ZAGAR.ES SPECIALIOil MOKYKLA
(~vietimo

jstaigos pavadinimas)

SNIEGUTE KUKANAUSKIENE
(~vietimo

jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

METV VEIKLOS ATASKAITA
2019-01-18 Nr. l /

(5,l/f}!/J/- ,,f/~

(data)

Zagare
(sudaryrnovieta)

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
Zagares specialioji mokykla - bendrojo lavinimo mokykla, jgyvendinanti specialiajq poreikiq vaikq ugdym(! pagal pradinio ir pagrindinio
ugdymo individualizuotas programas, socialiniq jgiidiiq ugdymo program~ sukurianti aplinlai, kurioje kiekvienam vaikui suteikta teise i islikim~
apsaug(! ir dalyvavim(! gyvenime bei mokykla turinti padalinj, kuris teikia dienos uiimtumo socialines globos paslaugas. Mokykloje ugdomi mokiniai
su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Mokyklos 2018-2019 m. m. veiklos programa parengta vadovaujantis 2017-2019
metq strateginio piano prioritetiniais tikslais, veiklos programos analize, atsifvelgta i mokyklos bendruomenes nariq pasiiilymus. Mokyklos vertybes saugumas, tolerancija, kokybiskumas ir geranoriskumas. Metinis veiklos ir ugdymo planas jgyvendinti. Pagrindinis demesys buvo skiriarnas:
1. Skatinti bendruomenes nariq pozityvq ir atsaking(! bendravim(! ir bendradarbiavim.ci.
2. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinim.as.
3. Modemios, mokymct skatinancios ir saugios ugdymo ir ugdymosi aplinkos kiirimas.
lgyvendindama tikslct skatinti bendruomenes nari4 pozityvq ir atsaking(! bendravim(! ir bendradarbiavim~ paskatinau, padejau rengti ir
jgyvendinti vi~ mokyklos bendruomem~ sutelkiancius projektus, gerinti rysj tarp mokiniq, jq tevq ir mokytojq, pilietiskumo ugdymui, mokiniq
saviraiskai ir bendravimui. Mokykloje visus mokslo metus buvo organizuojami jvairtis renginiai, rengiami projektai: ,,Rugsejo pirmosios svente",
,,Tvarkdaraitis", ,,SkriejanCios Kaledos", ,,Ateik sidabro tiltu" - kaledinis renginys mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniarns. Renginiq
gausoje isskirtiniais projektais tapo renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybes atkiirimo sim.tmeciui: mokyklos bendruomene paskatinta prisijungti
prie pilietiniq akcij4 organizavimo ,,Laisves skrydis" ir ,,Lietuva kviecia", suorganizavau kartu su istorijos mokytoju proje~ skim! Lietuvos
simtmeCiui pamineti: V. V. Landsbergio dokumentinio filmo,, Trispalve" zifuejimas ir aptarimas, viktorina ,,Ket a5 zinau apie Lietuvct?". Paskatinta ir
sudaryta mokytoj4 komanda dalyvauja Zagares kultfuos centro organizuotame zini4 tumyre ,,Salis ta - Lietuva vadinas" ir laimi III vietci. Mokyklos
mokiniai ir jq vadovai paraginti dalyvauti Respublikiniame piesiniq konkurse ,,As piesiu Lietuv<( - gautos trys padekos: dvi III vietos ir II vieta,
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aktyvi4 mokini4 grupei ir jq vadovems pasiulyta dalyvauti viktorinoje Joniskio ,,Saules" pagrindineje mokykloje ,,Paiink savo salj" - padeka,
,,Kaledinio atviruko konkurse" - laimetos dvi 111-ios vietos. Mokyklinius projektus rengia mokytoj4 komanda: lietuvi4 kalbos projektas ,,Atverkime
kalbos skrynel<f", ktirybiskumo diena ,,Ktiryba is mano rank4", piesini4 konkursas ,,Nupiesk 100 Musos tyrelio pelkes spalv4" (dvi padekos), renginiai
tolerancijos dienoms pazymeti, dalyvauta mokykloms organizuotuose konkursuose, projektineje veikloje, palaikyti rysius su kolegomis is kitq
specialiqj4 mokykl4, organizuojant tarptautinj renginj mokykloje (,,Sveiki, linksmi, ktirybingi"), isvyka, tarptautinio projekto organizavimas Latvijos
Respublikos specialiojoje mokykloje ,,Busim kopa" - laimeta I vieta ir asmenines dovanos. Kasmet skatinu technologij4 mokytojus dalyvauti
ktirybinius gebejimus skatinanCiuose projektuose: floristini4 kilim4 projektas ,,Agro Joniskis 2018" - laimeta I vieta, ,,Lietuvai 100" - padeka.
Skatinau bendradarbiavim<! su mokini4 tevais (bendros darbo talkos, tevq kvietimas j renginius, atviros durq savaites, padekos u:l ger<! vaikq auklejim<!,
visuotinis tevq susirinkimas, Seimos dienos sventes), ktino kultfu<! paskatinau isbandyti mokini4 susidomejim<! plaukimu, suorganizuota isvyka ir
dalyvauta akcijoje ,,Art tu plauki?". I pilietiny akcij<! ,,Darom WORLD CLEANUP DAY 2018" pakvieciau dalyvauti mokini4 tevelius. Ieskojau
rezultatyvi4 bendravimo bud4 su tevais, sprendziant mokini4 elgesio klausimus. Siuo metu mokini4 tevai aktyviau jsijunge i bendr<! mokyklos
gyvenim<!. Mokini4 elgesys, paskatinimai u:l nuveiktus darbus mokykloje ir bendrabutyje, kartu su mokytojais organizavau refleksijos valand<! ,,ISgirsk
ir isklausyk".
{gyvendindama tiksl<! nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas, didelj demesj skyriau pamokos vadybos tobulinimui. Mokslo metq
prad:lioje, kartu su Akmenes rajono Dabikines specialiosios mokyklos mokytojais, suorganizavau susitikim<!, kuriame darbo patirtimi dalijosi
mokytojai, aptarti ilgalaiki4, trumpalaiki4 ir individualizuotq plan4 koregavimo klausimai. Taip pat rupinausi, kaip aktyvinama mokini4 motyvacija,
pilietiskumo ugdymas, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, pagalba mokiniui, elgesys viesose vietose - organizuotos valstybines sventes,
tradiciniai renginiai, dalyvauta miestelio renginiuose, keistos edukacines aplinkos: Zagares regioninio parko direkcijos patalpose, Naisi4 pramog4
centre, Siauliuose ant Salduves kalno - Kaled4 senelio sutiktuves, Siauli4 Angel4 muziejuje edukacineje programoje ,,Medinis margutis - Velyk4
puosmena", aplankytas Kryzi4 kalnas. Mokini4 elgesiui, atsakomybei ir bendravimui gerinti sudarytas mokini4 aktyvas. Socialines pedagoges pagalba
suorganizuoti renginiai ,,Sv. Valentinas" ir ,,Mus4 talentai" . Klasi4 vadovai klasi4 valandeli4 metu kartu su klases mokiniais pilde pasiekim4, pa:langos
ir elgesio stebesenos aplankus, juos analizavo ir aptardavo tiek su paCiu mokiniu, tiek su jo tevais.
{gyvendindama tiksl<! ,,Modemios, mokym<! skatinancios ir saugios ugdymo ir ugdymosi aplinkos klirimas", skatinau mokyklos
bendruomeny t((sti vidaus ir isores erdvi4 kurimo gerinim<!, bent is dalies atnaujinant sporto aikstyn(}, pakeiCiant :laliuzes mokyklos bendrabucio
rniegamuosiuose kambariuose. Modemizuojant rnokykl<! ieskojau socialini4 partneri4 paramos: dideli indeli kaip param<! rnokyklai ir rnokiniams
dovanojo Siauli4 Rotary klubo ,,Harrnonija" nariai bei nuolatine globeja Asta Milkontiene is Siauli4 su savo kornanda. Rernej4 pagalba atnaujintos
faliuzes mokyklos bendrabutyje, organizuota rnokini4 isvyka i spektakli ,,Ma5a ir lokys", padovanota bokso kriause ir bokso pirstines, kamuoliuk4
baseinas, kaledines dovanos ir labdara. Ateityje planuosiu atnaujinti apsvietim<! keramikos, informacini4 technologij4 kabinetuose.
Kvalifikacija. Mokykloje u:ltikrinau palankias S(}lygas kvalifikacijos tobulinirnui. Mokytojai buvo skatinami tobulinti kornpetencijas, tam
jie gali rinktis kvalifikacijos tobulinimo bud£!, programas, laik(}, derinti su rnokyklos tikslais, poreikiais. K valifikacijos tobulinirno renginiuose jgytos
zinios ir gebejimai taikyti praktineje veikloje.
Per mokslo metus kartu su mokytojais mokiniams buvo kuriama palanki asrnenybes ugdyrnui (si) socialine aplinka, teikiama mokyklos
aealba tam, kad but4 sprendziamos netinkamo elgesio problemos, ugdorna prasmingo gyvenirno samprata, atsoarumas neig:iamai socialinei
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aplinkai. Vykdomi sveikos gyvensenos ir kiti prevenciniai projektai: netradicinio ugdymo diena ,,Vaisi4 ir darfovi4 fiesta", sveciuose vitaminas Tukas,
pradini4 klasi4 mokiniams organizuota sveikos mitybos diena ,,Koses diena", naujai uimegzti rysiai su Siauli4 jaunaj4 gamtinink4 centru ir pasira5yta
bendradarbiavimo sutartis, organizavau pasaulines gyviin4 dienos renginj. Kartu su socialine pedagoge, klasi4 vadovais domejomes mokini4
tarpusavio santykiais, patyciomis. Padejau VGK suorganizuoti susirikimc:i su rajono PPT darbuotojais - vestas uisiemimas mokiniams ,,Ar a5
smurtauju? Ar nesityCioju".
Metodines veiklos mokykloje tikslas buvo gerinti ugdymo ir ugdymosi kokyby, stiprinti mokytoj4 sutelkturnc:i. Kartu su mokyklos tarybos
nariais gilinomes i ugdymo proceso organizavimc:i, analizavome mokytoj4 praktin<r veiklc:i, organizavome jgytq zini4 refleksijc:i mokykloje.
Veiklos piano prioritetiniai tikslai ir uidaviniai suformuluoti isanalizavus praeiti.J meti.J ugdymo/si proceso kliuvinius, nesekmes. Metini
veiklos ir ugdymo planc:i sudaro direktoriaus jsakymu patvirtinta darbo grupe (mokytojai aktyvl1s ir kilrybingi), aprobuoja mokyklos taryba. Mokyklos
taryba dirbo aktyviai.
Mokytoj4 tarybos posedzi4 metu skatinau mokytojus analizuoti, kokia pamoka yra efektyvi, vykdziau pamok4 stebesenc:i ,,Integruotos
pamokos, edukacini4 aplink4 panaudojimas", domejausi mokini4 uiimturnu mokyklos bendrabutyje, popamokine veikla. Su mokyklos kokybes
isivertinimo darbo grupe aptareme bendradarbiavimc:i su mokini4 tevais, mokyklos sekmes, kliuvinius ir ieskojome iseici4, kaip kokybiskiau ugdyti
specialiaj4 ugdymosi poreiki4 turincius vaikus, plesti jq saviraiskos galimybes, analizavome, kaip dirbome ir kaip dirbsime ateityje. Pranesimus
tarybos posedziams daZniausiai renge direktoriaus isakymu sudarytos darbo grupes, pavieniai mokytojai. Pedagoginio darbo stebesena vykdoma
laikantis pusmetini4 plan4, kurie zinomi mokytojams is anksto.
2018 metais pagrindinio ugdymo pasiekim4 pafymejimai jteikti I mokyklos mokiniui. Vis4 mokini4 pa:langumas - 100 procent4.
Mokini4 ugdymo rezultatai: gerai besimokanci4 5-9 klasi4 mokini4 per II pusmetj- 10 mokini4 (27,78 procentai).
Ap:lvelgdama metin<r veiklc:i, dtjstu teigti, jog butina toliau pletoti klases aukletojo - klases mokini4 ir j4 teV4 bendradarbiavimo kryptis,
siekiant santyki4 visapusiskumo, objektyvumo. Taip pat kreiptinas demesys i ugdymo proceso tobulinimc:i: pamokose daugiau naudoti aktyvius
mokymo metodus, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini, vesti integruotas pamokas, dalintis geraja darbo patirtirni, isnaudoti visas pagal
galimyb<r prieinamas IT priemones tam, kad pamoka but4 patrauklesne, idomesne, informatyvesne, vieningai laikytis mokyklos mokini4 zini4
vertinimo sistemos kriteriiu, W!dvti mokiniu mokeiimo mokvtis komoetenciia.

II SKYRIUS
METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
veiklos rezultatai
Rezultati.J vertinimo rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai
I
vadovaujantis vertinama, ar
nustaMos uzduotvs ivvkdvtos
Dalyvauti ne maiiau kaip Pateikta ne maiiau kaip trys
trijuose akredituotuose
kvalifikacinei paiymejimai per 2018

I

profesin<r

I

Pasiekti rezultatai ir j4 rodikliai

11.

,,Vadybines kompetencijos ir sprendimai mokykloje:
Gerosios mokyklos link", Joniskio rajono svietimo centras,

4

kvalifikacij(}.

seminaruose per
kalendorinius metus.

metus.

pafymejimas Nr.139, 2018-02-22-23, 12 akad. val.
2. ,,Vaik4 probleminio elgesio jvertinimas ir jveikimas",
Joniskio rajono svietimo centras, pafymejimas Nr.481 ,
2018-06-06, 8 akad. val.
3. Pafyma ~ie dalyvavim<} kvalifikacijos tobulinimo
renginyje ,, vietimo naujoves ir isslikiai 2018 metais", 201804-14, Nr.33, Akmenes rajono jaunimo ir suaugusiaj4
svietimo centras.
4. ,,Patyriminis mokymas panaudojant edukacines
aplinkas", Biri4 Svietimo pagalbos centras, 2018-06-21, 8
akad. val.
5. Dalyvavau Ugdymo pletotes centro kartu SU LR svietirno
ir mokslo ministerija organizuotose viesosiose konsultacijoje
,,Kaip uZt:ikrinti veiksmingesncr mokymosi pagalb<t?" ,
Ugdymo pletotes centras, pafyma Nr.V7-322(1.17), 201805-25.
6. ,,Pasidalintos lyderystes mokykloje diegirno galimybes ir
reikalingos s<}lygos", UAB ,,Sviesa" mokymo centras, Nr.
18-E-2089, 2018-08-20-21, 12 akad. val.
7. ,,Korupcijos prevencija, kontrole ir atsakomybe", Lietuvos
viesojo administravimo instituto pafymejimas Nr. R-54246,
2018-09-27, 4 akad. val.
9. Dalyvavau paskaitoje ,,Mobilizacijos sistema, ginkluota ir
neginkluota gynyba", Mobiliazcijos ir pilietinio
pasipriesinimo departamentas prie kra5to apsaugos
ministerijos, 2018-09-18, Nr. 4808.
9. ,,Kelias i organizacijos sekmcr - motyvuotas darbuotojas",
Joniskio rajono svietirno centras, pafymejimas Nr.2414,
2018-09-10 menesiais, 42 auditorini4 valand4 mokymai.
Dalyvavau neformaliojo suaugusiaj4 svietimo ir tcrstinio
mokymosi programoje.
10. ,,Jstaigos vadovo lyderyste ir komandos jgalinimas.
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Efektyvi komunikacija organizacijoje. Psichologinis
klimatas ir organizacijos kultfua" ' Joniskio rajono svietimo
centras, paiymejimas Nr.838, 2018-11 -30, 12 akad. val.
Patobulinau bendn;isias vadybines kompetencijas.
11. ,,Emocinis intelektas - asmeninio efektyvumo pamatas.
Emocinio intelekto ugdymasis", paiymejimas Nr. 845,
2018-1 2-27, 6 val. , Joniskio rajono svietimo centras.
1.2.Jgyvendinti
tarptautini
projekt<l ,,Sveiki,
linksmi,
klirybingi" kartu
su Latvijos
Respublikos
specialiosiomis
mokyklomis.

Parengtas projektas
,,Sveiki, linksmi,
klirybingi", nuotraukos
paskelbtos mokyklos
intemeto puslapyje
www.specialiojizagare.lt

Parengtas projektas 2018-05-17 ir
paskelbtos nuotraukos.

1.3.Jgyvendinant
mokyklos
ugdymo plan(! ir
metini veiklos
plan(!, siekti
mokini4
paiangos.

Mokytoj4 tarybos
posedzio protokolo
nutarimas ir mokini4
pusmeci4 pasiekimai.

lki einamaj4 met4 pabaigos (201812-31 ) 100 procent4 jvykdytas
metinis ugdymo planas. Mokini4
pasiekimai dalyvaujant konkursuose,
projektuose.

1.4.Skatinti
mokyklos
pedagogus kelti

Atestacijos ataskaita kiekvienas pedagogas
dalyvavo bent viename

100 procent4 tobulino kompetencijas
seminaruose iki 2018-07-01 , ne
maiiau kaip 1 dien(l kvalifikacij<i

1. ,,Sveiki, linksmi, kurybingi", Joniskio rajono svietimo
centras, paiymejimas Nr.2307, 2018-05-1 7, organizavau 6
val. tarptautiny sportiny - kultiiriny konferencij<:i ir parengiau
projekt(!. Nuotraukos paskelbtos mokyklos intemeto
svetaineje.

2018-2019 mokslo metq planas ivykdytas 100 procentq.
Mokini4 pasiekimai dalyvaujant konkursuose, projektuose:
- mokyklos mokiniai , vadovaujami mokytoj4 Sniegutes
Kukanauskienes ir Jelenos Rama5auskienes, dalyvavo
Joniskio zemes ukio mokykloje vykusios parodos-muges
,,Agro Joniskis 2018" floristini4 kilim4 konkurse ir laimejo
1-<:i viet<l.
-Dalyvavimas Joniskio rajono savivaldybes administracijos
Kaledinio atviruko konkurse ir laimetos dvi Ill vietos.
- dalyvauta Latvijos Respublikos Berzupes specialiosios
mokyklos organizuojamame renginyje ,,BU.sim kopa" ir
gauta padeka.
- Mokini4 pusmeci4 pasiekimai paskelbti mokyklos
intemeto svetaineje.
Zagares specialiosios mokyklos atestacines komisijos
veiklos ataskaita u:l 2018 metq I pusmeti, posedzio 201 8 m.
bir:Zelio 19 d. Nr.P A-1 , 1 priedas. 13 mokyklos mokyto j4
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savo kvalifikacij'l.

1.5.Kurti saugici ir
sveikci mokyklos
aplinkci.

kvalifikaciniame
senunare.
Pertvarkyti mokyklos
sporto aikstynci kieme ir
sukurti edukacines
aplinkas.

Uzduotys

kelusiam darbuotojui.

dalyvavo seminaruose: is viso 51 diem}, arba 369 val.

Mokyklos sporto aikstyne sukurta
nauja edukacine erdve iki 2018-0901. Pateikta nuotrauka.

1. Mokyklos sporto aikstyne sutvarkyti suoliukai, perdafyti
krepsinio stovai ir pritvirtinti nauji krepsinio lankai.
2. Sukurta nauja edukacine aplinka - erdvi pavesine
pamokoms pajvairinti, mokini4 laisvalaikiui.
3. Pradeta jrengti mokini4 laisvalaikio aikstele SU ciuozykle
ir supuoklemis.

PrieZastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3 .
2.4.
2.5.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
1,pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq jstaigos veiklos rezultatams)
Uzduotys I veiklos
Poveikis svietimo jstaigos veiklai
3.1. Mokykloje ugdomi mokiniai su autizmo spektro
1. Parengta paraiska de! dalyvavimo Joniskio rajono savivaldybes visuomenes
sutrikimais. Paruostas projektas, jtraukiantis Joniskio rajono
sveikatos remimo specialiosios programos priemoni4 projekt4 finansavimo
vaikus.
atrankos konkursui stovykla ,,Biik salia", skirta rajono vaikams su autizmo spektro
sutrikimu ir kartu su Zagares regioniniu parku organizuota stovykla ,,Biik salia".
2. Zagares regioninio parko direkcijos paiyma Nr. 7, 2018-08-2, de! vest4
edukaciniq uZsiemim4, 32 val.
3.2. Mokyklos socialini4 partneri4 paieska.
Pasira5ytos bendradarbiavimo sutartys:
1. Siauli4 miesto iaunqjq gamtinink4 centru, direktorius Gintaras Oliskevicius.
3.3.
buvo) ir rezultatai
Rezultatu vertinimo rodikliai

Pasiekti rezultatai ir iu rodikliai
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(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
l!Zduotys ivykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKT\J REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJl.) TOBULINIMAS
kdant uzduotis isivert• .
I tat
Uzdu0Ci4 jvykdymo apra.Symas
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. lvykdytos tik kai kurios l!Zduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

S. Pasiekt

Paivmimas atitinkamas langelis
Labai gerai X
Gerai 0
Patenkinamai 0
Nepatenkinamai D

6. Kompetencijos, kurias noretq tobulinti
6.1 . Ugdomasis vadovavimas (ugdomieji pokalbiai).
6.2.

Direktore
(svietimo jstaigos vadovo pareigos)

, <;//,~ -

_.p_

~

Sniegute Kukanauskiene
(vardas ir pavarde)

2019-01-18
(data)
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Atsiivelgiant j 2018 metu mokyklos veiklos programos jgyvendinim'!-, pasiektus rezultatus ir rodiklius,
pateiktas nenumatytas ir jvykdytas veiklas, sii11ome mokyklos direktoriaus metine veikl<i jvertinti labai gerai.

Mokyklos tarvbos oirmininke

~

(mokykloje - mokyklos tarybos
(para5as)
jgaliotas asmuo, svietimo pagalbos jstaigoje savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavim£! jgyvendinantis asmuo)

Au5ra Pavelkiene

2019-01-18

(vardas ir pavarde)

(data)

8.~ert~ima~jopqriodim~irsffi~mai: _ _ _~~~-7-~--~---j~-e~~-~--'---------------------

teisesi~~

pareigas jgyvendinancios institucijos
(dalininktI susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Galutinis mettf veiklos ataskaitos jvertinimas

J'

1 C<.A

Joniskio rajono savivaldybes
mer~a~s:..._~~~~~~~~~

(wr<ias ir oa¥.arde)

\jea1mmas c.;epulis

b?/9-0,f -..26

(data)
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IV SKYRIUS
KITT) METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTAT AI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uzduotys
· nustatomos ne maiiau kaip 3 ir ne daui iau kaip 5 u2duotys)
Uzduotys
9.1. Tobulinti savo kvalifikacines
kategorijas.
9.2. Planingas ir tikslingas ugdymo
organizavimas siekiant mokini4
paiangos.

9.3. Irengti mokyklos bibliotekoje
mokyklos metraScio kampelj.

9.4. Visiems pedagogams sudarytos
s<1-lygos tinkamai naudotis IKT
priemonemis.
9.5. Kurti naujas edukacines zonas
Dienos l1Zimtumo centro klientams.

Siektini rezultatai
Per kalendorinius metus dalyvauti ne
maiiau kaip trijuose akredituotuose
seminaruose.
Inicijuoti mokytojus taikyti jvairius
metodus. Skatinama asmenybes paianga,
individuali mokinio paianga ir lyderyste.

Sudaryti darbo grupy. Mokyklos
bibliotekai surasti ar nupirkti
demonstraciny priemoni4 spintci
mokyklos metraScio medziagai sudeti.
Mokyklos patalpose tvarkingai veikia
jrengtos kompiuteri4 klases su intemetu.
Pertvarkyti bendrabucio kiemo teritorij<1ir sukurti nauj<! edukacin~ aplink4.

Rezultatl! vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos u2duotys jvykdytos)
Pateikta ne maiiau kaip trys kvalifikacinei paiymejimai
per 2019 metus.
Ugdymo organizavimas kitose erdvese (ne maiiau kaip
3 pamokos per pusmetj vyksta ne klaseje).
Organizuojama atvirq durq savaite (viena savaite per
mokslo metus).
Dalinimasis geraja patirtimi mokykloje (surengtos 2
metodines dienos).
Gereja mokini4 mokymosi rezultatai (klasi4
paiangumas 100 procent4).
Direktoriaus jsakymu sudaryta darbo grupe.
Bibliotekoje bus kaupiamas mokyklos veik14, rengini4
projekt\! archyvas.
Nuotraukos mokyklos svetaineje. Suorganizuota
kompiuterini4 atviruk4 paroda.
Pastatyta nauja erdvi pavesine, pateiktos statinio
nuotraukos.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzd uotis)
ildoma suderinus su svietimo istaigos vadovu
10. I . Zmogiskiei i faktoriai (nedarbingumas ,.
10.2. Lesu stoka.
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