Jf)CJ-01-1-P

(1111<;-lt.ff

JONISKIO R. GATAUCil) MARCES KATILifJTES MOKYKLOS
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Joni skis
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS

Mokyklos 2018-2021 met4 strateginis planas siejamas su Joniskio rajono savivaldybes
2014-2020 met4 strateginiu pletros planu. ISanalizavus vidinius ir iforinius veiksnius, atlikus
SSGG analizy, apklausus bendruomenf( buvo nustatytos sios strategines kryptys:
1. Tinkamai jgyvendinti mokyklos misijq, t. y. geri (pageidaujami, priimtini)
ugdymo(si) rezultatai ir turtingos, jsimenancios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje
patirtys.
2. Padeti kiekvienam mokiniui patirti sekmf( ir igyti kompetencij4, reikaling4
rengiantis ateities karjerai.
3. Skatinti mokyklos bendruomenes pilietiskumq ir veiklumq kaip svarbiausil}
prielaidci. lokaliai ekonominei, socialinei ir kultiirinei veiklai.
Mokyklos veiklos stebesena planuojama metams. Stebesenos funkcijas atlieka Mokyklos
direktorius, savivaldos institucijos, pedagogai. Strateginio piano neatsiejama dalis yra metinis
veiklos planas. Metinio veiklos piano igyvendinimas fiksuojamas nuolat, informacija skelbiama
mokytoj4 kambaryje, internetiniame mokyklos puslapyje.
2017-2018 m. m. veiklos tikslai ir uzdaviniai :
1. Gerinti mokyklos veiklos kokybes ifores vertinimo metu nustatytas tobulintinas sritis:
1.1. kelti kvalifikacijq ugdymo kokybes klausimais;
1.2. siekti vis4 mokini4 pafangos, atsizvelgiant i kiekvieno individualius gebej imu s 1r
uztikrinant ugdymo proces4 kokyby;
1.3. teikti savalaiky pagalbq mokyklos bendruomenes nariams;
1.4. aktyvinti mokyklos bendruomenes nari4 dalyvavimq mokyk los veikloje, skatinant
kurybiskumq, tyrinejanti ugdymqsi.
[gyvendinimas. Mokslo met11 pradiioje kvalifikacijos kelimas svarstytas metodines grnpes
p osedyj e, numatytas kvali.fikacijai skirt11 leS'lf naudojimas. Mok;nitf ugdymosi paianga 11110/01
aptariama mokyklos metodines ta1ybos (7 posediiai) ir pedagogt1 tarybos posedii11ose (3
posediiai). 2018 m. mokykloje patvirtintas ir jgyvendinamas Joniskio r. Gatauci11 Maree.~·
Katilifites mokyklos mokiniz1 asmenines paiangos stebejimo, fiksavimo ir vertinimo tvorkos
apra5as.
Klasi11 aukletoj ai, socialinis, specialusis pedagogai nuo/at bendradarbia11ja s11 moki11i11
tevais. Esant b17tinybei, tevai kvieCiami pokalbiui (9 pokalbiai) su mokyklos direktoriumi, voiko
geroves komisija (4 posediiai) .
Mokykloje vy ko su Joniskio kultfiros cenlru bendrai organizuoti 3 renginiai mokyklos
bendruomenes nariams.
2. Gerinti mokyklos valdymo kokybf(:
2. 1. organizuoti kryptingq komandiny veiklq, pagrjstq pasitikejimu, skatinanciq iniciatyvas ir
atsakomybf(;
2.2. ugdyti lyderystf( visose mokyklos bendruomenes nari4 grupese;
2.3. · vendinti nuolatin aZanoos stebesen ;
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2.4. vykdyti tyrimus ir j4 rezultatus panaudoti veiklos planavimui.
!gyvendinimas. Per metus jvyko 38 pasitarimai su mokytojais veiklos programos vykdymo,
aktualiais kitais k/ausimais, 4 mokyto)IJ tarybos posediiai, atvirlf duTlf savaite tevams ir te1•11
susirinkimas.
Mokykloje vykdytas veiklos vidaus jsivertinimas, anonimiskai apklausti mokiniai, tevai
(globejai), mokytojai.
Naudotas Nacionalines mokyk/11 vertinimo agentiiros parengtas klausimynas. Apk/a11.m
vykdyta e-erdveje respondentams patogiu laiku.
(Skaleje nuo 1 iki 4 verte 2,5 reiskia neutraliq verl<J. Kokybes jvertinimas. Vidutines vertes.
aukstesnes nei 2,5, traktuotinos kaip pozityvios, o iemesnes nei 2,5, kaip negatyvios).
U 0 kim11
· tev11 (!ff·Io be1'1/) vertm1mm:
5 iemiausios vertes
5 auksciausios vertes
Mokykloje atsiivelgiama j mano vaiko 3,7 Mano manymu yra gerai, kad pamokoje 2,6
savitumqjj uf(dant ir mokant
mokoma keb11 dalykz1
Mokykloje mokytojai moko mokinius 3,7 /vairi11 dalyklf mokymasis uisienio kalba 2,8
bendrauti, padeti vienas kitam
praturt;nt11 lietuvi11 kalbq
Mokytojai padeda mokiniams suprasti 3,7 Dalyk11 mokymas uisienio kalba b17tlf 2,9
naudingas tik popamokineje veikloje,
mokymosi svarbq gyvenime
bureliuose,
bet
ne
projektuose,
pamokose
Mokykloje mano vaikas suiino apie 3,6 lei kai kuri11 dalykl/ pamokose b1Jt11 3, I
mokoma uisienio kalba, noriai leisCia11
tolesnio mokymosi ir karjeros galimybes
savo vaikq i tokias vamokas
Mokykla skatina mokinius biiti aktyviais 3,6 Mokykloje mano vaikas mokomas 3, I
planuoti savo mokymqsi
mokyklos QVVenimo kiirejais

Uk
.. vertmrmaz:
o m111
5 auksCiausios vertes
Man yra svarbu mokytis
Mokykloje esame skatinami
bendradarbiauti, padeti vieni kitiems

Mokytojai man padeda paiinti mano
f(abumus ir polinkius
Mokykloje as suiinau aiskiq informacijq
apie tolimesnio mokymosi ir ka1jeros
f{alimybes
As nebijau pamokose bandyti, da1yti
klaidz1 ar neteisinf(ai atsakyti
/sivertinimo ir tyrim11 duomenys naudojami

3,5
3,4

3,3

5 iemiausios vertes
Su mokytojais planuojame mokymosi 2, 7
tikslus ir iinJ?snius jiems vasiekti
2,7
Dalyklj mokymasis uisienio kalba bi7111
naudingas tik popamokineje veikloje,
projektuose, biireliuose, bet ne
pamokose
2, 15
l mokyklq einu su diiaugsmu

3,2

Per paskutinius du menesius is manr;s 2, 8
mokykloje niekas nesijuoke, nesisaipe

3,1

2,9

Man labai patinka integruotos pamokos,
kai vamokoie mokoma keli11 dalyki1
veiklos tobulinimui.

3. Did inti mokyklos patrauklum4:
3 .1. jvairinti mokini4 uzimtum4;
3.2. plesti mokym4si stimuliuojanci4 aplink4.
fgyvendinimas. Kasmet mokini1{ taryba teikia pasi17lymus def mokinil1 uiimtumo ir
popamokines veiklos. Neformalusis ugdymas vykdomas atsiivelgiant j mokinizf pageidavimus. Sia is
mokslo metais mokykloje moderniai jrengtos ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo patalpos.
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4. Ugdyti mokini4 kUrybiskumci. akcentuojant mokyklos savitumci., tradicij4 tystinumq,
skatinant kiekvieno bendruomenes nario indeli i mokyklos veiklq..
4.1. siekti prizines vietos Lietuvos mokini4 sporto faidynese;
4.2. neformaliojo ugdymo veiklas dedikuoti Lietuvos simtmecio jubiliejui.
[gyvendinimas. T<;siamos tradicijos, vykdyti renginiai mokyklos bendruomenei: rugsejo m.
Mokslo metlf pradiios S"Vente, ,,Rudenelio svente ", gruodiio m. - Kaledine svente, balandiio m.
talentlj fou ir geguies m. tradicinis mokslo mel1f pabaigos renginys "Sveika, vasarele ".
Lietuvos simtmeCiui dedikuotuose renginiuose mokykla pripaiinta nugaletoja konkurse ,. J 00 )
Lietuvos iemelapi'lf " ir Kelionilf ir Joto maratone ,,SimtmeCio Lietuva ".
Lietuvos mokyk/1f iaidynese 2018 m. uiimta I vieta.
5. Ugdyti mokini4 socialines kompetencijas maksimaliai pletojant prevencIJOS,
sveikatingumo program4 jgyvendinimq.:
5.1. organizuoti ir vykdyti prevencijos programas;
5.2. organizuoti patraukliomis mokiniams formomis sveikatingumo ugdymq.;
5.3. pletoti patyci4 prevencijos tvarkci., siekiant geriausio rezultato patyCi4 mazinimui.
fgyvendinimas. Mokykloje patvirtinta savita socialines veiklos jskaitos tvarka, kur I
pagrindinis demesys visus mokslo metus kreipiamas i mokinilJ kiJ.rybiskumq, veiksmq ir pagalbq.
Kasmet vykdomas visas mokyklos mokini1f ir mokyto}lJ masinis begimas, organizuojamas
netradicinis respublikinis sportinis turnyras ,, Taiklioji rankele ", Jona Rimdiiaus krepsinio
turnyras, draugiska.s kvadrato, stalo teniso turnyrai.
Mokykla vykdo tris prevencines programas: OLWEUS, ,,Obuo!io draugai" ir ,.Zaidimcd
moko ". Nuo rugsejo nuspr(}sta j pamok1f tvarkarastj jtraukti privalomas klases valandeles.

IISKYRIUS
METQ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

.

1 p agrm
. d"mia1 praeJ usni metll ve1.kl os rezu Itat a1.

Me14 uzduotys
(toliau - uzduotys)
1. Jgyvendinti
mokyklos ugdymo
planci. ir veiklos
programci.

2. Sukurti ir
jgyvendinti mokini4
nuolatines asmenines
mokymosi pa.langos
stebejimo sistemq.

Rezultat4 vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai
vadovaujanti s vertinama,
ar nustatytos uzduotys
jvykdvtos)
Racionaliai
2018 m. savivaldybes
naudojami biudfoto administracijos skyriai,
.
. .
as1gnav1ma1
atli ekantys finans4
kontroly, nenustate
pafoidim4
Sukurta mokini4
asmenines
pafangos stebejimo
sistema

I
Pasiekti rezultatai ir
j4 rodikliai

2018 m.
savivaldybes
administracijos
skyriai, atliekantys
finans4 kontroly,
nenustate pa.leidim4
Sistema sukurta iki 2018
Sistema sukurta ir
m. spalio 27d. Iki 2018
patvirtinta 20 l 8- l 2m. gruodzio 21 d. atlikti 2 27 isakymu Y-276.
paveikumo tyrimai
Pagal sutartq. tvarkq.
paveikumas
aptariamas
kassavaitiniuose
mokytoj4
pasitarimuose ir

4

3. UZtikrinti mokini4
dalyvavim(! Lietuvos
mokykl4 faidynese

4. Organizuoti
GatauCi4 M.
Katiliutes mokykloje
pasitarim4 Joniskio
rajono svietimo
istaig4 vadovams
5. Bendradarbiauti
su Joniskio kultOros
centru, seniunijomis

Garsinamas
Joniskio
rajonas, ugdomas
mokini4
pilietiskumas
Dalijimasis geraja
patirtimi

2018 m. uzimta prizine
vieta Lietuvos mokykl4
faidynese

Mokyklos patalpos
naudojamos
bendruomenes ir
Joniskio kultOros
centro reikmems

Mokykloje 2018 m.
organizuoti 3-4 renginiai
seniunij4
bendruomenems

2018 m. bidelio men.
ivykys renginys,
pristatyta mokyklos
veikla

pedagog4 tarybos
posedziuose.
2018 m. uzimta
I vieta Lietuvos
mokykl4 faidynese

2018 m. birzelio 2 1
d. mokyklos vei kla
pristatyta Svietimo,
kulturos ir sporto
skyriui ir Joniskio
rajono svietimo
jstaig4 vadovams
Mokykloje 201 8 m.
organizuoti 3
renginiai seniunij4
bendruomenems,
nuolat pagal poreiki
suteikiamos patalpos

2.1.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, ·ei buvo atlikta a ildom , svari4 ·stai os veiklos rezultatarns)

Uzduot s I veiklos
3. 1. Dalyvauta darbo grupeje de! mokymo les4
erskirst mo svietimo ·stai oms
3.2. Dalyvauta darbo grupeje de! etat4 skaiciaus
nustat mo svietimo jstai oms
3.2. 2012-12-21 organizuota edukacine programa
Kretingos rajono KU!upen4 Motiejaus ValanCiaus
a rindines mok klos eda o kolekt vui

Uzduotys
4 .1.

Siektini rezultatai

Poveikis svietimo jstaioos vei klai
Racional iai skirstomos lesos rajono
svietimo ·stai oms
Optimaliai paskirti etatai rajono
svietimo istai oms
Dalijimasis geraja patirtimi

Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduot S )V kd OS

Pasiekti rezultatai
ir j4 rodikliai
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IDSKYRIUS
PASIEKTTJ REZULTATTJ VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTIN™AS IR
KOMPETENCIJTJ TOBULINIMAS
5

.

. fm1mas
.
p as1e
. kt:u rezu Ita t:u vY kd an t uz"d uo f1s .as1ver
Uzdu0Ci4 jvykdymo aprasymas

5 .1. Uzduotys jvykdytos ir virsij o kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. lvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

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

6. Korn etenci. os, kurias noret tobulinti
6. 1. Komunikavimo su bendruomenemis, tevais
Direktorius

Linas Cesnulis
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IV SKYRIUS
VERTIN™O PAGRIND™AS IR SIULYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
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(mokykloje - mokyklos tarybos
igaliotas asmuo, svietimo pagalbos istaigoje savivaldos institucijos igaliotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavi mq igyvendinantis asmuo)

(!!21(par;
aS)

~v(;~/dl'c!Olf--Of-11
(vardas ir pavarde)

(data)

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

Joni§kio rajono savivaldybes

(5vietimo istaigos savininko · es ir
pareigas igyvendinancios in ·tu -'-·.:· =s~
(dalinink4 susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

meras(vardas ir pavarde)

Gediminas Cepulis

Galutinis met4 veiklos ataskaitos ivertinimas _ _ _ _ __ _ _ __

&011-0l
(data)

-tl'

IV SKYRIUS
KIT() MET() VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq ui duotys
( nustatomos ne maiiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)

Uzduotys

9.1 . Uztikrinti mokini4
dalyvavimq Lietuvos mokykl4
faidynese
9.2. Organizuoti GatauCi4 M.
Katiliutes mokykloje pasitarimq
Joniskio rajono svietimo istaig4
vadovarns
9.3. UZtikrinti mokini4 saugumq
mokykloje

Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotysivvkdytos)

Siektini rezultatai

Garsinarnas Joniskio
rajonas, ugdomas
mokini4 pilietiskurnas
Dalijimasis geraja
patirtimi

2019 m. uzimta prizine
vieta Lietuvos mokykl4
faidynese
2019 m. geguzes men. ivykcrs
renginys, pristatyta mokyklos
veikla

Nuosekli prevencine
veikla

Vykdoma ne ma:liau kaip viena
prevencinio ugdymo programa
Kiekvienas mokinys dalyvauja
bent vienoje prevencinio
ugdymo programoje,
edukacines erdves atitinka HN
reikalavimus

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti
neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
I piJdoma SUderinUS SU SVietimO jstaigOS VadOVU)
10.1. Teises akt4 kaita
10.2.
10.3.
9--

(~vietimo istaigos savininko teise~~-/-a-as)
pareigas jgyvendinant ios institucij os
(dalinink4 susiri nkimo) igalioto asmens
pareigos)
Susipa:lin_a~

Joni~kio

rajono savivaldybes

mer:as

(vardas i~ pavarde)
Gediminas Cepulis

,,tot1- oJ.
(data)

,_

,2).u.~

(~vi etimo

istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)

(data)

~ ~6

