
V SKYRIUS
KrrU METV vErKLos uZouorys, REZULTATAI IR RoDTKLTAI

8. Kitq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

8. 1. UZtikrinti mokymosi
pasiekimq gerinim4 per mokiniq
asmenines paZangos stebesenos
sistemos ivertinim4 ir
tobulinim4

I5analizuoti mokiniq
asmeninos pazangos

stebesenos sistemos
SSGG elementus ir
parengti tobulinimo
olana.

Pagerinti valstybiniq brandos
egzaminq ir PUPP rezultatus ne
maliaukaip 5 proc. punktais
lyginant su 2021 metq
rezultatais.

8.2. Tgsti nuotoliniq pamokq
organizavimq tarptautiniu
lygmeniu bendradarbiauj ant su
Europos Saliq mokyklomis-
partneremis.

Ugdyrno turinio bei
pamokq/veiklq tvarkara5diq
tarptautiniu mastu
suderinimas siekiant
tikslingo ir nuoseklaus
ugdymo proceso

igyvendinimo;
Bendradarbiavimas su

uZsienio Saliq (Europos)
mokyklomis akademiniu ir
kultnriniu lygmeniu;
Tarpkultiirin6 edukacine
praktika dviem
suinteresuotoms grup6ms:

mokytoiams ir mokiniams.

Pravesti 10 tarptautiniq parnokq.

Mokytoj q tarptautines patirties :

darbo btidq bei rnetodq, igytq
kompetencijq, sklaida (3-5

griZtamoj o rySio nuotoliniai
praktikos aptarimai per rnokslo
metus).

8.3. fgyvendinant itraukiojo
ugdymo krypti, tobulinti
socialinio ir emocinio ugdymo
programq igyvendinim4.

UZtikrinti ugdyrno tvanrm4
koordinuojant pedagogrl

kvalifikacijos kelim4
socialinio ir emocinio
ugdymo srityje.

Stiprinant Vaiko geroves
komisijos veiklq, uZtikrinti
Prevencines darbo grupes

efektyvq darbq. Sukurti l-4 kl.
emociniq sunkumq patiriantiems
mokiniams poilsio erdvg.

8.4. UZtikxinti efektyvq
mokyklos bendruomenes
mikroklimat4 ir komunikacij4.

ftraukti mokytojq, tevq,
mokiniq grupes i ivairias
bendras veiklas.

Suorganizuoti bent 2
neformalias bendras veiklas
visos mokyklos mastu.
lki2022 metq birZelio men.
atlikti akademines
bendruomenes mikroklimato
tyrimq.
Sukurti viening4 organizacij os
komunikacine sistema.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos ulduotys gali bfti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur0ti
neigiamos itakos ivykdyti tsias uZduotis)

suderinus su Svietimo ista vadovu'

9. 1. Mokytoiu kompetenciiu stygius.
9.2. Pasyvus bendruomonos isiiungimas.
9.3. DOI nenumatytu aplinkybig sistemos veiksmingumas neatitinka lflkesdiu.



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Tt) ,;,10. [vertinimas, jo pagrindimas ir
o , y'eJ t,

(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

funes
(valstybines Svietimo istaigos savininko ' (parhsas)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos

($vietirno istaigos vadovo pareigos'

M, -----*_
(vardas ir pavarde)

'rJ*-^a

4'a.

(data)

(data)

204"-23^-A
(data)

(dalyviq susirinkimo) igalioto asrnens pareigos;
savivaldybes Svietirno istaigos atveju - meras)

Galutinis nretq veiklos ataskaitos ivertinim u, ab.Loc< *tz,a,t.a-_

(vardas ir pavarde)

[uykSttos visos uiduogs ir kai hrie rudikliai viriltti,

M u-zz:etv.)


