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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys atitiko 2015–2019 metų strateginio
plano tikslus: organizuoti kokybišką, lankstų ugdymo(si) procesą atviroje kaitai,
bendruomeniškoje aplinkoje; nuolat atnaujinti ir tikslingai naudoti informacinių technologijų
bazę. Dauguma mokytojų geba organizuoti veiksmingą mokinių ugdymą, atsižvelgiant į mokinių
ugdymo(si) stilius. Ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas, atsižvelgiant į
mokinių gebėjimus ir poreikius. Dešimčiai mokinių dėl individualių poreikių pagal Pedagoginės
psichologinės tarnybos išvadas pritaikomos ugdymo programos. Tai sudaro 22 % bendro mokinių
skaičiaus. Mokinių apklausos rodo, jog 85 % ugdytinių pasisakė, kad mokytojai jiems padeda
mokytis, taiko individualias užduotis. 10 klasės mokiniai sėkmingai įveikė pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimą ir baigė pagrindinio ugdymo programą. Lietuvių kalbos ir literatūros žinių
ir gebėjimų vidurkis – 6,8 balo, matematikos – žemesnis – 4,2 balo. Džiugina nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 2 klasės mokiniai puikiai atliko skaitymo (teksto
suvokimo užduotis), geros 4 klasės mokinių matematikos, skaitymo, bei pasaulio pažinimo
žinios. 6 klasės mokiniai parodė gerus skaitymo rezultatus. Dalyvavusieji nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinime pasiekė patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygius.
Atnaujinti IKT ištekliai 2 pradinių klasių kabinetuose, užsienio kalbų kabinete. Pradinių klasių ir
užsienio kalbos (anglų k.) mokytojai aktyviai naudoja EDUKA klasės informacinę bazę.
Didelis dėmesys skirtas kompleksinės švietimo pagalbos teikimui. Pedagoginėje psichologinėje
tarnyboje įvertinti 5 mokinių specialieji ugdymo(si) poreikiai ir nustatytas jų lygis. Specialiojo
pedagogo pagalba buvo teikiama 11 mokinių, 4 mokiniams teikiama mokytojo padėjėjo pagalba.
Socialinis pedagogas pagalbą teikia beveik visai mokyklos bendruomenei. 3 mokiniams
Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo teiktos individualios psichologo konsultacijos.
Mokykla toliau tęsė „Olweus“ patyčių ir smurto prevencijos programą, kuri bendram tikslui
sutelkė visą mokyklos bendruomenę. Bendruomenė geba geriau pastebėti ir reaguoti į patyčias,
keičiasi bendruomenės nuostata į patį patyčių reiškinį.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
Siektini
vadovaujantis
(toliau – užduotys)
rezultatai
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1. Tinkamai valdyti
Užtikrintas
1.1. Vadovaujantis
įstaigos finansinius
sklandus
naujausiais teisės
ir žmogiškuosius
mokytojų
aktais iki 2019-08-31
išteklius.
etatinio darbo
iš dalies pakeičiama
užmokesčio
darbo apmokėjimo

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
1.1.1. 2019 m. rugpjūčio
30 d. įsakymas
Nr. (1.3)V-42 „Dėl
Mokyklos darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
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sistemos
II etapo
įgyvendinimas.

2. Parengti ir
įgyvendinti bent
vieną Vaikų
socializacijos,
Smurto ir patyčių
prevencinių
programų projektą.

Parengtas ir
įgyvendintas
Vaikų
socializacijos
programos
projektas.

3. Efektyvinti
pedagoginės,
psichologinės,
socialinės pagalbos
teikimą mokyklos
bendruomenei
siekiant geresnių
ugdymo(si)
rezultatų.

Teikiamos
pagalbos
specialistų
konsultacijos
šeimoms ir
mokiniams.

sutartis, darbo apmokėjimo
sistemos dalinio
pakeitimo“
1.1.2. 2019 m. rugsėjo 9 d.
įsakymu Nr. (1.3)V-53
patvirtintas Panevėžio r.
Berčiūnų pagrindinės
mokyklos mokytojų
pareigybių sąrašas.
1.1.3. Papildytos mokytojų
darbo sutartys.
2.1. Gautas
2.1.1. Gautas finansavimas
finansavimas,
– 450 Eur projekto „Į
inicijuotos ir
emocijų pasaulį žengiu
organizuotos projekte drąsiai“ veiklai.
numatytos veiklos.
2.1.2.Pravesta 1 dienos
Laiku ir tinkamai
stovykla.
parengtos finansinės
2.1.3. Edukacinė išvyka į
bei veiklos ataskaitos. Anykščius.
2.1.4. Edukacinis
užsiėmimas Emocijų
studijoje Panevėžyje.
2.1.5. Dailės terapijos
užsiėmimas.
Veikloje dalyvavo visa
mokykla (59 mokiniai).
3.1. Teikiamos
3.1.1. Pedagoginėje
pagalbos specialistų
psichologinėje tarnyboje
konsultacijos šeimoms įvertinti 5 mokinių
ir mokiniams.
specialieji ugdymo(si)
3.2. 2 šeimoms buvo
poreikiai ir nustatytas jų
taikoma atvejo
lygis.
vadyba.
3.1.2. 3 mokiniams
Pedagoginėje
psichologinėje tarnyboje
teiktos individualios
psichologo konsultacijos.
sistema ir su
pakeitimais
supažindinami
pedagoginiai
darbuotojai.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Užduotys įvykdytos
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Nebuvo
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.
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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. Mokėjimo mokytis kompetencija (anglų kalbos kompetencijos gilinimas).

Direktorius

Leonas Miliukas

2020-01-31

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:
Metų veiklos užduotys įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius. Tinkamai valdomi įstaigos
finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Veiklą siūloma vertinti gerai.
Mokyklos tarybos pirmininkas

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. Įgyvendinti Panevėžio
rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 18 d.
sprendimą Nr. T-273 „Dėl
Panevėžio r. Berčiūnų
pagrindinės mokyklos

Siektini rezultatai
9.1.1. Likviduoti
Panevėžio r. Berčiūnų
pagrindinę mokyklą iki
2020 m. rugpjūčio 31 d.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1.1. Pateiktas savininko
teises ir pareigas
įgyvendinančiai institucijai
Panevėžio r. Berčiūnų
pagrindinės mokyklos
likvidavimo aktas.
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likvidavimo“
9.2. Skirti mokyklos
darbuotojams metines užduotis,
stebėti jų vykdymą.

9.2.1. Įgyvendintos
Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nuostatos,
susijusios su vietinių
teisės aktų reikalavimais.

9.2.1.1. Darbuotojams skirtos
metinės veiklos užduotys.

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. Teisės aktų pasikeitimai arba jų priėmimo vėlavimas.
10.2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2020-02-27

Susipažinau.
Direktorius

Leonas Miliukas

2020-02-27

