


PJ

kytojui tenka daugiau nei 5 dienos). Or-
ganizuoti trys seminarai bendruomenei
mokykloje: „Šiuolaikinė pamoka — mo—

kinių pasiekimų gerinimo link“, „Tera—
pine krizių intervencija“, „Penki har-
moningo auklėjimo būdai“.

l.2.2. Organizuoti meto—
dines pažintines-prakti—
nes konferencijas, olim-
piadas, varžybas, konkur—
sus, mokykloje ir mieste.

l.2.2.l. Neformalūs užsiė—
mimai vesti kartu su Šiaulių
miesto, regiono bendrojo ug-
dymo mokyklomis.

Kanu su kitomis Šiaulių krašto bend—

rojo ugdymo mokyklomis pravesti du
renginiai: mokinių kūrybos konferen»
cija „Aplinkos būklė priklauso nuo
mūsų visų“ ir 1—4 kl. mokinių (8 mo-
kyklos), PUG ugdytinių raiškiojo skai-
tymo konkursas „Pro vaikystės langa“
(6 ugdymo įstaigos). Suorganizuotos
dvi mokinių kūrybinių darbų parodos
miesto mokykloms: „Antrasis daiktų
gyvenimas“, „Žiemos pasaka“, de-
vyni renginiai „Be sienu“.

1.2.3. Įsigyti mokomųjų
dalykų atnaujintus vado—
velius.

l .2.3. l
. Atnaujinta vadovė—

lių (50%).
53% atnaujinti vadovėliai (4336 Eur):
1 ir 2 kl. — lietuvių kalbos „TAIP“ (3
dalys), visoms pradinio ugdymo kla-
sėms muzikos vadovėlis „Vieversys“,
anglų kalbos vadovėliai ir 1 kl. mate—
matikos „Riešutas“.

1.2.4. Vykdyti mokinių
kultūrinę-pažintine
veikla, profesinį orienta-
vimą.

l.2.4.l. Mokiniai dalyvauja
kultūrinėje—pažintinėje veik-
loje(100%).

256 mokiniai (lOO%) dalyvavo kultūri-
nėje-pažintinėje veikloje. 74,6% moki—

nių dalyvavo programoje „Kultūrospa-
sas“ (vienuolika edukacinių veikiu).

l.2.5. Organizuoti moki-
niu užimtumą atostogų
metu.

1.2.5.l. Mokinių atostogų
metu vaikai užimti veiklo—
mis — 20 mokinių.
l.2.5.2. Vaikų vasaros poil-
sio stovyklautojų _ 20 moki-
niu.

Mokinių atostogų metu vyko neforma-
lūs užsiėmimai PUG ugdytiniams (40).
Vaikų vasaros stovykloje dalyvavo
25 mokiniai.

1.3. Organizuoti ir vykdyti projektinę veikla mokykloje.
l.3.l. Teikti paraiškas
tarptautiniams, Lietuvos
Respublikos, Šiaulių
miesto savivaldybės f-
nansuojamiems projek—
tams ir įgyvendinti juos
mokykloje.

1.3.1 .l. Pateikta paraiškų — 1

vnt.
Pateiktos dvi paraiškos. Įgyvendinti
projektai: tarptautiniai — „Erasmus+“
KAZ (22300 Eur) ir Gamtosauginių
mokyklų programa, šalies — sveikatos
stiprinimo programa „Būk saugus ir
sveikas“, miesto — aplinkosaugos švie—
timo ir ugdymo projektas „Susidrau-
gauk su medžiu“ (440 Eur) ir vaikų ir
jaunimo vasaros užimtumo programa
„Saulės vaikai“ (800 Eur).

l.3.l.2. Pedagogų, dalyvau-
jančių projektinėje veikloje —

12 mokytojų.

24 pedagogai dalyvavo projektinėje
veikloje.

13.13. Mokinių dalyvau—
jančių projektinėje veikloje
(256).

lOO% mokinių dalyvavo projektinėje
veikloje.
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[ Svarbiausios 2018 m. mokyklos metinės veiklos kryptys buvo mokinių ugdymas, įvairių ge—
l

bejimų turinčių mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimas, kompleksinės pagalbos mokiniui teiki— (

mas, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, mokyklos bendruomenės narių įtraukimas į mo—

;

j kyklos kultūros ir tradicijų puoselėjimą.
* 20l8 m. mokyklos veikla buvo nukreipta ;" mokinių asmenybine branda, jų individualias ga—limybes. Specialiųjų poreikių mokiniams (4,5%) mokykloje nuolat buvo teikiama švietimo pa-galba,ja teikė: logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekinin- ]

kas, mokytojo padėjėjas. Mokykloje mokytojų metodinėje taryboje buvo susitarta dėl bendrųjų as— ;

mens kompetencijų ugdymo, dėl mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygiopasiekimų nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pa-* siekimams gerinti. Pagrindiniai mokyklos veiklos rezultatai buvo apibrėžiami tikrinant mokiniųžinias ir įgūdžius, matuojant mokinių pasiekimus ir pažanga pamokoje, analizuojant, diskutuojant lir mokantis ką reikia/reikėtų „pamatyti” mokinio elgesyje, mąstymo veiksmuose ir praktinėse veik-
llose pamokoje, kad būtų gerai matoma kiekvieno mokinio pažanga. Mokytojai analizavo moky—

j mąsi skatinančio vertinimo bruožus, vertinimo, gerinančio rezultatus, strategijas (kriterini verti-
nimą, _isivertinimo būdus, individualizuoto vertinimo galimybes ir kt.), mokėsi praktiškai juos tai—l
kyti pamokose, aptarė, kaip stebėti mokinių mokymąsi, naudotis įvairiais metodais, kad laiku būtų

" jiems suteikiama individualizuota grįžtamoji informacija ir, remiantis ja, teikiama pagalbamokymosi spragoms įveikti bei ugdymosi poreikiams patenkinti, siekiant, kad kiekvienas mokinys pasr-l tikėtų savimi, mokėtų mokytis ir pasiektų kuo didesne mokymosi pažanga. Mokytojai stebėjimo,

/

fiksavimo rezultatus panaudojo mokinio individualiai pažangai, asmenybės brandai, mokinių ūg—

!

čiai matuoti (projektas „Aš augu“).
2018 m. nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvavo 2 klasių (98,6%)ir 4 klasių (98,21%) mokiniai. NMPP ataskaitoje 4 klasių mokyklos mokinių pasiekimai lyginami

su šalies mokinių pasiekimų tyrime dalyvavusių mokinių rezultatais:
?

- Matematika: nepasiektas patenkinamas - 0% (šalies — 4,3%); patenkinamas — 5,9% (šalies ]

" 26,9%); pagrindinis — 60,8% (šalies — 57,l%); aukštesnysis _ 33,3% (šalies — ll,7%). ;

- Skaitymas: nepasiektas patenkinamas — 2,0% (šalies — 12,5%); patenkinamas _ 25,5% !

(šalies — 47,6%); pagrindinis — 35,3% (šalies — 28,90/0); aukštesnysis _ 37,3% (šalies — lO,9%). ;

- Rašymas: nepasiektas patenkinamas - 0% (šalies _ 8,3%); patenkinamas — l4,6% (šalies —
32,4%); pagrindinis — 54,2% (šalies % 45,9%); aukštesnysis _ 3 l,3% (šalies » l3,4%).

— Pasaulio pažinimas: nepasiektas patenkinamas — l,8% (šalies — 0,9%); patenkinamas —
l7,9% (šalies — 32,2%); pagrindinis _. 4l,l% (šalies — 50,6%); aukštesnysis — 39,3% (šalies —
16,3%).

Lyginant mokyklos 4 klasių mokinių pasiekimus su šalies pradinių mokyklų mokinių pasie—
kimais, vidutiniškai surinktų taškų dalis (%) yra aukštesnė: matematika — 63,9% (šalies — 60,6%); ;skaitymas — 68,6% (šalies —- 57,6%); rašymas — 64,5% (šalies — 62,0%); pasaulio pažinimas —
59,9% (šalies — 52,6%).

Visi 4 klasių mokiniai baigė pradinio ugdymo programa.
Svariausi mokyklos bendruomenės laimėjimai.
— Praplėsta partnerystė su „Aido“ biblioteka, „Kibirkšties“ klubu, „Aušros“ muziejumi,

Jaunųjų gamtininkų centru, Šiaulių spaustuve, „Delfino“ baseinu, Teniso kortais, Dailės, Muzikos
mokyklomis.

- Europos judrioji savaitė, Europos atliekų mažinimo savaite, Rudens mozaika, madų šou
„Atspindžiai“, paminėtos Košės, Konstitucijos, Mokytojo, Tolerancijos, Gyvūnų dienos.

- Tradiciniai mokyklos projektai: „Šv. Kaledų belaukiant“, „Šalis ta — Lietuva vadinas...“,
„Aplinkos būkle priklauso nuo mūsų visų“.

- 39 akcijos, susijusios su prevencija, pagalba kitiems, užuojauta ir empatija: „Solidarumo
bėgimas“, „Apibėk mokyklą“, „Laimės keksiukai“, „Atmintis gyva, nes liudija“, „Nevėluok į mo—
kykla“, veiksmo savaitė „Be patyčių“, „Spalvotos kojinės“.

— Olimpiados: lietuvių kalbos (2018—01—23), pasaulio pažinimo (2018—02—20),matematikos
(20l8-02-O7), anglų kalbos (2018—03-00.
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II SKYRIUS

- Konkursai, festivaliai, parodos: „Olympis“ (8 apdovanojimai), „Kalbų kengūra“ (2 ade— i

vanojimai), šalies dainų festivalis — konkursas „Dainuoju pavasarį“ (Ill vieta), Siaulių miesto me—

ninio skaitymo konkursas „Spalvų paletėje — ruduo“ (Il vieta), Šiaulių miesto piešinių paroda —-

konkursas „Mano mieliausias augintinis“ (laureato diplomas), Šiaulių miesto skaitovų konkursas
„Gražiausi žodžiai Lietuvai“ (Ill vieta).

METU VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Metų užduo-
tys (toliau — Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais va—

dovaujantis vertinama,

Pasiekti rezultatai irj ų rodikliai

1.2. Atnaujinti
neformaliojo
ugdymo tu—

rini.

1.2. l. Patenkintas
vaikų saviraiškos
ir asmeninės raiš-
kos poreikis.

l.2.l.l. Mokinių ir jų
tėvų (globėjų) apk—

lausa „Neformaliojo
ugdymo paslaugų po-
reikis“ (2018 m. spalio
mėn.).

užduotys) ai' nustatytos užduotys
įvykdytos)

Asmenybės
ūgtis.
l.l.Tobulinti l.l.l. Patobulin— l.l.l.l.Susitarta dėl Mokykloje direktoriaus įsakymu
mokinių pa— tas mokinių pa— mokinių, kurie nepa- (2018-11—08 Nr. (l.3.E)V—l94,
siekimų ir pa- siekimų ir pažan- siekia bendrųjų prog- patvirtinti šie dokumentai:
žangos verti- gos vertinimo ramų patenkinamo ly— l. „Mokytojų susitarimas dėl
nimo tvarkos tvarkos aprašas. gio pasiekimų nusta- mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų
aprašą ir mo- tymo būdų, numatomų programų patenkinamo lygio
kinių pagalbos mokymosi pagalbos pasiekimų nustatymo būdų,
teikimą. priemonių ir priemo- numatomų mokymosi pagalbos

nių mokinių pasieki- priemonių ir priemonių mokinių
mams gerinti (2018 m. pasiekimams gerinti“.
gruodžio mėn.). 2.„Rekomendacijos mokytojams,

siekiant pagerinti mokinių
pasiekimus“.

l.l.2. Teikiama l.].2.l. lOO% pareng- lOO% parengtos pritaikytos.
pagalba atitin- tos pritaikytos, indivi- individualizuotos programos,
kanti individua— dualizuotos progra- kurios atitiko mokinių gebėjimų
lius mokinių po- mos, kurios atitinka lygi, mokykloje teikta psichologo,
reikius. mokinių gebėjimų lygi socialinio pedagogo. spec.

(visus metus). pedagogo, logopedo švietimo
pagalba.

Ugdymasūs).
2018 m. vykdytamokinių irjų tėvų
(globėjų) apklausa „Neformaliojo
ugdymo paslaugų poreikis“, jos re-
zultatai:
88% mokinių tėvų (globėjų) iver-
tino labai gerai ir gerai teikiamų
paslaugų kokybę ir mokinių pasi-
rinkima.

l.2.l.2. PUG ugdyti-
niai ir ! klasių moki-
niai ugdosi bendrąsias
ir dalykines kompeten-
cijas lankydami Dai-
lės, Muzikos, Ša-
chmatų, Robotikos,

Įgyvendintas Visos dienos
mokyklos (toliau — VDM)
išbandymo II ir Ill modeliai, kurių
metu buvo derinamos formaliosios
ir neformaliosios veiklos, teikiama
individuali pagalba mokiniams po
pamokų, ugdomos mokinių



Jaunujų gamtininkų
neformalioj0 vaikų
švietimo užsiėmimus
mokyklos patalpose
(visus metus).

kompetencijos: socialinė, meninė,
pažintinė, sveikatos saugojimo ir
kt.
70% mokinių tėvų (globėjų) paten—
kinti VDM teikiamomis paslaugo—
mis.
Mokykla pasirašė bendradarbia—
vimo sutartis su socialiniais partne—
riais: Dailės, Muzikos, Robotikos,
Šachmatų mokyklomis, Jaunųjų
gamtininkų centru dėl vedamų ne-
formalių užsiėmimų vaikams mo—

kyklos patalpose.
l.2.l.3. Ne mažiau
kaip 70% mokinių da-
lyvauja neformaliojo
vaikų švietimo progra-
mose arba lanko būre-
lius.

78% mokinių dalyvavo neforma—
liojo vaikų švietimo programose
Siaulių mieste ir mokykloje.

Ugdymo(si)
aplinka.
l.3. Moderni—
zuoti ugdymo
aplinka.

1.3. l. Atnaujintos
priešmokyklinio
ugdymo grupių,
klasių edukacinės
aplinkos.

1.3,l.l. Atnaujintos
ugdymo priemonės
(lO%) priešmo—
kyklinio ugdymo gru—

pėse (iki 2018 m. rug-

20% atnaujintos ugdymo priemo—
nės priešmokyklinio ugdymo gru-
pėse.

sėjo mėn.).
l.3.l.2. išremontuotos Atlikti vidaus patalpų darbai: surė—
bendrosios patalpos: montuotas bendras koridorius, dvi
koridorius, galerijos ir
2 laiptinės, pakeistos 1

aukšto kabinetu durys.

galerijos ir dvi laiptinės, pakeistos
visos 1 aukšto kabinetų durys.

1.3.2. Naudoja—
mos lT ugdymo
proceso planavi-
mui ir organizavi-
mui.

l.3.2.l Įdiegtos ir ug-
dymo procese taiko—

Įdiegtos 5 interaktyvios lentos ir
taikytos ugdymo procese,

1.3.3. Atnaujintos
lauko edukacinės
erdvės.

mos 5 interaktyvios
lentos.

1.3.3.l. Įrengta Žai-
dimų aikštelė ir lauko
klasė.

Mokyklos kieme atnaujintos edu—
kacinės erdvės — įrengta kvadrato
žaidimų aikštelė ir lauko klasė.

Gyvenimas
mokykloje.
1.4. Puoselėti
mokyklos tra-
dicijas, atsiž-
velgiant į

bendruomenės
poreikius.

1.4.1. Mokinių l.4.l.l. Ne mažiau 53% mokinių tėvų (globėjų) daly-
tėvai dalyvauja kaip 50% mokinių vavo mokyklostradiciniuose rengi-
mokyklos tradici- tėvų dalyvauja mo- niuose.
niuose rengi- kyklos tradiciniuose
niuose, renginiuose.
1.4.2. Parengtas l.4.2.l. Ne mažiau Mokyklos direktoriaus įsakymu
ir įgyvendintas
mokyklos 25-mė-

kaip 8 renginiuose da-
lyvauja mokinių tėvai.

(2018-04— l 3 Nr.(l .3.E)V—62) suda»
ryta darbo grupė 25-mečio renginių
organizavimui, patvirtintas rengi-
nių planas (2018-05—02



čio renginių pla-
nas (2018 m. ge—

gužės mėn.).

Nr.(1.3.E)V—74). 9 renginiuose da—

lyvavo mokinių tėvai (globėjai).

Lyderystė ir
vadyba.
1.5. Įdiegti 1.5.1. Parengtas 1.5.1.1. lvardinti grįž-
mokyklos ko- mokyklos kole- tamojo ryšio privalu-
legialaus grįž- gialaus grižta— mai, lūkesčiai, sukurta

Įvardinti grįžtamojo ryšio privalu—
mai, lūkesčiai, sukurta pamokos
stebėjimo forma, kurie apsvarstyti

tamojo ryšio mojo ryšio tvar- pamokos stebėjimo pradinio ugdymo metodinės tary-
tvarka. kos aprašas. forma. bos pasitarime (2018—10-26 proto-

kolo Nr.V3-32) ir patvirtinti direk—
toriaus įsakymu (2018-10-31 Nr.
(1.3.E)V-19O „Dėl kolegialaus
grįžtamojo ryšio diegimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.

15.12. Ne mažiau 35% mokytojų vykdė gerosios pa-
kaip 30% mokytojų tirties sklaida ir gauta patirtį panau-
suaktyvina gerosios dojo pamokos kokybės gerinimui.
patirties sklaida ir
gauta patirti nukreipia
pamokos kokybės ge-
rinimui.

2. Užduotys, neįvvkdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatvtų rizikų (jei tokių buvo)

kacinės erdvės. Suremontuota ir sut-
varkyta sportovaktų salė.

Užduotys Priežastys, rizikos
2.1. - _

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Modernizuotos mokyklos edu- Įsigyta naujų baldų kabinetams, klasėms, atnaujintas

sporto inventorius.

3.2. Įrengtos vaizdo stebejimo ka—

meros klasėse, žaidimų kambariuose
ir rūbinėse.

Užtikrintas mokinių ir mokytojų saugumas.

3.3. Mokykla dalyvauja Visos die-
nos mokyklos (toliau — VDM) 11 ir
111 modelių išbandyme.

Įgyvendinta formaliosios ir neformaliosios veiklos dermė,
suteikta pagalba šeimai.

3.4. Sudarytos sutartys su sociali-
niais partneriais, organizuoti bendri
renginiai mokyklos bendruomenei.

Sudarytos sutartys su socialiniais partneriais: Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centru, VšĮ Šiaulių
teatras vaikams „Birbironas“, Šiaulių moksleivių namais,
Šiaulių Dailės, Dainų muzikos mokyklomis, VšĮ
lšmanizy'a mokykla Šiaulių jaunųjų gamtininkų centru
Šiaulių maironiečių draugija. Šiaulių Robotikos klubu.
MokytojaiĮgijo naujų idėjųir dalinosi patirtimi. Mokiniai
turėjo galimybę dalyvauti įvairiapuse'je veikloje.



4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai

_ ,. . . . kuriais vadovau'antis verti- Pasiekti rezultatai
Uzduotys Siektini rezultatai ( J

„ . . . . .

nama, ar nustatytos uzduotys ir jų rodikliai
įvykdytos)

- - - l

III SKYRILĮS
PASIEK'I'U REZULTATUVYKDANT UZDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis isivertinimas
Užduočių ivvkdymo aprašvmas Pazymimas atitinkamas

* ' * langelis
5.l. Užd ot 5 'v kd tos 'r virši'o ka'k r' o.“ t'rtusv t' ' o — , .

.,.
u y ; y y i j i u iu 5 su 4 er inim ro Labai gerai Xdikiius

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartos vertinimo rodiklius Gerai ū
5.3. lv kd tos tik kai kurios užduotvs a al sutartus vertinimo ro— . .

_ _.
Y Y . p g Patenkinamai Ddiklius

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartos vertinimo rodiklius Nepatenkinainaį !]

6. Kompetencijos,kurias norėtų tobulinti
6.1. Edukacinių inovacijų vadybos kompetencija.
6,2. Partnerystės ir bendravimo kompetencija.

: \\.č '. ,

Mokyklos direktorė „Mfččy Regina Miežiene 2019-01-30
/

IV SKYRIUS
VERTINIMOPAGRINDIMASIR SIULYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:
Pritarta 2018 metų vadovo veiklos ataskaitai ir siūloma vertinti labai gerai, kadangi vadovo veikla

subūrė bendruomene tėvų (globėjų) įtraukimui į ugdymo procesa, neformaliojo ugdymo veiklas bei
sprendimų priėmimui dėl mokyklos veiklos tobulinimo. (Mokyklos tarybos posėdžio protokolas (reg.
2019-01-23 Nr. V3-2)).

Mokyklos tarybos pirmininkė Vida Plechavičienė 2019—02—01

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos direktorės Reginos Miežienes 2018 metų veiklos užduotys
įvykdytos ir viršyti kai kurie sutarti vertinimo rodikliai, pasiekta geresnių rezultatų, pagerinta mo-
kyklos veikla: išplėtota neformaliojo vaikų švietimo veikla — 78 proc. mokiniu aktyviai dalyvauja
neformaliojo švietimo veiklose; atnaujintos ir modernizuotos edukacines erdves; patobulintas peda—
gogų komandinio darbo metodas (kolegialus grįžtamasis ryšys) siekiant gerinti pamokos kokybę.
20l8 metais mokyklos bendruomenė aktyviai įsitraukė į Visos dienos mokyklos modelio bando-

maji projektą.
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Siūloma Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos direktorės Reginos Miežienes 2018metų veiklą iver—
tinti labai gerai ir nustatyti 20 proc. pareiginės algos kintamąją dali.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Svietimo. kultūros ir sporto departamento .

Švietimo skyriaus vedėja
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KITU METU VEIKLOSUŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitų metų užduotys

Užduotys Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama. ar
nustatytos užduotys įvykdytos)

Asmenybės ūgtis.
9.l. Pagerinti mokinių
pasiekimus.

9.1.1. Pagerinti mokinių pa-
siekimų rezultatai.

9.1.l.1. Nacionalinio mokinių pasie—
kimų patikrinimo paskutinių 2 metų
rezultatai pagerėjo nuo 1% iki 3%.
9.1.l.2. Standartizuotų testų mokinių
rezultatai skaitymo ir matematikos
srityse, lyginant su 2018 m., pagerėjo
nuo 1% iki 3%.
9.1.l.3 Metinio vertinimo rezultatai
98% atitiko nacionalinio mokinių pa-
siekimų patikrinimo rezultatus.

9.1.2. Teikiama sisteminga ir
veiksminga švietimo pa-
galba.

9.1.2.l. Pedagoginės psichologines
tarnybos rekomenduota logopedo,
specialiojo pedagogo pagalba buvo
teikiama lOO% mokiniams, turin—
tiems specialiųių ugdymosi poreikių.
9.1.22. Pailgintos dienos grupių
veikla tenkino 93% mokinių irjų tėvų
(globėju) poreikius.

Ugdymasūs).
9.2. Didinti neforma-
liojo švietimo paslaugu
įvairovę.

9.2.1. Patenkintas mokinių
saviraiškos poreikis.

9.2.l.l. Padidėjo neformaliojo švie—
timo programų pasiūla. Mokiniams
pasiūlyta l nauja neformaliojo švie—
timo programa.

9.2.2. Įgyvendintos nefor—

maliojo ugdymo programos
įtraukiant į veiklas sociali-
nius partnerius.

9.2.2.l. Pasirašytos ne mažiau kaip
viena bendradarbiavimo sutartis su
Siaulių miesto sporto centru.
92.22. Pravestos ne mažiau kaip 2
pamokos per metus, išvykstant į Šiau—

lių miesto sporto centrus ir 4 pamokos
— treneriams atvykstant į mokyklą.



Ugdymo(si) aplinka.
9.3. Plėtoti motyvuojan—
čią ugdymo(si) aplinką.

9.3.1. Organizuotos edukaci-
nės veiklos už mokyklos
ribų.

9.3.l.l. 93% mokinių dalyvavo bent
vienoje edukacinėje veikloje už mo—

kyklos ribų, naudojantis „Kultūros
paso“ paslaugomis.

9.3.2. įdiegta skaitmenine
mokymosi aplinka „Eduka
klasė“.

93.23. Mokykloje įrengta kompiute-
rių klasė (klasėje 15 kompiuterių).
9.3.22. 90% mokytojų ugdymo pro—
cese naudojo skaitmenine mokymosi
aplinka „Eduka klase“.
93.23. 50% mokytojų siekė pamo—
kos tikslų. įgyvendino mokymosi už-
davinius, individualizavo užduotis
gabiemsmokiniams, stiprino mokinių
mokymosi motyvacija.
93.24. Padaugėjo mokytoj ų pravesto
pamokų, kuriose panaudojamos skait-
meninės mokymosi aplinkos nuo 1%
iki 3%.

Gyvenimas mokykloje.
9.4. Stiprinti bendruo-
menės tarpusavio ryšį,
kurti patrauklia kultū-
rine aplinka, puoselėjant
bendruomenines tradici-
jas.

9.4.1. Įtraukti mokinių tėvai
(globėjai), jų šeimos, kuriant
ir puoselėjant mokyklos tra-
dicijas.

9.4.1 .l. Pravesti ne mažiau kaip 3 tra-
diciniai renginiai. lšjų po vieną: ša-
lies — „Gamtos labirintai“, Šiaulių
krašto — mokiniu gamtosauginė kon—

ferencija „Miškas. Kas tai?“, mo-
kyklos — šventė bendruomenei „Trijų
kartų žiedas“.
9.4.l.2. Įgyvendinti tradiciniai bend»
ruomenės projektai: „Kalėdų belau-
kiant“, „Velyku margučių įvairove“.
9.4.l.3. Į tradicinių renginiu paren—
gima įtraukti 25%mokinių šeimos na—

rių buvo įtraukti.
Lyderystė ir vadyba.
9.5. Įdiegti patobulintą
mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo modelį.

9.5.1. Mokykloje įdiegtas ir
įgyvendinamas patobulintas
mokytojų etatinio darbo ap-
mokėjimo modelis.

9.5.l.l. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. vi-
siems mokytojams taikomas patobu—
lintas etatinio darbo apmokėjimo mo—
delis.

l
9.5.12.Mokytojų darbo sutartyse pa-
keistos darbo ir apmokėjimo sąlygos.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali tu-
rėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

Savivaldybės meras

l0.l. Zmogiškieji faktoriai (nedarbingumas dėl ligos ir kt.).
l0.2. Negautas finansavimas.
103. Laiku neparengti teisės aktai arbajų kaita.

Artūras Visockas 2019—02-1 l



Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus siūlymas:
Pritarti 2019 metų veiklos užduotims.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
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