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Piniava
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinamas Piniavos mokyklos-darželio 2017–2022 m. strateginio plano ir 2018 m. veiklos plano tikslas –
ugdymo turinio planavimo ir kokybiško įgyvendinimo tobulinimas.
Pagerinta mokyklos-darželio teikiamų paslaugų kokybė. Įdiegta elektroninė Eduka sistema, dėl to mokytojai ir
tėvai (globėjai, rūpintojai) gali stebėti individualią mokinio pažangą, ugdymo procesas efektyviau
individualizuojamas ir diferencijuojamas, naudojami inovatyvūs ugdymo metodai. Atnaujinta gamtos ir
technologinių mokslų mokymo(si) aplinka iš Europos regioninės plėtros fondo gautomis gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis. Įvertinus NMPP testų rezultatus mokytojai susitelkė mokinių skaitymo įgūdžių ir mokėjimo
mokytis kompetencijos ugdymui, dėl to nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 1–4 klasių mokiniai lietuvių kalbos pradėjo
mokytis pagal vadovėlius „Taip“ (vadovėlių metodinė sandara orientuota į vaiko savarankiškumą, patirtiniu
ugdymu grįstą mokymąsi, įvairių gebėjimų vaikai mokosi pagal pasirinktas mokymosi strategijas ir taip lavina
mokėjimo mokytis kompetenciją).
Viena vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja atestuota ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko
kvalifikacinei kategorijai.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui išleista 764 Eur (SB lėšos), vaikų edukacinėms išvykoms – 926 Eur (SB ir MK
lėšos).
Pradėta mokyklos-darželio priestato statyba (finansuojama Valstybės biudžeto lėšomis): priestate bus įrengtos 2
ikimokyklinio ugdymo grupės, sporto salė ir Piniavos biblioteka. Priestatas reikalingas patenkinti norinčiųjų
lankyti poreikį – eilėje į ikimokyklinio ugdymo grupes laukia 41 vaikas.
Sudarytos palankios sąlygos vaikų socializacijai ir saviraiškai. Veikė 13 neformaliojo vaikų švietimo būrelių, juos
lankė 100 proc. 1–4 klasių mokinių. Pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai lanko tėvų
(globėjų, rūpintojų) lėšomis finansuojamus anglų kalbos ir pramoginių šokių būrelius. 100 proc. 1–4 klasių
mokinių dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos akredituotoje Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo, smurto
prevencijos programoje „Antrasis žingsnis“. Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo projektuose: Piniavos
bibliotekos projekte „Šiaurės herojai“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos projekte „Atsakingas maisto
vartojimas“, Kelmės r. pedagoginės psichologinės tarnybos projekte „Žaidimai moko“, Panevėžio „Žemynos“
progimnazijos projekte ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2018“, Panevėžio rajono PPT prevenciniame
projekte „Sveikatos akademija“, Panevėžio m. Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio projekte „Sniego
karalystė-2018“. Taip pat dalyvavo akcijose: Panevėžio gamtos mokyklos akcijoje „Gamtos kraitelė“, šalies
akcijoje „Metų knygos rinkimai“, mokyklos-darželio ir Panevėžio gyvūnų globos draugijos akcijoje „Šuniukas
vizgina uodegą“.
2017–2018 m. m. mokiniai dalyvavo šalies, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose ir
laimėjo prizines vietas: rajone dalyvavo 18 mokinių , prizinių vietų – 16, šalyje – 67 mokiniai, prizinių vietų – 17,
tarptautiniuose – 13 mokinių, prizinių vietų – 3.
Siekiama mokyklos materialinių išteklių tobulinimo. Pradėta mokyklos-darželio priestato statyba bei lauko
aplinkotvarkos darbai, teritorija aptverta 1,5 m aukščio tvora. Priestato statyba (I etapas) planuojama baigti
2019 metų vasarą, sporto salės statyba (II etapas) – 2020 m. vasarą. Priestato statybai skirta 492 706 VB lėšų.
Visi mokyklos-darželio mokiniai aprūpinti vadovėliais, 2018 m. vadovėlių nupirkta už 1 390,65 Eur (MK lėšos).
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėms nupirkta ugdymo priemonių už 2 500 Eur (spec. lėšos). Iš
Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro gauta gamtos ir technologinių mokslų priemonių už
2 666 Eur.
Surinkta 1 200 iš bendruomenės narių, rėmėjų paramos (2 proc. pajamų mokesčio įnašai). Mokyklos-darželio
tarybos nutarimu lėšos bus panaudotos lauko žaidimų aikštelėms įrengti.
Tikslas – stiprinti tradicinius, inicijuoti (plėtoti) naujus mokyklos ryšius, bendradarbiaujant su mokyklos-darželio
bendruomene.

Patobulinta mokyklos-darželio veikla didinant atvirumą bendruomenei. Mokytojų darbo grupės ir komandos
surengė 18 renginių ikimokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių bendruomenėms. Vyko visuotinis tėvų
(globėjų, rūpintojų) susirinkimas, kuriame pristatytos mokyklos-darželio veiklos kryptys, prioritetai ir aktualijos.
1–4 klasių renginyje „Voro vestuvės“ dalyvavo daugiau nei 100 mokyklos-darželio bendruomenės narių. Visose
grupėse ir klasėse vyko tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, individualūs pokalbiai. Informacija apie mokinių
pažangą bei veiklos aktualijas kasdien pateikiama el. dienyne Eduka.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais buvo diegiamos efektyvios ugdymo ir prevencijos priemonės.
Mokyklos-darželio bendruomenė aktyviausiai bendradarbiavo su Piniavos bibliotekininke. Bibliotekininkės
iniciatyva vyko renginiai „Laimė yra lapė“, Metų knygos rinkimai, susitikimas su rašytoja E. Daciūte ir dailininke
A. Kiudulaite, susitikimas su muziejininku A. Daukša. 2 klasės mokiniai dalyvavo Panevėžio „Žemynos“
progimnazijos projekte ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2018“, Panevėžio rajono PPT prevenciniame
projekte „Sveikatos akademija“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos projekte „Atsakingas maisto
vartojimas“. Kartu su Panevėžio apskrities priešgaisrinės tarnybos pareigūnais mokykla-darželis surengė akciją
„Moksleivi, būk saugus“. Mokykla-darželis gavo grįžtamąją informaciją apie buvusių mokyklos-darželio mokinių
pasiekimus iš Panevėžio Rožyno progimnazijos ir Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
vadovaujantis
(toliau –
Siektini rezultatai
vertinama, ar
užduotys)
nustatytos užduotys
įvykdytos)
2.1. Bendrojo
duomenų
apsaugos
reglamento
įgyvendinimas

Atnaujinti
dokumentai,
reglamentuojantys
asmens duomenų
rinkimą ir saugojimą

Darbuotojai
supažindinami su
atnaujinta Asmens
duomenų saugojimo
politika

2.2. Ugdymo
aplinkos ir sąlygų
gerinimas

Mokyklos-darželio
priestato statyba

Bus geros ugdymo(si)
sąlygos

2.3. Kurti ir
plėtoti lauko
edukacines erdves

Atnaujinti vaikų
žaidimų aikšteles.
Vykdyti higienos
normų reikalavimus

Vaikų žaidimų aikštelės
atitiks higienos normų
reikalavimus

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

2.1.1. Direktoriaus 2018 m. rugsėjo
21 d. įsakymu Nr. V-45 patvirtintos
Piniavos mokyklos-darželio asmens
duomenų apsaugos tvarkymo taisyklės,
Piniavos mokyklos-darželio mokinių
asmens duomenų apsaugos tvarkymo
taisyklės.
2.1.2. Pasirašyta paslaugų teikimo
sutartis su duomenų apsaugos
pareigūnu.
2.1.3. Su duomenų apsaugos
reglamento dokumentais supažindinti
mokyklos-darželio darbuotojai,
dokumentai paskelbti mokyklosdarželio tinklalapyje
piniavosdm.jimdo.com.
2018 metų liepos mėnesį pradėta
mokyklos-darželio priestato statyba
(I etapas): priestate bus įrengtos
2 ikimokyklinio ugdymo grupės,
sporto salė ir Piniavos biblioteka.
Priestato statybai skirta 492 706 VB
lėšų. I etapo darbai planuojami baigti
2019 m. vasarą.
2018 m. spalio mėn. pradėti vykdyti
mokyklos-darželio aplinkotvarkos
darbai: užtverta 1,5 m aukščio tvora,
įrengti automatiniai kiemo vartai,
keičiamos senos šaligatvių plytelės,

vaikų žaidimų
aikštelėms
Paruošti lauko
žaidimų aikštelių
įrenginius metinei
patikrai

nugriauta sena pavėsinė, padėti
pagrindai naujai pavėsinei, paruošti
pagrindai automobilių stovėjimo
aikštelei. 2019 m. kovo–gegužės mėn.
planuojama pastatyti naują pavėsinę ir
įrengti lauko žaidimų aikštelę,
sutvarkyti šaligatvius.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. –
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
Mokykloje-darželyje įvesta Mokytojų darbo
apmokėjimo sistema

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Mokyklos-darželio mokytojų darbo atlygis
skaičiuojamas pagal pareigybes: mokytojų
veikla skirstoma į pamokų vedimą,
pasirengimą pamokoms bei darbą su
bendruomene

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Užduotys
Siektini rezultatai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
4.1. –

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

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

Pažymimas atitinkamas
langelis

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

Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencija (gebėjimas siekti, kad būtų taikomi tinkamiausi
ugdymo metodai; stiprinti bendruomenės nuostatą, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti gerų mokymosi
rezultatų)

Direktorė

AlvidaTamošiūnienė

2019-01-22

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Įvertinimas – labai gerai (užduotys įvykdytos ir viršijo kai
kuriuos sutartus vertinimo rodiklius). Mokykloje-darželyje atnaujinti dokumentai, reglamentuojantys

asmens duomenų rinkimą ir saugojimą. Pradėta mokyklos-darželio priestato statyba bei pradėti lauko
žaidimų aikštelių atnaujinimo darbai. Mokykloje-darželyje įvesta Mokytojų darbo apmokėjimo sistema.
Siūlymas – 2019 m. tęsti dviejų tų pačių 2018 m. užduočių „Ugdymo aplinkos ir sąlygų gerinimas“ ir „Kurti
ir plėtoti lauko edukacines erdves“ vykdymą.
Mokyklos-darželio tarybos pirmininkas

2019-01-22

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos numatytos ir
papildomos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.

Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

2019-02-27

Labai gerai

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Gerinti
ugdymo aplinką ir
sąlygas

Pastatytas
mokyklos-darželio
priestatas

9.2. Kurti ir plėtoti Įrengta nauja lauko
lauko edukacines
žaidimų aikštelė.
erdves
Lauko žaidimų
aikštelių įrenginiai
paruošti metinei
patikrai
9.3. Tobulinti
Mokyklojevadovavimą
darželyje įrengta
ugdymui ir
„Išmanioji klasė“
mokymuisi

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
2019 m. vasarą baigta mokyklos-darželio priestato statyba
(I etapas): priestate įrengtos 2 ikimokyklinio ugdymo
grupės ir Piniavos biblioteka. 2019 m. rugsėjo 1 d. į
mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo grupes patenka
40 eilėje laukusių vaikų
2019 m. gegužės mėn. įrengta naują lauko žaidimų aikštelė:
pastatyta nauja pavėsinė, sumontuoti žaidimų įrenginiai,
įrengta minkšta danga
Mokykloje-darželyje įrengta „Išmanioji klasė“. Taikomi
inovatyvūs ugdymo metodai ir interaktyvios ugdymo
priemonės. Diferencijuojamas, individualizuojamas ir
suasmeninamas ugdymas

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. Finansinių išteklių trūkumas
10.2. Žmogiškieji faktoriai
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2019-02-27

Susipažinau.
Direktorė

Alvida Tamošiūnienė

2019-02-27

