
Joni5kio ..Saules" pagrindine mokykla
(Svietimo istaigos pavadinimas)

Tomas Armonavidius
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METU VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

JoniSkis
(sudarymo vieta)

srRArEGrNro pLANo ," *rriifJilJriI,os pLANo IGvvENDTNTMAS
2016-2018 metg STRATEGINIS PLANAS

l. Tikslas - realizuoti priemoniq kompleks4 mokymosi organizavimui, itraukiant mokinius i
lsrvertmrm4.

Rodiklis Rezultatai
Mokinio pasiekimai
ir paZanga

Individuali mokinio paLanga:
2 klase - lietuviq kalba 95,9 o 

, matematikaS4,9 02, pasaulio paZinimas
90,4 0h;

3 klase - lietuviq kalba 82Yo, matematika 83,6 02, pasaulio paZinimas
88.5 %;
4 klase - lietuviq kalba 94,3 oA, matematika90,6 0%, pasaulio paZinimas
92,5 Yo;

Pliki5kiq skyrius-daugiafunkcis centras:
2 klase - lietuviq kalba 85,7 yo, matematikaS5,T 0%, pasaulio paZinimas
71,4 Yo;

3 klase - lietuviq kalba 100 oA, matematika 100 o/o, pasaulio paZinimas
80 %;
4 klase - lietuviq kalba 100 o/o, matematikaS0 Yo, pasaulio paZinimas
80 %;
PUPP rezultatai:
Tikslas pasiektas i5 dalies: 3,2yo mokiniq lietuviq kalbos, 93,5 oA

mokiniq matematikos dalykq nepasieke ivertinimo - 4 (2018-08-24
Mokytojq tarybos posedZio protokolas Nr. 7).
Parengtas ugdymo plano I priedas,,Mokymosi pasiekimq gerinimas ir
mokymosi pagalbos teikimas" (2018-08-31 Mokyojq tarybos posedZio
protokolas Nr. 8).
Organizuoti bandomieji PUPP, pakartotiniai NMPP 9 kl.
Kiti pasiek imai (v arLybo se, olimpiado se, konkursuo se) :

rajono lygmuo - I vieta - 16,2 vieta - 21, 3 vieta - 12,laureatai,
nugaletojai - 4;
apskrities, zoninis lygmuo - 1 vieta - 1,2 vieta - 3, 3 vieta - 2;
respublikos lygmuo - 1 vieta - 4,2 vieta- 4,3 vieta- 8, laureatai,
nugaletojai - 5;
tarptautinis lygmuo - I vieta - 1,2 vieta - 1;

nuo 2018 m. rugsejo I d. dalyko individualios paZangos stebejimui
naudoti elektroniniame dienyne ,,Mano dienynas'o esandia dalyko



pridetines vertes ataskait4 (2018-05-23 Metodines tarybos posedZio
protokolas Nr. 5);
tgsiamas VIP lenteliq pildymas 5-10 klasiq mokiniams (2018-04-25
Metodines tarybos posedZio protokolas Nr. 4);
nuo 2018 m. rugsejo 1 d. vadovautis dalykq vertinimo tvarkomis (2018-
06-11 Metodines tarybos posedZio protokolas Nr. 6).

Mok6jimas mokytis Nuo 2018 m. vasario I d. dirba Mokejimo mokyis kompetencijos
vertinimo grupe, patvirtinta direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. lsakymu Nr.
V-55, su tiksline 5-7 klasiq 14 mokiniq grupe.
Nuo 2018 m. rugsejo 3 d. dirba Mokejimo mokyis kompetencijos
vertinimo grupe, patvirtinta direktoriaus 2018 m. rugsejo l0 d. isakymu
Nr. V-359, su tiksline 6-8 klasiq 14 mokiniq grupe.
SupaZindinta su mokejimo mokyis kompetencijos vertinimo metodika ir
ji taikoma pagal poreikius ir galimybes (2018-05-23 Metodines tarybos
pgqgdZio protokolas Nr. 5).

Mokymo ir
mokymosi
diferencijavimas

Mokiniai gali pasirinkti mokymosi lygi ir tam yra skiriama pakankamai
demesio (mokiniai - 87 yo, tevai - 80 %;o, mokytojai - S8 %) (Teminis
! sivertinimas. Mokiniq pasiekim ai ir palanga. 20 I 8 -08 -24 Mokytoj q
tarybos posedZio protokolas Nr. 7).
Mokiniai Zino, kokiu lygiu mokosi ivairiq mokomqjq dalykq (mokiniai -
95 yo, tevai - l00oA, mokytojai - 89 %) (Teminis isivertinimas. Mokiniq
pasi ekimai ir pazanga. 20 I 8 -08 -24 Mokytoj q taryb o s po sedZio protoko las
Nr. 7).
Susitarta del ugdymo proceso diferencijavimo, tai numatyta mokyklos
ugdymo plane.
Suformuotos 8J, 9J klases.
3-4 kl. per menesi diferencijuojama 3l ,2 yo namq darbq uZduodiq
(2018-02-01 Mokytojq tarybos posedZio protokolas Nr. 2).
5-10 kl. per menesi diferencijuojama 44 oh nam4 darbq uZduodiq
(2018-03-26 Mokytojq tarybos posedZio protokolas Nr. 3).

Mokiniq
isivertinimas

93 o/o vedamq pamokrl mokytojai naudojo ivairius isivertinimo budus
(2017*2018 mokslo metq stebetq pamokq ataskaita. 2018-08-3 1

Mokytojq tarybos posedZio protokolas Nr. 8).
Per 20172018 mokslo metus mokiniq isivertinimui buvo skirta
pakankamai demesio (mokiniai - 89o , tevai - 95oh, mokytojai -100%)
(Teminis isivertinimas. Mokiniq pasiekimai ir paZanga. 2018-08-
24 Mokytojq tarybos posedZio protokolas Nr. 7).
Lyginamqj4 mokiniq isivertinimo analizgplanuojama pristatyti 2}lg-
01-15 Mokytojq tarybos posedyje.
Paruo5tos t 2078 m. gruodLio 20 d. direktoriaus isakymu V-567
patvirtintos JoniSkio,,Saules" pagrindines mokyklos mokiniq isivertinimo
ir refl eksij os rekomendacij os.

Patalpq
naudojimas

Atliktas einamasis pastato remontas.
PlikiSkiq skyriuj e-daugiafunkciame centre
kapitalinis remontas.

atliktas senosios mokyklos

[ranga ir
priemonds

Saltinis: MK, isigyta:
projektorius Beng MS 506 - 2, projektorius Beng MS 506 - 3,
projektoriaus ekranas - 1, garso sistema Samsung HW-K651 - 1,
sedmai5is Basketball - 6, ritines iali:uzes-25,TY Samsung UESS MU
6102 - 2; Microsoft XBOX ONE - 3, kompiuteriai (planSetes) - 10;
kompiuteriai NB Lenovo - 2, projektoriaus ekranas - 1, garso sistema
QTX - 1; spausdinJuvas Canon - 2, kompiuteriai Lenovo - 10; Sviesos



staliukas Edu2 - 1, tautiniai kostiumai - 3 kompl., suolas Aston - 2;
magnetine balta lenta - 2, kopijavimo aparatas Cobra Pro Hammer - 1,
Projektorius Optamu - 1, kompiuteris PC MAH - 5, kamera XBOX - 3,
vadoveliai.
Saltinis: paramos leSos (2 proc.), isigyta:
Oro ritulio stalas - 1, stalo futbolo stalas - 3, suoliukai Aston - 15,
plan5etiniai kompiuteriai Sponge - 6.

Pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimas

Pedago gq kvalifi kacij a tobulinam a pagal pedago gq kvalifi kacij o s

tobulinimo apraS4, patvirtint4 direktoriaus 2017 m. gruodZi o 27 d.

isakymu Nr. V-536.
Metineje veiklos programoj e nauj as pedagogq kvalifikacij os tobulinimo
1 1 priedas.
Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai veiklos isiverlinimo anketas
pildo nuo 2017 m. rugsejo I d. iki 2018 m. gruodZio 31 d.
Direktoriaus 201 8 m. balandZio 10 d. isakymu Nr. V- I 82 patvirtinta
atviros pamokos stebejimo ir kokybes verlinimo forma.

TOvg pedagoginis
Svietimas

Vadovaujantis Mokyklos ir mokiniq tevq (globejq, r[pintojq)
bendradarbiavimo sistema, patvirtinta 2017 m. birZelio 13 d. isakymuNr.
Y-295, parengtas ugdymo plano 2 priedas, kuriame numaty.tos konkredios
bendradarbiavimo formo s.

I5 viso organizuotos 73 ivairiq formq veiklos: 29 susirinkimai,25
individualDs pokalbiai,19 - kitq (popietds, atviros pratybos, projektai,
renginiai, paskaitos, apklausos, ugdymo dienos).
43 psichologo uZsiemimai;
55 spec. pedagogo susitikimai su tevais;
138 soc. pedagogo susitikimai su tdvais.
P I iki Skiq skyriuj e-dau giafunkciame centre yra aptarto s bendradarbiavimo
su tevais (globej ais, rDpintoi ais) procedDros.

2. Tikslas - ugdyti klientq savaranki5kum4, integruojant juos i visuomeng.

Rodiklis Rezultatai
Dienos uZimtumo
centro klientq esamo
savaranki5kumo
iSlaikymas ir didinimas,
integracija i visuomeng

Kiekvienam Dienos uZimtumo centro (DUC) klientui sudaromas
individualus socialines globos planas (ISGP) metams pagal kliento
socialiniq fgUdZiq lygi, poreikius orientuotus i savarankiSkumo ir
gebejimo save atstovauti galimybes. Pagal poreiki ISGP
kore guoj amas metq ei goj e pasikeitus kliento socialiniams poreikiams.
Individualus Dienos uZimtumo centro klientq savaranki5kumo
vertinimas. Keidiamas visuomenes poZi[ris ineigalq asmeni per
integracij4, kuri vykdoma naudojant itraukties metod4, kai klientai
savanoriauja vieSose istaigose atlikdami ivairius darbus karlu su tq
fstaigq dirbandiaisiais, be DUC darbuotojq pagalbos. DUC klientai
dalyvauja visuomenei skirtuose renginiuose, patys organizuoja
renginius, akcijas JoniSkio bendruomenei. DUC klientai dalyvauja
uZimtumo veiklose, jiems sudaromos s4lygos iSreikSti savo gebejimus
ir juos tobulinti.



2018 M. METINES VEIKLOS PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

2018 metq veiklos ypatumai:
f . ivykdytas 2017-2018 m. m. ugdymo planas, atsiZvelgiant i mokiniq, tdvq (globejq,

r[pintojq) poreikius, lfrkesdius ir mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq pasiulymus;
2. parengtas 2018-2019 m. m. ugdymo planas, atsiZvelgiant i mokiniq, tevq (globejq,

rdpintojq) poreikius, lukesdius ir mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq pasiiilymus;
3. i5 pladiojo isivertinimo 2017 metai rodikliai: 5 auk5diausios vertes: 2.1.2. Ugdymo

planai ir tvarkaraSdiai - 3,4;3.1.2. Pastatas ir jo aplinka-3,4;3.1.1. {ranga ir priemones - 3,3; 2.2.2.
Ugdymo(si) organizavimas - 3,2;2.1.3. Orientavimas imokiniq poreikius -3,2;

5 Zemiausios vertes: 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje - 2,8;2.3.1. Mokymasis - 2,8;
2.4.2. Mokiniq isivertinimas - 2,8; 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje -2,8;4.1.1. Perspektyva
ir bendruomenes susitarimai - 2,8.

4. parengtas20161018 metq strateginio plano tarpinis matavimas tL20l8 metus;
5. i5analizavus 2016-2018 metq veikl4, parengtas 20L9-2021metq strateginis planas;
6. i5analizavus 2018 metq veiklos programos igyvendinim4, pagal strateginio plano

tikslus, patvirtinta Joni5kio,,Saul6s" pagrindines mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodZio 31 d.

isakymu Nr. V-570 mokyklos 2019 metq veiklos programa;
7. atliktas teminis isivertinimas ,,Mokiniq pasiekimai ir paLanga" (pristatytas mokytojq

tarybos posedyje 2018 m. rugpjldio 24 d. protokolo Nr.7);
8. parengtas ir direktoriaus 2018 m. rugpjldio 30 d. isakymu Nr. V-326 patvirtintas

Joni5kio ,,Saul0s" pagrindines mokyklos skatinimo tvarkos apra5as;
f. ivykdyta Olweus kokybes plano fi 2017-2018 metus 2018 metq dalis, atliktas

OPKUS auditas. Mokyklai suteiktas ,,Olweus mokyklos" vardas 2018-2019 ir 20191020 mokslo
metams;

10. sveikatos ugdymo veiklq konkurse-akcrjoje ,,sveikatos fiesta" I vieta, atsakingai
vykdytas projektas ,,Sveikata visus metus". {gyvendintas 5 metq,,sveikat4 stiprinandios mokyklos"
veiklos planas;

11. geri NMPP reztitatai (palyginus su respublikos pagrindinemis mokyklomis
vir5ij amas respublikos vidurkis);

12. rengiant ilgalaikius dalykq teminius planus ir formuojant ugdymo turini remiamasi
nacionaliniq mokiniq pasiekimq patikrinimo rezultatais;

13. mokyklos paZangumas auga (2016 m. - 95,02 o,2017 m. - 99,9 o,2or8 m. - 9g,5 1

%);
14. ivykdytas ,renginiq sistemos ,,Kartu su Sauleo' programos ,,Saules glebyje"

2017 -2019 metams ciklas,,Zemd. Namai";
15. atliekama I ir II, II ir III trimestry mokomqjq dalykq paZangos lyginamoji analize 5-

10 kl. (5 kl. tik II ir III trimestras);
16. matuojama ir fiksuojama individuali mokinio paZanga: 24 kl. trijq mokomqjq

dalykq, pildoma VIP 5-10 kl., atsisakyta DIP, naudojama Pridetines verte ataskaita el, dienyne;
17. sekmingai vedamos suplanuotos atviros ir integruotos pamokos;
18. sukomplektuota 8J klase;
19. vyksta individualls metiniai pokalbiai administracija - darbuotojai. Pedagogai pildo

veiklos isivertinimo anketas, jas pristato metiniuose pokalbiuose;
20. parengtos mokiniq isivertinimo ir refleksijos rekomendacijos;
21. savo gerq)q patirti mokyklos atstovai skleidZia ir patirties semiasi bendraudami ir

bendradarbiaudami su kitomi s i stai gomi s ir or ganizacij omi s ;
22. geri mokiniq pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir sportineje veikloje;
23. mokinius konferencijoms, konkursams paruo5e 32, konferencijose skaite praneSimus

17, vede seminarus 10 mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq, administracijos atstovq;



24. iemi PUPP rczultatai;
25. mokytojo veikla ir kompetencijos ne visada atitinka pedagogo kvalifikacing

kategorij4.

II SKYRIUS
METIJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Paqrindiniai pra6iusiu metu veiklos 'ezultatai
Metq uZduotys

(toliau - uZduotys)
Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdvtos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

l.l Tinkamai
vykdyti darbo
funkcijas ir
tiesioginio vadovo
pavedimus

Darbo funkcijtl
vykdymas,
nepaLeidLiant darbo
drausmes, darbo
pareigq ir laikantis
privalomq ir teisetq
tiesioginio vadovo
nurodymu

Per 2018 metus nera

ispejimq apie darbo
drausmes paZeidimus
ir nera atsiradg
pagrindq darbuotojo
atsakomybei uZ

darbo pareigq
paZeidimus svarstl.ti

[spejimq nera,
nuobaudq negauta.

1.2. Mokinio
pasiekimai ir
pa1anga (skatinimas,
matavimas)

Kiekvieno mokinio
pasiekimai ir
paZanga atitiktq ne
Zemesnius nei tredio
lygio reikalavimus

2018 metais mokiniq
pasiekimai ugdyme,
olimpiadose,
konkursuose,
sportineje veikloje

2017-2018 m. m.
1-4 kl. mokiniq
paLanga tolygi, 5-10
kl. mokiniq - kilo
4%o;

didZiausia dalis
mokiniq, kuriq
individuali palanga
tolygi;
visq NMPP testq
rezultatai yra
aukStesni (lyginama
su respublikos
pagrindiniq mokyklq
testq vidurkiais);
geri mokiniq
pasiekimai
olimpiadose,
konkursuose,
sportineie veikloie

1.3. Dienos
uZimtumo centro
klientq esamo
savarankiSkumo
iSlaikymas ir
didinimas
integracijai i
visuomenE

Individualus Dienos
uZimtumo centro
klientq
savarankiSkumo
vertinimas.
Visuomends
poZilrio keitimas i
neigalq asmeni,
integracija vykdoma
dalyvaujant

1 kart4 per metus yra
atliekamas socialines
globos kokybg ir
socialines globos
nonnq laikymosi,

istaigos veiklos ir
socialines globos
atitikties socialinems
globos norrnoms
isivertinimas iki

2018 m. gruodZio
men. atliktas Dienos
uZimtumo centro
veiklos ir socialines
globos atitikties
globos nofinoms
isivertinimas pagal
nurodyus teises
aktus.
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ivairiuose
renginiuose
visuomeneje,
uZimtumo veiklose

2019 m. vasario
men.

Dienos uZimtumo
centre laikomasi
visq globos atitikties
normu.

1.4. Mokejimo
mokytis
kompetencijos
ugdymas

Bent 50 o/o vedamq
pamokq bltq
ugdoma mokejimo
mokytis
kompetencija

Mokejimo mokytis
kompetencijos
ugdymo pamokoje
lyginamoji analize
iki 2019 m. vasario
m6n.

2019 m. sausio men.
atlikta mokejimo
mokytis
kompetencijos
ugdymo pamokose
lyginamoji analize:
4 o/o daugiau
mokytojq pamokose
ugde mokejimo
mokytis
kompetencij4.
88 % vedamq
pamokq mokytojai
naudojo ivairius
mokejimo mokytis
kompetencijos
ugdymo budus.
Mokejimo
kompetencijos
ugdymui buvo skirta
pakankamai demesio
(mokiniai - 83o ,

tevai - 78o/o,

mokWoiai -91%\,
1.5. Mokiniq
isiverlinimas ir
tolimesnis ugdymosi
planavimas

Apie 70 % mokiniq
gebetq isivertinti
pasiekimus ir
paZangq, nustatant
ugdymo sekmg ir
numatant tolesng jo
eig?

Mokiniq gebejimo

isivertinti
pasiekimus ir
paLangqbei
numatlti tolesnE jos
eig4lyginamoji
anahze iki 2019 m.
vasario mdn.

2019 m. sausio
men. atlikta mokiniq
gebejimo fsivertinti
pasiekimus ir
paLangqbei
numatyti tolesng jos
eig4lyginamoji
anahzd: padidejo
9 % mokiniq
gebandiq visada ar
daLnat f sivertinti
savo pasiekimus ir
paLangq;

isivertinimas parodo,
kas nepavyko ir k4
reiketq daryti, kad
rezultatai b[tq
geresni (mokiniai
10% daueiau).



2. UZduotys, neivykdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu bu
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.t
2.2.

Z,J.
2.4.
2.5.

_vo)

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

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1

3.2.
J.J.

3.4.
3.5.

4. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uZduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ai
jq rodikliai

4.1

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOB ULINIMAS

5. Pasiektq rezultatq rezu kdant uZduotis isivertinimas
UZduodiq ivykdymo apraSymas PaZymimas atitinkamas langeli s

5.1. UZduotys ivykdyos ir virSijo kai kuriuos sutartus
vertinimo rodiklius Labai gerai M

5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus
vertinimo rodiklius

Gerai I

5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus
vertinimo rodiklius

Patenkinamai I

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Nepatenkinamai [-t



os, kurias nordtq tobulinti
6.1. Vadovavimo sridiq kompetencija - strateginis Svietimo istaigos vald
6.2. Bendroii kom ncija - bendravimo ir informavimo

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

los di

Mokyklos tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos

fstaigoje - savivaldos institucijos

fgaliotas asmuo / darbuotojq atstovavim4

fgyvendinantis asmuo)

8. tvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

Daiva Rociene
(vardas ir pavarde)

2019-01- 15
(data)

7. {vertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai: AtsiZvelgiant i 2018 metq mok}zklos veiklos programos

labai gerai.

(Svietimo istaigos savininko
teises ir pareigas igyvendinandios
institucijos (dalininkq susirinkimo)

igalioto asmens (pareigos)

(para5as) (vardas ir pavarde)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV. SKYRIUS
KrTU METU VETKLOS UzOUOryS, REZULTATAT rR RODIKLTAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau

(data)

nustatomos ne maZiau ir ne daugiau kaip 5

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatl.tos
uZduotys ivvkdfios)

9.1 Tinkamai vykdyti darbo
funkcijas ir tiesioginio
vadovo pavedimus

Darbo funkcijq vykdymas,
nepaieidliant darbo
drausmes, darbo pareigq ir
laikantis privalomq ir teisetq
tiesioginio vadovo
nurodymq

Nera ispejimq apie darbo
drausmes paZeidimus ir ndra
pagrindo darbuotojo
atsakomybei uZ darbo
pareigq paZeidimus svarstyti
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9.2. Mokinio pasiekimai ir
paLanga

Mokyklos paZangumas bei
individuali mokinio paLanga
ne Zemesne nei 2018 m. arba
tolygi. Nacionaliniq testq,
patikrinimq rezultatq
vidurkis ne Zemesnis nei
respublikos pagrindiniq
mokyklq vidurkis. Geri
mokiniq pasiekimai
olimpiadose, konkursuose,
sportineie veikloie

Mokyklos, mokiniq
pasiekimq ir paZangos bei
individualios paZangos
vertinimo lyginamosios
analizes. Dalyvavimas
nacionaliniuose testuose,
patikrinimuose, rezultatq
analize, lyginimas lki 2020
m. vasario mdn.

9.3. Dienos uZimtumo
centro klientq esamo
savarankiSkumo iSlaikymas
ir didinimas, integracija i
visuomeng

Individualus Dienos
uZimtumo centro klientq
savarankiSkumo vertinimas.
Integracija vykdoma
dalyvauj ant ivairiuose
renginiuose visuomenej e,

uZimtumo veiklose

I kartq per metus yra
atliekamas socialines globos
kokybg ir socialines globos
normq laikymosi, istaigos
veiklos ir socialines globos
atitikties socialinems globos
nornoms isivertinimas iki
2020 m. vasario men.

9.4. Mokiniq isivertinimas Mokiniq gebejimas

isivertinti pasiekimus ir
paLangq bei numatyti
tolesnE jos eig4 ne Zemesnis
nei 3 lygis.

Mokiniq gebejimo isivertinti
pasiekimus ir paLangq bei
numatyti tolesng jos eig4
lyginamoj i analize iki 2020
m. vasario mdn.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali blti nelvykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

10.1

102.

10-1

(Svietimo istaigos savininko (parasas) (vardas ir pavarde) (data)
teises ir pareigas igyvendinandios
institucij os (dalininkq susirinkimo)

igalioto asmens (pareigos)

SusipaZinau.

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


