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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos-darželio 2018 m. veiklos plane atsispindėjo 2017–2021 metų strateginio plano kryptys
ir tikslai. Gerinant ugdymo kokybę 1–4 klasių mokiniams sudarytos tinkamos sąlygos mokėjimo
mokytis kompetencijos ugdymui – vaikai savarankiškai dirbo naudodamiesi skaitmeninėmis
mokymo priemonėmis EDUKA klasė, EMA pratybos, įsigyti nauji matematikos ir lietuvių kalbos
vadovėliai „TAIP!“, mokomoji medžiaga skatina mokinius mokytis tyrinėjant. Visi ugdytiniai
dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose netradicinėse aplinkose – Ramygalos malūne ir klube
„Savos erdvės“, Kraštotyros muziejuje, bibliotekoje.
Įvertinus vaikų ugdymosi poreikius, parenkamas tinkamas ugdymo turinys. Vaikams teikiama
pagalba padeda pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų. Mokykla-darželis sėkmingai dalyvavo
Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime 2018 m. 4 klasės mokinių pasiekimai pagal
surinktų taškų vidurkį (matematika – 75,4 %, skaitymas – 76,4 %, rašymas – 83,3 %, pasaulio
pažinimas – 63,1 %) yra aukštesni už šalies vidurkį. 2 ir 4 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo rezultatai leido įvertinti mokyklos-darželio ir klasių stipriąsias ir silpnąsias sritis,
numatyti veiklas geresniems mokinių pasiekimų rezultatams pasiekti.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama kvalifikuota pagalba, pritaikomas
ugdymo turinys. Užsiėmimus mokiniams patyčių prevencijos tema vedė Pedagoginės
psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė.
Vykdytas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas psichikos sveikatos
stiprinimo, savižudybių, patyčių ir smurto prevencijai „Spalvotas vaikystės pasaulis“. 1–4 klasių
visi mokiniai dalyvavo tęstinėje prevencijos programoje „Antras žingsnis“, kurios medžiaga buvo
įsigyta iš šio projekto lėšų. Ikimokykliniame amžiuje į ugdomąją veiklą integruojama Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programa ir Socialinio emocinio ugdymo programą „Kimochis“.
Atnaujintos vidaus erdvės – perdažytas koridorius, pakeistos vidaus ir lauko durys, atnaujinta
jungtinės grupės rūbinėlė. Atlikus žaidimų aikštelės techninį patikrinimą pašalinti Higienos
normos reikalavimų neatitinkantys įrenginiai. Dėl negauto papildomo finansavimo neįsigyti nauji
lauko žaidimų įrenginiai.
Nuosekliai stiprinta partnerystė su ugdytinių tėvais (globėjais), vietos bendruomene bei
socialiniais partneriais. Kartu su Paįstrio kultūros centro Bernatonių padaliniu organizuota
Užgavėnės, Šeimos šventė, Mokyklos 80-mečio šventė ir Kalėdinis renginys. Ugdytiniai kartu su
Bernatonių bibliotekos bibliotekininke dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose,
mokykloje-darželyje dirbo savanorė iš Ukrainos.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
(toliau – užduotys)
vertinimo rodikliai
(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos
užduotys
įvykdytos)
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1.1. Modernizuoti
ugdymo aplinką

Sudarytos HN
reikalavimus
atitinkančios
saugios sąlygos
aktyviai vaikų
veiklai

1.1. Mokyklojedarželyje
atnaujintos vidaus
patalpos
(koridorius ir
jungtinės grupės
rūbinėlė), įrengta
HN reikalavimus
atitinkanti žaidimų
aikštelė

1.2. Plėtoti
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais

Glaudesni ryšiai su
Bernatonių
bendruomene ir
biblioteka.
Tęsiamas
bendradarbiavimas
su Alfonso
Lipniūno kultūros
centru ir kitomis
įstaigomis

2.1. Organizuota
Mokyklos diena,
minint mokyklos
80-metį, ir
Kalėdinis renginys
bei ugdytinių
kūrybinių darbų
paroda Bernatonių
bendruomenės
namuose.
2.2. Dalyvauta
bendruose Šiaurės
šalių bibliotekų
savaitės
renginiuose bei
kitų socialinių
partnerių veiklose.
2.3. Mokykladarželis partnerio
statusu dalyvaus
Alfonso Lipniūno
kultūros centro
koordinuojamame
Europos savanorių
tarybos projekte

1.3. Įgyvendinti
Asmens duomenų

Įstaigoje užtikrintas
Asmens duomenų

3.1. Supažindinta
bendruomenė su

Atnaujintas mokyklos-darželio
koridorius, pakeistos lauko ir
vidaus patalpų durys.
Savivaldybės tarybos 2018 m.
gegužės 30 d. sprendimas
Nr. T-107 „Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės tarybos 2018 m.
vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20
„Dėl Panevėžio rajono
savivaldybės 2018 metų biudžeto
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Mokyklos-darželio darbuotojai
atnaujino jungtinės grupės
rūbinėlę.
Užtikrinant HN reikalavimus
atitinkančias saugias sąlygas
aktyviai vaikų veiklai kieme
išmontuoti šių reikalavimų
neatitinkantys seni žaidimų
įrenginiai.
Mokyklos-darželio darbuotojas
pagamino naujas balansines
sūpynes
Organizuota Mokyklos 80-mečio
šventė, Kalėdinis renginys
Bernatonių bendruomenės
namuose (direktoriaus 2018 m.
birželio 22 d. įsakymas Nr. V1-49
ir 2018 m. gruodžio 18 d.
įsakymas Nr. V1-90 „Dėl
netradicinio ugdymo dienos“.
(https://bernatoniumd.jimdo.com/)
Kartu su Bernatonių bibliotekos
vyresn. bibliotekininke Lina Rima
Šatiene organizuota Šiaurės šalių
savaitė
(https://bernatoniumd.jimdo.com/)
Jungtinės grupės ugdytiniai
dalyvavo Raguvos lopšeliodarželio „Skruzdėliukas“
socializacijos projekto
„Skruzdėliuko dėlionė.
Tyrinėjimų pasaulyje“ veiklose.
(https://bernatoniumd.jimdo.com/)
Baigtas vykdyti projektas kartu su
Alfonso Lipniūno kultūros centru
„DRAUGE AUK“, kurio metu
mokykloje-darželyje dirbo
savanorė Ilona Trockaja iš
Ukrainos
(https://bernatoniumd.jimdo.com/)
Bendruomenė supažindinta su
pasikeitusiais reikalavimais
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apsaugos
reglamentą

apsaugos
reglamento
reikalavimų
laikymasis

1.4. Atnaujinti
Ikimokyklinio
ugdymo
programos

Ikimokyklinio
ugdymo programa
atnaujinta
vadovaujantis
Ikimokyklinio
ugdymo
metodinėmis
rekomendacijomis

pasikeitusiais
reikalavimais
asmens duomenų
apsaugos srityje.
3.2. III. ketv.
atnaujinti vidaus
teisės aktai asmens
duomenų apsaugos
klausimais.
3.3. Nustatytos
procedūros, kaip
bus prašymas,
gaunamas ir
užfiksuojamas
duomenų subjekto
sutikimas dėl
asmens duomenų
panaudojimo
konkrečiais
tikslais.
3.4. Paskirtas
darbuotojas, kuris
atliks asmens
duomenų apsaugos
pareigūno
funkcijas
4.1. Patvirtinta
Ikimokyklinio
ugdymo programa

asmens duomenų apsaugos srityje
(Mokyklos-darželio
bendruomenės susirinkimo
2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio
protokolas Nr. V6-2).
Atnaujinti teisės aktai asmens
duomenų apsaugos klausimais,
atnaujintos Ikimokyklinio,
Priešmokyklinio ir Pradinio
ugdymo(si) sutartys (direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas
Nr. V1-56 „Dėl Mokymosi
sutarčių patvirtinimo“),
atnaujintos Asmens duomenų
tvarkymo taisyklės (direktoriaus
2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas
Nr. V1-70 „Dėl Asmens duomenų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Sudaryta sutartis su Asmens
duomenų apsaugos pareigūnu

Atnaujinta ir direktoriaus 2018 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. V1-54
„Dėl Ikimokyklinio ugdymo
programos atnaujinimo“
patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo
programa „Vaikystės keliu“.
Programai pritarė Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
(2018-08-22 raštas
Nr. (25.2.1.)-SD8-191 „Dėl
pritarimo ikimokyklinio ugdymo
programoms“

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Sudarytos HN reikalavimus
2018-06-15 raštu Nr. V3-130 „Dėl lėšų skyrimo
atitinkančios saugios sąlygos aktyviai
žaidimų aikštelės atnaujinimui“ kreiptasi į
vaikų veiklai
Savivaldybės tarybą, tačiau lėšos nebuvo skirtos
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Mokytojų darbo apmokėjimo sistemos
įgyvendinimas

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d įsakymu
Nr. V1-57 atnaujinta Mokyklos-darželio
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
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apmokėjimo sistema
Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. V1-60 patvirtinti atnaujinti pareigybių
aprašymai

3.2. Atnaujinti pedagoginių darbuotojų
pareigybių aprašymai

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1. Koreguotų
užduočių nebuvo
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
Užduočių įvykdymo aprašymas
langelis
Labai gerai ☐
Gerai X
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

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

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencija
6.2. Mokėjimo mokytis kompetencija
Direktorė

Irma Vareikienė

2019-01-16

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Veiklą siūloma vertinti gerai.
Mokyklos-darželio tarybos pirmininkė

2019-02-07

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama gerai. Numatytos
užduotys iš esmės įvykdytos, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

Gerai

2019-02-27

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

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
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9.1. Tęsti lauko ir vidaus erdvių
kūrimą ir atnaujinimą
9.2. Užtikrinti kiekvieno vaiko
individualią pažangą ir tinkamą
pagalbos teikimą

9.3. Skatinti mokytojus rengti
projektus ir aktyviai dalyvauti
socialinių partnerių
organizuojamose veiklose

vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Sudarytos estetiškos ir
1.1. Atnaujintos klasių
saugios aplinkos vaikų
rūbinėlės, įsigyta lauko žaidimų
ugdymui ir sportinei
įrenginių, atitinkančių Higienos
veiklai organizuoti
normos reikalavimus
Ugdomojoje veikloje
2.1. Parengta ir patvirtinta
sėkmingai veikia mokinių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir
pasiekimų ir pažangos
pradinį ugdymą apimanti
vertinimo sistema.
Mokinių pasiekimų ir pažangos
Pedagoginėje
vertinimo sistema.
psichologinėje tarnyboje 2.2. Atnaujintas švietimo
įvertinti mokinių
pagalbos gavėjų sąrašas,
ugdymosi poreikiai,
parengtos reikiamos ugdymo
teikiama kvalifikuota
programos, teikiamos
pagalba
konsultacijos mokiniams,
tėvams (globėjams) ir
mokytojams
Parengtas ir įgyvendintas 3.1. Gavus finansavimą
Visuomenės sveikatos
įgyvendintas Visuomenės
rėmimo specialiosios
sveikatos rėmimo specialiosios
programos projektas.
programos projektas.
Vykdomos bendros
3.2. Partnerio statusu dalyvauta
projektinės veiklos kartu 1–2 socialinių partnerių
su socialiniais partneriais projektuose

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. Negautas reikiamas finansavimas projektų veikloms vykdyti.
10.2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2019-02-27

Susipažinau.
Direktorė

Irma Vareikienė

2018-02-27

