
Reikalavimq Svietimo istaigos (iSskyrus
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ⅣIETv VEIKLOS ATASKAITA
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K■ctingュ

(SudttmO宙 eta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIIⅦ AS

(rrumpai aptariamos svietimo o"'ffiif;:ff$:.ij;li,:X,l,1,,:i;ffi:1il,;:'|os prano igvvendinimo krvptvs ir

2018 metq planas, atsiZvelgiant istrateginius tikslus, krypti (siekti ugdymo kokybes, stiprinti
saugios, atviros ir savitq bruoZq turindios Mokyklos ivaizdl), buvo orientuotas i bendravimo ir
bendradarbiavimo stiprinim4 ivairiose veiklose, saugios, sveikos, inovatyvios mokymo (-si)
aplinkos k[rim4.
[glvendinant pirmaii uZdavini - pedagogq bendradarbiavimo organizuojant Siuolaikini ugdymo
procesq stiprinimas - ir,ykdl.tos visos 17 priemoniq. 2018 m. 8 klasiq mokiniq standartizuotq
testq rezultatai, palyginti su 2017 m., pakilo i5 visq dalykq: skaitymas -9,5 o 

, matematika-lT,l
Yo, raiymas - 13,7 %o, garrfios mokslai - ll,4 o%, socialiniai mokslai - 21,6 %. Mokiniq Salies ir
rajono konkursuose, olimpiadose, viktorinose laimetos devynios I vietos, trylika II vietq,
devynios III vietos: Salies mokiniq dailes konkurse ,,Skaitau Simon4 Daukant4" Q, II vietos),
rajono 5-8 kl. mokiniq lietuviq gimtosios kalbos olimpiadoje (I vieta), 4 kl. anghl kalbos ir
pradiniq kl. mokiniq matematikos olimpiadose ( dvi III vietos), 24 H. mokiniq dailaus ra5to

konkurse ,,K4 ra5ysi, to nei5dildysi" (II vieta), pradiniq kl. mokiniq meninio skaitymo konkurse
(II vieta), rajono 24kL. mokiniq konkurse,,Ra5tingiausias pradinukas" (III vieta), rajono 1-4 kl.
mokiniq dailyra5dio konkurse ,,Mano plunksnele 2018* (II, m vietos), muzikiniame konkurse

,,Muzika mano Sirdyje" (II vieta), kurybiniq darbq konkure ,,Mes - prie5 korupcij4" G, II, III
vietos), prevenciniame konkurse ,,Ateik. SuZinok. VarZykis" (I vieta), maketq konkurse

,,SankryZa" (I, U vietos), pieSiniq konkursas ,,Keliiruk saugiai ir buk matomas'o (II, il vietos).
Mokiniq skaidius, palyginus su 2017 m., padidejo nuo 333 iki 416. Vykdy'ti ES projektai:

,,Matematikos mokymosi permainq modelis", ,,Tgsk", ,,Mokyklq aprupinimas gamtos ir
technologiniq mokslq priemonemis", Salies: ,,Mes ruSiuojame", ,,Neformaliojo vaikq Svietimo
paslaugq pl6tra", fizinio aktyvumo projektai ,,Sveikatiada", ,,Olimpine karta".
Gerq rezultatq pasiekta stiprinant mokiniq ir pedagogq bendradarbiavim4, vykdant kokybi5k4
Siuolaikini ugdymo(si) proces4 bei ivairias prevencines, socializacijos ir uZimtumo programas

(antras uZdavinys). Vykdy.tos prevencinds programos: ,,Kimochis",,,Zipio draugai",,,Paauglyst6s
kryZkeles", isitraukta i kognityvines elgesio korekcijos paaugliams program4 (EQUIP),

tzuota vasaros stovykla. i kё lё kvaliflkacila 287 di izuotas semi



ciklas ,,Lyderystes mokymosi rai5ka mokykloje", seminaras ,,Interaktyvios lentos Prestigio ir IKT
naujoves", Kretingos r. Svietimo istaigq direktoriq, skyriq vedejq pasitarimas bei metodine diena
(prane5imai,,Mokyklos vizitine korteld", ,,Kretingos Simono Daukanto progimnazija. Kur link?",

,,Mokyklos naujakuriai: ikimokyklinis ugdymas", ,,Integruoto ugdymo galimybes: mokyklq
sekmes"). Parengta staZuotes programa,,Mokiniq ir tevq itraukimas. ftaka ugdymo procesui ir
mokiniq sdkmei". Progimnazijos vadovas dalyvauj a LL3 veiklose ir konsultuoja Plunges ir
Rietavo savivaldybiq komandas. Organizuoti Simono Daukanto vard4 iprasminantys renginiai:
respublikiniai Simono Daukanto skaitymai, rajoniniai konkursai ,,Daukantas ir mes", uK4
para5ysi, to nei5dildysi", varLytuv6s ,,Bek, m4styk, daryk", dailyraSdio konkursas ,,Ra5au kaip
Daukantas", Daukantiedio diena, Daukantiediq krik5tyno s.

[gyvendinamas tredias uZdavinys - kurti aktyvi4 mokiniq ugdym4 ir mokym4(si) skatinandi4
aplink4: atnaujintas matematikos kabinetas, Siuolaiki5kai irengtas technologijq kabinetas, naujai

irengti ikimokyklinio ugdymo ir priesmokyklinio ugdymo grupir+ kabinetai, frengta ir aptverta
vaikq Zaidimo aikStele ir visa progimnazijos teritorija, vidiniame kieme pasodintas roZynas.

Nupirkti nauji baldai priesmokyklinio ugdymo grupems ir pradinio ugdymo klasdms, rakinamos
inteles mokiniams (30%)^ du televizoriai ir t. t.

II SKYRIUS
ⅣIETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

veiklosusla rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti reztitatai
ir jq rodikliai

1.1. {gyvendinti
Valstybes ir
savivaldybiq

istaigq darbuotojq
darbo apmokejimo
istatlmo nuostatas

Parengti ir patvirtinti
pedagoginiq
darbuotojq naujus /
pakoreguotus
pareigybiq
apraSymus

Mokyklos vadovo iki 2018
m. spalio 1 d. patvirtinti
atnauj inti pedago giniq
pareigybiq apra5ymai
(patvirtinta mokyklos
vadovo isakymu)

2018 m. rugpjodio
22 d. mokyklos
vadovo patvirtinti
atnaujinti
mokytojq
pareigybiq
aora5vmai

1.2. fgyvendinti
mokytojq etatinio
apmokejimo
sistem4

Veiksmingai
paskirstyti etatus
(pagal dalykus,
ugdymo programas
ir mokytojq
kompetencijas)

Iki 2018 m. rugsejo I d.

sudarytos ar patikslintos
sutartys su mokyojais pagal
mokyklos patvirtint4
pareigybiq s4ra54

2018 m. rugpjudio
31 d. sudarytos ar
patikslintos
sutartys su

mokyojais pagal

mokyklos
patvirtint4
pareieybiu sara5a

1.3.Vykdyti

Europos Sttllngos

pro」 ckta

``Matematikos

mokymosi
pernlaln■ lnodelis''

fgyvendinti
r,ykdomo Europos
S4jungos projekto

,,Matematikos
mokymosi permainq
modelis" apie 40%;o

veiklu.

{gyvendinta vykdomo
Europbs S4jungos proj ekto

,,Matematikos mokyrnosi
permainq modelis" apie
40 % veiklq

Igyvendinta
daugiau kaip 40 %
veiklq, irengta
edukacine erdve
(matematikos
kabinetas)

1.4.Kurti

patrauklil,

ugdymQ(si),

mokvma(si)

Sukurti n剣 1
cdukacln9 erdV9

ikimokyklinio

ugdvmo valkalns

Iki 2018 m. rugsejo 1 d.

ikurtos dvi ikimokyklinio
ugdymo grupes.
Atnauiintos dvi

2018 m. rugsejo
1 d. ikurtos dvi
ikimokyklinio
ugdymo grupes.

■
■



skatinandi4 aplink4 atnaujinti turimas
erdves

prie5mokyklinio ugdymo
grupes.
Iki 2018-12-01 ikurta
matematikos mokymuisi
tinkama aplinka

Atnaujintos dvi
prieimokyklinio
ugdymo grupes.
rki 2018-12-01

ikurta matematikos
mokymuisi
tinkama aplinka

ワ

“ kdvtos ar iwkdvtos i5 dalies ddl num buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

つ
乙

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4.Pa veiklos uZduo buvo ir rezultatai

i buvo atlikta papildomu. svariu istaisos veiklos rezu Iatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Pletoti mokytojq ir pagalbos mokiniui
specialistq, kitq darbuotojq veiklos ir asmeninio
profesinio meistri5kumo augimo planavimo ir
isivertinimo kulhlr4

Organizuoti metiniai pokalbiai su

mokyojais ir pagalbos mokiniui
specialistais apie 2017 metq veiklos
plano igyvendinim4, profesini
tobulejim4.
Kitiems progimnazijos darbuotojams
suformuotos metinds 2018 metq
uZduotys ir ivertinta veikla iki
20t9-0r-3t

3.2. Vykdyti edukacines veiklas, skirtas 2018 -
Simono Daukanto metams paiymdti

Organizuoti respublikiniai Simono
Daukanto skaitymai, rajoniniai
konkursai ,,Daukantas ir mes", ,,K4
para5ysi, to nei5dildysi", dailyra5dio
konkursas ..Ra5au kaip Daukantas"

3 . 3 . Mokytoj q profesiniq kompetencij q tobulinimas 83 % mokytojq dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose ne maZiau kaip
5 dienas (iki 2018-12-31),
daugiau kaip 22 % mokytojq patys
organizavo kvalifikacij os tobulinimo
reneinius

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai



IⅡ SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTIN1lⅦ ASIR

KOⅣIPETENCIJv TOBULIN1lⅦ AS

l

麒 蒻
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIP10 PAGRINDIIⅦ AS IR SIULYⅣIAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

形

5。 rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
Paiymimas atitinkamas

lanselis
5. 1 . UZduotys ivykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus veftinimo rodiklius Labai gerai6
5.2.ULdlotys i5 esmes lvykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. fvykdfos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdyos pagal sutaftus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. Vadovavimo ullr mok kom ncll

6.2. Vadovavimo Zmon6ms kom

形笏形

(mokykloje mokyklos tarybos (para5as)

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

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai:

(vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) fgalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (dtta)

Galutinis metrtr veiklos ataskaitos ivertinimas

4


