mokiniams isigyti
suoliukai ir
bendradarbiaujant su
Prienq V5l ,,Menine
droZyba", irengta lauko



klase.
I .4.2. Mokiniq tevai

itraukiami i ivairias
mokyklos veiklas,
remiantis tarimosi
kult0ra.

I .4.2. Kiekvienoje
klaseje priimtas bent
vienas bendras tevq,
mokytojq ir mokiniq
susitarimas mokyklos
bendruomenei aktualiais
klausimais.

1.4.2. Kiekvienoje
klas0je priimti du ir
daugiau bendri t€vq,
mokltojq ir mokiniq
susitarimai klasei ir
mokyklos bendruomenei
aktualiais klausimais.

2, ULd ,s, nelwKo] ros ar lvYl{d i5 dalies ddl numatytit rizikU (iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet itTkdytos
buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo jstaigos veiklai
3.1

3.3.

3.4.
3.5.

S iektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatltos

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCI.IU TOBULINTMAS

t uZduotis

UZduodiq ivykdymo apraSymas
Pazymimas atitinkamas

langelis
5.1. UZduotys ivykdyos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
5.2. UZduotys i5 esmds ivykdlos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai I
5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai !
5.4. UZduotys neirykdl4os pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai !

6.I . Svietimo darbo apmokeiimo
6.2. os tobulinimo bei



tobulinti

Mokyklos direktor€_
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

IIona Baldiukyniene
(vardas ir pavardd)

2020-01-17
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

h,/atq

*- .l;r.r:o,

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

9. tvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: ee^-at - -,- Lyd&o .4a4o z,tz L<-r.<e
o-

;2D,An, /,ero /( J. ;Li 1r/o /<./z: rya.4e,te .Laze,,e t)4 ,o<-z'a/zt Aa-7;2,,rr4o

Q2 *"r)&r,,a.o.a d*4;t ^ //o
oAoltq

Bbq nlmo savlwldfies nens

-*tW.{ffie$Fffiusras 
laata) -

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: 
-fud42

Mo kyklo s tarybos p irmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos

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

Edita Ramanauskiene 2020-02-03
(vardas ir pavarde) (data)

*

7.1.. Vadovavimo pedagogq kvalifikacijos to6u@
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IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZIILTAT,\I IR RODIKLIAI

10. 2020 metq uZduotvs
nustatonros ne ma2iau 3 ir ne 5

Uiduotr's S iektin i rezu ltatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatltos uZduotys ivvkdvtos)

10.1. Tobulinant
mokyklos darbuotojq
veiklos vertinim4 ir darbo
apmokejimo sistemq
sudaryti s4lygas
veiksmingai organizuoti
mokyklos veikl4.

10.1. I .Sudaryta darbo
grupe ir parengtas
mokyklos darbuotojq
veiklos vertinimo tvarkos
apra5as.

10. 1. l. lki 2020-01-27 parengtas ir
patvirtintas mokyklos darbuotoj 11

veiklos vertinimo tvarkos apra5as.

10.1.2. Sudaryta darbo
grupe ir parengta darbo
apmokejimo sistema.

10.1.2. Iki 2020-01-15 mokyklos
bendruomene supaZindinta su
parengta ir patvirtinta mokyklos
darbuotoj q darbo apmokej imo
sistema.

10. I .3. Sudaryta darbo
grupe ir atnauj inta darbo
apmokej imo sistema.

10.1.3. lki 2020-09-10 atnaujinta ir
patvirtinta mokyklos darbuotojq
darbo apmokejimo sistema bei
padaryti jra5ai darbo sutartyse.

10. L4. Organizuojama
darbuotojq veiklos
vertinimas, individualtis
refleksiniai pokalbiai.

10.1.4. Iki 2020-03-01 atliktas
A,B,C lygio specialistq veiklos
vertinimas, iki 2020 -07 -0 |
suorganizuoti refleksiniai
pedagoginiq darbuotojq pokalbiai
sl mokyklos vadovu.

10.1.5. Skatinant
darbuotoj us suorganizuota
,,Padekos diena" ir
darbuotojai uZ metq
pasiekimus apdovanolami
Gerumo paukStes
apdovanojimais

10.1.5. Iki 2020-12-30 skatinant
darbuotoj us, suorganizuotas
balsavimas ir popieteje ,,Padekos
diena" nominuotiems darbuotojams
uZ metq pasiekimus iteikiami
Gerumo paukStes apdovanoj imai.

10.2. Siekti geresniq
mokiniq mokymosi
pasiekimq, stebint ir
vertinant individuali4
mokiniq paZangq bei
gerinant pomokq
lankomum4.

10.2.l. Dayvaujama
dalyvaujama Erasmus +
KA2 projekte

,,Siuolaikiniai mokymo (-
si) ir vertinimo metodai -
kelias j asmening paLangq"
ir jsitraukiama ! metodq
iSbandymo veiklas.

1 0.2. 1. Vadovaujant direktorei,
dalyvaujama Erasmus + KA2
proj ekte

,,Siuolaikiniai mokymo (-si) ir
vertinimo metodai - kelias i
asmening paLangq" ir isitraukiama !
metodrl isbandymo veiklas pagal
patvirtint4 plan4 iki 2020-10-30. Ne
maiialu 2 iSbandyais metodais bus
pasidalinta su kolegomis ir projek:to
partneriais.

10.2.2. Kas trimestr4
fiksuojama ir lyginama
mokinio individuali
paianga.

I 0.2.2. Ne maZiau kaip l0 proc. 6-
l0 klasiq mokiniq per mokslo
metus padarys individuali4 paZang4
0,2 balo.



10.2.3. Sudaryta darbo
grupe ir atnaujintas

,,Mokiniq pamokq
lankomumo apskaitos ir
mokyklos nelankymo
prevencijos tvarkos
apraSas".

10.2.3. Iki 2020-02-10 sudaryta
darbo grupe ir atnauj intas ,,Mokiniq
pamokq lankomumo apskaitos ir
mokyklos nelankymo prevencijos
tvarkos apra5as".

I 0.2.4. Pagerejgs pamokq
lankomumas ir sumaZd jgs

pamokq, praleistq pamokq
be pateisinamos prieZasties

skaidius.

I 0.2.4. Pagerejgs pamokq
lankomurnas ir ne maZiau kaip l0
proc., sumaZejo pamokq, praleisq
pamokq be pateisinamos
prieZasties.

10.3 Sudaryti sqlygas
nuolatiniam moky,tojq
profesiniam tobulejimui,
dalyvaujant projektinese
veiklose.

10.3.1 . Sudaryta darbo
grupe ir parengta
kvalifi kacijos tobulinimo
programa 2020 m.

10.3.1 . Iki 2020-03-30 sudaryta
darbo grupd ir parengta
kvalifi kacijos tobulinimo programa
2020 m.

10.3.2 Dalyvaujama
Erasmus + KAI projekte

,,Projektuojame prasminga
ugdym4-auginame
asmenybg" .

10.3.2 Iki 2020-12-31 ne maZiau l0
mokltojq dalyvaudami projekto
mobilumuose patobulins klases
valdymo, patirtinio mokymo bei
integracinio Svietimo organizavimo
(kaip iveikti skirtumus klaseje ir
sumaiinti pasitraukim4 iS

mokyklos) kompetenciias.
10.3.3. Dalyvaujama
Erasmus + KAI projekte

,,NovatoriSkq ugdymo(si)
praktikq taikymas gerinant
mokiniq mokymosi
pasiekimus".

10.3.3. Iki 2020-06-30 parengtas ir
! gyvendintas kaitos projektas
mokykloje,,NovatoriSkq ugdymoG
si) praktikq taikymas Siandienos
mokiniams". Mokyojai, dalyvavg
mobilumuose, pristatys kolegoms
inovatyvius mokymo(si) metodus.

11. Rizika, kuriai esant nustat)'tos uZduott-s gali biiti neivykdvtos (aplinkybds, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos jv1kd1-ti Sias uZduotis)

ildorra suderinus su ivietimo istaigos vadovu

Elsnll rslob savfuakjy&& meras

pareigas igyvendinanaios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)
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