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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METlNIO VE IKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
2016-2018 met4 STRATEGINIS PLANAS

l. Tikslas - realizuoti priemoni4 komplcks'l mokymosi organizavimui, itraukiant mokinius i
isivertinim'l.
RodikJis
Rezultatai
Mokinio pasiekimai Individuali mokinio patanga:
2 klase - lietuvi4 kalba 95,9 %, matematika 84,9 %, pasaulio paiinimas
ir pa:langa
90,4%;
3 klase - lietuvi4 kalba 82 %, matematika 83,6 %, pasaulio paiinimas
88.5 %;
4 klase - lietuvi4 kalba 94,3 %, matematika 90,6 %, pasaulio paiinimas
92,5 %;
Plikiski4 skyrius-daugiafunkcis centras:
2 klase - lietuvi4 kalba 85,7 %, matematika 85 ,7 %, pasaulio paiinimas
71 ,4 %;
3 klase - lietuvi4 kalba l 00 %, matematika I 00 %, pasaulio paiinimas
80%;
4 klase - lietuvi4 kalba I 00 %, matematika 80 %, pasaulio paiinimas
80 %;
PUPP rezultatai:
Tikslas pasiektas is dalies: 3,2 % mokini4 lietuvi4 kalbos, 93 ,5 %
mokini4 matematikos dalyk4 nepasieke jvertinimo - 4 (2018-08-24
Mokytoj4 tarybos posed~io protokolas Nr. 7).
Parengtas ugdymo piano l priedas ,,Mokymosi pasiekim4 gerinimas ir
mokymosi pagalbos teikimas" (2018-08-31 Mokytoj4 tarybos posedzio
protokolas N r. 8).
Organizuoti bandomieji PUPP, pakartotiniai NMPP 9 kl.
Kiti pasiekimai (vmybose, olimpiadose, konkursuose):
raj ono lygmuo - I vieta - 16, 2 vieta - 21, 3 vieta - 12, laureatai,
nugaletojai - 4;
apskrities, zoninis lygmuo - 1 vieta - 1, 2 vieta - 3, 3 vieta - 2;
respublikos lygmuo - I vieta - 4, 2 vieta - 4, 3 vieta - 8, laureatai.
nugaletojai - 5;
tarptautinis lygmuo - l vieta - I, 2 vieta - I;
nuo 2018 m. rugsejo 1 d. dalyko individualios pa:fangos stebejimui
naudoti elektroniniame dienyne ,,Mano dienynas" esanci~ dalyko
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Mokejimas mokytis

Mokymo ir
mokymosi
difcrencijavimas

Mokiniq
jsivertinimas

Patalp4
naudojimas
Jranga ir
priemones

pridetines vertes ataskaitci (20 l 8-05-23 Metodines tarybos posedzio
protokolas Nr. 5);
t((siamas VIP lenteli4 pildymas 5-10 klasi4 mokiniams (2018-04-25
Metodines tarybos posedzio protokolas Nr. 4);
nuo 2018 m. rugsejo 1 d. vadovautis dalyk4 vertinimo tvarkomis (201806-11 Metodines tarybos posedzio protokolas Nr. 6).
Nuo 2018 m. vasario 1 d. dirba Mokejimo mokytis kompetencijos
vertinimo grupe, patvirtinta direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
V-55, su tiksline 5-7 klasi4 14 mokini4 grupe.
Nuo 2018 m. rugsejo 3 d. dirba Mokejimo mokytis kompetencijos
vertinimo grupe, patvirtinta direktoriaus 2018 m. rugsejo 10 d. jsakymu
Nr. V-359, su tiksline 6-8 klasi4 14 mokini4 grupe .
Supazindinta su mokejimo mokytis kompetencijos vertinimo metodika ir
ji taikoma pagal poreikius ir galimybes (2018-05-23 Metodines tarybos
posedzio protokolas Nr. 5).
Mokiniai gali pasirinkti mokymosi lygj ir tam yra skiriama pakankamai
demesio (mokiniai - 87 %, tevai - 80 %, mokytojai - 88 %) (Teminis
jsivertinimas. Mokini4 pasiekimai ir paZa.nga. 2018-08-24 Mokytoj4
tarybos posedZio protokolas Nr. 7).
Mokiniai zino, kokiu lygiu mokosi jvairi-q mokomaj4 dalyk4 (mokiniai 95 %, tevai - 100%, mokytojai - 89 %) (Tern in is jsivertinimas. Mokini4
pasiekimai ir pa.Zanga. 2018-08-24 Mokytoj4 tarybos posedzio protokolas
Nr. 7).
Susitarta del ugdymo proccso diferencijavimo, tai numatyta mokyklos
ugdymo plane.
Suformuotos 8J , 9J klases.
3-4 kl. per menesj diferencijuojama 37,2 % nam4 darb4 uzduoci4
(2018-02-01 Mokytoj4 tarybos posedzio protokolas Nr. 2).
5-10 kl. per menesi diferencijuojama 44 % nam4 darb4 uZduoci4
(20 18-03-26 MokytojtJ tarybos posedZio protokolas Nr. 3).
93 % vedam4 pamok4 mokytojai naudojo jvairius jsivertinimo budus
(2017- 2018 mokslo met4 stebet4 pamok4 ataskaita. 2018-08-31
Mokytoj4 tarybos posedzio protokolas Nr. 8).
Per 2017-2018 mokslo metus mokini4 jsivertinimui buvo skirta
pakankamai demesio (mokiniai - 89%, tevai-95%, mokytojai-100%)
(Teminis jsivertinimas. Mokini-q pasiekimai ir pazanga.
2018-0824 Mokytoj4 tarybos posedzio protokolas Nr. 7).
Lyginamajl'l mokini-q jsivertinimo analizi; planuojama pristatyti
201901 -15 Mokytoj4 tarybos posedyje.
Paruostos ir 20 18 m. gruodzio 20 d. direktoriaus jsakymu V-567
patvirtintos Joniskio ,,Saules" pagrindines mokyklos mokini4 jsivertinimo
ir refleksiios rekomendaciios.
Atliktas einamasis pastato remontas.
Plikiski4 skyriuje-daugiafunkciame centre atliktas senosios mokyklos
kapitalinis remontas.
Saltinis: MK, jsigyta:
projektorius Beng MS 506 - 2, projektorius Beng MS 506 - 3,
projektoriaus ek.ranas - I, garso sistema Samsung HW-K65 l - 1,
sedmaisis Basketball - 6, ritines l.aliuzes - 25, TV Samsung UESS MU
6102 - 2; Microsoft XBOX ONE - 3, kompiuteriai (plansetes) - 1O;
kompiuteriai NB Lenovo - 2, projektoriaus ek.ranas - 1, garso sistema
QTX - 1; spausdintuvas Canon - 2, kompiuteriai Lenovo - 1O; sviesos
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Pcdagog4
kvalifikacij os
tobulinimas

Tevq pedagoginis
svictimas

staliukas Edu2 - l, tautiniai kostiumai - 3 kompl. , suolas Aston - 2;
magnetine balta lcnta - 2, kopijavimo aparatas Cobra Pro Hammer - 1,
Projektorius Optamu - l , kompiuteris PC MAH - 5, kamera XBOX - 3,
vadoveliai.
Saltinis: paramos lesos (2 proc.), isigyta:
Oro ritulio stalas - 1, stalo futbolo stalas - 3, suoliukai Aston - 15,
plansetiniai kompiuteriai Sponge - 6.
Pedagog4 kvalifikacija tobulinama pagal pedagog4 kvalifikacijos
tobulinimo apras'l, patvirtint'} direktoriaus 20 17 m. gruodzio 27 d.
isakymu Nr. V-536.
Metineje veiklos programoje naujas pedagog4 kval ifikacijos tobul inimo
11 priedas.
Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai veiklos jsivertinimo anketas
pildo nuo 2017 m. rugsejo 1 d. iki 2018 m. gruodzio 31 d.
Direktoriaus 2018 m. balandzio 10 d. jsakymu N r. V-182 patvirtinta
atviros pamokos stebejimo ir kokybes vertinimo forma.
Vadovaujantis Mokyklos ir mokini4 tev4 (globej 4, riipintoj4)
bendradarbiavimo sistema, patvirtinta 2017 m. bi rielio 13 d. isakymu Nr.
V-295, parengtas ugdymo piano 2 priedas, kuriame numatytos konkrecios
bendradarbiavimo formos.
IS viso organizuotos 73 ivairi4 form4 veiklos: 29 susirinkimai, 25
individualus pokalbiai, 19 - kit4 (popietes, atviros pratybos, projektai,
renginiai, paskaitos, apklausos, ugdymo dienos).
43 psichologo uisiemimai;
55 spec. pedagogo susitikimai su tevais;
138 soc. pedagogo susitikimai su tevais.
Plikiski4 skyriuje-daugiafunkciame centre yra aptartos bendradarbiavimo
su tevais ( globejais, rupintojais) procediiros.

2. Tikslas - ugdyti klient4 savarankiskumct, integruojant j uos j visuomeny.
Rodikl is
Dienos uiimtumo
centro klientq esamo
savarankiskumo
iSlaikymas ir didinimas,
integracija i visuomen~

Rezultatai
Kiekvienam Dienos uzimtumo centro (DUC) klientui sudaromas
individualus socialines globos planas (ISGP) metams pagal kliento
socialini4 igudzi4 lygi, poreikius orientuotus i savarankiskumo ir
gebej imo save atstovauti galimybes. Paga! poreikj ISGP
koreguojamas met\! eigoje pasikeitus kliento socialiniams poreikiams.
Individualus Dienos uZimtumo centro klient4 savarankiskumo
vertinimas. Keiciamas visuomenes poziuris i nejgal4 asmeni per
integracij'}, kuri vykdoma naudojant itraukties metodct, kai klientai
savanoriauja viesose jstaigose atlikdami ivairius darbus kartu su t4
jstaig4 dirbanciaisiais, be DUC darbuotoj4 pagalbos. DUC klientai
dalyvauja visuomenei skirtuose renginiuose, patys organizuoja
renginius, akcijas Joniskio bendruomenei. DUC klientai dalyvauja
uiimtumo veiklose, jiems sudaromos sqlygos isreiksti savo gebejimus
ir juos tobulinti.
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2018 M. METINES VEIKLOS PROGRAMOS fGYVENDINIMAS
201 8 metlJ veiklos ypatumai:
1. jvykdytas 2017-2018 m. m. ugdymo planas, atsizvelgiant i mokini4, tev4 (globej4,
riipintoj4) poreikius, liikescius ir mokytoj4, pagalbos mokiniui special istlJ pasiiilymus;
2. parengtas 2018-2019 m. m. ugdymo planas, atsizvelgiant j mokini4, teV4 (globej4,
riipintoj4) poreikius, liikescius ir mokytoj4, pagalbos mokiniui specialisttJ pasiiilymus;
3. is placiojo jsivertinimo 2017 metai rodikliai: 5 auksciausios vertes: 2. 1.2. Ugdymo
planai ir tvarkarasciai - 3,4; 3. 1.2. Pastatas ir jo aplinka - 3,4; 3.1.1. Jranga ir priemones - 3,3; 2.2.2.
Ugdymo(si) organizavimas - 3,2; 2.1.3. Orientavimas i mokini4 poreikius - 3,2;
5 fomiausios vertes: 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje - 2,8; 2.3.1. Mokymasis - 2,8;
2.4.2. Mokini4 jsivertinimas - 2,8; 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje - 2,8; 4.1. l. Perspektyva
ir bendruomenes susitarimai - 2,8.
4. parengtas 2016-2018 met4 strateginio plano tarpinis matavimas uz 2018 metus;
5. isanalizavus 2016-2018 met4 veikl(}, parengtas 20 l 9-2021 met4 strateginis planas;
6. isanalizavus 2018 met4 veiklos prograrnos jgyvendinimti, pagal strateginio piano
tikslus, patvirtinta Joniskio ,,Saules" pagrindines mokyklos direktoriaus 20 18 m. gruodzio 31 d.
jsakymu Nr. V-570 mokyklos 2019 met4 veiklos programa;
7. atliktas teminis isivertinimas ,,Mokini4 pasiekimai ir pa:Z.anga" (pristatytas mokytoj4
tarybos posedyj e 2018 m. rugpjucio 24 d. protokolo Nr.7);
8. parengtas ir direktoriaus 2018 m. rugpjucio 30 d. jsakymu Nr. V-326 patvirtintas
Joniskio ,,Saules" pagrindines mokyklos skatinimo tvarkos apra5as;
9. jvykdyta Olweus kokybes piano ui 2017-2018 metus 20 18 metlJ dalis, atliktas
OPKUS auditas. Mokyklai suteiktas ,,Olweus mokyklos" vardas 201 8-2019 ir 2019-2020 mokslo
metarns;
10. sveikatos ugdymo veikl4 konkurse-akcijoje ,,Sveikatos fiesta" 1 vi eta, atsakingai
vykdytas projektas ,,Sveikata visus metus". Jgyvendintas 5 met4 ,,Sveikatti stiprinanCios mokyklos"
veiklos planas;
11 . geri NMPP rezultatai (palyginus su respublikos pagrindinemis mokyklomis
virsijarnas respublikos vidurkis);
12. rengiant ilgalaikius dalykq teminius planus ir formuojant ugdymo turini remiamasi
nacionalini4 mokini4 pasiekim4 patikrinimo rezultatais;
13. mokyklos pa.Zangumas auga (2016 m. -95,02 %, 2017 m. -99,9 %, 20 18 m. - 98,51
%);
14. jvykdytas renginiq sistemos ,,Kartu su Saule" programos ,,Saules glebyje·'
2017-2019 metams ciklas ,,Zeme. Namai";
15. atliekama I ir II, II ir l1l trimestf4 mokomaj4 dalyk4 pa.Zangos lyginamoj i analize 510 kl. (5 kl. tik II ir III trimestras);
16. matuojama ir fiksuojama individuali mokinio pazanga: 2-4 kl. trij 4 mokomaj4
dalykq, pildoma VIP 5- 10 kl. , atsisakyta DIP, naudojama Pridetines verte ataskaita el. dienyne;
17. sekmingai vedamos suplanuotos atviros ir integruotos pamokos;
18. sukomplektuota 8J klase;
19. vyksta individualiis metiniai pokalbiai administracija -darbuotojai. Pedagogai pildo
veiklos jsivertinimo anketas, jas pristato metiniuose pokalbiuose;
20. parengtos mokini4 jsivertinimo ir refleksijos rekomendacijos;
21 . savo geraj<i patirti mokyklos atstovai skleidzia ir patirties semiasi bendraudami ir
bendradarbiaudami su kitomis jstaigomis ir organizacijomis;
22. geri mokini4 pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir sportineje veikloje;
23. mokinius konferencijoms, konkursams paruose 32, konferencijose skaite prandimus
17, vede seminarus 10 mokytoj 4, pagalbos mokiniui specialistq, admi nistracijos atstov4;
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24. zemi PUPP rezultatai;
25. mokytojo veikla ir kompetencijos ne visada atitinka pedagogo kvalifikaciny
kategorij'!.

II SKYRIUS
METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTAT AI IR RODIKLIAI
1. Pagrmdiniai prae.1us1u metu veiklos rezultatai

Met4 u:lduotys
(toliau - ilZduotys)

1.1 Tinkamai
vykdyti darbo
funkcijas ir
tiesioginio vadovo
pavedimus

1.2. Mokinio
pasiekimai ir
pa:Zanga (skatinirnas,
matavimas)

1.3. Dienes
uZimtumo centre
klienh.! esamo
savarankiskumo
islaikymas ir
didinimas
integracijai i
visuomentr

Siektini rezultatai

Darbo funkcij4
vykdymas,
nepazeidziant darbo
drausmes, darbo
pareig4 ir laikantis
privalom4 ir teiset4
tiesioginio vadovo
nurodvmu
Kiekvieno mokinio
pasiekimai ir
paianga atitikt4 ne
zemesnius nei trecio
lygio reikalavimus

Individualus Dienos
uzimtumo Centro
klient4
savarankiskumo
vertinimas.
Visuomenes
poziurio keitimas i
nejgal4 asmeni,
integracija vykdoma
dalyvaujant

Pasiekti rezultatai ir
Rezultat4 vertinimo
j4 rodikliai
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uiduotys
jvykdytos)
Per 2018 metus nera {spejim4 nera,
nuobaud4 negauta.
jspejim4 apie darbo
drausmes pa:Zeidimus
ir nera atsiradtr
pagrind4 darbuotojo
atsakomybei uz
darbo pareigq
paieidimus svarstvti
2018 metais rnokini4 2017-2018 m. m.
pasiekimai ugdyme,
l-4 kl. mokini4
pa:Zanga tolygi, 5-10
olimpiadose,
kl. mokini4 - kilo
konkursuose,
4%;
sportineje veikloje
didziausia dalis
mokini4, kuri4
individuali pa:Zanga
tolygi;
vis4 NMPP test4
rezultatai yra
aukstesni (lyginama
su respublikos
pagrindini4 mokykl4
test4 vidurkiais);
geri mokini4
pasiekimai
olimpiadose,
konkursuose,
sportineie veikloje
1 kart'! per metus yra 2018 m. gruodzio
atliekamas socialines men. atliktas Dienos
globes kokyb(( ir
uzimtumo centro
socialines globos
veiklos ir socialines
norm4 laikymosi,
globos atitikties
jstaigos veiklos ir
globos norrnoms
socialines globes
jsivertinimas pagal
atitikties socialinems nurodytus teises
aktus.
globes norrnoms
jsivertinimas iki
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1.4. Mokejimo
mokytis
kompetencij os
ugdymas

1.5. Mokini4
jsivertinimas ir
tolimesnis ugdymosi
planavimas

ivamuose
renginiuose
visuomeneje,
uzimtumo veiklose
Bent 50 % vedam4
pamok4 but4
ugdoma mokejimo
mokytis
kompetencija

2019 m. vasario
men.

Apie 70 % mokini4
gebet4 jsivertinti
pasiekimus ir
paiang"b nustatant
ugdymo sekmy ir
numatant tolesny jo
etg'!

Mokini4 gebejimo
jsivertinti
pasiekimus ir
paiang!l bei
numatyti tolesny jos
eig!l lyginamoji
analize iki 2019 m.
vasario men.

Mokejimo mokytis
kompetencijos
ugdymo pamokoje
lyginamoji analize
iki 2019 m. vasario
men.
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Dienos uzimtumo
centre laikomasi
vis4 globos atitikties
norrn4.
2019 m. sausio men.
atlikta mokejimo
mokytis
kompetencijos
ugdymo pamokose
lyginamoji analize:
4 % daugiau
mokytoj4 pamokose
ugde mokej imo
mokytis
kompetencij 'l·
88 % vedam4
pamok4 mokytojai
naudojo jvairius
mokejimo mokytis
kompetencijos
ugdymo budus.
Mokejimo
kompetencijos
ugdymui buvo skirta
pakankamai demesio
(mokiniai - 83%,
tevai - 78%,
mokytojai - 91 %).
2019 m. sausio
men. atlikta mokini4
gebejimo jsivertinti
pasiekimus ir
paiangci bei
numatyti tolesny j os
eig(! lyginamoji
analize: padidej o
9 % mokini4
gebanci4 visada ar
dafuai isivertinti
savo pasiekimus ir
paiangci;
isivertinimas parodo,
kas nepavyko ir kci
reiket4 daryti, kad
rezultatai biit4
geresni (mokiniai
10% daugiau).

2. Uzduotys, ncjvykdytos ar jvykdy tos is d a lics del numatyhJ riziku (iei tokiq bu vo)
Uzduotys

Priefastys, rizikos

-

2. 1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5 .

3. Uzduotys ar veikJos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildom4, svari4 jstaigos veiklos rezultatams)

Uzduotys I veiklos

Poveikis svietimo jstaigos veiklai

-

3. 1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4. Pakoreguotos praejusi4 met4 veikJos u2duotys Uei tokiq buvo) ir r ezultatai
Uzduotys

4.1.
4.2.
4.3 .
4.4.
4.5.

Siektini rezultatai

Rezultat4 vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, a r
nustatytos uzduotys
jvykdytos)

Pasiekti rezultatai ai
j4 rodikliai

-

HI SKYRIUS
PASIEKTV REZUL TATl) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJV TOBULINIMAS
5. Pasiekt4 rezultatq vykdant uzduotis jsivertinimas
Uzduoci4 jvykdymo aprasymas
5. 1. Uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuri uos sutartus
vertinimo rodikl ius

Pa:lymimas atitinkamas langelis
Labai gerai ~

5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal s utartus
vertinimo rodiklius

Gerai O

5.3. {vykdytos tik kai kurios uiduotys pagal sutartus
vertinimo rodiklius

Patenkinamai

5.4. Uzduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Nepatenkinamai
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6. Kompetencijos, kurias noretq tobulinti
6.2. Bendro'i kom

IVSKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Atsizvelgiant i 2018 mety mokyklos veiklos programos
igyvendinimCJ:, pasiektus rezultatus ir rodiklius, siulome mokyklos direktoriaus mety veiklCJ: ivertinti
labai gerai.

.c tYJdlo/r

Mokyklos tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos
!galiotas asmuo, ~vietimo pagalbos
Istaigoje - savivaldos institucijos
jgaliotas asmuo I darbuotoj4 atstovavimq
Jgyvendinantis asmuo)

Daiva Rociene

~

(vardas ir pavarde)

20 19-01 -15
(data)

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: ,t1

'/le16'uu. e°' &-a,_· j

(~vietimo

-~.:......~

t ?ad

Joniskio rajono savivaldybes
meras

~

,IJ}{q,OZ"'~~
(data)

jstaigos savininko
teises ir pareigas jgyvendinan~ios
institucijos (dalinink4 susirinkimo)
jgalioto asmens (pareigos)

Galutinis meh! veiklos ataskaitos ivertinimas

IV. SKYRIUS
KITT) METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kiti.J metq uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)
Uzduotys
Siektini rezultatai

9.1 Tinkamai vykdyti darbo
funkcij as ir tiesioginio
vadovo pavedimus

Darbo funkcijq vykdymas,
nepaieidziant darbo
drausmes, darbo pareig4 ir
laikantis privalom4 ir teiset4
tiesioginio vadovo
nurodym4
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Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotys jvykdytos)
Nera ispejim4 apie darbo
drausmes paieidimus ir nera
pagrindo darbuotojo
atsakomybei uZ darbo
pareig4 paieidimus svarstyti

.,
9.2. Mokinio pasiekimai ir
paianga

9.3. Dienos uzimtumo
centro klientq esamo
savarankiskumo islaikymas
ir didinimas, integracija i
visuomen((

9.4. Mokini4 jsivertinimas

Mokyklos paiangumas bei
individuali mokinio patanga
ne fomesne nei 2018 m. arba
tolygi. Nacionalini4 test4,
patik.rinim4 rezultat4
vidurkis ne zemesnis nei
respublikos pagrindini4
mokykl4 vidurkis. Geri
mokini4 pasiekimai
ol impiadose, konkursuose,
sportineje veikloje
fndividualus Dienos
uzimtumo centro klient4
savarankiskumo vertinimas.
Integracija vykdoma
dalyvaujant jvairiuose
renginiuose visuomeneje,
uzimtumo veiklose
Mokini4 gebejimas
jsivertinti pasiekimus ir
paiangct bei numatyti
tolesny jos eigct ne :Zemesnis
nei 3 lygis.

Mokyklos, mokini4
pasiekim4 ir paiangos bei
indi vidualios paiangos
vertinimo lyginamosios
analizes. Dal yvavimas
nacionaliniuose testuose,
patikrinimuose, rezultat4
analize, lyginimas iki 2020
m. vasario men.

1 kartct per metus yra
atliekamas socialines globos
kokyb(( ir socialines globos
norm4 laikymosi, jstaigos
veiklos ir socialines globos
atitikties socialinems globos
normoms jsivertinimas iki
2020 m. vasario men.
Mokini4 gebejimo jsivertinti
pasickimus ir paiangct bei
numatyti tolesn(( jos eigct
lyginamoji analize iki 2020
m. vasario men.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali biiti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali
tu reti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
(pildoma suderinus SU svietimo jstaigos vadovu)
10. 1

10.2.
10.3.

~

Joniskio rajono savivaldybes
meres

(!v;ei;mo j'1a;g.,, '3v;n;nko
teises ir pareigas igyvendinan~ios
institucijos (dalinink4 susirinkimo)
jga lioto asmens (pareigos)

(vardas ir pavarde)

(data)

Gediminas Cepulis

Susipafinau.

~,,I~~~

~

(~vietimo

~Ofq ~f?J - Lh

(vardas ir pavarde)

istaigos vadovo pareigo

I

9

{data)

