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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Kauno Juozo Urb5io kataliki5kos pagrindines mokyklos 2018 -2019 m. strategijos veiklos
kryptys buvo orientuotos i mokyklos, kaip besimokandios organizacijos kulturos formavim4,
ugdymo kokybes gerinim4, i visumini ugdym4, bendr4sias programas papildant savitomis
programomis: vertybinio ugdymo, tarpkulturinio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo.

Palyginus 2018-2019 m. m. su 2017-2018 m. m. mokyklos paLangrrnas (be
nepatenkinamq metiniq vertinimq besimokandiq mokiniq dalis nuo visq mokiniq skaidiaus)
nepakito, t.y. du metus i5 eiles jis siekia 95%.

Mokyklos 5-8, 10 klasiq mokiniq metiniq dalykq palymit4vidurkis sumaZejo 0.13% (t.y.
0,13 balo). 2018-2019 m. m. mokiniq metiniq palrymiq vidurkis - 7 ,67 balo,20l7 -2018 m. m.-
7,8 balo.

Palyginus 2018-2019 m. m. su2017-2018 m. m. kokybi5kai besimokandiq (7-10 balais)
mokiniq skaidius pakilo 9% (t.y. 2018-2019 m. m. kokybi5kai besimokandiq yra 65% visq
mokiniq, 2017-2018 m. m. - 60%).

Tikslq igyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

I tikslas: Siekti aukitesniry mokymosi rezultatq igyvendinant iiuolaikines mokymo(si)
strategijas.

Planuotas tikslo igyvendinimas vertinamas labai gerai (90o/o), 3-juose vertintq kriterijq
pasiektas arba vir5ijamas maksimalus planuotas rczultatas, viename pasiektas didesnis nei
minimalus rezultatas. 27oh mokytojq pamokose orientuojasi i aktyvq mokym4si, maZeja
nepaZangiq mokiniq kiekis, mokymosi kokybe lyginant su praejusias metais pagerejo 2%o, nors
ir nepasieke maksimaliai laukto rczultato.

Gereja 6 klasiq NMPP testq ir mokymosi pasiekimq rezultatai. Jie auk5tesni nei 2018m.
ir uZ miesto mokyklq rezultatr4vidurki. Netenkina 4 klasiqNMPP rezultatai. Siems mokiniams

ir igyvendinamos mok i ir kt.numatytos 1r lgyvendlnamos mokvmosl 1r bos oriemones.



Mokyojai tobulino profesines veiklos kompetencijas Siuolaikiniq mokymo strategijq

taikymo ugdyme srityje, dalyvavo mokykloje surengtame seminare ,,Mokinio mokymosi
paZangos projektavimas ir stebejimas. Standartizuoti testai, jqrczultat4 analizavimo metodai,

rezulta,nl panaudojimo galimybes" (lektore dr. V. Sidiriniene). Mokytojq patirties sklaida,

kolegialus bendradarbiavimas,,mokytojas mokytojui" bus tgsiamas ir 2020 m.

2 tilrslas: Formuoti socialinius emocinius igildhius kuriant saugiq mokyklos aplinkq.
Tikslo igyvendinimas vertinamas gerai (80%). Daugiau nei planuotas maksimalus

rezultatas pagerejo mokiniq savijautos 6 kl. rodiklis, pasiektas minimalus lauktas rezultatas
mokyklos kaip saugios vertinime ir stabiliai i5laikyta mokiniq, pasirinkusiq sveik4 gyvensen4,
procentine iSraiSka. NeZymiai nei planuotas minimalus lauktas rezultatas padidejo mokiniq,
kurie laikosi taisykliq, kai nemato mokyojas skaidius. Patydiq situacija geresne 4 klasese nei 6
klasese.

2019 m. mokytojai pradejo SEU programos,,Paauglystes kryZkelds" mokymus, kurie bus
uZbaigti 2020 m. Baigg kursus mokytojai susipaZino su mokymo priemonemis ir pradejo vesti
SEU pamokas, o SEU nuostatq mokosi laikytis visa mokyklos bendruomene. Pradinio ugdymo
mokytojai tgsia prevencijos ir emocinio ugdymo program?,,Antras Zingsnis".

Vykdomi prevenciniai ir sveikat4 stiprinantys projektai ir renginiai.2019 m. spalio 22 d.

direktores isakymu Nr. V-7 patvirtintas ,,Pamokq lankomumo tvarkos apra5as", parengta
praleistq pamokq pateisinimo forma. 2019 m. lapkidio 19 d. direktores isakymu Nr. V-85
patvirtintas ,,Mokyklos mokiniq vidaus tvarkos taisykliq apra5aso'. Tikimasi, kad 2020m.
planuojamos saugios mokyklos kflrimo priemones ir demokrati5kai priimti susitarimai duos
auk5tesnius planuoj amus rezultatus.

3 tikslas: Stiprinti mokyklos ivaizdi ir patrauklumq gerinant mikroklimatq.
Planuotas tikslo igyvendinimas vertinamas labai gerui(90Yo). 8 kriterijq rezultataipasiekti

maksimaliai ar net vir5ija planuotus rezultatus.
Tyrimo rezvltatai parode, kad Zenkliai padidejusi dalis bendruomenes nariq, rei5kiandiq

pozityvq poZiuri imokyklos veikl4 Q8%),
Nors mokiniq tevai aktyviau isitraukia i mokyklos veikl4, tadiau pasiektas tik2% didesnis nei
minimalus laukiamas rezultatas.

[vyko daugiau nei maksimaliai tiketasi kokybi5kq renginiq, telkiandiq bendruomeng:

,,Pirm[nq Svente pradinio ugdymo mokiniams", ,,Mokslo metq uZbaigimo ir 5-10 kl. pirm[nq
pagerbimo Sventd", ,,Mokslo metq pradZios 5vent6oo, ,,Pradiniq klasiq mokslo metq uZbaigimo
Sventd",,,Advento popiete".

fvyko 5 susitikimai - renginiai tevams: tevq Svietimui skirtas seminaras apie
daugiakalbystg, Kryptingo meninio ugdymo atviros pamokos mokiniq tdvams, Tevq dienos
(2kartus), Mokyklos organizuotas kataliki5kq giesmiq festivalis ,,Kaledq giesmeoo, Mokyklos
pristatymas busimiems 1 ir 5 klasiq mokiniq tevams.

Bendradarbiavimo pagrindu su Vytauto DidZiojo universitetu organizuotos 2
respublikines konferencijos, du kartus buvo organizuotos mokiniq ktrrybines dirbtuves su
Dainavos mikrorajono darZeliais ir dvi - su,,R[teles" ir,,Papardio" pradinemis mokyklomis.

Sukurta ir atnaujinta daugiau nei maksimaliai planuota mokyklq reprezentuojandiq
priemoniq: informaciniai stendai mokyklos foje ir koridoriuose, nusakantys mokyklos
koncepcij4 ir ugdymo prioritetus, skrajutes, bloknotai su mokyklos atributika, mobilus stendas,
reprezentuoj antis mokyklos savitas ugdymo krypti s.



II SKYRIUS
2019 METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatYtos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.l.Gerinti
mokiniq
pasiekimus
stiprinant
savivaldq bei
aktyvq mokym4si

NMPP mokyklos
akadem i n ia i r ezultatai
(aukStesniuoju lygiu
iSlaikiusiqjq dalis):
4kl.
maternatika 34,5oh -

40%;
skaitymas -13,8Yo - 20%;

ra5ymas -38,3Yo - 48%;

pasaulio paZinimas -
46,7Y, - 56%.

6 kl.
rnatematika -26,9Y0 -

32o/o; skaitymas -31,8o -

40%;
ra5ymas - 7,lYo -15%.

8kl.
matematika -30% -35%;
skaitymas -24,50 -36%;
raSymas-18,90 -22%;
gamtos mokslai - 59,3Yo -

600h;

socialiniai mokslai-
s7,4% - 60%.

NepaZangiq mokiniq
kiekis maLdjanuo 15

iki 10%

Pagerejg
mokiniq
akademiniai
pasiekimai
dalyvaujant
NMPP
(dideja
auk5tesniuoju
lygiu
iSlaikiusiqjq
dalis)

Gereja
mokyklos
mokiniq
paZangumo
rodikliai

NMPP mokyklos akademiniai
r ezultatai (auklte sn iuoj u ly giu
iSlaikiusiqjq dalis):

4kl.
matematika 34,7Yo;

skaitymas 32,7%o;

ra5ymas 28,3oh;
pasaulio paZinimas 5 4,2Yo;

6 kl.
matematika 48,3o/o;

skaitymas 50,8o/o;

ra5ymas 44,8o/o;

(* Saltinis: NSA NMPP
ataskaitos)

8kl.
2018-2019 m. m. 8 klasiq
mokiniq standartizuotq
rodikliq pateikti negalima, nes

buvo organizuotas bandomasis
elektroninis NMPP testavimas,
kurio metu vertintos
matematikos ir gamtos mokslq
Zinios ir jq lygis. Patikrinimo
metu auk5tesn[i i vidutini lygi
pasieke 34% mokiniq, o
auk3tesnfji lygi pasieke 16%

mokiniq. Lyginant 8 klasiq
matematikos ir gamtos
mokslq rezultatus, pasiekimai
yra aukitesni uZ vidutini Salies

nuokrypi
(* Saltinis: NEC NMPP
ataskaitos)

2018-2019 m. m. lietuviq
kalbos metiniq ivertinimq
analizd rodo, jog 8 klasiq
mokiniq, besimokandiq
auk5tesniu lygiu (9-10 balais)
yra 16,66o/o (17 mokiniai i5

102 mokiniq)



2018-2019 m. m. matematikos
metiniq ivertinimq analizd
rodo, jog 8 klasiq mokiniq,
besimokandiq auk5tesniu lygiu
(9-10 balais) yra 18,62%

(*Sahinis: 2018-2019 m. m.
metinio trimestro r ezultatq
ataskaita)

NepaZangiq mokiniq kiekis
5%

(* Saltinis: 2018-2019 m. m.
metinio trimestro r ezultatt4
ataskaita)

Pamokose
vyrauja
savivaldus bei
aktyvusis
mokymasis

Nuo 15% iki20% stebetq
pamokq orientuotos i
aktyvrtii, savivaldq
mokym4si

20%o stebefi4pamokq
orientuotos i aktyvUj i,
savivaldq mokym4si.
(* Saltinis: 2018-2019 m. m.
pedagogines prieZilros
rezultatu ataskaita)

Dideja stebetq
pamokq dalis,
kurios ivertintos
3 lygiu

Nuo 45% - 66% stebetq
pamokq ivertintos 3 lygiu

60% stebetq pamokq ivertintos
ne Zemesniu kaip 3 lygiu.
(* Saltinis: 2018-2019 m. m.
pedagogines prieZi[ros
rezultatq ataskaita)

l.2.Formuoti
palanki4 socialing
emocing aplink4.

Teigiamas 6,8
kl. mokiniq
savijautos
pokytis

6 kl. mokiniq savijautos
rodiklis padides nuo
(-0,24) iki (0)

8 kl. mokiniq savijautos
rodiklis padides nuo (0)
iki (0,5)

6kl. mokiniq savijautos
rodiklis padidejo nuo
(-0?4) iki (0,14).
(* Saltinis NSA NMPP
ataskaita)
NMPP 8 H. mokiniq savijautos
2019 m. netvri
(* Saltinis:itpc Nvpp
ataskaita)

Patydiq indekso
4,6,8 klasese
teigiamas
pokytis

Patydiq situacijos rodiklis
padidds:
4 kl. - (- 0,03) iki (0);
6 kl. - (-0,16) iki (0);
8 kl. - (-0,24) iki (0)

Patydiq situacijos rodiklis
padidejo:
4 kl. - (- 0,03) iki (0,28);
6 kl. - (-0,16) iki (0,01);
NMPP 8 kl. patyiitt situacijos
2019 m. netvrd
(* Saltinis NSa Nrr,rpp
ataskaita)

Padideja
mokyklos
aplink4
vertinandiq kaip
saugi4 mokiniq
skaidius

Nuo 75% - 80% proc.
mokiniq mokyklos
aplink4 vertina kaip
saugi4

Nuo 85% mokiniq mokyklos
aplink4 vertina kaip saugi4.
(* Saltinis Mokyklos vidaus

isivertinimo duomenys )

Padideja noriai
einandiq !
mokykl4
mokiniq
skaidius

Nuo 52% - 60% mokiniq
noriai eina imokykl4

55% mokiniq noriai eina i
mokykl4
(* Saltinis Mokyklos vidaus

isivertinimo duomenys)



1.3. Kurti
auk5tesng
mokyklos
bendruomenes

nariq tarpusavio
pagarbos kultur4.

4 kl. mokiniai
teigiamai vertina
mokyklos
klimat4

Mokyklos klimato 4

klasese rodiklis padides

nuo (- 0,12) iki (0)

Mokyklos klimato 4 klasese

rodiklis padidejo nuo (- 0,12)
iki (0,04).
(* Saltinis NSA NMPP

ataskaita)

1.4.Tinkamai
pasiruoiti
mokyklos
pertvarkai i5

pagrindines i
progimnazijq

2020 m.
mokykla tampa
progimnazija.

Parengti reikiami
dokumentai mokyklos
pertvarkai.

Parengti progimnazij os istatai,
kurie 2020 m. geguZes men.

bus perduoti mokyklos
dalininkq svarstymui bei
patvirtinimui.

l.5.Atnaujinti
mokyklos
edukacines
erdves bei
mokymo
priemones.

Atnaujintos
mokyklos
edukacines
erdves.

2% le5omis irengtas
modernus uZsienio kalbq
kabinetas - laboratorija,
internetine svetaine
atitinka keliamus
reikalavimus.

Kabinete Nr. 210, naudojant
plan5etes bei programing

irangq, nuo 2019-11-01 ikurta
"SmartClass*" anglq ir
vokiediq kalbq mokymosi
laboratorija
(https://www. isman ik lase. ltlltltne!
eeliarnu-daiagalp-rqruer-ss/-Lalb-u-
j-.Lberra!oriiiD.

20 19 -09 -06 direktoriaus
jsakymu Nr. V- 57

direktoriaus pavaduotojui
ugdymui paskirta mokyklos
interneto puslapio
administravimo funkcija.
Mokyklos puslapis adresu

ht1 p-r ;//-urb iy.s, k-a-u-n ailtn. I U
atitinka LR istatymq nustatytus
reikalavimus.

2.

3. Uiduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

Uiduotvs. neivvkdvtos ar iyvkdvtos i5 dalies del num buvo

UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.
2.2,
2.3.
2.4.
2.5.

UZduoWs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Mokyklos organizacines valdymo struktfiros
pakeitirnas.

Efektyvus vadybiniq funkcijq paskirstymas.
Taupomos mokymo leSos, skirtos mokyklos
valdymui.

3.2. Mokyklos ijungimo iVDU mokyklq tinkl4
inicijavimas ir koordinavimas.

20 | 9 -l 0 -12 Mokyklos bendradarbiavimo su

VDU koncepcija buvo pristaQrta

universitete, dalyvaujant VDU Rektoriui
prof. J. Augudiui, departamentq atstovams,

VDU UZsienio kalbq instituto direktorei.
2019-12-19 vyko VDU Rektoriaus ir
universiteto atstovtl susitikimas su



mokyklos bendruomene, kurio metu buvo
i5sakytos pozicijos ir vizijos vykdant
glaudesni bendradarbiavim4.

3.3. Mokyklos aptarnaujandio personalo dokumentq,
reglamentuoj and iq darbo santykius, atnauj inimas.

MaZinant aptarnaujandios personalo etatus

bei ivedant naujus, parengti darbo sutardiq
pakeitimai, suderinti darbo grafikai,
patvirtinti nauji pareigybiq apraSymai.
Panaikintq pareigybiq darbuotojai atleisti
pagal LR ista8mus.

4. Pakoreguotq 2019 metq veiklos uZduodiq nebuvo.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

iios, kurias no

Djr:ektore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

Rima Spakauskaite-Kudinskiene 2O2O-O|-07
(vardas ir pavarde) (data)

nt uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
Pa?ymimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X
5.2.ULdlotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai tr

6.1 . Svietimo politikos i5 ktirimo, strateginio plano rengimo ir igyvendinimo.
6.2.


