Reikalavim4 svietimo istaigos (isskyrus
aukstaj'} mokykl'}) vadovo met4 veiklos
ataskaitai
priedas
Joniskio r. Kriuk4 pagrindine mokykla
(svietimo jstaigos pavadinimas)

Ligita Eitkeviciene
(~vietimo

jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

METT) VEIKLOS ATASKAITA
2019-02-18 Nr. ;

I

f l'r/ I /If-,/ 13 fe lf--J.t..-2£

Kriukai

I SKYRIUS
STRA TEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
2018 m. mokyklos veiklos kryptys:
l.Tikslas: uztikrinti ugdymo rezultatyvum'}.
Uzdavinys: stiprinti ir pletoti vadov4, mokytoj4 ir svietimo pagalbos specialis14 kompetencijas.
Tikslas igyvendintas organizuojant pedagog4 bendruomenei bendrus, i mokyklos ugdymo
kokybes gerinim'} orientuotus kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kolektyve jvesta tradicija
kartq per pusmeti organizuoti metodinius pedagogines gerosios patirties sklaidos seminarus,
jvesta tradicija stebeti parnokas principu kolega - kolegai, vadovaujantis mokytoj4 tarybos
sprendimu 2016-06-22 Nr.6 pedagogai kasmet organizuoja ne maiiau kaip 3 integruotas
parnokas, projektus.
IS viso 2018 m. pravestos 62 integruotos pamokos, pravesta 15 atvif4 parnok4, kurias stebejo
rajono spec. pedagogai, logopedai, kolegos, stebetos ir aptartos 24 parnokos. ISanalizavus stebetas
pamokas, nustatyti sie teigiarni kokybiskos ir paveikios parnokos aspektai : tinkarnai naudojamos
mokymosi priemones, saltiniai, aiskus griztamasis rysys, vertinimas nukreiptas mokymosi
uzdaviniui pasiekti, individuali pagalba kiekvienarn, palankus klases mikroklimatas, jvairi
ugdomoji veikla, mokymosi turinys kuriarnas pasitelkiant mokini4 pasiekimus, nauja parnokos
tema siejarna su mokini4 gyvenimiska patirtimi, diferencijuojarnas ugdymo turinys.
Atliepiant siuolaikinio ugdymo tendencijas,
ugdymo procese plaCiau pradeta taikyti
patyriminio mokymo(si) metodika, pasitelkiant edukacines prograrnas, tiriarnuosius darbus.
Atlikus 2018 m. vi daus kokybes isivertinim'}, rodiklis 1.3.2. Pageidaujarno elgesio skatinimas,
susijys su bendr4 susitarim4 parnokoje laikymusi ir parnokos kokybe, jvertintas 3 lygiu.
2. Tikslas: gerinti edukacini4 mokyklos erdvi4 pritaikymq mokini4 poreikiams.
Uzdavinys: kurti unikalias mokyklos aplinkos erdves, pritaikant jas ugdymo proceso tobulinimui.
Tikslas jgyvendintas jkurus mokykloje ekologines darzininkystes pagrindu suformuot'}
ziemgalisk4 arbatfoli4 fo lynel j, kurian1e mokiniai gali atlikti jvairias patyriminio ugdymosi
praktines uzduotis, patys augina, priziuri, o paskui pakuoja mokyklos simbolika papuostus
arbat:Zoli4 maiselius, reprezentuojancius mokyklq ir krastq susitikimuose, mugese, kituose
renginiuose. Tokiu budu mokiniai jgyja verslumo pagrind4, ugdoma pagarba Ziemgalos krasto
kultGros savitumui , pritaikomi netradiciniai ugd ymo(si) metodai. Igyvendinant sj tiksl'! ir gerinant
mokini4 ugdymosi sqlygas, jrengta mobili drabuzine, taip pat parengtas mokini4 edukacines
erdves proj ektas, pagal kuri dalis nefukcionalaus foje bus pritaikyta mokini4 laisvalaikiui,
poilsiui, bendravimui.
3. Tikslas: stiprinti mokini4 emocinio ir socialinio rastingumo pagrindus.
Uzdavinys: stiprinti mokini4 savivaldq, pilietiskumo, savanorystes ir emocm10 rastingumo
pagrindus.
Tikslas jgyvendintas jsijungus i respublikines prevencines programos ,,Socialinis sufleris''

ve iklas. Organizuojami Ateities seminarai, kuri4 metu mokini4 savivaldos atstovai analizuoja
mokykloje aktualias problemas, issako ivairias idejas, planuoja ir organizuoja jaunimo
aktyvinimui patrauklias veiklas; mokykloje ivesta mokini4 savivaldos atstov4-lyderi4 ir
mokyklos vadovo susitikim4 tradicija. Pradeta vykdyti 5-7 m. vaikams skiriama prevencine
programa ,,Zipio draugai" , 1-4 klasi4 mokiniams organizuojamos jaunLJ.i4 lyderi4 vedamos
prevencines programos ,,Sniego gniuzte" pamokeles, 1-10 klasi4 mokiniams kartq per menesi
organizuojamos socialini4 igudzi4 ugdymo pamokeles.

II SKYRIUS
METlJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULT AT Al IR RODIKLIAI

1. Pagrindi01a1 prae ·usnJ metq veiklos rezultatai
Rezulta14 vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovauj antis
Met4 uzduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar
(toliau - uzduotys)
nustatytos uzduotys
jvykdytos)
Sekmingai
l. l .Mokytoj4
Iki 2018 m. rugsejo
igyvendinta
etatinio darbo
1 d. su mokytojais bus
mokytoj4 etatinio
pasirasyti darbo
apmokej imo
darbo apmokejimo sutarci4 priedai del
sistemos
sistema.
jgyvendinimas
pasikeitusios darbo
apmokejimo tvarkos.
jstaigoje.

1.2. Pedagogini4 ir
administracijos
darbuotoj4
kvalifikacijos
kelimo programos
sudarymo
....
m1c1Jav1mas 1r
programos
vykdymo
koordinavimas.

Ugdymo ir
administravimo
kokybes gerinimas.

Pasiekti rezultatai ir j4
rodikliai

Laikantis galiojanci4
teises akt4, parengti ir
patvirtinti mokytoj4
preigybi4 aprasai;
parengta ir patvirtinta
istaigos darbo
apmokejimo sistema;
parengtos ir patvirtintos
istaigos vidaus darbo
taisykles; parengtas ir
patvirtintas mokytoj 4
etatinio darbo kruvio
sandaros aprasas;
parengti ir su mokytojais
pasirasyti darbo sutarci4
priedai, parengtas
pareigvbi4 scirasas.
Lyginant su ankstesniai s
20 procent4 geresni
metais, PUPP rezultatai
20 17-2018 m.m.,
20 18-2019 m.m.
nepagerejo, NMPP
rezultatai pagerejo: 4 kl.PUPP, NMPP ir kiti
akademiniai mokini4
matematikos 5,0 %,
pasiekimai, aktyvesnis skaitymo 0,3 % , pasaulio
mokyklos
pazinimo 1,0 % ' rasymo
dalyvavimas
rezultatai zemesni 4,4 % ;
6 kl.- skaitymo 14,5 % ,
olimpiadose,
konkursuose,
rasymo 0,9 % '
sisteminga ir paveiki
matematikos rezu ltatai
zemesni 27 ,2 % ; 8 kl. pedagog4 gerosios
skaitymo 4,0 % , gamtos
patirties sklaida
mokykloje, raj one ir
moksl4 7,8 % ,
matematikos rezul tatai
salyje.
Zemesni 1 % ' rasymo 9,5

% , socialini4 moksl4 4, I
%. 2018 m. 2 mokytojai

1.1. Asmeninis
vadybini4 ir
lyderystes igud:li4
tobulinimas.

Vadybini4 ir
lyderystes igudzi4
tobulinimas.

lki 2018-04-20 d.
pateikta paraiska
dalyvavimui
nacionaliniarne
svietimo projekte
,,Lyderi4 laikas 3".

parenge ir skaite
pranesimus
respublikinese
konferencijose, 3
mokytojai - rajonineje
konferencijoje, 2
mokytojai parenge
mokinius dalyvavimui
rajonineje konferencijoje.
Lyginant su 2017 m., 18
% isaugo pedagog4
lankyt4 kvalifikacijos
tobul inimo kurs4,
seminaf4, mokym4
valand4 skaicius.
Administracijos
darbuotojarns poreikis
kelti kvalifikaciji:i susij<(S
su teises akt4 kaita.
Asmenines vadovo
lyderystes ir vadybines
kompetencijos
tobulinimas pradetas ir
t<(siarnas ilgalaikiuose
UPC organizuojarnuose
mokymuose ,,Vadybinio
darbo pagrindai: ivadiniai
mokymai naujai
paskirtiems vadovarns''
(60 val.), ,,Organizacijos
tobulinimas bei pokyCi4
valdymas mokykloje"
(40 val.), pateikta
paraiska neformaliosioms
svietimo studijoms
,,Lyderi4 laikas 3".

1.4.

2.1.
2.2. Pedagogini4 ir administracijos
darbuotoj4 kvalifikacijos kelimo
prograrnos sudarymo inicijavimas ir
kd mo koordinavimas
2.3.
2.4.
2.5.

Zmogisk~4 faktori4 jtaka- 2017-2018 m.m.
PUPP pasiekimai nepagerejo 20 %.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
( ildoma, ·ei buvo atlikta a ildom , svari "stai os veiklos rezultatams

3.1. IS kitll finansavimo 5altini4 gaunam4 les4
didinimas.
3.2. Atnaujinti technologij4 kabineto baldai ir dalis
irangos, sukurta estetiskai patraukli ugdymo(si)
erdve.
3.3. Atnaujinti mokyklos bibliotekos baldai,
modernizuota mokiniams skirta IT jranga, vasaros
atosto metu bus v kdoma atal rekonstrukci ·a.
3.4. Atnaujinta mokyklos IT baze: 4 kompiuteriai, 2
ivairialypes terpes komplektai, 6 mokytoj4 darbo
vietos a n1 intos s ausdinimo a aratais.
3.5. Kriuk4 pagrindines mokyklos stadiono
atnaujinimo projekto koordinavimas istaigoje.

Poveikis svietimo .stai OS veiklai
Lyginant su 2017 m. 3,2 karto
adide' o GPM 2 % ) les ritraukimas.
Patalp4 modernizavimas, siekiant
geresnes ugdymo kokybes.
Modernios edukacines erdves
sukfuimas, mokini4 skaitymo, aktyvaus
laisvalaikio raleidimo bud skatinimas.
Mokyklos IT bazes atnaujinimasnuoseklus siuolaikiskos ir modernios
mok klos konce ci"os ·
endinimas.
Patrauklesni4, siuolaikisk4
ugdymo(si) S<!lyg4 kfuimas,
modernizavimas, sveikat<! stiprinanci4
mok kl tinklo veikl v kd mas.

4. Pakore2uotos praejusiq metq veiklos uzduotys Uei tokiq buvo) ir rezultatai
Rezultat4 vertinimo rodikliai
vadovaujantis Pasiekti rezultatai
(kuriais
Uzduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos ir j4 rodikliai
uzduotys jvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
III SKYRlUS
PASIEKTl) REZULT ATl) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJl) TOBULINIMAS

•verfmamas
•
.e kt:q rezuItat:q vy kd an t uzvd uo fas •isa
5. p asa
Uzduoci4 ivykdymo aprasymas
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

5.3. jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pazymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai 0
Gerai 0
Patenkinamai 0
Nepatenkinamai 0

6. Korn etenci · os, kurias noret tobulinti
6.2.
L. e. direktoriaus pareigas
(~vietimo

jstaigos vadovo pareigos)

~
(para~as)

Ligita Eitkeviciene
(vardas ir pavarde)

2019-02-18
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIUL YMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Mokyklos vadovo veikla uz 2018 m. vertinama labai
gerai, mokyklos tarybos protokolas 2019-01-29, Nr. 5, siiilym4 nepateikta.

Mokyklos tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos
(para~as)
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavim~ jgyvendinantis asmuo)

Irena Kenzgailiene

2019-01-29

(vardas ir pavarde)

(data)

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:

(~vietimo jstaigos savininko te~Ur____.~:::::~~~r-
pareigas jgyvendinan~ios institucijos
(dalinink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Galutinis mehl veiklos ataskaitos jvertinimas

Joniskio rajono savivaldybes
mer:as

(vardas ir pavarde)
Gediminas Cepulis

_ _ ._./a'" '~" "-=-'_()~('-'-7_, cµ=-=·_

~rg -o)--J,6

(data)

__
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V SKYRIUS
KITl) METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uzduotys
. kaip
. 3 ir ne d aug1au ka1p 5 uzduotvs)
(nustatomos ne ma:Ziau
Uzduotys

Siektini rezultatai

9. 1. Ugdymo proceso kokybes
gerinimas.

Mokini4 ugdymosi
pasiekim4 gerinimas,
pedagoginio tev11
svietimo gerinimas.

9.2. Sveikat(! stiprinanCi4
mokykl4 tinklo veikl4
vykdymas.
9.3. Svietimo jstaigos vadovo
vadybines kompetencijos
tobulinimas.

Pagerejusi mokini4
fizine ir psichine
sveikata.
Efektyvesnis pokyci4
valdymas jstaigoje.

9.4.
9.5.

Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotvs ivvkdvtos)
Sukurta ir taikoma
individualios mokinio pa:Zangos
stebesenos sistema, organizuoti
2-3 mokymai tevams, emocinio
ir socialinio rastingurno
temomis.
lrengtas 100 m. ,,Bas4 koj4"
takas, pleciama lauko
edukacine erdve.
Padidejys kit4 finansavimo
5altiniq pritraukimas i
mokyklos biudzeui, parengti 2
savivaldybes ar kitomis lesomis
finansuoiami projektai.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali bfiti neivykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos itakos ivykdyti sias uzduotis)
(piJdoma suderinus SU svietimo istaigos vadovu)
I 0. 1. Zmogiskieji faktoriai.
I 0.2. Finansines galimybes.

I 0.3.

~

- ~
(~vietimo istaigos savininko te~~)

Joniskio rajono savivaldybes
meras

pareigas igyvendinant ios instituCIJOS
(dalinink4 susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

s,sipazin_~ .
t,. e. J,t
~

e o.r0 ~

(~vietim o istaigos vadovo paeigos)

'

(parafas)

· th_ ~ /luiaeJu?.. J;() tf!i -o i -Jf>
(data)

