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UŽ 2018 KALENDORINIUS METUS
Tikslas
Uždaviniai
Uždavinys 1
Gerinti pamokos
kokybę.

Uždavinys 2
Gerinti mokinių
ugdymo (si) kokybę.

Ugdymo proceso modernizavimas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Planuoti finansiniai Panaudoti
ištekliai
finansiniai
ištekliai
Mokytojai taiko aktyviuosius
Mokytojai ir specialistai daugiau nei 5 dienas
Mokinio krepšelio Mokinio krepšelio
ugdymo metodus, naudoja IT ir dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose lėšos 2000 Eur.
lėšos 2000 Eur.
kitas priemones.
tiek ES finansuojamo projekto „Gyvasis
Mokytojai 5 dienas per metus
skaitymas“, tiek išorės mokymuose. Mokytojai
dalyvaus seminaruose,
taiko aktyviuosius ugdymosi metodus, naudoja ES lėšos 4500 Eur. ES lėšos 4500 Eur.
kursuose.
įvairias ir inovatyvias ugdymosi priemones.
Mokytojai įgyja aukštesnę
Visi mokytojai ir specialistai atitinka
kvalifikacinę kategoriją.
kvalifikacinei kategorijai keliamus
Mokytojai vykdo kvalifikacinei reikalavimus, nuolat tobulėja ir įgyja naujų
kategorijai keliamus
kompetencijų, dalijasi gerąja patirtimi tiek
reikalavimus.
tarpusavyje, tiek su kolegomis savivaldybės
Pasidalijimas darbo patirtimi,
lygmeniu. Kvalifikacijai atitikti įvykdytas
metodinė sklaida.
reikalingo mokytojo perkvalifikavimas.
Priemonių, skirtų skatinti
Atnaujinta ugdymosi priemonių ir ugdymesi
Mokinio krepšelio Mokinio krepšelio
mokinių mokymosi
naudojamo inventoriaus, skatinanti mokinių
lėšos 3000 Eur.
lėšos 3000 Eur.
motyvaciją, įvairovė.
mokymosi motyvaciją, bazė, kuri kelia mokinių
Padidėjusi mokinių
susidomėjimą ir įsitraukimą, didina mokinių
ES lėšos 5044 Eur. ES lėšos 4344 Eur.
mokymo(si) motyvacija.
įsigyti 3D Virtualiosios realybės akiniai (5vnt),
Mokinių
360 laipsnių filmavimo kamera (1vnt).
mokymo(si) pasiekimų
Mokymosi priemonių atnaujinimas ir mokinių
gerėjimas.
padidėjusi motyvacija skatina mokinių
Gilesnės mokomųjų dalykų
mokymo(si) pasiekimų gerėjimą, praktinių

Uždavinys 3
Tobulinti mokyklos
valdymą.

Uždavinys 4
Gerinti kalbinio ir
kultūrinio lietuvių
kalbos raštingumo
kokybę.

Išvada apie pasiektą
tikslą

žinios, stipresni praktiniai
įgūdžiai.
Užduotys pamokose
individualizuojamos ir
diferencijuojamos.
Netradicinės pamokos ir
renginiai.
Ugdymo plano, veiklos
programos, ilgalaikių ir kitų
planų monitoringas.
Atsižvelgiant į mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatus, koreguojamos
atitinkamos sritys.

įgūdžių stiprėjimą, gilesnes mokomųjų dalykų
žinias. Priemonės ir naujos
mokytojų/specialistų kompetencijos leidžia
tikslingiau individualizuoti ir diferencijuoti
užduotis pamokose, organizuoti netradicines
pamokas, renginius.
Ugdymo planas, Veiklos planas (programa),
dalykų Ilgalaikiai planai, Ugdomosios veiklos
(klasės auklėjamieji) planai, neformaliojo
švietimo programos ir kiti dokumentai
aktualizuoti, suderinti, patvirtinti. Įstaigos
veiklos kokybės įsivertinimas efektyvus, vyksta
tėvų ir kitos apklausos, pasirenkamos tobulinti
aktualios sritys, teikiama Pažangos anketa.
Remiantis įstaigos ugdymo planu valandos
Mokinio krepšelio
mokinių poreikiams tenkinti/valandos
lėšos.
neformaliajam švietimui skiriamos
neformaliojo švietimo lietuvių kalbos būreliui,
konsultacijoms kalbiniam ir kultūriniam
lietuvių kalbos raštingumui, jo kokybei gerinti.

Sudarytos kokybiškos sąlygos
visiems mokiniams ugdytis
lietuvių kalbos pagal savo
poreikius ir gabumus,
suteikiant kvalifikuotą pagalbą.
Lietuvių kalbos mokytojai
tobulina kompetencijas, kelia
kvalifikaciją.
Uždaviniai įgyvendinami efektyviai, tikslo siekiama kryptingai.

Tikslas
Uždaviniai

Tautiškumo, pilietiškumo bei tolerancijos ugdymas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Įvairinti popamokinės
veiklos formas.

Sudarytos ugdymosi bei
saviraiškos galimybės
neformaliojo švietimo veikloje.

Akademiniams, sporto ir meniniams įvairių
sričių neformaliojo švietimo būreliams
maksimaliai išnaudotos visos ugdymo plane

Planuoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos.
ES lėšos 15000 Eur.

-

Mokinio krepšelio
lėšos.

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos.
ES lėšos 15000

Uždavinys 2
Gerinti santykius su
mokinių tėvais
(globėjais).

Uždavinys 3
Sudaryti sąlygas
valstybinės kalbos
tobulinimui
Išvada apie pasiektą
tikslą

Būrelių skaičiaus didėjimas (10
proc.)
Mokiniai – aktyvūs renginių
dalyviai.
Ugdomas suvokimas apie
šiuolaikinį skirtingų kultūrų
pasaulį, įgyjama kultūrinė ir
socialinė kompetencija.
Klasės tėvų veikla ir indėlis į
mokyklos gyvenimą.
Atnaujinta tėvų informavimo
bei komunikavimo sistema.
Tėvų dalyvavimas
popamokinėje veikloje.
Tėvų dienos, pasitarimai ir kitų
formų renginiai.
Organizuojamos paskaitos.
Specialistų
konsultacijos.

numatytos neformaliajam švietimui skirti
valandos. Veikia ir išorės švietimo paslaugų
teikėjų įgyvendinami neformaliojo švietimo
būreliai įstaigos vaikams. Mokiniai aktyviai
dalyvauja popamokinėje veikloje. Pradedami
vykdyti papildomi būreliai projekte,
finansuojami iš Europos struktūrinių fondų.

Eur.

Tėvai noriai dalyvauja tiek popamokinėje
veikloje kartu su vaikais gamindami naujus
produktus, ugdydami vaikų bendradarbiavimo
ir savitarpio pagalbos įgūdžius, rodydami
pavyzdį bendradarbiavime su įstaiga, tiek
ugdymo proceso metu netradicinėse pamokose,
ugdydami vaikų profesinio orientavimo ir
karjeros kompetencijas. Tėvams teikiama
informacija aktualiais mokykloje ir ne tik
klausimais, kviečiama spręsti ir priimti iššūkius
bendrai. Nuolat teikiamos specialistų
konsultacijos, reguliariai organizuojami
mokytojų ir tėvų susitikimai, susirinkimai.
Naujos metodinės priemonės ir Tradiciškai organizuojama Vilniaus miesto
Mokinio krepšelio Mokinio krepšelio
įranga kalbos kabinetuose.
tautinių mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių
lėšos 1000 Eur.
lėšos 1000 Eur.
Vilniaus miesto 3–4 klasių
lietuvių kalbos olimpiada, atnaujintas
Savivaldybės lėšos Savivaldybės
mokinių lietuvių (valstybinės)
bendradarbiavimas su Vilniaus m. tautinių
150 Eur.
lėšos 150 Eur.
kalbos olimpiada.
mažumų mokyklų lietuvių kalbos mokytojų
metodiniu būreliu.
Produktyviai įgyvendinami uždaviniai ir siekiama tikslo; labiau tobulinti bendradarbiavimo su tėvais ir bendradarbiavimo
formų, tėvų švietimo sritį.

Tikslas
Uždaviniai

Saugios ir modernios ugdymo(si) aplinkos kūrimas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Gerinti mokyklos
kabinetų estetinį
apipavidalinimą.

Visi kabinetai aprūpinti
būtiniausiomis ugdymo
priemonėmis pagal mokyklų
aprūpinimo standartus.
Suremontuoti kabinetai.
Mokyklos erdvės aprūpintos
reikalingomis šiuolaikinėmis
mokymo priemonėmis.
Visi mokiniai aprūpinti
vadovėliais.
Kaupiama mokinių ir mokytojų
savišvietos biblioteka.

Uždavinys 2
Atnaujinti informacinę
bei techninę bazę.

Uždavinys 3
Stiprinti mokinių
saugumą.

Aptverta mokyklos teritorija.
Saugus mokinių atėjimas ir
išėjimas iš mokyklos su
elektronine kortele.
Užtikrinamas mokinių
saugumas pertraukos metu.
Saugi ir jauki aplinka
mokiniams, mokyklos
darbuotojams.

Išvada apie pasiektą
tikslą

Atlikti kabinetų atnaujinimo techniniai darbai,
kabinetai aprūpinti būtinomis priemonėmis.

Mokiniai aprūpinami vadovėliais iš numatytų
lėšų šaltinių. Pradėtas naujos technikos ir naujų
priemonių įsigijimas pagal projektą „Gyvasis
skaitymas“, finansuojamą iš Europos socialinio
fondo lėšų: įsigyta sukurta virtualiojo
mokymosi sistema. Gautos Gamtos ir
technologijų projekto priemonės, pradedamos
pamokos naudojant naujai gautas priemones.
Bendruomenės saugumui Įstaigos tarybos
pritarimu įrengiamos vidaus vaizdo stebėjimo
kameros.

Planuoti
finansiniai
ištekliai
Savivaldybės lėšos
10000 Eur.
Paramos fondo
lėšos 5000 Eur.

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
Savivaldybės lėšos
10000 Eur.
Paramos fondo
lėšos 5000 Eur.

Mokinio
krepšelio lėšos
1600 Eur.
ES lėšos 9600 Eur.

Mokinio
krepšelio lėšos
1600 Eur.
ES lėšos 9600 Eur.

Paramos fondo
lėšos 700 Eur.

Savivaldybės lėšos
700 Eur.

Pertraukų metu mokyklos bendruomenė
sutartinai kontroliuoja ir siekia užtikrinti
mokinių, taip pat ir darbuotojų saugumą;
įgyvendinamos prevencinės programos,
laikomasi saugos taisyklių ir reikalavimų.

Užtikrinama saugi ir jauki aplinka mokiniams,
mokyklos darbuotojams, svečiams.
Uždavinių įgyvendinimui tinkamai pasirenkami inovatyvūs sprendimai, uždaviniai įgyvendinami ir tikslo siekiama
konstruktyviai.

