
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas)
vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuoj andiq skyriq vedejq veiklos
vertinimo nuostatq
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(data)

Kaunas

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Nr.

Vadovaujantis Kauno ,,Rytoo' pradines mokyklos 2019-202I metq strateginiu planu bei siekiant
gerinti ugdymo kokybg, mokyklos 2020 mett4veiklos plane i5sikelti trys strateginiai veiklos tikslai:
l.Gerinti ugdymo kokybg, efektyvinant mokiniq individualios paZangos stebejimq, mokejimo

mokytis ir kritinio m4stymo kompetencijq ugdym4.
2. Tgsti ugdymo(si) aplinkq atnaujinim4 ir modemizavim1.
3. UZtilainti bendruomends saugumE, skatinant pozityvq mokiniq elgesi ir kuriant tvary, emoci5kai

saugtl ir sveik4 mokyklos klimat4.
Beveik visos mokyklos 2020 metq veiklos plane suplanuos priemones lgyvendintos veiksmingai,

veiklos tikslai pasiekti.
Svariausi veiklos rezultatai bei rodikliai:
'2020 m. pradini i5silavinimq igrjo 100 proc. mokyklos mokiniq, 1-4 klasiq mokiniq metiniq
pasiekimq paLangumas 100 proc.

'Pagerejo 3 proc. pradinio ugdymo programqbaigusiq (4 klasiq) mokiniqpasiekimqkokybe (2020
m. - 76 proc., 2019 m. - 73 proc,)."

'Padidejo 3 proc. 1-4 klasiq mokiniq, besimokandiq visus mokomuosius dalykus auk5tesniuoju
lygiu, skaidius 3 proc. (2020 m. - 13 proc., 2019 m. - l0 proc.).

'Pagerejo klasiq mikroklimato ir patydiq rodikliai. Gerejandi4 situacij4, lyginant su 2019 m., rodo
mokykloje vykdytq mokiniq ir tevq apklausq duomenys: 96,4 proc. (4,4 proc. daugiau) mokiniq
patinka mokytis savo klasej e,94,9 proc. (6,3 proc. daugiau) jaudiasi saugfis mokykloje, g4 proc.
(10 proc. daugiau) tevq teigia, kad jq vaikui i mokyklq eiti patinka.

'Aktyvus mokiniq dalyvavimas ir geri pasiekimai miesto ir Salies renginiuose. Mokyklos mokiniai
I viet4 laimejo ,,Respublikiniame anglq kalbos kalbejimo dempionate ,,English Speech
Championship'., ,,Respublikiniame 3 (pradiniq) klasiq mokiniq diktanto anglq kalba ra5ymo
konkurse ,,Listen to write", ,,Auk5taitijos regiono prie5mokyklinio amZiaus ugdytiniq ir l-5 kl.
mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, kalbos ugdymo projekte ,,Mano megstamiausios
knygos veik6jas", Kauno miesto Svietimo istaigq 4 klasiq mokiniq viktorinoje ,,PaZink Lietuv4".

'Mokytojq iniciatyva (virtualioje aplinkoje) organizuotas 1 respublikinis ir 2 miesto renginiai:
,,Respublikine pradiniq klasiq mokiniq virtuali pie5iniq paroda-konkursas ,,Gyvybds medis",
,,Kauno miesto ugdymo lstaigq 1-4 klasiq mokiniq projektas ,,Karantinas ne beda - mus jungia
mank5ta!", ,,Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi
poreikiq, projektas ,,GraZiausi LodLiai - Mokytojui".

. Suburta efektwiai dirbanti Svietimo istu komanda.



.Tikslingai, vadovaujarfiis 2020 m. veiklos plano tikslais, organizuotas pedagogq kompetencijq
tobulinimas: 100 proc. mokytojq 5 ir daugiau dienq dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose. Visi mokytojai tobulino skaitmeninio ra5tingumo kompetencijas. Mokykloje
organizuoti 6 kvalifi kacij os tobulinimo renginiai :

metodai padedantys patirti mokymosi sdkmgoo,

Patraukliq aktyviq veiklq (metodq) paie5ka ir taikymas pamokoje",

bendradarbiavimas su tdvais " (lektore psichologe J. Karveliene)),

.Pagerejo pedagogq gerosios patirties sklaida ir kolegialus mokymasis: mokytojq metodineje
grupeje susitarta del geros pamokos vertinimo kriterijq, parengtos pamokos stebejimo formos,
90 proc. mokytojq stebejo ir aptare po 2 kolegq pamokas. Organizuota mokytojq metodine diena
,,Mokiniq mokymosi mofiacijos skatinimas'..

'Mokiniq mokymosi motyvacijos skatinimui pradetas taikyti mokinio individualios paZangos
stebej imo, isivertinimo ir fiksavimo instrumentas,,Motyvacine lenta".

'Mokyklos veiklos kokybes ir pedagogq profesines veiklos isivertinimas vykdytas tikslingai,
orientuojantis i 2020 m. veiklos tikslus ir uZdavinius. {sivertinimo duomenys panaudoti
planuojant 202I m. mokyklos veikl4, mokiniq pasiekimq gerinim4.

'Laimdtas konkursas ir pradetas igyvendinti projektas ,,Mokiniq gebejimq atskleidimo ir jq
ugdymo sistemos pletra" (Nr. Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-000 1 ).

'Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu ir pradeta igyvendinti studentq
savanorystes programa,,Kelrodd LvngZde" .

'Sekmingai igyvendinama socialinio emocinio ugdymo LIONS QUEST progfttma,,Laikas kartuoo

sveikat4 stiprinandios mokyklos programa ,,Btikime sveiki!", fizinio aktyvumo skatinimo
progfttma ,,Aktyvi mokykla", mokyklinis socialiniq igudZiq ugdymo projektas ,,Ketvirtokas -
pirmokuioo, socialiniq lgtdZiq ugdymo programa,,Draugi5kas pradinukaso'.

'Bendradarbiaujant su Kauno Sventosios Dvasios lSitainiq; Carito organizacija, organizuota
labdaros akcija ,,k maioj Sirdelej daug gerumo telpa".

.Parengtas projektas ir sukurta nauja mokinio uniforma.
'Pagerejo pedagogq saugumo jausmo ir pasitenkinimo savo darbu rodikliai. GerejandiE situacij4
rodo pedagogines bendruomenes motyvacijos tyrimo duomenys: pedagogq saugumo jausmas -
8,48 (2019 m. - 7,41), pasitenkinimo savo darbu lygis - 8,48 (2019 m. - 8,14).

'fkurta tredia plan5ediq klase (i5 Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautos 22 plan5etes, 6 -
isigytos i5 mokyklos le5q), atnaujinta trijq kabinetq mokytojq darbo vietq kompiuterine technika
(pakeisti kompiuteriai, projektoriai).

.Atliktas kapitalinis sporto salds remontas, irengta vedinimo sistema.

'Atliktas mokytojq kambario, vienos laiptines koridoriq kapitalinis remontas.

' Mokyklos vestibiulyj e irengta ekspozicine spinta mokiniq laimej imams eksponuoti.
.Mokyklos kieme irengtos 2 lauko klases.
DidZiausias 2020 metq iSS[kis, su kuriuo susidiireme igyvendindami i5sikeltus tikslus, - tai

nuotolinio ugdymo proceso vykdymo planavimas ir organizavimas. Tadiau mokyklos
bendruomenes nariq sutelktumas ir atsakomybe uZ mokyklos veiklos rezultatus bendruomenei
padejo sekrningai iveikti Si iSSUki ir pasiekti gerq rezultatg,. 2020 m. geguZg vykdyos apklausos
metu net 95 proc. tevq nuotolinio ugdymo organizavim4 mokykloje lvertino labai gerai.
Del koronaviruso pandemij os situacij os neigyvendintos priemonds :

. Nevykdyas nacionalinis mokiniq pasiekimq patikrinimas.

'Neorganizuota respublikine konferencija ,,Specialiosios pedagogines pagalbos praktika
mokykloj e. Sekmes ir problemos organizavimasoo.

Siu oriemon6s iswendinimas oerkeltas i202I m.



II SKYRIUS
METU VEIKLOS uZnuoTYSo REZULTATAI IR RoDIKLIAI

raPa veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultaq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti reniltatai irjq rodikliai

1.1. Stiprinti
mokytojq
gerosios
patirties
sklaid4 ir
kolegialq
mokym4si.

Pagereja
gerosios patirties
sklaida ir
kolegialus
mokytojq
mokymasis.

Pagereja
pamokq kokybe.

Pagereja
mokiniq
mokejimo
mokytis
kompetencija.

Iki 2020-12-20 ne
maZiau kaip 70 proc.
mokytojq stebi ir aptaria
ne maLiaukaip2 kolegq
pamokas (buvo - 50
proc. mokytojq stebejo
I kolegos pamokq).

70 proc. (buvo 50 proc.)
stebetq pamokq vyrauja
mokymosi paradigma,
mokytojai veiksmingai
taiko movatyvrus
mokymo(si) metodus.

4 klasese mokejimo
mokytis pridetines
vertds rodiklis +0.5
(buvo +0.23) (NMPP
ataskaita)).

90 proc. (20 proc. daugiau nei
planuota) mokytojrl stebejo ir
aptare po 2 kolegq pamokas.

Pagerejo pamokq kokybe:
80 proc. stebetq pamokq vyravo
mokymosi paradigma,
mokytojai veiksmingai taike
informacines komunikacines
technologijas, aktyvius
mokymo(si) metodus.

Nacionalinis mokiniq
pasiekimq patikrinimas del
koronaviruso situacijos
(NMPP) nevyko.
Mokykloje vykdyos NSA tevq
apklausos duomenys leidLia
teigti, kad mokiniq mokejimo
mokytis kompetencija
pagerejo: 79 proc. (12 proc.
daugiau nei 2019 m.) tevtl
teigia, kad mano vaikas kartu su
mokyojais planuoja savo
mokym4si (tikslus, Zingsnius

iiems pasiekti.)
1.2. Inicijuoti
mokyklos
bendruomends
diskusijas ir
susitarimq
priemim4 del
pozityvaus
mokiniq
elgesio
skatinimo ir
palaikymo.

UZtikrintas
mokiniq
pageidaujamo
elgesio
skatinimas ir
valdymas
sutartomis su
mokiniais,
mokiniq tevais
(globejais)
mokyojais
taisyklemis,
socialiniu
emociniu
ugdymu.

Parengtos naujos
mokiniq elgesio
taisykles, mokiniq
skatinimo ir
drausminimo sistemos
apraSas.

Parengtas ir
igyvendintas patydiq
prevencijos ir
intervencijos priemoniq
planas.

Inicijuotos diskusijos bei
priimti susitarimai del mokiniq
pageidaujamo elgesio
skatinimo. Susitarimai iteisinti
naujai parengtuose mokyklos
dokumentuose:
.Mokinio elgesio taisykliq,
skatinimo ir drausminimo
priemoniq taikymo apra5e.

.Patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo
tvarkos apra5e.

. Pamokq lankomumo apskaitos
ir pamokq nelankymo
prevenciios apra5e.



Nuo 2020-09-01
pradeta

igyvendinti
ilgalaike
prevencine
programa

,,Laikas kartu".

Ilgalaikeje prevencinej e

programoje ,,Laikas
kartu" dalyvauja 90
proc. mokiniq.

.Kauno ,,Ryto" pradines
mokyklos mokinio uniformos
devejimo tvarkos apra5e.

Parengtas Kauno ,,Ryto'o
pradines mokyklos patydiq
prevencijos ir intervencijos
priemoniq planas 2020 m.
Visos plane numatytos
priemonds lgyvendintos.

Nuo 2020-09-01 1-4 klasese

igyvendinama prevencind
socialinio emocinio ugdymo
programa ,,Laikas kartu".
Programoje dalyvauja 100 proc.
(10 proc. daugiau nei planuota)
mokiniu.

1.3. Atnaujinti
ir modemizuoti
ugdymo(si)
aplinkas.

Atnaujintos
senos ir sukurtos
naujos
ugdymo(si)
erdvds.

Dalyvavimas
paskelbtuose ES,
respublikiniuose
projektuose.

UZtikrinta gera
vidaus darbo
kontrole.

Iki 2020-09-01 atliktas
vienos laiptines
koridoriq ir 2 klasiq
einamasis remontas,
rki 2020-It-01
mokyklos kieme irengta
lauko klase,2 sporto ir 1

renginiq aik5teles.

fgyvendintos
STRAPYJE planines
numatytq rodikliq
reik5mes.

Pateikta per metus bent
viena parai5ka.

15 savivaldybes audito ir
kitq kontroliuojandiq
institucijq gautas labai
geras arba geras

lvertinimas.

Atlikti mokyklos patalpq
remonto darbai:
.pagrindinio iejimo laiptines
koridoriq sienq ir grindq
remontas;

.mokytojq kambario sienq ir
grindq remontas;

. b[tini 2 klasiq sienq remonto
darbai ir einamasis mokyklos
valgyklos sienq remontas;

Mokyklos kieme irengtos 2
lauko klases.
Del koronaviruso situacijos
negavus finansavimo,
neirengtos renginiq ir sporto
aikSteles.

STRAPYJE numatytos
planines rodikliq reik5mes

!gyvendintos.

Laimetas konkursas ir pradetas

igyvendinti projektas,,Mokiniq
gebejimq atskleidimo ir jtl
ugdymo sistemos pletra" (Nr.
09.2.2-ESFA-V-707-04-000 1 ).

Mokyklos veikla savivaldybes
audito ir kitq kontroliuojandiq
institucij q nevertinta.

Sukurta nauja, teises aktuose
nustatytus reikalavimus
atitinkanti, mokyklos intemeto
svetaind.



UZtikrinta
mokyklos
interneto
svetaines
atitiktis teises
aktuose
nustatytus

Mokyklos interneto
svetaine atitinka teises
aktuose nustatytus
reikalavimus.

2.

buvo atlikta

4. Pakoreguotg pradjusiq metq veiklos uZduoiiq ne buvo.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareirybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(

UZduotvs, neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies d6l num ei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.1. Neirengtos renginiq ir sporto aik5teles
mokvklos kieme

Del koronaviruso pandemijos situacijos
negautas finansavimas

2.2. Nevykdytas Nacionalinis mokiniq pasiekimq
oatikrinimas

Pasiekimq patikrinimas nevyko del
koronaviruso pandemii os situaciios

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
I I S velklos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Neformaliojo Svietimo btrelio
,,Kompiuterio pradZiamokslisoo, skirto I klasiq
mokiniams pasirengti mokyis nuotoliniu
budu, isteigimas.

Brlrelio veiklose dalyvauja 100 proc. I klasiq
mokiniq. Tikslingai ugdomos mokiniq
skaitmeninio ra5tingumo kompetencijos,
mokiniai rengiami, esant poreikiui, mokyis
nuotoliniu b[du.

3.2. Susitarimq priemimo del ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu bUdu tvarkos
inicijavimas. Mokyklos pasirengimo ugdymo
proces4 organizuoti nuotoliniu b[du
organizavimas.

Parengtas ,,Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos
ugdymo organizavimo nuotoliniu bfldu tvarkos
apra5as". Mokykla ivaldZiusi ir naudoj4
nuotoliniam ugdyrnui bendrq virtuali4
,,Google G-Suite for Education" mokymo
platform4. UZtikrinamas, esant poreikiui,
sklandus perejimas iS iprastinio ugdymo
proceso prie nuotolinio uedymo.

3.3. Inicijuotas ir organizuotas mokyklos
sporto salds remontas - parengtos s4matos,
gautas finansavimas, atliktas kapitalinis sporto
sal6s remontas, irengta vedinimo sistema.

[rengta saugi, esteti5ka erdve fizinio ugdymo
pamokoms, neformaliojo Svietimo veikloms
orsanizuoti.

ataskai
Vertinimo kriterijai Paimimas atitinkamas langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5.1. Informaciios ir situaciios valdvmas atliekant funkciias ln 2a 3n 4s
5.2. I5tekliu (Zmoei5kuiu. laiko ir materialiniu) oaskirstvmas ln 2s 3n 4n
5.3. Lydervstes ir vadovavimo efektyvumas lr 2a 3n 4n
5.4. Zinh4, gebejimrl ir igiidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant
rezultatu

ln 2n 3u 4o

5. 5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) ln 2a 3s 4a



6.

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

V SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI

10. lvertinimaso jo pagrindimas ir sifllymai:

Pasiektu rezultat nt uZduotis

UZduodiq ivykdymo apraiymas
PaZymimas

atitinkamas laneelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir3ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai D
6.2.ULduotys i5 esmes ivykdlos arba viena nelvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. fvykdytane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai I
6.4. Puse ar daugiau uZduotys nelvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai tr

7.1.U turinio atnauiinimas
7.2. vlmas

(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. fvertinimaso jo pagrindimas ir siiilymai:

(vardas ir pavarde) (data)

(valstybindsSvietimoistaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigosl

savivaldybds Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.
Direktore

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as)

(vardas ir pavarde) (data)

Irena Lodiene
(vardas ir pavarde) (data)


