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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos-darželio strateginis planas parengtas 2018-2020 m.
Organizacinė struktūra:
Direktorė - Zofija Lydekienė, direktorės pavaduotoja ugdymui - Loreta Vilčauskienė, ūkvedė - Birutė
Ţymančienė.
Mokyklą-darţelį lankė 201 ugdytinis. Suformuotos 4 pradinės klasės, 5 darţelio grupės. Šylių
skyriuje - viena jungtinė klasė ir priešmokyklinė grupė. Specialiųjų poreikių vaikų - 11.
Iš viso dirbo 43 darbuotojai. Iš jų: 17 pedagogų. Su aukštuoju išsilavinimu -14, su aukštesniuoju - 3.
12 pedagogų turi įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 3 - vyresniojo mokytojo, 2 - kvalifikuoto
mokytojo.
Savivaldos institucijos: mokyklos-darţelio taryba, mokytojų taryba, mokytojų metodinės grupės.
Misija: teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir valstybinius
standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą.
Vizija: moderni, aukštos kultūros įstaiga, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius.
Įgyvendintas strateginis tikslas: gerinti švietimo kokybę.
Atnaujinta mokymo bazė: įrengta išmanioji klasė, įsigyti kompiuteriai, dauginimo aparatas,
projektorius, nauji mokykliniai suolai, persirengimo spintelės, staliukai, kėdutės, ţaislai, mokymo
priemonės mokiniams ir darţelio ugdytiniams, atnaujinta kai kurių klasių ir koridorių grindų danga,
atliktas remontas klasėse, koridoriuose. Nupirkta įrangos virtuvei ir skalbyklai: bulvių skutimo mašina,
indaplovė, skalbimo ir dţiovinimo mašinos. Planingai panaudotos lėšos: darbuotojų atlyginimams,
pedagogių kvalifikacijai kelti, mokinių pavėţėjimui į konkursus, olimpiadas, mokinių paţintinėms
ekskursijoms, mokyklos-darţelio pastato išlaikymui, ryšiams, programoms, įstaigos svetainės ir
elektroninių dienynų administravimui, kitoms išlaidoms.
2018 m. veiklos plano įgyvendinimui buvo numatytas prioritetas: dėmesys kiekvienam vaikui,
paţangos skatinimas, ugdymo kokybė, saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos kūrimas.
Išsikelti ir įgyvendinti tikslai:
1. Siekti visų ugdytinių pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus, užtikrinant
ugdymo proceso kokybę.
1.1. Tikslinti ir vystyti šiuolaikinės pamokos, ugdomosios veiklos vadybą.
Skatinant mokytojų tobulėjimą kasdienėje veikloje, kolegialų bendradarbiavimą buvo susitarta dėl
sistemingų patirties mainų „Kolega-kolegai“. Mokytojai stebėjo ir aptarė kolegų veiklas, pamokas, išskyrė
sėkmes, teikė siūlymus ir pastebėjimus. Metodiniuose pasitarimuose priimti susitarimai dėl veiksmingos
veiklos ir pamokos kriterijų.
Kartu su pavaduotoja ugdymui stebėjome mokytojų pamokas. Direkciniuose pasitarimuose su
mokytojais aptarėme veiklų ir pamokų veiksmingumo didinimą, mokytojų kompetencijų plėtotę.
Stebėjimo protokoluose uţfiksuotos pamokų stiprybės ir tobulintini aspektai. Duomenys padėjo numatyti
veiklų, pamokų ir mokytojų kompetencijų tobulinimą 2019 m.
Dalintasi patirtimi su Šilutės rajono „Ţibų“ zonos mokyklų pedagogais. Vyko diskusija prie
apskritojo stalo „Individuali mokinio paţanga: paţinimas, stebėjimas, vertinimas“.
1.2. Sudaryti sąlygas gerinti vaikų pasiekimus lietuvių kalbos ir matematikos srityje.
Mokymosi rezultatams gerinti ir ugdymo kokybei tobulinti rudenį ir pavasarį mokytojos analizavo
mokinių diagnostinių testų rezultatus ir išskyrė esminius sunkumus, kuriuos patiria vaikai mokydamiesi
vieno ar kito mokomojo dalyko. Atsiţvelgdamos į tai, planavo ugdymo turinį. Atlikome mokinių ir tėvų
apklausą, kad išsiaiškintume, kokių dalykų konsultacijų mokiniams reikėtų.Visus metus buvo stebima
vaiko individuali paţanga. Mokytojų susirinkimuose buvo aptariami kiekvieno mokinio mokymosi
rezultatai.

Dėmesys buvo skiriamas kalbinių kompetencijų ugdymui. Taikytos įvairios skaitymo strategijos,
diskutuota kaip pamokose ugdomos kalbinės kompetencijos, išskirta aktyviųjų mokymosi metodų svarba.
Kartu su biblioteka organizuotos skaitymo skatinimo veiklos: ,,Mus kalbina knygos lapeliai”, ,,Skaitymo
virusas”. Pravestas renginys, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, literatūros spaudinių
parodos, pristatymai, skirti atmintinoms datoms paţymėti.
2. Draugiška, sveiką gyvenimo būdą ir saugumą puoselėjanti mokyklos-darželio
bendruomenė.
2.1. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdţius.
Stiprinant sveikos gyvensenos įgūdţius organizuoti projektai: „Sveika gyvensena“, Saugios
aplinkos kūrimas mokykloje II“, „Sveikata visus metus“, „Olimpinė savaitė“, „Solidarumo bėgimas“.
„Sportuok, ir būsi sveikas“. Į projektus įsitraukė ir tėvai.
Veikia visos dienos mokykla, kurią lanko 24 ugdytiniai. Sudarytos sąlygos mokinių saviraiškos
poreikiams tenkinti, pasivaikščiojimams, ţaidimams, tyrinėjimams lauke, namų darbų uţduotims atlikti,
uţtikrinant mokinių uţimtumą neformaliojo ugdymo uţsiėmimuose.
Pravestos teminės klasių valandėlės, skirtos patyčių prevencijai. 1-4 klasių mokiniams vykdyta
prevencinė programa „Antras ţingsnis“, priešmokyklinio ugdymo grupėje – „Zipio draugai“.
Pasiekimai. Ugdytiniai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų
dainelė“, tapo laureatais; tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2018“, penki mokiniai pateko į
geriausiųjų rajono dešimtuką; „Šviesoforas“ - laimėta antra vieta; vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo
ţvilgsnis“ du mokiniai apdovanoti diplomais uţ labai gerai atliktą vertimą; vaikų kūrybinės iniciatyvos
fondo „Kalbų Kengūra 2018“ auksinės Kengūros diplomais apdovanoti trys mokiniai ir vienas oranţiniu
diplomu; popietėje „Mes Lietuvos šimtmečio vaikai“ – laimėta antra vieta; kūrybinių darbų projekte „Čia
Lietuva, čia mano namai“ – antros vietos laureatai; respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Aš čia
gyvenu“ – laimėta trečia vieta.
Įvykdyti savivaldybės finansuoti projektai: „Vasaros laiku – ţaisti gera ir smagu“, Lietuvos
šimtmečiui paminėti „Lietuva, širdimi ir lūpom nepaliauju kartoti“, „Ar reik, aš tau pasaką paseksiu“.
Kvalifikacijos tobulinimas: mokytojos kvalifikaciją tobulino kursuose, seminaruose, paskaitose,
mokymuose, edukacinėse programose: „Geresnio ryšio su vaiku kūrimo svarba ugdymo(si) procesui“,
„Šiuolaikinė pamokos vadyba“, „Ţuvų veisimas ir auginimas Šilutės ţemės ūkio mokyklos ţuvininkystės
praktinio mokymo centre“. Trys pedagogės įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas. Šešioms
pedagogėms sudaryta galimybė įgyti ţinių mokymuose „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ diegiant Office
365.
Mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai: 2018 m. nacionaliniame mokinių pasiekimų
patikrinime (NMPP) dalyvavo antrų klasių (92,9 proc.) ir ketvirtų klasių (100 proc.) mokinių. NMPP
ataskaitoje ketvirtų klasių mokinių pasiekimai lyginami su šalies mokinių pasiekimų tyrime dalyvavusių
rezultatais:
1. Matematika: nepasiektas patenkinamas – 0 proc. (šalies – 4,3); patenkinamas – 3,4 proc. (šalies
26,9); pagrindinis – 55,2 proc. (šalies 57,1); aukštesnysis – 41,4 (šalies 11,7).
2. Skaitymas: nepasiektas patenkinamas – 3,3 proc. (šalies – 12,5); patenkinamas – 23,3 proc.
(šalies 47,6); pagrindinis – 36,7 proc. (šalies 28,9); aukštesnysis – 36,7 (šalies 10,9).
3. Rašymas: nepasiektas patenkinamas – 0 proc. (šalies – 8,3); patenkinamas – 14,3 proc. (šalies
32,4); pagrindinis – 7,1 proc. (šalies 45,9); aukštesnysis – 78,6 (šalies 13,4).
4. Pasaulio paţinimas: nepasiektas patenkinamas – 0 proc. (šalies – 0,9); patenkinamas – 0 proc.
(šalies 32,2); pagrindinis – 7,1 proc. (šalies 41,1); aukštesnysis – 39,3 (šalies 16,3).
Kurso kartoti paliktų nebuvo. Visi ketvirtų klasių mokiniai baigė pradinio ugdymo programą.
2018 m. veiklos įsivertinimo metu buvo nustatyti stiprieji veiklos aspektai: atnaujintas
mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Mokytojai pamokose taiko įvairius įsivertinimo
metodus. Mokinių paţanga stebima mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų. Mokiniai
geba įsivertinti pamokoje, jaučiasi saugūs, ţinodami, kaip ir uţ ką bus vertinami.
Tobulintina: daugiau dėmesio skirti mokytojų ir mokinių tėvų tarpusavio santykiams,
bendradarbiavimui siekiant geresnių mokymosi rezultatų.
Mokytojų tarybos posėdžiuose: ,,Kompetencijų ugdymas mokykloje-darţelyje“, „Mokymosi
pagalbos ugdytiniui teikimas, siekiant ugdytinių paţangos“ analizuoti mokinių ugdymosi rezultatai,
pasiekimai, numatytos tolesnės veiklos gairės.
Mokyklos - darželio taryba: padėjo spręsti finansinius ir ugdymo organizavimo klausimus, teikė
pasiūlymus mokyklos veiklos tobulinimui. Pirmininkė aktyviai dalyvavo visose mokyklos - darţelio
susirinkimuose. Padėjo uţmegzti draugystę su kitomis mokyklomis.

Vadovo kompetencijų tobulinimas: dalyvavau mokymuose „Maisto saugos valdymas maisto
tvarkymo subjektuose“. Pakeičiau maitinimo organizavimo tvarką, patvirtinau perspektyvinius
valgiaraščius, kėliau kvalifikaciją seminare „Geresnio ryšio su vaiku kūrimo svarba ugdymo(si) procesui“.
Pateikiau, kaip palaikyti geresnius santykius tarp ugdytinių ir pedagogų. Dalyvavau seminare „Švietimo
įstaigų darbo uţmokesčio reforma nuo 2018-09-01“. Parengiau naują arbo apmokėjimo sistemą.
Korupciją skatinantys faktoriai įstaigoje nenustatyti. Mokyklos-darţelio veiklą koordinuojančios
institucijos paţeidimų nerado.
Įstaigos ugdymo pasiekimai, renginiai skelbiami internetinėje svetainėje www.peledziukas.lt
Ataskaitos teikiamos bendruomenei susirinkimų metu, mokytojų bei mokyklos - darţelio tarybos posėdţių
metu.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų uţduotys
(toliau – uţduotys)
1.1. Parengti ir
diegti nuo 2018m.
rugsėjo 1 d.
įsigaliojantį etatinį
mokytojų darbo
uţmokesčio
sistemos modelį

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uţduotys įvykdytos)
Įgyvendintas etatinio
Laiku, teisės aktais
mokytojų darbo
nustatytais terminais,
uţmokesčio sistemos
parengti mokyklosmodelis:
darţelio vidaus
- vykdytos darbuotojų dokumentai,
informavimo ir
pakoreguotos ir
konsultavimo
pasirašytos mokytojų
procedūros;
darbo sutartys,
- parengti arba
parengtas ir patvirtintas
pakoreguoti mokyklos- darbuotojų tarifikacijos
darţelio vidaus
sąrašas.
dokumentai;
- patvirtintas
pareigybių sąrašas;
- parengti pareigybių
aprašymai;
- parengti susitarimai
dėl darbo krūvių
paskirstymo;
- pakoreguotos ir
pasirašytos darbo
sutartys.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
Etatinio mokytojų darbo
apmokėjimo sistemos
modelis įdiegtas iki 2018 m.
rugpjūčio 31 d.:
- darbuotojų informavimo ir
konsultavimo procedūros
įvykdytos, fiksuota
protokole;
- parengta daro apmokėjimo
sistema ir patvirtinta
direktoriaus įsakymu;
- parengtos darbo tvarkos
taisyklės, patvirtintos
direktoriaus įsakymu;
- patvirtintas pareigybių
sąrašas;
- parengti pareigybių
aprašymai;
- vykdyti susitarimai dėl
darbo krūvių paskirstymo,
fiksuota protokoluose;
- pakoreguotos ir pasirašytos
darbo sutartys.

1.2. Parengti
darbuotojų metines
uţduotis ir atlikti
darbuotojų veiklos
vertinimo
procedūras

Atliktas darbuotojų
veiklos vertinimas
pagal parengtą
mokyklos-darţelio
darbuotojų veiklos
vertinimo tvarką:
- darbuotojų veiklos
analizė;
- darbuotojų veiklos
įvertinimas;
- vertinimo išvadų
surašymas;
- metinių uţduočių
parengimas.

Iki 2019 m. sausio 31 d.
atliktas mokyklosdarţelio darbuotojų
vertinimas. Išanalizuota
veikla, atliktas
darbuotojų veiklos
įvertinimas.

Darbuotojų metinės veiklos
uţduotys parengtos laiku.
Įvertinimas atliktas
individualiai kalbantis su
kiekvienu. Atlikta išsami
vertinimo procedūra,
vertinimo dokumentai
parengti pagal patvirtintą
tvarkos aprašą.

1.3. Inicijuoti ir
organizuoti
buhalterinės
apskaitos vadovo
atnaujinimą iki
2018 m. gruodţio31
d.

Patobulintas mokyklos
- darţelio buhalterinės
apskaitos vadovas:
Perţiūrėtas ir
pakoreguotas apskaitos
organizavimas;
patvirtintas naujas
sąskaitų planas;
Patobulinta apskaitos
politika;
- pakoreguoti ataskaitų
rinkiniai.
Veiks išmanioji klasė;
Skirta patalpa;
Atliktas remontas;
- aprūpinta
reikiamomis darbo ir
saugos priemonėmis;
- inicijuoti pedagogų
informacinių
technologijų ţinių
tobulinimosi kursai.

Iki 2018 m. gruodţio31
d. pakoreguotas
mokyklos-darţelio
apskaitos vadovas ir jo
sudedamosios dalys.
Mokyklos-darţelio
buhalterinė apskaita
tvarkoma naudojant
visus apskaitos sistemos
„Biudţetas“ modulius.

2018 m. sausio 15 d.
pakoreguota apskaitos
politika (164) punktas dėl
buhalterinės apskaitos
tvarkymo „Biudţetas“
finansų valdymo ir apskaitos
informacinėje sistemoje.

Iki 2018 m. gruodţio 31
d. tinkamai įrengta
išmanioji klasė.
Tinkama pedagogų
kompetencija.

Atliktas remontas, nupirkti
stalai ir kėdės. Pedagogai
dalyvauja ilgalaikiuose
mokymuose. Uţtikrintas
darbo saugumas mokiniams
ir darbuotojams.

1.4. Organizuoti
mokyklos-darţelio
išmaniosios klasės
įrengimą ir
inicijuoti pedagogų
pasirengimą.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Uţduotys

Prieţastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Uţduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Veikia visos dienos mokykla.
Visapusiškas vaikų lavinimas, uţimtumas,
pagalba namų darbų ruošoje. Pagalba
dirbantiems tėvams.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Pasiekti rezultatai
Uţduotys
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama, ar
ir jų rodikliai
nustatytos uţduotys
įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Uţduočių įvykdymo aprašymas

Paţymimas atitinkamas
langelis

5.1. Uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios uţduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uţduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ×
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6.Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1.
6.2.
Direktorė

Zofija Lydekienė

2019-01-18

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________

__________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________

_________________

(parašas)

__________

(vardas ir pavardė)

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys)
Uţduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uţduotys įvykdytos)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1.
10.2.
10.3.
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipaţinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

