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I SKYRTUS
STRATEGINIO PLANO IR ME'TINIO VEIKI,OS PI,ANO IGYVENDINIMAS

strateginis planas parengtas 2017 -2021 metams. iskelti prioritetai :

1. Ugdymo ir mokymosi kokybes, atitinkandios ugdytiniq ir mokiniq poreikiq,
uZtikrinimas;

2. Susitelkusios ir nuolat tobulejandios mokyklos bendruomenes formavimas;
3. Mokyklos materialiniq resursq turtinimas.
Planuojant mokyklos 2017-2018 m. m. metinl veiklos plan4 atsiZvelgta i Strateginio plano

igyvendinim4.
UZtikrinant ugdymo ir mokymosi kokybE bei mokiniq poreikius, mokytojai pladiai

panaudoja informacines komunikacines technologiias parrokos nretu. Tai padeda stiprinti mokiniq
mokymosi motyvacij4, atveria naujas vizualincs raiSkos ir kornunikacines galimybes. Siekiant
skatinti mokiniq savaranki5kum4, bendravim4, logini mEstyntE, aktyvq dalyvavim4 ugdymo
procese, mokytojai panaudoja ivairius aktyviuosius metodus. Mokytojai filmavo savo pamokas, jas
aptarinejo, dalinosi ger41a patirlimi. Vesta integruota lenkr-1 l<albos-biologijos pamoka, atvira
lietuviq kalbos pamoka,

Mokytojai dalykininkai kruop5diai ruoSe mokinius ir geriausieji dalyvavo 45 ivairiuose
dalykq konkursuose ir olimpiadose respublikos, ra.iono" Vilniios kraSto mastu, o ugdytiniai l0
ivairiuose renginiuose. AukSti rezultatai sporto sri tyj e.

Stiprinant mokyklos bendruomenes bendraviniq ir bendradarbiavim4 palaikomi r:y5iai su
Salies ir uZsienio partnerinemis mokyklomis (vyko mokiniq mainai), socialiniais partneriais,

Palaikomi glaudfls ry5iai su globejo giminemis ir tgsiamas kon]<ursas ,M. Zdziechovskio
premijos laureatas". Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su VarSuvos politechnika, jq studentai
vede integruotq gamtos mokslq uZsiemimq ciklq l-10 kl. mokiniams. Projekto Sukis,,Kola
naukowe uczqt na Litwie",

GlaudZiai bendradarbiaujama su tevais, jq pagalba organizuojamos i5vykos, sifiti drabuZiai
Sokejams, teatro nariams. Teveliai aktyviai ir gausiai dalyvar"ria mokyklos renginiuose, stebi savo
vaikus per atvirq durq dienas mokykloje.

Sukurta sveika, saugi ugdymo ir darbo aplinka, Vykdomos patydirl prevencines programos:
,,Olweus",,,Obuolio draugaio'.

Pagerinta materialine baze ir mokyklos bibliotekos lbncJas. nupirkti interaktyvls anglq k.
vadoveliai ir iTools priemone, edukaciniai Zaidirnai. Zaislai. Socialiniam, emociniam intelekto
ugdymui ikimokykliniame arnZiuje nupirkta Kimochis programa. lS fundacijos ,,Pomoc Polakom na
Wschodzie" le5q papildyta edukacine baze ikimokyklinio ir prieSrnokyklinio ugdymo grupems
(muzikiniai instrumentai, knygos, kilimine danga). 15 savivaldybes leSq igytas mikoautobusas
mokiniq paveZejimui.

Kasmet atliekama strateginio plano veiklos stebesena ir analize,
2018 m. geguZes 7-10 dienomis n-rokykla buvo vefiinama Nacionalines mokyklq vertinimo

agentlros.
UZ pasiektus rezultatus ir aktyvq dalyvaviniq popamokineie veiktoje 2018 m. rnokykla

apdovanota LLMD ,Macierz Szkolna" konkurse ,.Ceriausia niokykla, geriausias mokytojas".



II SKYRITJS
METV VEIKLOS UzDUO'ryS, ItEZTJL't.A.rAI IIt TTODIKLIAI

l. Pagrindiniai praejusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(oliau - uZduotys)

Siektini rez.ultatai Rezultatq vertinimo 
I Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai (kuriais I rodikliai
vadovau.iantis 

I

vcrtinarnlr. ar 
I

nustatytos uZduotys 
I

ivykdytos) |

1.1. Skatinti tevrl
(globejq) aktyvum4

itraukiant juos i
mokyklos veiklas.

Tevq (globejq),
dalyvaujandiq

ivairiose mokyklos
veiklose, skaidiaus
padidejimas.

Ne maZiau kaip 60
proc. mokiniq tevtl
(globe.iq) dalyvauja
n'rokyklos veiklose.

Moltinitl tevai aktyviai
daly'vauja mokyklos
renpiiniuose. Ypad gausiai (vir5
60 prroc.) renkasi per Mokslo
mstr{ pradZios Sventg,
Pral:artelE, Seneliq dien4.
Efeltyvi tevq pagalba
orga.nizuoj ant iSvykas
(MaiSiagalos amatq centras),
lydint vaikus i konkursus,
fb sti val ius (B aj eczki z
przedszkolnej p6leczki),
l<ostiumr4 ir dekoracijq
paruoSin-u1.
'['evai 

isitraukia i projektinE
veiklq, padejo irengti I'asakq
slenji bei sukurti film4,,AS uZ
[.ietuv4'., ,,AS paZistu savo
kra5t4"; dalyvauja lektoriq
paskaitose ir logopediniuose
uZsidmimuose, Patys inicijuoj a

ed ul..acinius uZsiemimus
(Verbq pynimas). Visuotinio
tevul susirinkimuose dalyvauja
apie 70 oroc.

1.2. Skirti didesni
demesiugdytiniq ir
mokiniq paZintinei
veiklai, stiprinandiai
pilietiSkas ir
dvasines vertybes.

Mokiniai puoseles
tautines, etnines
kultfiros ir
dorovines verlybes.

Mokiniams buvo sudarytos
ga I i rn ybes palinti bendrus
Lenl.:ij os ir Lietr"rvos istorinius
bruo2Lrs, tradicijas ir
paprcdius. Mokinitl mainai su
partneri nemis mokyklomis
(Bialystoko MieSko I Nr. 19 ir
Grab,ovco H. Sinkevidiaus
pagr:indinemis mokyklomis).
Minint nepriklausomybes I 00-
meti abiejtlkra5tq
organizuotos iSvykos i Kaunq,
Vilni aus Valdovq r[mus,
Paveldo muziejq; pagilino
Zinias apie etning kult[r4
organizuoiant i5vykas i

Kiekvienas mokinys
per mokslo metus
dalyvauja 3-5
mokyklos
organizr.roj anluose
renginiuose.



IK'l'irangos
isigijimas ir
jrengimas dviejose
klasese.

Atnaujintos Svietimo

istaigos darbo
tvarkos taisykles"
parengti ir patvirtinti
pareigybiq s4raSai,

darbuotojq
pareigybirl
apraSymai.
darbuotojq veiklos
vertinimo apraSas.

darbo apmokejimo
tvarkos apraSas

atitinka teises aktq
nustatytus
reikalavirnus.

An;rk5dius ir MaiSiagalos
amtrtrlcentr4.
100 proc. mokiniai dalyvauja

ivairiose pilietinese al,:cijose:
Sausio 13-osios - ,,Atmintis
gyva, nes liudija", ,,G:raLiname
Lieluv4",,"Tolerancij os

clicna"',,,Sviesa Rastl
kapinems", rinktos leSos

Ilospiso vaikq skyriaus
stat'/boms ir kt.),
Ypa.tingas demesys skiriamas
dvasiniq vertybiq ugd;rmui.
100 proc. mokiniq dal'yvauja
geguZinese rytinese maldose,
2 ka.rtus per metus visrr
bendruomene dalyvau;i a
rekc,lsksij ese bainydicrj e. 40
nrok.iniq 5-10 kl. isitrauke i
piliglriming keling Turgeliai -
Sud,:rve - Mai5iagala. Vasaros
metu 31 vaikas lanke cliening

{e} r!] E ., sludulgl r r.
IS lturdacijos,,Pomoc .Polakom
na Wschodzie" lesq pa.pildyta
eduhacine baze ikimokyklinio
ir prieSmokyklinio ugdymo
grLrFems (muzikiniai
i nstrumentai, knygos).
Nupirkti interaktyvls anglq k.
vadoveliai ir i lools priemond,
edutr:acinia i Laidimai, i:aislai,
emocinio intelekto programa
,. Kirnochis". Papildytas
nrokyklos bibliotekos lbndas

ine literatlra i5 sarz.

L3. Turtinti
mokymo aplink4.

Sukurla moderni,
mokym4si
skatinanti aplinka.

1.4. [gyvendinti LR
Darbo kodekso bei
etatinio mokytojq
darbo apmokejimo
nuostatas.

Parengti tvarkas,
personalo veikl4 ir
darbuotoj14 darbo
santykius, etatini
mokytojq darbo
apmokejim4
reglamentuojandius
dokumentus.

t Atnaujintos ir patvirtintos
Viderus darbo tvarkos taisykles
pagal 2018 m. kovo 8 d. dir.
isak, Nr. l-16.

* Parengti ir patvirtrinti
pareigybiq s4raSai pagal 2018
m. rugpjudio 31 d. dir. isak.
Nr. l-41.

* Parengti ir patvirtinti
darb uoto.i q pareigybiq
aprariymai pagal dir. isak.:
201 7-08-3 I Nr. 1-34 ir 201 8-
08-31 Nr. l-32.

t Parengtas ir patvirtintas
I)arbo apmokejimo tvarkos
aprarlas pasal 2018 m.



rr.rgpjfidio 31 d.

I -39
* Parengtas ir patvirtintas

Darbuotojq, dirbanditl pagal
ciarbo sutartis, nuotolinio
darbo tvarkos apraSas pagal
2018 m. gruodZio 12 d. dir.

isak. Nr.

2. UZduofys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies dOl nurnatytq rizikq (jei tokiq buvo)

UZduotys PrieZastys, rizikos

3. uzduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet iv1'kdytos
(pildoma, jeibuvo atlikta papildornq, svariq istaigos veil<los rczurratarns)

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULT.ATV VYKDANT T]ZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOI]UL INI MAS

5. Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis isivertinimas

UZduotys / veiklos [)ovci l.:is Svietimo istaigos veiklai
3. l. {vykdyti tarptautiniai projektai:
,,Rodzina Polonijna"

,,Niepodlegla".

Bcndradarbiavi mo puoselejimas su
partneri nel'lt is ntokyklornis, mokiniq
mainai, tradicijq paZinimas.

[.ietuvos ir Lenkijos nepriklausomybes
I 00-medio istorijos paZinimas.

3.2. {sitraukimas i Salies projekt4,,PaZink valstybg" Moki niams priartintas Vilniaus raj ono
savi val dybes administracij os aplinkos
skyriar-rs ir Aplinkos ministerijos r,'eiklos.
Mokiniai savarankiSkai apZeldins dali
teritorijos,

4. Pakoreguotos pra6,iusiq metq veiklos uZduofl,s (.jci tokiq huvo) ir r,ezult: tai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertininro rodil<liai
(kuriais vadovauiantis

vertinama, ar nLlstatytc)s

tuZcluotys ivykdytos)

Pasiekti rezrultatai
ir jq rodikliai

4,1

UZduodiq ivykdymo apraSyrrras
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos slrtartus vcfiinimo rcdiklius Labai serai E
5.2. uZduotys i5 esrnes ivykdytos pagal sutartus vcrrinirno rodililius GeraiX
5.3, fvykdytos tik kai kurios uZduofys pagal sutaltLrs vertirrirno rodiklius [)atenl<inama tr
5.4. UZduotys rrejvyl<dytos pagal sutartus verti rr i rtro rocl i l< I i us Nepatenl<inama !



6. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

Mokyklos direktore A<iec<-*--z ' 'feresa Mlynska 2019-01-183

6.1 . Tobulinti kompiuteriniq technologiiq taikl,nril clarbc.
6.2. Tobulinti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugclynro


