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Karsakiškis
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Pokyčiams įgyvendinti ir veiklai tobulinti 2016–2019 metų mokyklos strateginiame plane ir
2019 m. veiklos plane buvo numatyti tikslai ir uždaviniai.
Pirmasis tikslas – nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas. Visi mokytojai dalyvavo dalykų
profesinės kompetencijos tobulinimo seminaruose. Buvo vykdoma administracinė priežiūra,
aptartos stebėtos pamokos. Vyko darbas metodinėse grupėse, buvo dalijamasi gerąja patirtimi,
aptariama metodinė literatūra. Siekiant fiksuoti mokinio asmeninę pažangą sudaryti mokinių
individualūs aplankai. Mokyklos pažangos vidurkis išaugo 1 %.
Antrasis tikslas – mokyklos kultūros formavimas. Į ugdomąją veiklą buvo įtraukti mokinių
tėvai (globėjai, rūpintojai). Sėkmingai baigtas vykdyti „Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo
sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Eco-friendly activities at schools“
(ekologinės veiklos mokyklose).
Trečias tikslas – modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas. Buvo tęsiamas Olweus
patyčių prevencinės programos įgyvendinimas. Atlikus auditą, mokyklai suteiktas Olweus
mokyklos vardas. Laimėti ir įgyvendinti Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos,
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros programos projektai. Aktyviai dalyvauta šalies
sveikatinimo projektuose: „Sveikatiada“, „Gyvas vanduo“. Renovuota mokyklos valgykla,
pradinių klasių mokinių tualetai bei prausykla Tiltagalių skyriuje, pakeistas Karsakiškio mokyklos
kaminas.
Už bendrystės ir pažinimo džiaugsmo puoselėjimą Mokyklos 100-ųjų veiklos metinių proga
gautas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimas.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. Parengti ir
Numatytos ir
Parengta ir įgyvendinta
įgyvendinti mokinio įgyvendintos
mokinio individualios
individualios
priemonės mokinio pažangos stebėjimo sistema
pažangos stebėjimo
individualiai
sistemą
pažangai gerinti
1.2. Parengti
Sukurtas strateginis IV ketvirtį parengtas
mokyklos strateginį
planas
mokyklos strateginis planas
planą
1.3. Kurti modernią, Ugdymo aplinkos
Atnaujintos Tiltagalių
sveiką ir saugią
gerinimas, lauko
skyriaus lauko žaidimų
vaikų ugdymo(si)
žaidimų aikštelių ir aikštelės ir įrenginiai

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai
Direktoriaus
2019-09-03
įsakymas
Nr. V-99
Neįvykdyta
Saugios ir
patrauklios
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lauko aplinką

įrenginių
atnaujinimas

vaikams lauko
žaidimų aikštelės

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Parengti mokyklos strateginį planą
Parengti planą netikslinga, nes Panevėžio rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d.
sprendimu Nr. T-272 Karsakiškio Strazdelio
pagrindinė mokykla baigia savo veiklą kaip
juridinis asmuo
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Mokyklos šimtmečio paminėjimas
Šventiniai renginiai atskleidė mokyklos
bendruomenės kūrybiškumą
3.2. Įgyvendintas „Erasmus+“ tarptautinis projektas Mokiniai pagilino anglų kalbos žinias,
„Ekologinės veiklos mokykloje“
įgijo žinių apie gamtosaugą, ekologiją,
išmoko rūšiuoti
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. Nebuvo.
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 ☐
Gerai X
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo
6.2. Mokėjimo mokytis
Direktorė

Jolanta Grinkienė

2020-02-03

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Mokyklos taryba pritaria direktoriaus metų veiklos
ataskaitai ir siūlo direktoriaus įvykdytas užduotis vertinti „Labai gerai“, nes visos metų užduotys
įvykdytos bei įvykdytos dvi papildomos.
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Mokyklos tarybos pirmininkė

2020-02-03

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama gerai. Iš esmės įvykdytos
numatytos užduotys.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2020-02-27

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas Gerai.

IV SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. 2020 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
9.1. Vykdyti Panevėžio r.
Karsakiškio Strazdelio
mokyklos reorganizavimą.
9.2. Atnaujinti Tiltagalių
skyriaus maisto gaminimo
patalpas ir įrangą.
9.3. Atnaujinti ikimokyklinio
ugdymo grupės patalpas.

Siektini rezultatai
Mokyklos
reorganizavimas.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Sėkmingas mokyklos
reorganizavimas.

Mokinių maitinimo
sąlygų gerinimas.

Atnaujintos patalpos ir įranga.

Saugios ugdymo(si)
aplinkos kūrimas.

Suremontuota ikimokyklinio
ugdymo grupė.

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. Darbuotojo liga.
10.2. Teisės aktų kaita ar jų nebuvimas.
10.3. Nepakankamas finansavimas.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2020-02-27

Jolanta Grinkienė

2020-02-27

Susipažinau.
Direktorė

