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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 2017-2019 m. strateginio plano pagrindinis tikslas –
užtikrinti veiksmingą ugdymą(si), orientuotą į kiekvieno bendruomenės nario sėkmę. Strateginis
tikslas įgyvendinamas rengiant metinį veiklos planą. 2018 m. prioritetinės mokyklos veiklos sritys
– pamokos kokybė, saugi ir moderni aplinka, partnerystė ir bendruomeniškumas. Kartu su
mokyklos bendruomene, atsižvelgdami į išorinio vertinimo, veiklos įsivertinimo išvadas, siekėme
išsikeltų tikslų įgyvendinimo.
Pirmas tikslas – efektyvinti pamokos vadybą. Mokytojams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti
mokymuose, organizavome mokyklos bendruomenės tobulinimo(si) dieną, dalyvavome
metodinėje dienoje su mokykla partnere – Bauskės pagrindine mokykla, kur mokytojai dalijosi
patirtimi apie sėkmingą pamoką. Aš skaičiau pranešimą „Kas naujo Lietuvos švietimo sistemoje“.
Siekdami užtikrinti ugdymosi kokybę ir veiksmingumą, teikėme pagalbą ugdymo(si) sunkumų
turintiems vaikams, mokytojai organizavo konsultacijas, gabiuosius mokinius skatino dalyvauti
rajono, šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose.
Antras tikslas – stiprinti mokinių motyvaciją, tobulinant pažangos fiksavimą. Įgyvendindami
tikslą tobulinome mokinių individualios pažangos stebėseną. Kaupiama mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo informacija: individualios mokinio pažangos lapai, NMPT rezultatai,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, pažangumo ir lankomumo, konkursų ir olimpiadų
suvestinės. Dalykų mokytojai, klasių vadovai su mokiniais ir jų tėvais aptarė kiekvieno mokinio
pažangą. Mokiniai, gavę grįžtamąjį ryšį, vertino savo mokymąsi, kuris padėjo suprasti iškylančius
sunkumus ir problemas, numatyti tolesnius mokymosi žingsnius. Siekėme, kad mokiniai įsitrauktų
į prasmingas veiklas, skatinome mokinius mokytis vienus iš kitų. Mokiniai sėkmingai dalyvavo
rajono ir šalies olimpiadose, konkursuose, tarptautiniuose projektuose, visi 10 klasės mokiniai įgijo
pagrindinį išsilavinimą.
Trečias tikslas – saugios, draugiškos ir emociškai palankios mokyklos aplinkos stiprinimas.
Visa mokyklos bendruomenė išklausė L. Laurinčiukienės seminarą „Emocinės kultūros ugdymas
mokykloje ir šeimoje“, 9-10 klasių mokiniams psichologė vedė užsiėmimą „Kaip geriau jaustis
mokykloje“. Siekiant kurti emociškai palankią aplinką, atlikti pirmų ir penktų klasių mokinių
adaptacijos tyrimai, rezultatai aptarti su klasių vadovais, mokančiais mokytojais, mokinių tėvais.
Atlikus veiklos įsivertinimą, daugiau negu 90 proc. mokinių teigė, kad mokykloje jie mokomi
gražiuoju spręsti konfliktus, gerbti kitų nuomonę, sėkmingai dirbti ir mokytis kartu su kitais. Tėvai,
išreikšdami savo nuomonę, teigė, kad mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti,
padėti vienas kitam (97%), į mokyklą vaikai eina su džiaugsmu (88%), mokykla skatina mokinius
būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (96%). NMPP klausimyno rezultatai rodo gana gerą,
aukštesnį nei savivaldybės ir šalies mokinių savijautos mokykloje rodiklį (6 ir 8 kl.), kiek žemesnis

4 klasės mokinių rodiklis, todėl pakankamai daug dėmesio skiriama šių mokinių individualiam
pažinimui, konfliktų sprendimui ir pan.
Fizinė aplinka turi didelės įtakos mokinių nuostatai mokytis ir elgesiui, o šie – mokymosi
pasiekimams, todėl mokyklos bendruomenė skatinama plėsti edukacines erdves ir kūrybiškai jas
išnaudoti ugdymo procese. Mokykla džiaugiasi į mokyklą sugrįžtančiais buvusiais mokiniais, kurie
savo idėjas bei laiką skiria mokyklos gražinimui. Tokiu būdu mokyklos mokiniai kartu su buvusiu
mokiniu A. Gudu dekoravo mokyklos sienas bei Pasvalio miesto erdves. 2018 m. mokykla
dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame ir Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro organizuotame mokyklų edukacinių erdvių konkurse ir tapo konkurso
nugalėtoja. Kasmet pagal galimybes atnaujinamos IKT, 2018 m. įsigyti 2 interaktyvieji ekranai, 8
kompiuteriai bei 4 vaizdo projektoriai, nupirkta priemonių mokinių laisvalaikio užimtumui Visos
dienos mokyklos grupėse.
Ketvirtas tikslas – Stiprinti partnerystę ir bendruomeniškumą. Skatinome tėvų lyderystę.
Mokykloje veikia neformalus tėvų klubas, kuris inicijavo 2 renginius. Mokinių tėvai pakankamai
aktyviai dalyvauja mokykloje organizuojamuose renginiuose bendruomenei. Kartu su Mokyklos
tarybos pirmininke, aktyvia tėvų klubo vadove, organizavome Trispalvį vakarą, sulaukusį
palankaus ne tik mokyklos, bet ir miesto bendruomenės vertinimo.
Bendradarbiavome ne tik su rajono, bet ir šalies mokyklomis. Draugiškus ryšius palaikome su
Bauskės pagrindine mokykla, organizuojame renginius mokiniams, dalijamės patirtimi su
mokytojais.
Vykdomi tarptautiniai Erasmus+ projektai mokiniams ir mokytojams suteikė galimybę ne tik gilinti
anglų kalbos žinias, bet ir plėsti kultūrinį akiratį.
Organizuodami mokyklos veiklas, orientuojamės į sėkmingą, veiksmingą ir kokybišką kiekvieno
bendruomenės nario augimą.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau
– užduotys)

1.1. Užtikrinti
kokybišką ir efektyvų
mokyklos veiklos
valdymą.

Siektini rezultatai

● Mokyklos veiklą
reglamentuojančių
teisės aktų nuostatų
įgyvendinimas

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
● Atnaujinti mokyklos
veiklos dokumentai, susiję
su Mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo įvedimu
(pareigybių aprašai, darbo
sutartys ir t.t.) ir kitų teisės
aktų, reglamentuojančių
mokyklos veiklą,
pakeitimais.

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

Nuo 2018-09-01
pakeistos darbo
sutarties sąlygos
mokyklos
mokytojams
Direktoriaus 201808-31 įsakymas Nr.
P-46 „Dėl darbo
sutarties sąlygų
pakeitimo“;
Nuo 2018-10-01
keistos darbo
sutarties sąlygos
suformavus dvi
penktąsias klases

● Aukštesni mokinių
mokymosi
pasiekimai.
1.2. Gerinti ugdymo
kokybę.

Direktoriaus 201810-01 įsakymas Nr.
P-59 „Dėl darbo
sutarties sąlygų
pakeitimo“
Parengti ir
patvirtinti
mokytojų
pareigybių aprašai
Direktoriaus 201809-03 įsakymas Nr.
P-47
Atnaujintas Darbo
apmokėjimo
sistemos aprašas
Direktoriaus 201808-31 įsakymas Nr.
V-114 „Dėl
Pasvalio Lėvens
pagrindinės
mokyklos darbo
apmokėjimo
sistemos aprašo
pakeitimo“
● Parengtas 2018-2019 m. Parengtas ir
m. mokyklos ugdymo
patvirtintas 2018planas.
2019 m. m.
mokyklos ugdymo
planas
Direktoriaus 201808-31 įsakymas Nr.
V-109 „Dėl 20182019 mokslo metų
pradinio ir
pagrindinio
ugdymo programų
ugdymo plano
patvirtinimo“
● Parengta metinės veiklos Parengta metinės
ataskaita.
veiklos ataskaita
● Ne mažiau kaip 90 proc.
100 proc. mokinių,
baigusių 10 kl. įgyja
baigusių 10 kl,
pagrindinį išsilavinimą.
įgijo pagrindinį
išsilavinimą.
Direktoriaus 201806-15 įsakymas Nr.
M-146 „Dėl
pagrindinio
išsilavinimo

pažymėjimo
išdavimo“.
● Užtikrinama
mokymosi pagalba
įvairių gebėjimų
mokiniams.

● Vykdoma
individualios
mokinių pažangos
stebėsena.

● Parengtas ir
įgyvendinamas
konsultacijų grafikas.

Parengtas ir
įgyvendintas
konsultacijų
grafikas, sudarant
galimybes įvairių
gebėjimų
mokiniams teikti
mokymosi pagalbą.

● Dalyvaujama
nacionaliniame mokinių
pasiekimų patikrinime.

Mokykla dalyvavo
Nacionaliniame
mokinių pasiekimų
patikrinime.
Ataskaitos aptartos
metodikos grupėse,
su mokiniais,
tėvais. Išsamiai
analizuotos
Mokytojų tarybos
posėdžiuose:
Mokytojų tarybos
2018-05-30
posėdžio
protokolas Nr. 4,
2018-06-13
posėdžio
protokolas Nr. 5
Duomenys
panaudoti rengiant
2018-2019 m. m.
ugdymo planą,
planuojant 2019 m.
veiklą.

● Parengta I pusmečio
mokinių pažangumo
analizė.

Parengta I
pusmečio mokinių
pažangumo analizė,
aptarta Mokytojų
tarybos
posėdžiuose: 201805-30 posėdžio
protokolas Nr. 4,
2018-06-13
posėdžio
protokolas Nr. 5
Vadovaujantis
Pasvalio Lėvens

● Dalyvaujama
tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
projektuose.

1.3. Stiprinti
partneryste ir
bendradarbiavimu
grįstus santykius.

● Įgyvendinamas bent 1
tarptautinis projektas.

pagrindinės
mokyklos
Mokinio
individualios
pažangos
įsivertinimo
tvarkos aprašu,
patvirtintu
direktoriaus 201704-27 įsakymu
Nr. V-77, vykdoma
mokinių
individualios
pažangos
stebėsena.
Iki rugsėjo 1 d.
sėkmingai įvykdyti
2 Erasmus +
projektai: „CHRIS:
Countering Human
Radicalisation in
Schools“, „Science
Girls“.
Vykdomas
Erasmus +
projektas „Open
Science Schooling
– fostering re –
engagement in
science learning
through open
science schooling“.
Informacija apie
projektus
pateikiama
mokyklos interneto
svetainėje
www.levuopasvaly
s.lt
Dalyvaujama
projekte
„Modernaus
tarpvalstybinio
vaikų ir jaunimo
verslumo
kompetencijų
ugdymo tinklo
bibliotekose
kūrimas“. 2018-0830 pasirašyta

jungtinės veiklos
partnerystės)
sutartis Nr. ASR437
Dalyvaujama
projekte „Visos
dienos mokykla“
Lietuvos
Respublikos
Švietimo ir mokslo
ministro 2018-0625 įsakymas Nr. V601 „Dėl
rekomendacijų dėl
visos dienos
mokyklos kūrimo ir
veiklos
organizavimo
patvirtinimo“.
Bendradarbiaujant
su VšĮ „Tatulos
programa“,
įgyvendintas
šviečiamosios
veiklos projektas
„Ugdykime sveiką
ir harmoningą
žmogų, kartu
kurkime sveikatai
palankią aplinką
karstiniame
regione“, 2018-1218 projekto atliktų
veiklų perdavimo –
priėmimo aktas
● Stiprinama
partnerystė ir
bendruomeniškumas.

● Parengti ir įgyvendinami
bent 3 Pasvalio rajono
savivaldybės projektai.

Parengti ir
įgyvendinti
projektai: "Sveika
gyvensena gyvenimo būdas",
pleneras "Pasvalio
kraštas",
"Pažinimas kuria
draugystę", "Aš tai mes", „Mokytis
lauke naudinga ir
smagu“,
papildomai
pritraukiant 4350

Eur, vykdant vaikų
ir jaunimo
socializacijos
projektus,
organizuotos
stovyklos „Būkime
kartu“, „Vasaros
mozaika“,
„Strazdaniukų
vasara“ (1350 Eur)
● Suorganizuoti 2-3
renginiai su socialiniais
partneriais.

Suorganizuota
krepšinio ir
judriųjų žaidimų
popietė su
Kupiškio P.
Matulionio
progimnazija bei
Latvijos
Respublikos
Bauskės pagrindine
mokykla
Direktoriaus 201803-06 įsakymas Nr.
V-34 „Dėl Pasvalio
Lėvens pagrindinės
mokyklos krepšinio
ir judriųjų žaidimų
popietės, skirtos
Lietuvos valstybės
100-mečio
atkūrimo sukakčiai
paminėti, nuostatų
patvirtinimo;
2018 m. kovo 30 d.
suorganizuota
respublikinė
prancūzų kalbos ir
meno šventė
„Voyage, voyage“,
direktoriaus 201802-20 įsakymas Nr.
V-26 „Dėl
prancūzų kalbos ir
meno šventės
„Voyage, voyage“
nuostatų
patvirtinimo“;
mokyklos
pedagogai dalijosi

patirtimi su
kolegomis Bauskės
pagrindinėje
mokykloje
organizuotoje
metodinėje dienoje,
direktoriaus 201803-07 įsakymas Nr.
V-35 „Dėl
dalyvavimo
metodinėje
dienoje“;
organizuota
Valakėlių skyriaus
ir Narteikių
darželio –
mokyklos „Linelis“
1-4 kl. mokinių
sporto diena,
direktoriaus 201809-17 įsakymas Nr.
V-124 „Dėl sporto
dienos nuostatų
patvirtinimo“
● Pasirašyta bent 1
bendradarbiavimo sutartis.

Siekiant stiprinti
visuomenės
sveikatą, 2018-1003 pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis Nr. S-74 su
Pasvalio r.
savivaldybės
Visuomenės
sveikatos biuru;
2018-10-03
pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis Nr. S-76 su
Pasvalio rajono
policijos
komisariatu,
siekiant
bendradarbiavimo
organizuojant
prevencinę veiklą;
2018-10-15
pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis Nr. S-83 su

1.4. Kurti ir/ar
atnaujinti saugias
edukacines
erdves/ugdymosi
aplinkas, padedančias
veiksmingai siekti
ugdymo(si) tikslų
įgyvendinimo,
užtikrinančios
mokinių saugumą
mokykloje.

VŠĮ „Auto moto
group“. Susitarimo
tikslas –
bendradarbiauti
socialiniuose
projektuose,
skatinant jaunimą
sveikai gyventi,
judėti, aktyviai ir
prasmingai leisti
laisvalaikį.
Vaikų žaidimų
aikštelės
sutvarkytos pagal
Lietuvos higienos
normos HN
21:2017
reikalavimus.
Kontrolę atliko VŠĮ
„Technikos
priežiūros tarnyba“
2018-08-14,
parengta kontrolės
ataskaita.

● Sudarytos sąlygos
mokinių saugumo
mokykloje
užtikrinimui.

● Sutvarkytos Ustukių ir
Valakėlių skyrių vaikų
žaidimų aikštelės pagal
Lietuvos higienos normos
HN 21:2017 reikalavimus.

● Sudarytos
galimybės ugdymo
procese taikyti IKT.

● Atnaujintos 5
kompiuterinės darbo
vietos, įsigytas 1 išmanusis
ekranas.

Nupirkti du
išmanieji ekranai,
atnaujintos 8
kompiuterinės
darbo vietos,
nupirkti 4 vaizdo
projektoriai.

● Sukurta estetiška ir
patraukli ugdymo(si)
aplinka.

● Suremontuoti 2
kabinetai, perdažytos
koridorių grindys Ustukių
ir Valakėlių skyriuose.

Suremontuoti 2
kabinetai,
perdažytos Ustukių
ir Valakėlių skyrių
kabinetų ir
koridorių grindys,
Ustukių skyriuje
perdažytos 1 ir 2 a.
koridorių sienos.
Dalyvauta Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerijos
inicijuotame ir
Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centro

organizuotame
mokyklų
edukacinių erdvių
konkurse. Mokykla
tapo konkurso
nugalėtoja, 201807-25 Mokyklų
edukacinių erdvių
2018 metų
konkurso
Nacionalinės
vertinimo
komisijos
protokolas.

______________

