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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Kai$iadoriq Sventosios Faustinos misija - teikti Svietimo pagalb4 specialiqjq poreikiq

mokiniams ir asmenims, pletojant jq dvasines, intelektines, fizines galias, padedant iveikti socialinq

atskirt! bei tapant pilnaverdiais ir aktyviais visuomenes nariais. Veiklos prioritetas - mokiniq ir
asmenq individualiq ugdymosi, socialiniq ir darbiniq poreikiq tenkinimas, atsiZvelgiant ijq galias ir
gebejimus. Mokyklos vertybes: pagarba ir pagalba vienas kitam ir tikejimas vaiku.

fgyvendinant mokyklos strateginius, metinio veiklos plano tikslus ir vadovo metq

veiklos uZduotis buvo vykdytos 3 programos: ugdymo turinio lgyvendinimo programa (programos

tikslas - siekti specialiqjq poreikiq mokiniq paZangos atsiZvelgiant i individualius jq poreikius),

socialines globos programa (programos tikslas - uZtikrinti vaikry'asmenq uZimtum4 bei prieZi[rE

sprendZiant mokinio ir jo Seimos gerov6s ir socialines problemas), aplinkos aprupinimo programa

(programos tikslas - kurti saugi4 ir sveik4 mokyklos aplink4).
Plediant mokyklos veiklas ir pritraukiant papildomas ldSas, mokykloje buvo

igyvendinami keturi projektai: tarptautinis dvi5alis projektas su Latvija Nr. LLI-379 ,,Pilotinis
ugdymo ir socialines integracijos PERFECT organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui su

specialiaisiais poreikiais" (2018-2021 m.), projektas Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-15-0010 ,,Padek
Kai5iadoriq miesto socialineje atskirtyje esandiam jaunimu" (2019-2020 m.), projektas Nr.08.4.1-
ESFA-V416-06-0001 ,,Paslaugq Seimai pletojimas KaiSiadoriq rajone asistento paslaugq teikimas"
(2019-2022 m.) ir projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V405-03-0001 ,,Nuo globos link galimybiq: socialiniq
paslaugq pl6tra" (2020-2023 m.).

2020 m. rugsejo I d. mokykloje ugdesi ir mokesi 69 ikimokyklinio ugdymo grupes,

specialiqjq, lavinamqjq bei socialiniq igUdZiq ugdymo klasiq mokiniai i5 Kai5iadoriq rajono

savivaldyb€s (74,65 proc.), Elektrenq savivaldybds (23,94 proc.) ir Trakq savivaldybes (1,35 proc.).

Dalis mokini4 (22,5 proc.) neturdjo galimybes kasdien atvykti imokykl4 del didelio atstumo, todel
gyveno mokyklos bendrabutyje. Mokyklos socialines globos grupes lanke 14 vaikq ir 14 suaugusiqjq

asmenq su negalia ir su sunkia negalia. Mokyklos socialinese dirbtuvese ,,Faustinos dirbtuvese" dirbo
0 buvusiu ir esamu mokyklos mokinir; bei Strevininkq socialines globos namq gyventojq.

Strateginiai ir
metq tikslai

Vertinimo kriterijus
Mato
vnt.

Planuotas
rezultatas
2020 m.

Pasiektas/
esamas

rezultatas
2020 m.

Pastabos

Siejant ugdymo
turini su

mokiniu

Mokiniai, padarg
individuali4
paLansa.

Proc. 100 100
Mokyklos mokytojt
rengiami individualfil
planai atitinka mokinit



patirtimi ir
gebejimais,
siekti
individualios
kiekvieno vaiko
paZangos.

Baigusiqjq
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo pritaikytas
programas mokiniq
dalis.

Proc. 100 100

gebejimus ir galias, todel
visi mokiniai daro

individualiq pai.angq.

Mokyklos darbuotojai,
tiek mokytojai, tiek
socialiniai darbuotojai ir
jq padejejai, nuolat kelia
kvalifikacij4 ir stiprina
bendr4sias ir dalykines
kompetencijas.

Baigusiqjq pradinio
ugdymo
individualizuotq
programQ mokiniq
dalis.

Proc. 100 100

Baigusiqjq
pagrindinio ugdymo
individualizuot4
programQ mokiniq
dalis.

Proc. 100 100

Baigusiqjq socialiniq

igfidZiq ugdymo
programQ mokiniq
dalis.

Proc. 100 100

Kvalifikacijos
tobulinimo valandq
skaidius, tenkantis
vienam darbuotojui
per metus (vnt.).

Vnt. 2t 25

Skatinti
vaikry'asmenq su

negalia socialini
aktyvum4,
sudaryti s4lygas
tureti didesnes
galimybes
veikti, siekiant
uZtikdnti lygias
teises ir
galimybes
dalyvauti
visuomenes
gyvenime.

Neigaliq vaikq,
jaunuoliq dalyvavusiq
socialines globos
programos
priemonese, skaidius.

Vnt. 20 28

{gyvendinami 4
socialines krypties
projektai bei socialines
globos programos
padejo ne tik pritraukti
papildomq le5q
paslaugoms, bet ir leido
vaikams/jaunuoliams
aktyviau dalyvauti
visuomeniniame
gyvenime bei
reabilitacinese
socialiniq igudZiq
programose, t.y.
nuosekliai stiprinti
socialinius bei darbo

igldZius.

Parengtq ir ivykdytq
socializacijos ir vaikq
uZimtumo programtl
skaidius.

Vnt. 8 8

Teikiamq
vaikr4/asmenq
prieZilros paslaugq

valandq skaidius per
savaitg.

Yal.l
SAV.

100 90

fgyvendinamq
socialiniq projektq
skaidius.

Vnt. J 4

Kurti kokybi5k4
mokyklos
aplink4,
jq modemizuoti
tinkamai
aprupinant bei

Sukurta kokybi5ka
ugdymosi aplinka.

Proc. 83 83
Mokykloje atnaujintos
ugdymosi ir laisvalaikio
erdvds: socialiniq

igUdZiq klase, mokyklos
patalpos, skirtos
reabilitacinems

Mokyklos patalpos
remontuojamos,
tvarkomos,
uZtikrinamas mokiniq

Proc. 73 75



racionaliai
naudojant
mokyklos
finansus.

saugumas visose

mokyklos erdvdse.

programoms. Buvo
atnaujinta sporto iranga,
dalis IKT priemoniq,
nupirkti 6 televizoriai ir
baldai. Tai padejo
uZtikrinti efektyvesni ir
idomesni
mokiniq/lankytojq
ugdymq, prieZiiir4 bei
saugum4 mokyklos
erdvese.

[rengtos ir
modernizuotos
ugdymosi erdves ir
aplinkos. Tukst.

Eur
15,2

16,5

15,0 -
papildomai
gautos

leSos

50,0 -
projektines
leSos

Strateginiq tikslq igyvendinimo analize:
I tikslas: Siekti specialiqjq poreikiq mokiniq paZangos atsiZvelgiant i individualius jq

poreikius.
1 uZdavinys: Ugdymo turini sieti su mokiniq patirtimi bei gebejimais.

Mokykla igyvendindama ikimokyklinio, prie5mokyklinio, individualizuotas pradinio,

pagrindinio ir socialiniq igfldZiq ugdymo programas, kiekvienam mokyklos mokiniui renge

individualius ugdymo planus, atitinkandius mokinio intelektinius ir fizinius gebejimus. Todel visi
mokyklos mokiniai padare individuali4 mokymosi paLang4, 5i paZanga buvo fiksuojama ir
analizuojama dvejose metodindse grupdse. Remiantis surinktais duomenimis ir padaryta mokiniq
paLanga,buvo planuojama tolimesni darbo su mokiniu eiga ir ugdymo tikslai. Sis cikli5kas procesas

uZtikrina, kad visi mokyklos mokiniai daro individuali4 paiangq ir patiria sekmg. [prastai mokykloje

organizuojamas mokymas, siejant mokiniq patirti ir gebejimus su uZsibreZtais individualiais ugdymo

tikslais: lavinama smulkioji motorika, stiprinami socialiniai igldZiai, per patyrimini mokym4

gilinamos akademines Zinios ir stiprinamas kritinis m4stymas. Susidarius pandeminei situacijai ir
kovo - geguZes men. paskelbus karantin4, mokyklos mokytojai susidfire su rimtais i55ukiais, kaip

mokiniq patirti ir praktines veiklas organizuoti nuotoliniu brldu. Mokiniq ugdymas buvo sekmingai

perorganizuotas darbui nuotoliniu b[du: parengta ir patvirtina nuotolinio mokymosi tvarka,

personalas apmokyas dirbti su Zoom programa, paruo5tos ir mokiniams bei mokytojams i5dalintos

nuotolinio mokymo(si) priemones, patvirtinti Ugdymo plano pakeitimai ir nuotolinio mokymo
pamokq tvarkara5diai. Mokyojai operatyviai ivalde skaitmeniniq priemoniq naudojim4, parinko ir
pritaike skaitmenini turini, tinkanti specialiqjq poreikiq mokiniams. 80 proc. mokyklos mokiniq
sekmingai jungesi i nuotolines pamokas. Nuotolinis mokymas stipriai pagerino mokiniq
skaitmeninius gebejimus ir priartino mokyklE prie jq gyvenamosios aplinkos: uZduotis mokytojai
siejo su mokiniq namq aplinka, kasdieninemis veiklomis ir pomegiais.

Mokytojai, klasiq aukletojai ir pagalbos mokiniui specialistai konsultavo ir mokiniq,
turindiq labai sunki4 negali4, tevus ir globejus, kaip naudoti skaitmenines priemones ir kaip vaikams

padeti atlikti paskirtas uZduotis. MokiniqpaZangumo vidurkis per2020 m. neZymiai (0,5 balo) pakilo.
Mokyklos darbuotojai, tiek mokytojai, tiek socialiniai darbuotojai ir jq padejejai, kele kvalifikacij4
(socialiniai darbuotojai: ,,Kognityvines-elgesio terapijos principq taikymas socialiniame darbe su

klientais, turindiais elgesio ir emocijq sunkumq", ,,Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga,

pagalba, bendradarbiavimas", ,,socialinis emocinis ugdymas Lietuvoje: gerove mokykloje pokydiu
laiku", socialiniq darbuotojq padejejai: ,,{vadind socialinio darbuotojo padejejo kvalifikacijos
programa", ,,Emocinio reagavimo ribos dirbant su proto ir psichikos negales Zmondmis"), mokytojai
stiprino bendr4sias ir dalykines kompetencijas (,,Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai moky'tojams",

,,Svietimo pagalbos specialistq ir mokytojq bendradarbiavimas ugdant skirtingq gebejimq mokinius"
bei ,,Ugdymas ir psichologija"). Kvalifikacijos tobulinimo valandq skaidius, tenkantis vienam
darbuotojui per 2020 metus - 25 val.

2 uLdavinys: Siekti ugdomosios veiklos ir socialines pagalbos mokiniui dermes.

2020 metais ugdomoji veikla buvo derinama su socialine pagalba vaikui ir jo Seimai.

Kaip ir kiekvienais metais buvo vertinta naujai atvykusiq mokiniq psichologine ir socialine
adaptacija. DidZiosios dalies mokiniq adaptacijavyko sekmingai. Mokytojams, kurie dirbo su vaikais,
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turindiais adaptacdos sunkumq, buvo parengtos rekomendacijos darbui su Siais vaikais. Atliktas

specialiqiq klasiq mikroklimato tyrimas, kuris parodd, kad psichosocialine atmosferatiek klaseje, tiek
mokykloje yra gera.

Siekiant kompleksines pagalbos specialiqjq poreikiq vaikams priemoniq dermes ir jq
tikslingumo 2020 metais mokykloje bendradarbiavo pagalbos mokiniui specialistai: socialinis

pedagogas (0,5 etato), psichologas (0,5 etato), logopedas (1,4 etato), koreguojamosios kiino kultUros

specialistas (1 etatas).
Siekiant uZtikrinti kiekvieno mokinio darom4 mokymosi ir gebejimq tobulinimo

paiangq, didelis demesys buvo skiriamas kompleksinei pagalbai vaikui: pedagoginei pagalbai

kiekvienoje pamokoje, socialinei pagalbai vaikui po pamokq ir Seimai namuose. Pedagogine pagalba

buvo teikiama atsiZvelgiant ikiekvieno vaiko pasiekimus, sekmes ir nesekmes, jo paties isivertinimq,
pagal poreiki buvo koreguojamas mokinio individualus ugdymo planas. Vaiko gerovds komisijos

a$tuoniuose posedZiuose didelis demesys buvo skirtas tinkamo mokiniq elgesio formavimui.

Svarstytas 5 mokiniq lankomumas ir netinkamas elgesys mokykloje. PosedZiuose dalyvavo mokiniai,

klasiq vadovai ir gloLejai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai ir ZqsliaseniUnd.

2020 metais taip pat buvo siekta, kad kuo daugiau socialiniq problemq turindiq vaikq

lankytq mokyklos dienos cent4, todel per 2020 mel;.ts vaikq grupeje skaidius padidejo nuo 8 iki 14

vaikq. Kartu su socialiniq darbuotojq pagalba buvo uZtikrintas vaiko aktyvesnis socialinis gyvenimas

ir po pamokq sprendZiamos jo elgesio ir mokymosi problemos. 5 vaikams jq namuose buvo teikiama
socialine pagalba (pagal projektq,,Paslaugq Seimai pletojimas Kai5iadoriq rajone asistento paslaugq

teikimas"), kai asmeninis asistentas dirbo stiprinant vaikq ir tevq socialinius, savitvarkos lg[dZius,
padeta papildomai ugdyis atvykstant ir dirbant su Seimoms jq namuose.

2 tikslas: tobulinti vaikry' asmenq uZimtum4, darbo igldZius bei prieZiur4 sprendZiant

asmenq ir jo Seimos gerovds ir socialines pagalbos teikimo klausimus.
1 uZdavinys: Skatinti vaikq, mokiniq su negalia socialini aktyvum4, sudaryti s4lygas

tureti didesnes galimybes veikti, siekiant uZtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomends
gyvenime.

Mokiniai ir asmenys su negalia ir sunkia negalia dalyvavo mokyklos dienos socialines
globos centro vykdomose a5tuoniuose socializacijos ir vaikq uZimtumo programose bei mokyklos
vykdomq projektq veiklose. Programq metu globos grupiq lankytojai dalyvavo ivairiose veiklose,

Svente asmenines, kalendorines, valstybines Sventes, mokesi gaminti valgyti, sportavo ir mokesi

palinti, valdyti save bei savo emocijas. 2020 metq vasar4 buvo organizuotos 2 tarptautinds vasaros

stovyklos, per visus metus buvo vykdomos kitos sociokultUrines projektq veiklos: sportiniai,
edukaciniai uZsiemimai bei kultUriniai renginiai. Vykdytas tevq pozityvios tevystes Svietimas: 20-

diai tevq buvo organizuoti tgstiniai (vienas ciklas kontaktiniu, kitas nuotoliniu bUdu) seminarai apie

tai, kaip padeti vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, psiching ir fizing negali4.

Mokyklos mokiniai ir grupiq lankytojai tobulino ir darbo ig[dZius. Kartu su Neigaliqjq
reiklq departamentu dalyvaujant projekte ,,Nuo globos link galimybiq: socialiniq paslaugq pletra",
mokykloje buvo atidarytos socialines dirbtuves ,,Faustinos dirbtuvds", kuriose buvg mokyklos
mokiniai ir Strevininkq socialines globos namq gyventojai siuvo sedmaiSius. Siuvykla sekmingai
veikia, pasiekia projekte numatytus rezultatus, turi savo Facebook paskyr4 ir interneto puslapi
(wr,rv. taustinosdirbtuves. lt).

fgyvendinami projektai bei socialines globos programos padejo ne tik pritraukti
papildomq le5q teikiamoms paslaugoms, bet ir leido mokyklos mokiniams, socialiniq globos grupiq,

socialiniq dirbtuviq lankytojams aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei reabilitacinese
socialiniq igUdZiq programose, t.y. nuosekliai stiprinti socialinius bei darbo ig[dZius.

3 tikslas: kurti saugi4 ir sveik4 mokyklos aplink4.
1 uZdavinys: UZtikrinti, kad mokyklos patalpos atitiktq Lietuvos higienos nonnos

HN2l:2017, HN75:2016 bei HN 125..2016 reikalavimus.
Pastatq eksploatavimas ir savalaike jq prieZiUra reikalauja nemaZq finansiniq ir

materialiniq resursq. Nuolating prieliirq ir bfltinuosius darbus koordinavo mokyklos pavaduotojas

[kiui ir bendriesiems reikalams. 2020 metais sekmingai ir be avarijq buvo eksploatuoti pastatai,
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priZiiirimas Silumas mazgas, elektros [kis, mokyklos teritorija. Pastatas ir mokyklos teritorija buvo
priZilrimi skiriant finansinius resursus i5 ivairiq Saltiniq.

2uLdavinys: Modernizuoti mokyklos ugdymo aplink4 irj4tinkamai apriipinti racionaliai
naudoj ant mokyklos finansus.

Modernizuojant mokyklos ugdymo aplink4 buvo atliktas dalies ,,Pojldiq klinikos"
patalpq remontas (I-as etapas) (pagal projekt4,,Pilotinis ugdymo ir socialines integracijos PEMECT
organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais") ir vietoj apleistq patalpq,

pradetos ruo5ti kineziterapijos, audiovizualinds relaksacijos, psichoterapijos, meno terapijos patalpos,

suremontuoti tualetai. II remonto etape bus irengta seminarq auditorija, vidaus treniruokliq sale ir
nupirkta visa reikiamairangabei baldai reikalingi lgyvendinant reabilitacines programas bei teikiant

integraliq Svietimo, socialing, reabilitacing pagalbq.

2020 metais mokykloje buvo atnaujinta dalis IKT priemoniq: nupirkti 5 nauji

kompiuteriai,6televizoriai, i5 SUV[ gauti 41 planSetiniai kompiuteriai su SIM kortelemis. Tai padejo

uZtikdnti efektyvesni ir idomesni mokiniry'lan$tojq ugdymq, prieZitir4 bei saugum4 mokyklos

erdvese. Mokyklos bendrabudiui ir mokyklos klasems nupirkti nauji baldai: darbuZiq spintos ir darbo

stalai, sofos. Taip pat buvo nupirktas naujas automobilis, pritaikytas neigalit$q paveZejimui.

Automobilyje esantis specialus keltuvas palengvina darbuotojq darb4 ir uZtikrina sklandesni

neigaliojo veLim4iir i5 istaigos.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Itataindiniai usiu metu veiklos rezu
Metq

uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikl iai

(kuriais vadovauj antis vertinama, ar
nustatytos uZduotys lvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Gerinti

istaigos
socialiniq
paslaugq
kokybg
(tgstine).

l. I5plestos
socialines
paslaugos

socialines
globos centro
grupiq
lankytojams ir
rajono
gyventojams.

1. Renovuotas korpusas, skirtas
relaksaciniq ir aktyvaus
uZimtumo veiklq organizavimui
pagal projektq Lat - Lit LLI-37 9.

2. Suorganizuotos projekto

,,Tobulos organlzacuos,
teikiandios mokymo ir socialines
integracijos paslaugas
specialiqjq poreikiq vaikams ir
jaunuoliams, pilotinis
modelis" veiklos: bent 20 tevq
bus organizuotos tgstines
Svietimo veiklos, 10 mokiniq
vizitas i Latvij4, organizuota 1

vasaros stovykla, bent 15

mokyklos personalo darbuotojq
bus apmokyti socialiniq
paslaugq tekimo klausimais.
3. fgyvendinant ES

finansuoj am4 proj ekt4,,Paslaugq
Seimai pletojimas KaiSiadoriq
rajone" asmeninio asistento
paslaugos bus suteiktos dar 6

fizing negali4 turintiems
asmenims.

socialines
paslaugas

organizuoti
seminarai. l0
mokl,tojq

integracijos
specialiqjq

tgstiniai
mokyklos
dalyvavo

1. Atliktas dalies,,Pojiidiq
klinikos" patalpq remontas (I-
as etapas).

2. Suorganizuotos tarptautinio
Latvijos - Lietuvos projekto

,,Tobulos organizacijos,
teikiandios mokymo ir

poreikiq vaikams ir
jaunuoliams, pilotinis
modelis" veiklos: mokiniq
mainai Kuldigoje, 2

tarptautines vasaros stovyklos
Lietuvoje. 20 tevq buvo

seminaruose specialiqjq
poreikiq mokiniq ugdymo,
streso valdymo temomis.
5 mokyklos darbuotojai
dalyvavo ivadineje socialinio
darbuotojo padejejq

kvalifikaciios programoie.

1.



4. [gyvendinant projekt4 ,,Nuo
globos link galimybiq:
bendruomeniniq paslaugq pldtra"
bus irengtos Socialines dirbtuves

- siuvykla sedmai5iq siuvimui.

3. [gyvendinant ES
finansuojam4 projekt4

,,Paslaugq Seimai pletojimas
KaiSiadoriq rajone"
asmeninio asistento paslaugos

buvo suteiktos 7 fizing negali4
turintiems asmenims.

4. [gyvendinant projekt4
,,Nuo globos link galimybiq:
bendruomeniniq paslaugq
pletra" irengtos Socialines
dirbtuves siuvykla
sedmai5iq siuvimui.

,,Faustinos dirbtuvds"
sekmingai pasiekia projekto
rezultatus.

1.2. Gerinti
mokyklos
mokiniq
socialines
integracijos
galimybes
(tgstine).

l. Padidejusios
miesto jaunuolirl,
iSgyvenandiq
socialing atskirti
integracijos i
miesto
gyvenim4,
sociakult[rinius,
sporto ir
edukacinius
renginius,
galimybes.

atskirti,
sociokultlrinese

dalyvaus
projekto

1. {gyvendinant projektq ,,Padek
KaiSiadoriq miesto socialineje
atskirtyje esandiam jaunimui!",
60 kitq mokyklq miesto
j aunuoliq, iSgyvenandiq socialing

veiklose: sportinese veiklose,
edukaciniuose, kulturiniuose
renginiuose, miesto mugese bei 2
vasaros stovyklose.

1. Sekmingai baigtas

igyvendinti VVG projektas

,,Padek KaiSiadoriq miesto
socialineje atskirtyje
esandiam jaunimui !". Jo metu
60 Sventosios Faustinos ir
kitq mokyklq miesto
jaunuoliq, i5gyvenandiq
socialing atskirti, dalyvavo 2

stovyklose jaunimui, dar 42
jaunuoliai dalyvavo kitose
sociokultflrinese projekto
veiklose: sportiniuose,
edukaciniuose, kultflriniuose
renginiuose bei miesto
rensiniuose.

1.3. Gerinti
ugdymo
paslaugq
kokybg
(tgstine).

1. Pagerejusios
ugdymo s4lygos
sveikos
gyvensenos
srityje ir taikomi
nauji ugdymo
metodai
pamokoje.

l. frengtas mokyklos kiemelis
tam, kad butq sudarytos s4lygos
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
amZiaus ir jaunesniqjq klasiq
mokyklos mokiniams aktyviai ir
saugiai leisti laisvalaiki lauke.
2. [rengta mokyklos ,,PojUdiq
klinika". Visi mokyklos
mokyojai (17), bus apmokyti,
kaip organizuoti ugdym4
integruojant kompensacing,
sporting, relaksacing ir
audiovizualing technik4.
3. frengus ,,Pojudiq klinik4",
kiekvienai klasei bent kart4 per
savaitg pamokos bus
organizuoj amos j os erdvese.

1. Nupirkta visa iranga
mokyklos vaikq Zaidimo
aik5telei, jos montavimo ir
patikros paslauga. Greitu
metu aik5tele bus irengta.
2. 2020 metais buvo atliktas
planuotas,,Poj[diq klinikos"
patalpq remontas. Mokyklai
papildomai gavus i ,,Pojtdiq
klinik4" isiterpiandias
patalpas, jos bus taip pat
remontuojamos, nes per I-ojo
remonto etapo vie5uosius
pirkimus buvo sutaupyta le5q.

Del Covid-19 pandemijos,
karantino ir nemaZos dalies
(70 proc.) mokiniq ugdymosi
nuotoliniu b[du, pamokq

organizuoti ,,Pojldiq



2.

klinikos" erdvese nebuvo

imanoma.

UZduotys. neiwkdvtos ar ivvkdvtos i5 dalies dOl numa tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.

2.2.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareiryb6s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

4.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet irykdytos
buvo atlikta svan veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Ugdymo procesas ir visa mokyklos veikla buvo

pritaikyta nuotoliniam darbui.

2020 metq kovo-geguZes menesiais

mokyklos ugdymo procesas ir socialiniq
grupiq darbas buvo perorganizuotas darbui

nuotoliniu budu: parengta ir patvirtina
nuotolinio mokymosi tvarka, personalas

apmokytas dirbti su Zoom programa,
paruo5tos ir mokiniams bei mokytojams
iSdalintos nuotolinio mokymo(si) priemones,
patvirtinti Ugdymo plano pakeitimai ir
nuotolinio mokymo pamokq tvarkara5diai.
Zenkliaipagerejo darbuotojq ir mokiniq IKT
kompetencijos, buvo uZtikrintas darbo ir
ugdymo tgstinumas karantino metu.

usl veiklos s tokiu buvo) ir rezull:atai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertin imo rodikliai

(kuriais vadovaui antis vertinama,

ar nustatfios uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

4.1

4.2.

ataska

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3 - gerai;

4 - labai serai

5. 1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkcijas ln 2a 3r 4a
5.2. IStekliq (ZmogiSkqiq, laiko ir materialiniq) paskirstymas lr 2a J L,] 4w

5.3. Lydervstes ir vadovavimo efektyvumas lr 2a JU 4o

5.4. Ziniq, gebejimq ir ig[diiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

1r 2a 3n 4V

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lr 2a 31 4a



IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJ\T TOBULINIMAS

kdant uZduotis isivertiniPas rezulta nt uZduotis mas

UZduodiq irykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

6.1 . Visos uZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai ,/
e .2. UZdtotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai E

6.3. [vykdyta ne maZiau kaip puse uZduodt.] pagal suta.tus Patenkinamai E

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdya pagal sutartus Yg4lntmo rodiklius Nepatenkinamai E

7. 1. Skaitmeninio ra5ti mo kompetenciias.

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

(nustatomos
8. Kitq metq uZduotys

ne maZiau kaio 3 au karne

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovaui antis vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdytos)

8.1. Gerinti ugdymo
paslaugq kokybg
(tgstine).

Ugdymo turinys
pateikiamas patraukliau:
pamokose sekmingai
naudojami skaitmeniniai
resursal,
specialiqjq

atitinkantys
poreikiq

mokiniq gebejimus.

1. Iki 20201021 mokslo metq pabaigos

mokyklos metodindse grupese pristatomi (80
proc. mokyojq dalijasi gerqa patirtimi)
i5analizuoti skaitmeniniai resursai,

atitinkantys arba imanomi pritaikyi skirtingq
specialiqjq poreikiq turintiems mokiniams.
2. Iki 2021-2022 mokslo metq rugsejo 1 d.

patvirtinamas skaitmeniniq resursq, tinkamq ir
rekomenduojamq naudoti mokyklos
specialiosiose ir lavinamosiose klasese

s4ra5as.

3.2021-2022 mokslo metq rugsejo -gruodZio
men. bent 50 proc. pamokq naudojami
skaitmeniniai resursai (vaizdo ira5ai,
skaitmenines uZduotys, testai ir savikontroles
prarimai) siekiant ugdymo turini pateikti
patraukliau ir efektyviau ivertinti mokiniq
paLansabei i5mokyma.

8.2. Gerinti
informacijos apie

istaigos teikiamas
paslaugas sklaidq
visuomeneje ir siekti,
kad didetq istaigos
Zinomumas.

Informacija apie istaigos
veikl4 sistemingai
publikuojama rajoniniame
laikra5tyje ir skelbiama
socialiniuose tinkluose.
Taikomos kitos
visuomends informavimo
apie istaigos teikiamas
paslaugas formos.

1. Publikuoti 3 straipsniai rajoniniame
laikraStyje apie mokyklos teikiamas
paslaugas, istaigos veikl4 ir vykdomus
projektus.
2. Bent kart4 per savaitg socialiniuose
tinkluose skelbiama informacija apie

mokyklos naujienas.
3. Visi5kai atnaujintas mokyklos internetinis
puslapis atitinkantis galiojandius teises aktq
reikalavimus.

6.

5



1. Pagerinta edukacine aplinka:

irengta lauko treniruokliq aik5tele ir lauko

klase. Rengiami reikiami dokumentai

ruo5iantis sporto bazes atnauj inimo proj ektui.

2. Teikiama integrali Svietimo, sociali

reabilitacin6, ergoterapijos, psichoterapij

socialiniq igudZiq ugdymo) pagalba: ugdymo i
socialinds veiklos organizuojamos naudoj

kompensacing, sportinE, relaksacing i
audiovizualing technik4, vykdoma ne maiia
kaip viena reabilitacine socialiniq igfldZi
programa bei viena ergoterapijos programa.

3. 65 proc. socialiniq paslaugq gavejq yra
patenkinti teikiamomis socialines globos

Pagerejusi socialiniq ir
reabilitacijq paslaugq

kokybe uZtikinant
integrali4 Svietimo,

socialing, reabilitacing
(ergoterapijos,
psichoterapijos,
socialiniq

ugdymo) pagalb4 istaigos
mokiniams ir lankyojams.

8.3.
socialiniq
paslaugq
(tgstine).

duotysgalibtitineivykdytos(aplinkyb6s,kuriosgalitur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(oildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai: Kai5iadoriq Sventosios Faustinos mokyklos direktores

metq veikla vertinama labai gerai (Mokyklos tarybos 2021-01-t4 posedZio protokolas Nr.V2-02), nes

zZ-/t^ary/,/a z sr otM'A/'4
(vard'6s ir pavarde) (data)

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

9.1. LmoslSkieii iStekliai (darbuotolq trukumas, jq nedarbingumas

ffialaikis igyvendinimas (del procedfiriniq trikdZiq ar Force majore).

9.3. Svietimo politikos ar teisis kaita

11. [vertinimas, jo

/h.,h- @
(valstybines Svietimo istaigos savininko \qgfrSas) /
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

pzl-oz'4
(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

9

Gerinti

kokybg



Pridas hlr. I

Ka i5iadori q Sventosios Faustinoo mokykloc direktorrs REt6 San kienGs
PAPILDOMOS VADOVU UZOUOTyS (mero pasintytos)

t1.4. Tobulinti vidaus darbo
organ izavimo procesus.

Pedagogai ir administracijos
darbuotojai naudojasi DVS
,,Kontora"'.
Dalyvauja centralizuotos
buhalterijos tobulinimo
procesuos€.
Dalyvauja bendrqjq funkcijq
central izav imo procese.

l. 100 proc. @agogq ir
adminisracijos darbuotojq naudojasi
DVS,,Kontora*.
2. Pateiktas ne maZiau kaip vienas
pasiiilymas tobulinant buhalterin€s
apskaitos sriiidlygiq Narkos apraSq.
3- Pateikti l-2 pasiElymai rengiant
bendqj q fu nkcij q central izavimo
tvarkos

Direktore

Meras

Riita Stankiene

VytenisTomkus


