
Plung6s,Ryto'o pagrindin6 mokykla
(Svietimo 

f 
staigos pavadinimas)

Stanislovas lvanauskas
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

VEIKLOS ATASKAITA

2019-01… 18 Nr.
PlungO

I  ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2016-2018 metq strateginio ir 2018 metq veiklos plano tikslai ir uZdaviniai igyvendinti. Sekmingai

vykdytos dvi programos. 1 PROGRAMOS ,,Auk5to ir kokybi5ko ugdyno(si) uZtikrinimas"

f 
glwendinimo rezultatai :

Planuota Rezultatai

1 Mokymosi kokybes pagereiimas 2-3 proc. 2.60/o oasereio
う
ん Mokvmosi oaZansumo oadideiimas 3-7 proc. 4、 30/O padideio
う
、ノ Ⅳlokiniu、 glus u oradini 6silavinilna.skaiё ius 100 proc. 100%
4 NIIokiniu qlus u oasrind ni iζ silavinima、 skaiこ ius 100 proc. 1000/0,

5 Aulcgtcsni● 01ygio NMPP(standartizuo句 tcstり

mokinill skaiこ ius

8-15 proc. PadidaO:
20,8%(4̈ Ч kl.),

9,0%(6̈ Ч kl.)

12.1% (8-u kl.)

6 Teikiama pagalba bendradarbiauj ant mokymosi

sunkumu turintiems mokiniams

5-10 proc. 60%

7 Keliamq i aukStesng klasE su nepatenkinamais

ivertinimais mokiniq skaidiaus maZejimas

30 proc. 20161n.-00/0,

2017m.-0,110/0
2018m.̈ 0.320/0

8 Kartoj andiq kurs4 mokiniq skaidius 0 proc. 20161n.̈ 00/0,

2017m.-0,77%
2018m.-0,430/0

9 Mokiniq, dalyvauj andiq mokyklo s neformalioj o

Svietimo veikloie. skaidius

70 proc. 65… 670/0,

10 Mokiniu dalyvavimas proiektineje veikloie 60 proc. 63-650/0,

Mokyojq bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq

tobulinimas ir iu pletoiimas
100 proc. 1000/0,

つ
４ Tevq bendradarbiavimas su mokykla, siekiant vaiko

paZangos

65 proc. 850/0,

2 PROGRAMOS ,,Saugios, kulturingos ir modemios mokyklos k[rimas" igyvendinimo rezultatai:

Planuota Rezultatai

1 Pageres s4lygos kabinetuose atlikus remont4
(kabinetu. klasiu skaidius)

3‐ 9 vnt. 9 vllt.

つ
４ Atnaulinti molⅣ klos koridoriai 20-60 proc. 200/0

3 Pastatyti suoliukai mokyklos teritoriioie 4-12 vnt. 1l vnt.

4 lsieytos rubu spinteles 15-45 vllt. 50 vnt.

5 Atnalliinta IKT bazё (isiRvti nauii kompiuteriai今 10-30 vnt. 26 kompiuteriai.



multimedia proj ektoriai) kompiuteri\,3-9
multimedia

projektoriai

17 multimedia

projektoriq,

7 dokumentq

nuskaitymo kamero

6 Sutvarkytos prieigos prie sporto aik5teliu 40…60 proc. 400/0

Ⅱ SKYRIUS
METu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

veiklos rezultataInlal us

Metq uZduotys

(toliau - uZduotys)
Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdttos)

Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

l.UZbaigti

fgyvendinti
naujojo LR
Darbo Kodekso

vietinius

(mokyklos)

norminius teises

aktus

Parengti naujas

Darbo tvarkos

taisykles, tvarkq

apra5us,

susitarimus su

darbo tarybair
kitus susijusius

dokumentus

Suderintos ir patvirtintos

Darbo tvarkos taisykles,

tvarkq apraSai, susijg su

darbo santykiais, ir

ivykdytas darbuotojq

informavimo bei

konsultavimo proceduros

apra5as

Suderinti ir
patvirtinti: darbo

apmokejimo

sistemos; asmens

duomenq

saugojimo

politikos; lygiq
galimybiq

politikos ir kt.

tvarku apra5ai

1.2. . Stiprinti IKT ir
kitq Siuolaikiniq

komunikacijos

priemoniq

panaudojim4

ugdymo procese

Ap血pinti

mokytaus
Siuolaikinelnis IKT
prlemoncllnls

Bus isigyta dokumentrtr

skaitymo kamery (ne maiiau
5), kompiuteriq (ne maLiau

8), irengta stacionari garso

sistema pradiniq klasirtr

mokyojams aktq saleje

kuno kult[ros ir Sokio

pamokoms orsanizuoti

{siglta: 5

dokumentq

kameros, 15

kompiuteriq,

irengta garso

sistema SONY

1.3. [steigti
edukacines erdves,

skirtas mokiniq
ugdymui(si) kitoje
aplinkoje

Mokykloje

sudarytos sElygos

mokiniams

kokybiSkai ugdyis
uZ,,klasds sienq"

Pamokos vyks ne

kabinetuose: isigyta ne

maLiau kaip 60 sulankstomq

kedZiq, ne maZiau 15

mobiliq molbertq dailes

pamokoms

Pamokos r,yksta

ne tik mokykloje,

bet ir kitose

saugiose

aplinkose. Isigyta:
64 kedes, 30

molbertu.

1.4. Pletoti rySius su

mokiniq tevais

{steigti visos dienos

mokykl4

Organizuoti

paskaitas tevams

Visos dienos mokykl4

lankys 1-2 klasiq mokiniai

pagal tevq poreikius

Vyks 1-2 paskaitos tdvams

apie bendravim4 su vaikais

Visos dienos

mokykl4lanko 12

1-q klasiq

mokiniq
Vyko 2 paskaitos

t6vams:

,,Pradinuko
auklejimas be

dramq"(2018 m.

balandis)

".Paauslvste-

■
■



Organizuoti tevq
susitikimus su

mokyklos

administracija ir
mokyojais

{vyks nemaliaukaip2
susitikimai su mokyklos
administracija ir mokyojais

laisvos ir

atsakomybes
ribOs̀ (̀2018m.
lapkritis 5-9 kl.)

Vyko 2
susitikinlal su

mokyklos
administractta ir

mOkメ可ais(2018-
04-1l ir 2018-11̈

28)1.5.

Uttd

3. UttduOtys ar veik10s,kuriOsnebuvOplanuotOsil:lII:ξ

l:1111〔l籍 ざIkdytOS
OildOma,jci buvo江likta papildOmЧ ,svttli::Ii]:よ

:ご 月ll
llieS dOl numa● ′tu riziku riei loklll hll

2. 1. Suderinti ir patvirtffi
taisykles

2.2.Ⅵ sOs denos mOkyldllankys l… 2
klasill lnOkiniai pagal tevll porcikius

2.3.

2.4.

2.5.

UZduotys / veikios Poveiki s SvietimJlstai goi veiklai

3.4.

veiklos uiduo ir rezultatai

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinirno rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama,ar nustatメ Os
Pasickti rezultatai

irjЧ  rOdikliai

ar2.

3.1.

3.2.



5。 Pas rezvlta ant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduotys ivykdyos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius
Labai gerai I

5.2.UZiltotys i5 esmes ir,rrkdttos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x

5.3. [vykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo

rodiklius
Patcl■kinamai□

5 .4. U Ldtotys nefvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

IⅡ SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIIⅦ ASIR

KOⅣIPETENCIJv TOBULINIMAS

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraも as)

IV SKYRIUS

(vardas ir pavarde)

VERTINIⅣ IO PAGRINDIⅣ IAS IR SIULYⅣ IAI

JO pa dimas ir sitrlymai:

)1-18

(data)

酔
¨

7. 1111

腸
r

カ
(moftyklofe - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos fstaigoje -
savivaldos institucijos fgaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavim4 fgyvendinantis asmuo)

8. [verti dir4as ir siulymai:

(Svietimo (dtaigos savininko teises ir
pareigas 

f 
gyvendinandios institucij os

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

踵 (dttal(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde) (data)
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6。 Kom ncl kurias nor6tu tobulinti
6. l .Bendro sios kompetencii os : asmeninio veiksmingumo

6. 2. Vadovavimo sridiu kompetencii o s : vadov avirw ugdymui ir mokymui si

Direktorius
-' 
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KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys

nustatomos ne maLiau kaip 3 ir ne kai 5

UZduotys Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos

uZduotys iwkdltos)
9.1. Modernizuoti: edukacines ir
poilsio erdves

Atsinaujins mokyklos

edukacines ir poilsio

erdves. Pageres

ugdymo(si) aplinka

Bus irengti kabinetai: mokytojq
mokymui su naujausiomis IKT
priemonemis; gamtos ir
technolo gij 4; ne maiiau 2

mokomqjq kabinetq;

Bus atnaujinti: sporto ir poilsio

aik5tynai; mokiniq savivaldos
pataloos.

9.2. Sukurti saugi4 ugdymo(si)

aplinkq ir pozityvrl

mikroklimat4

Pakeisti (papildyti)

mokyklos vidaus

dokumentus

reglamentuojandius

mokiniq elgesi ir drausmg

frengti vaizdo stebejimo

kameras mokyklos

patalpose.

SumaZes mokiniq
patynrsiq smurt4 ir
patydias skaidius.

Mokytojq ir Svietimo

pagalbos specialistq

kvalifikacijos

tobulinimas.

Bus pakeisti (papildyti) :

mokiniq elgesio taisykles ir
poveikio priemoniq taikymo

netinkamai besiel giantiems

mokiniams apraSas.

Bus irengtos, ne maiiau.kaip2
v aizdo stebej imo kameros.

Atliktas tyrimas smurto ir
patydirl prevencijos srityje.

Ivyks, ne maiiau kaip 1

bendras seminaras mokyojams
ir Svietimo pagalbos

specialistams,,Smurto ir
patvdiu prevencii osoo tetrna

9.3.Skatinti mokiniq
k[rybiSkum4 ir pilieti5kum4

Mokykloje, rajone ir
respublikoje veiks

mokiniq parodos.

Mokiniai dalyvaus

konkursuo se, viktorinose

{vyks Avangardine mados

Sventd. parodos ir Sventiniai

minej imai Valstybiniq Svendiq

proga. Vyks sporto Svente

Lietuvos Nepriklausomybes

atkurimo dienai pamineti

9.4. Ui,tituinti sklandq

pakoreguoto etatinio pedagogq

darbo uZmokesdio sistemos

modelio diegim4 istaigoje nuo

2019 m. rugsejo I d.

Pakoreguotas etatinio
pedagogq darbo

uZmokesdio sistemos

modelio diegimas

Svietimo istaigoje nekels

papildomos itampos
kolektyve.

Svietimo istaigoje laiku bus

parengti darbo uZmokesdio

sistemos pakeitimai.

Tinkamai ir laiku pakeisti

pareigybiq apra5ymai.

Laiku pakeistos darbo sutartys,

pagal galiojandius teises aktus.

Vidaus tvarkos, pedagogq

kruviai ir sutardiq s4lygos bus

visi5kai suderintos su darbo

taryba, reikalui esant ir
individualiai su tam tikrais

darbuotoiais.

9.5.



10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali blti neirykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

Savivaldybds Meras
(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

Audrius Kli5onis
(vardas ir pavarde)

鳥θβ―θ
-̀7/

(gViCtiln0 1staigOS Vadovo pareigos)

//_滋 社クι″ z易″4″ 〃″′ィ
(paraSas) (vardas ir pavarde) (datの

cii faktoriai

10.2.TeisOs a

(dat→


