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_____________ Nr. ________
(data)

Ignalina
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2018 metų veiklą vykdžiau vadovaudamasi 2017–2019 metų Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijos strateginiu planu, patvirtintu 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2017–2019 metų strateginio plano patvirtinimo“.
Kiekvienais mokslo metais strateginiai tikslai ir uždaviniai perkeliami į veiklos planą, kuriame
iškeliami mokslo metų tikslai ir uždaviniai.
2017–2018 mokslo metų veiklos tikslai ir uždaviniai
1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) kokybę, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir galimybes
pasiektų geresnių mokymosi rezultatų.
Uždaviniai:
1. Stiprinti ugdymo metodų aktyvinančių mokymą(si) taikymą pamokose ir kitose edukacinėse
erdvėse.
2. Sistemingai tobulinti gabių ir talentingų vaikų ugdymą.
3. Tobulinti individualios pažangos stebėjimą ir fiksavimą.
4. Teikti efektyvią pagalbą kiekvienam mokiniui.
2 tikslas. Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir patrauklios edukacinės aplinkos kūrimui.
Uždaviniai:
1. Aktyvinti smurto ir patyčių prevencijos veiklas.
2. Puoselėti bendruomeniškumą, organizuojant tradicinius renginius, akcijas, ilgalaikius
projektus.
Uždavinių įgyvendinimas.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pamokos vadybai taikant inovatyvius ir mokymąsi
aktyvinančius ugdymo metodus. Visi pradinių klasių ir mokomųjų dalykų kabinetai aprūpinti IKT
technika (kompiuteriai, daugialypės terpės projektoriai), visi mokytojai turi galimybę per
pamokas naudoti interaktyvias lentas. Pamokos vyko netradicinėse erdvėse (746 pamokos), 3D
klasėje, mobilios įrangos klasėje, informatikos kabinete. Organizuotas seminaras pedagogams
„Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose“. Mokytojai dalinosi gerąja pedagoginio
darbo patirtimi, vesti 2 seminarai, 35 atviros pamokos ir renginiai progimnazijos ir rajono
mokytojams.
Sistemingai tobulinamas gabių ir talentingų mokinių ugdymas. Per anglų k., lietuvių. k. ir
matematikos pamokas formuojamos panašių poreikių ir gebėjimų mokinių grupės, atsižvelgiant į
mokinių pasiekimus. Padidėjo mokinių dalyvaujančių respublikos ir rajono olimpiadose,
konkursuose (olimpiadose ir konkursuose 1–3 vietų užimta 705, sporto varžybose – 270). 8 proc.
pagerėjo mokymosi kokybė (metiniai įvertinimai 7–10) lyginant su praėjusiais mokslo metais.
Matematinių gebėjimų ugdymui organizuoti matematikos ir informatikos būreliai.
Tobulinant individualios mokinių pažangos stebėjimą ir fiksavimą, sukurtas pažangos stebėsenos

modulis, numatytos pažangos stebėjimo ir fiksavimo priemonės ir jų taikymo efektyvumas.
Bendradarbiaujant su Ignalinos gimnazijos matematikos mokytojais parengta ir suvienodinta
bendra matematikos individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo forma.
Teikiant efektyvią pagalbą kiekvienam mokiniui vyko visų dalykų individualios ir grupinės
konsultacijos. Buvo vykdomos mokymosi motyvacijos ir elgesio koregavimo priemonės, ugdymo
aplinkos pakeitimas elgesio problemų turintiems mokiniams (per mokslo metus 102 kartus
pakeista mokymosi aplinka).
Aktyvinant smurto ir patyčių prevenciją parengtas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos
vykdymo tvarkos aprašas, visi mokiniai dalyvavo „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų prevencijos“ programoje. Vyko 12 socialinių-prevencinių renginių ir akcijų,
įgyvendintas projektas „Aš noriu gyventi kitaip“. Pedagogams suorganizuoti 2 psichologo
seminarai prevencijos temomis. 2018 m. gegužės mėn. vyko mokymai skirti prevencinės
programos „Paauglystės kryžkelės“ vykdymui. Ši programa 5–8 klasėse įgyvendinama nuo 2018
m. rugsėjo mėn.
Puoselėjant bendruomeniškumą organizuoti tradiciniai renginiai: Advento popietė bendruomenei,
Padėkos diena, dainų festivalis „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“, Lietuvos 100-mečiui
paminėti buvo skirti ilgalaikiai 7 projektai ir 3 renginiai.
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir vadovai pastoviai kėlė kvalifikaciją seminaruose,
kursuose. 7 mokytojai pakėlė kvalifikacinę kategoriją.
Aktyviai dalyvaujame projektinėje veikloje. 2018 m. dalyvauta 25 projektuose, gauta 185165
Eur.
Šiuo metu įgyvendinami 2018–2019 m. m. tikslai ir uždaviniai:
1. Tikslas – tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojų ir mokinių veiklos dermės, orientuotos
į kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.
Uždaviniai:
1. Siekti ugdymo turinio įvairovės personalizuojant ugdomąją veiklą.
2. Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus ugdymosi įgūdžius siekiant individualios pažangos.
3. Skatinti mokytojų profesinio tobulėjimo kompetencijas.
4. Užtikrinti modernią ugdymosi aplinką, kuri motyvuotų mokinius siekti geresnių ugdymosi
rezultatų.
2. Tikslas – kurti pozityvią, saugią socialinę ir emocinę aplinką plėtojant bendruomenės narių
bendradarbiavimą.
Uždaviniai:
1. Formuoti savitą mokyklos kultūrą bei puoselėti pozityvią socialinę ir emocinę aplinką
bendradarbiaujant bendruomenės nariams.
2. Plėtoti patyčių ir smurto apraiškų prevencinę veiklą.
3. Gerinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, siekiant didesnės tėvų atsakomybės už vaikų
elgesį ir mokymąsi.
4. Aktyvinti progimnazijos narių pilietinį sąmoningumą, puoselėjant savivaldos veiklą ir
lyderystę.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
1.1. Naujų
Siekiant kurti
Sukurtos naujos edukacinės 2018 m. birželio
edukacinių erdvių
naujas edukacines
erdvės pagal projekte
mėn. pradėtas

kūrimas.

erdves,
įgyvendinamas
projektas
„Edukacinių erdvių
kūrimas Ignalinos
Česlovo Kudabos
progimnazijoje“.

1.2. Kurti saugią ir
draugišką aplinką
progimnazijoje.

Nuo 2018-09-01
įgyvendinamos
naujos prevencijos
programos.
Kuriama saugesnė
aplinka
progimnazijoje.

nurodytus terminus, remonto projekto
darbai netrukdo ugdymo
„Edukacinių
procesui.
erdvių kūrimas
Ignalinos Česlovo
Kudabos
progimnazijoje“
įgyvendinimas.
Atlikti paprastojo
remonto darbai ir
atnaujinti
technologijų,
gamtos mokslų,
dailės kabinetai,
sporto salė, aktų
salė, valgykla,
mokinių poilsiui
skirtos erdvės,
koridoriai.
Bendras
atnaujintų patalpų
plotas 19900 m².
Remonto darbai
netrukdė ugdymo
procesui.
Įgyvendinamos programos
Rengiantis
„Draugystės kryžkelės“ ir
įgyvendinti
„Obuolio draugai“.
prevencijos
Atliktose mokinių
programas,
apklausose nurodoma, kad
organizuoti 3 d.
95% mokinių jaučiasi
mokymai 5–8
saugūs ir nepatiria patyčių.
klasėse
dirbantiems
mokytojams,
pasirašyta
Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ
„Lions quest
Lietuva“ ir nuo
2018 m. rugsėjo 1
d. įgyvendinama
prevencinė
programa
„Paauglystės
kryžkelės“.
2–3 kl. auklėtojos
vyko į
prevencinės
programos
„Obuolio
draugai“
kvalifikacinius
tobulinimo

1.3. Įgyvendinti
Mokytojų etatinio
darbo užmokesčio
modelį.

Parengtas Ignalinos
Česlovo Kudabos
progimnazijos
Mokytojų etatinio
darbo užmokesčio
tvarkos aprašas.

Etatinio darbo užmokesčio
tvarkos aprašas parengtas
2018 m. IV ketvirtyje.

renginius,
pasirašyta sutartis
su VšĮ „Vaiko
labui“. Nuo 2018
m. rugsėjo 1 d.
įgyvendinama
prevencinė
programa
„Obuolio
draugai“.
Atlikus apklausą,
95% respondentų
nurodo, kad
patyčių nepatiria
ir jaučiasi saugūs.
Nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d.
progimnazijoje
įgyvendinamas
Mokytojų etatinio
apmokėjimo
darbo užmokesčio
modelis.
Progimnazijoje
Etatinio
apmokėjimo
darbo užmokesčio
modelis
pristatytas
mokytojams
direkcinio
posėdžio metu
(2018-09-20
protokolas Nr. D10), suderintas su
darbuotojų
atstovais (darbo
tarybos 2018-0926 posėdžio
protokolas Nr. 5),
patvirtintas
direktoriaus 2018
m. rugsėjo 26 d.
įsakymu Nr. V64.

1.4.
1.5.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Sveikatai palankaus maitinimo įgyvendinimas.

3.2. Asmens duomenų apsaugos reglamento
įgyvendinimas.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Vyko mokymai progimnazijos
valgyklos darbuotojams. Atnaujinti
valgiaraščiai, technologinės kortelės.
Valgiaraščiai suderinti su Ignalinos r.
maisto ir veterinarine tarnyba.
Darbuotojai supažindinti su Asmens
duomenų apsaugos reikalavimais,
paskirtas asmens duomenų apsaugos
pareigūnas. Nustatytos asmens
duomenų apsaugos procedūros.

3.3.
3.4.
3.5.
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.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas
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 ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1.
6.2.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________

__________

_________________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV 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
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
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.
10.2.
10.3.
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

