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PATVIRTINTA
MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos
direktoriaus 2018 m. kovo 30 d.
isakymuNr.Vl-  9A
priedas

2017. UJU METV VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

2017. .metq pradlioje mokesi 234 mokiniai ir 50 suaugusiqiq klasiq mokiniq.Nemokam4 maitinim4 gavo - 50 mokiniq. { mokykl4 vezani buvo 18 
-otiniil.'Ugdymo 

procesas
vyko dien4 ir po pamokq bei vakare suaugusiqiq klasiq-mokiniams.

2017 metais mokykloje 
{ifo 45 pedagogai ir I nepagrindineje darbovieteje dirbantispedagogas. 18 mokytojq metodinirfrit4,23 - vyresnieji mokytojai. lrritytoi,+ u-Ziaus vidurk is - 50,2metai.

Nuo 2017 metq sausio 1 d. dirbo vienas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 0,5 etato- direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 0,5 etato - direktoriaus pavaduotojas neiorm itiii*n'
( papildomajam) ugdymui, socialinis pedagogas, psichologas asistentasl specialusis pedagogas, 0,25
etato karjeros koordinatorius, paslaugas t.ite ruritatos prieZiuros speciaiistas, bibliotekos vedejas,
bibliotekininkas,inZinieriusprogramuotojas,mo$rto.1opaaejejas.

Nuo 2017 m. rugsejo 1 d. bibliotekos vedejas - 0,75 etato, socialinis pedagogas - 0,75
etato, psichologo asistentas - 0,75 etato.

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojq taryba, Vaikogeroves komisija, Mokyklos veiklos plqo sudarymo gilpe, Mokyklos1r"iklo, kokybes isivertinimo
8tuPo, Atestacine komisija, Ugdymo plTo sudarymo grupe, Sirateginio plano g*pe, Mokyklos
ivaizd1io formavimo Bfrpe, Mokiniq komitetas. Metodine t*yUu ir me6diner Aurg[ g*p"r, fij'viq
kalbos, uZsienio kalbq, gamtos ir socialiniq mokslq, matematikos ir informacinig iectn'otogiiq, menq,
dorinio ugdymo ir technologrjq grupe, kfrno kulturos, klasds vadovu.

Sudaromos ivairios sudeties_ darbo grupes, kurios padejo sprgsti ivairius ugdymo
otganizavimo bei kitus mokyklos veiklos klausimus,renge pagrindinius veiklos dokumentus.

Mokykloje sudarytos palankios s4lygos mokymuisi bei mokiniq esminiq kompetencijq
(asmenines ir socialines, paZinimo, iniciafiumo ir ktrybingumo, bendradarbiavimo, komunikavimo)
ugdymui. Skatinamas bendradarbiavimas, ugdomas pilieti5kumur, tol.r*.ija, uZtikrinamas emocinis
ir fizinis saugumas, ugdomas iniciatyvumas ir kfirybiSkumas. Mokykla vykde pagrindinio ugdymo
programas' tenkino mokiniq mokymosi ir savirai5kos poreikius, pu-oselejo 

-otvf.fos 
tradicijis.-per

visus metus buvo nuosekliai vykdomas mokiniq karjeros ugdymas, o tai uZtikrino sekming4 totesni
mokymosi pasirinkim4. Veike pagalbos mokiniui 

"entras. 
Stebejome mokiniq konsultacijq

lankomum4.
Motyvacijos stokojandiq mokiniq lankomumas ir paZangumas buvo stebimas ir

svarstomas Mokytojq tarybos posedZiuose, dirbta individualiai su mokiniaii irjq tevais.
Surengeme visus planuotus mokyojq tarybos posedZius, t*i,l metu priememe

konkredius nutarimus ugdymo proceso tobulinimo klausimais.
Mokykloje naudojamas elektroninis dienynas, padedantis kurti aplink4, kurioje visi

mokymo proceso dalyviai (mokiniai, mokytojai, mokiniq tevai, administracrja) gali ialintis
informacija, sekti bei aptarineti mokyklos gyvenimo ivykius ir akfiiai dalyvarxi bendruomenes
veikloje.

Mokytojai dalyvavo MaZeikiq Svietimo ir kituose kvalifikacijos kelimo centruose
rengtuose seminaruose, kursuose. Visiems mokytojams, dalyvavusiems tobulinimosi renginiuose,
buvo padengtos i5laidos i5 mokinio krepselyje tam tikslui skirtq lesq.



2017 metus mokykloje buvo atliktas veiklos isivertinimas.
Sistemingai dirbo Mokytojq metodine taryba, metodinds grupes. Metodine taryba

skatino netradiciniq pamokq vedim4 mokykloje, mokytojq ir teveliq bendridarbiavim4 formaliojl ir
neformalioje aplinkoje. Mokytojq dalykininkq metodiniq grupiq uZsiemimuose buvo nagrinejamos
aktualios temos kiekvienai dalykq grupei: planavimas - ot-i"go ugdymo garantas, netradiciniq
pamokq ir konkursq organizavimas, mokytojo ir mokinio santykiai, p-grurnq rengimas, mokymosi
veiklos diferencijavimas ir individualizavimas, karjeros planavimas kiases veikloje, NMpp rezultatai
ir kiti klausimai.

Mokykloje sekmingai buvo analizuojamas mokiniq paZangumas ir lankomumas. Sie
klausimai aptarti metodinese grupdse, bendruose posedZiuose, tevq susirinkimuose, vaiko geroves
komisijoje. Mokykloje buvo ugdomi 22 specialiqiq ugdymosi poieikiq turintys mokiniai."Siems
mokiniams individualizuotos ugdymo programos arba pritaikyos atskirq mokomqjq dalykq
programos, kitiems teikiama specialioj o ugdymo specialistq pagalba.

2017 metus mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose,
olimpiadose, kuriose pasieke gery rezultatq.

MaZeikig Sodq pagrindinds mokyklos
mokiniq pasiekimai 2017 m.

Eit.
Nr.

Mokinio va rdas, pavarde Olim piada, konkursas, varZybos Uiimta vieta,
jvertinimai

L. Greta Intaite Rajonine 8 klasiq mokiniq informaciniq
tech nologi jq ol im piada

I

2. Greta Intaite ,,Mano gaublys" i l l

3. Rugile Ubartaite Rajonine dai les ol impiada i l l

4. Gytaute Gerulskyte Rajonine dai les ol impiada ill

5. Monika Vaidiulyte Rajonine dai les ol impiada tl

6. Greta Intaite Rajonine anglq kalbos ol impiada tl

7. Greta Vainauskytd Respublikine dailes ol impiada,,pi l iakalniai,
prae ities retrospektyva, da ba rties rea lijos,
ateities vizijos"

IV

8. Monika Vaidiulyte Respublikinis moksleiviq pie5iniq konkursas
,,Zemes pasakojimai"

Prizininke

9. Skaidra Badiunaite Respublikinis moksleiviq pie5iniq konkursas
,,Zemes pasakojimai"

Prizininke

L0. Sodq pagrindines mokyklos jaunqjq

matematikU komandai
Tarpmokykline viktorina,,Aktyvioj i
matematika"

Padeka

11 Sodq pagrindines mokyklos

komandai
lstorijos iiniq protmu5is, skirtas Lietuvos
valstybes atkir imo dienai paminet i

Padeka

12. Eimantas Ostrauskis Kompiuterines grafikos konkursas,,pie5inys
Valentinui"

l lv ieta

13. Sodq pagrindines mokyklos 6 kl.
Mokiniq komanda

Rusq kalbos 6 klasiq viktorina ,,flpas4xr,rx
a36yxu"

Padeka



t4. Maieikiq Sodq pagrindines

mokyklos komanda

Matematikos ir informaciniq technologijq
viktorina ,,Kq iinosi - visada panaudosi"

Padeka

15. Kristina Rupkute Nacionalinis konkursas,,Lietuvos istorijos
iinovas"

Pad6ka

16. lrmantas Kolbergas Tarpta utinis matematikos konkursas
"Keng0ra"

Paddka

17. Nojus Markauskas Ta rptautinis matematikos konkursas
"Keng0ra"

Pad€ka

18. Nedas Garalis Tarptautinis matematikos konkursas
"Keng0ra"

Paddka

T9, Simas Ju5ka Tarpta utinis matematikos konkursas
"KengIra"

Padeka

20. Kamile RuSinaite Pie5iniq konkursas,,Gyvenkime saugiai" l l l vieta

2t. Henrikas Vitkus Pieiiniq konkursas,,Gyvenkime saugiai" l lv ieta

22. Maieikiq Sodq pagrindines
mokyklos komandai:

Greta lntaite

Regina Charlapavidifite

Gintare Barauskaitd

Goda Sidlauskaite

KnygU pristatymo konkursas Paddka

23. Kordelija Vizgaudyte Broniaus Ropds moksleiviq pieSiniU konkursas
,,Kuriu ateities Europq"

l l vieta

24. Gabija Aleknavidi0t6 Respublikinis edukacinis anglq kalbos
konkursas,,Olim pis2016" (pavasa rio sesija"

l l l  laipsnio
diplomas

25. Kamile Mendelyte Respublikinis edukacinis anglq kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasa rio sesija"

l l  laipsnio
diplomas

26. Kamile RuSinait6 Respublikinis edukacinis anglq kalbos
konkursas,,OIimpis2016" (pavasa rio sesija"

I laipsnio
diplomas

27. Rugi16 Ubartait6 Respublikinis edukacinis matematikos
konkursas,,Olim pis2016" (pavasa rio sesiia"

l l l  la ipsnio
diolomas

28. Brigita Anderevidiite Respublikinis edukacinis lietuviq kalbos
konkursas,,OIimpis2016" (pavasa rio sesija"

l l l  la ipsnio

diplomas

29. lrmantas Kolbergas Respublikinis edukacinis anglrtr kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasario sesija"

I laipsnio

diplomas

30. lrmantas Kolbergas Respublikinis edukacinis lietuviq kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasario sesija"

l l  laipsnio
diplomas

31. lrmantas Kolbergas Respublikinis edukacinis biologijos konkursas

,,Olim pis2016" (pavasa rio sesija"
l l l  laipsnio
diplomas



32. Justas Plikusas Respublikinis edukacinis lietuviq kalbos
konkursas,,Olim pis2016" (pavasario sesija"

l l  laipsnio
diplomas

33. Justas Plikusas Respublikinis edukacinis matematikos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasario sesija"

l l l  la ipsnio

diplomas

34. Justas Plikusas Respublikinis edukacinis biologijos konkursas
,,Olimpis2016" (pavasa rio sesija"

l l l  laipsnio
diplomas

35. Nedas Garalis Respublikinis edukacinis matematikos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasa rio sesija "

l l l  la ipsnio

diplomas

36. Simas Juika Respublikinis edukacinis anglrtr kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasa rio sesija"

I laipsnio
diplomas

37. Simas JuSka Respublikinis edukacinis lietuvirl kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasa rio sesija"

l l l  la ipsnio

diplomas

38. Simas Ju5ka Respublikinis edukacinis matematikos
ko n ku rsas,,Olim pis2015" (pavasa rio ses'rja "

I laipsnio
diplomas

39. lrma Bukauskaitd Respublikinis edukacinis anglq kalbos
konkursas,,Olim pis2016" (pavasa rio sesija"

I laipsnio

diplomas

40. lrma Bukauskaite Respublikinis edukacinis lietuviq kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasario sesija"

l l  la ipsnio

diplomas

41. Roberta Kindinaite Respublikinis edukacinis lietuvirl kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasa rio sesija"

l l l  laipsnio
diplomas

42. Verena Kazragyte Respublikinis edukacinis anglq kalbos
konkursas,,Olimpis2016" (pavasa rio sesija"

l l  la ipsnio

diplomas

43. 7 a klases mokiniams Rajonine rusrl kalbos popiete,,Daina, poezija
ir Sokis jungia mus"

Paddka

44. Kamile RuSinaite Kaf bq Keng0ra 2OL7 (anglq kalba) Sidabrinis
diplomas

45. Modestas Bernotas Kafbq Keng0ra2OLT (anglq kalba) Sidabrinis
diplomas

46. lrma Bukauskaite MaZeikiq rajono 7-10 klasiq mokinirl istorijos
olimpiada

Padeka

47. Modesta Paulauskait6 Maieikiq rajono 7-10 klasiq mokiniq istorijos
olimpiada

Padeka

48. Greta lntaite MaZeikiq rajono 7-10 klasiq mokiniq istorijos
olimpiada

Pad€ka

49. Lukas Grabauskis Maieikiq rajono 7-10 klasiq mokiniq istorijos
olimpiada

Paddka

50. Kordelija Vizgaudyt6 Maieikiq rajono 7-10 klasiq mokiniq istorijos
olimpiada

Paddka

51. Emilija Jonkut6 Maieikiq rajono 7-10 klasiq mokiniq istor[os
olimpiada

Pad6ka



52. Simas Ju5ka Kalbq Keng0ra2OLT Padeka

53. Modestas Bernotas Kalbq Keng0ra2OLT Pad€ka

54. Modestas Bernotas Kings Olympiada

55. Kamile RuSinaite Pie5iniq ir darbeliq konkursas ,,Zemaiiio
ga116kis- vaikq akimis"

Prizine vieta

56. Gabija Aleknavidiilte Pieiiniq ir darbeliq konkursas ,,Zemaiiio
garlekis- vaikq akimis"

Prizind vieta

57. Rugile Ubartaite PieSiniq ir darbeliq konkursas ,,Zemaiiio
garlekis- vaikq akimis"

58. 5 - 8 klasiu futbolo komanda MaZeikiq rajono rudens sporto Svente. II vieta

59. 9-10 klasiq virves traukimo
komanda

MaZeikitl rajono rudens sporto Svente I vieta

60. Sodq pagrindines mokyklos
komanda

Integruotas gamtos mokslq projektas
,,Molekules diena".

Padeka

61. Sodq pagrindines mokyklos
komanda

Respublikinis konkursas,,sveikuoliq
sveikuoliai* 2017.

III vieta

62. Erika Jonkute Rajonines 9-10 klasiq mokiniq rusq
kalbos dailyra5dio konkursas.

III vieta

63. Sodq pagrindines mokyklos
komanda

Rajoninis 8 {q klasiq tarpmokyklinis
matematikos konkursas,,Skaidiq
labirintuose".

Padekos
ra5tas

64. Kamile Ru5inaite Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" anglq kalbos.

I laipsnis

65. Deividas Venckus Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" anglq kalbos.

I laipsnis

66. Irma Bukauskaite Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" anglq kalbos.

I laipsnis

67. Simas Ju5ka Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" anglq kalbos.

II laipsnis

58. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" anglq kalbos.

II laipsnis

69. Kamile Liachovaite Edukacinis konkursas ,Olympis 2017 -
rudens sesija" anglq kalbos.

II laipsnis

70. Aukse Kaminskaite Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" anglq kalbos.

III laipsnis

7L. Roberta Kindinaite Edukacinis konkursas ,Olympis 20t7 -
rudens sesija" anglq kalbos.

III laipsnis



72. Justas Plikusas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" lietuviq kalbos.

I laipsnis

73. Simas Ju5ka Edukacinis konkursas ,Olympis 2017 -
rudens sesija" lietuviq kalbos

II laipsnis

74. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" lietuviq kalbos

II laipsnis

75. Bri gita Anderevidiiite Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" lietuviq kalbos

II laipsnis

76. Irma Bukauskaite Edukacinis konkursas ,Olimpis Z0l7 -
rudens sesija" lietuviq kalbos

II laipsnis

77. Roberta Kindinaite Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" lietuviq kalbos

II laipsnis

78. Simas Ju5ka Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" matematika

II laipsnis

79. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olympis Z0l7 -
rudens sesija" matematika

III laipsnis

80. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija'o ftzik.a

I laipsnis

81. Simas Ju5ka Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" frzika

II laipsnis

82. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" IT

III laipsnis

83. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" biologija

II laipsnis

84. Simas Ju5ka Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" IT

III laipsnis

85. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" geografij a

III laipsnis

86. Simas JuSka Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" geografija

III laipsnis

87. Irma Bukauskaite Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" istorija

II laipsnis

88. Irmantas Kolbergas Edukacinis konkursas ,Olimpis 2017 -
rudens sesija" istorija

III laipsnis

Gabiq mokiniq diplomai, padekos, laimejus
talpinamos mokyklos stenduose, mokyklos intemetiniame
apdovanojami ,,Sodq garbe -2017* Sventeje.

konkursuose, olimpiadose, varZybose,
puslapyje, ra5omi straipsniai spaudoje,



2017. metais mokykloje buvo organizuoti ivairaus pobfldZio renginiai. Tradiciniai,
mokyklos inicij uoti, respublikiniai proj ektai.

Tradiciniai, mokyklos inicijuoti projektai: ,,Sodq garb€ 2017 ,,, Sv. MiSios uZ mirusius
mokytojus, mokinius ir kt. bendruomenes narius, popiete 

-,,Advento 
silaitymai.., kiirybi5kumoprojektas ,,Kaledinis karnavalas", ,,Jvozapiniq turgus-",-tarpinstifucine pilietine afcciia ,yienybesratu".

Mokyklos kulturine veikla ir jos pasiekimai uZfiksuoti padekos rastuose, diplomuose,
nuotraukose, projektq medZiagoje. Mokyklos tradicijq, vertybiq sistema, vykdoma veikia, pasiekimai
atsispindi nuolat atnaujinamoje interneto svetaineje http://sodu.mazeikiaiim.lu facebook puslapyje.
A1naujintameirpertvarkytamemokyklosmuziejuj'nrc"@ijosfaktai,'kaupiami
eksponatai, vaizdine medZiaga. Muziejuje vykstaedukaciniai uZsiemimai mokyklos mokiniams.

Informaciniai lankstinukai apie mokykl4 kasmet paruo5iami busimiems penktokams irjq teveliams. Kiekvienais metais gruodZio - vasario menesiais organizuojami susitikimai su bgsimais
penktokais, o birZelio menesi su busimais penktokais ir jq teveliais.

Mokyklos mokiniai regislruojami ir aktyviai dalyvauja TIMSS, PISA, ICIS tyrimuose,
LMS, MMA ir kt moksleivi5kq organizacijq veiklose.

Tradiciniai yra pilietinio, karjeros ugdymo ir gamtosaugines tradicijos,
bendruomeni5kum4 puoselejantys renginiai, tautiniq sveneiq minejimail Mokykloje puoselejamos
tradicijos yra kfirybiSka priemone mokiniq vertybiniq nuostatq bii kompetencijq formavimui(si),
bendruomenes nariq bendradarbiavimui. Mokyklos mokiniai ir mokyoj i organzavo ir dalyvavo
akcijose, konkursuose, projektuose ,,Leader", ,,Europos judrioji *uiite,,, projektas - akcija
,,Atminties kelias'o,,,Neformalioj o vaikq Svietimo paslaugq pletra...

Respublikiniai projektai: ,,Atvyk i darb4 pesdiomis, dviradiu ar viesuoju transportu..,
,,Lietuvos Respublikos konstitucijos egzaminas", ,,sveikuoliq sveikuoliai", ,,Tolerancijos sa:vaite..,
,,Atmintis gyva, nes liudija", ,,Europos diena", ,,Lietuvos istoiijos Linovas,1,,,veiksmosavaite ,,Bepatydiq". Projektas ,,Profesinis veiklinimasoo, ,,Europos kalbq diena", ,,Molekules diena.,. Meninio
skaitymo konkursas ,,Get the smartest", Tarptautine vaikq knygos diena, uZkrediamqjq ligq ir AIDS
centro (ULAC) skirtame Pasaulinei AIDS dienai pamineti. Mokiniai dalyvavo ffiautiniamematematikos konkurse ,,Kengtra 2017*, kalbq Kenguroje 2017, gamtos Kengtroje 2017,
edukaciniame konkurse olympis, tarptautiniame konkurse BEBRAS.

Vadovaudamiesi Siuolaikine karjeros samprata, mokykloje ugdome savaranki5k4,
m4stanti ir nuolat aktyviai savo karjer4 konstruojanti Zmogq. Mokiniams te]kiamos sistemingos,
kokybi5kos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.

Buvo atliktas mokyklos veiklos kokybes platusis lsivertinimas. ISanalizavus rezultatus,
buvo siflloma, atliekant mokyklos veiklos sridiq gilumini fsivertinim4, atkreipti demes! i pladiojo
isivertinimo metu iSskirtus tobulintinus veiklos rodiklius ir mokyklos bendruomenes bendru sutarimu
giliau pasidometi ,,Ugdymo ir mokymosi" sritimi (tema Mokymosi patirtys, rodiklis - Mokymasis).
Buvo atlikta internetine mokytojq, mokiniq ir tevq apklausa. Atlikus upklu.rro, analizg, pateiktos
iSvados ir rekomendacijos.

Giluminio mokyklos veiklos kokybes isivertinimo i5vados: mokykloje organizuojamos
aktyvios mokiniq veiklos, skatinandios mokytis bendradarbiaujant. Informacija i.ur"'r apie vaikq
mokym4si pateikiama laiku ir kokybi5ka. Mokiniai auk5tai vertina visas mokymosi kompeGncijas, o
mokytojai teigia, jog mokiniams trtksta gebejimq suvokti, pripaainti ir sprgsti mokymosi problemas;
truksta igtrdZiq drauge analizuoti ir sprgsti problemas, kurti bendr4 supratim4, sprendimus ar darbus;
gebejimq vie5ai i5sakyti savo mintis ir iSklauslti kitus, klausti, diskutuoti, ginii savo nuomong.

Giluminio mokyklos veiklos kokybes isivertinimo rekomendacijos: kartu su mokiniais
organizuoti mokiniq mokymosi isivertinim4, konkrediai ivardijant sekmes ir nesekmes, aptariant
mokymosi bei ugdymosi tikslus. Organizuoti bendry veiklq (projekq), skatinandiq drauge analizuoti
ir sprgsti problemas, kurti bendr4 supratim4, sprendimus ar darbus.

Atlikus mokyklo s veikl o s i s ivertinim q, gauti r ezultatai

DidZiausi mokyklos privalumai DidZiausi trukumai Tobulinti pasirinkti
mokyklos veiklos
aspektai

2.l.2.Ugdymo planai ir
tvarkara5diai.

1.4.3. Mokyklos ivaizdis ir vie5ieji
rvSiai.

1.4.3. Mokyklos ivaizdis
ir vieSieji rySiai.



1.1.5. Mokyklos atvirumas ir
svetingumas.

1.3.3. Aplinkos jaukumas. 2.4.1. Mokyklos
motwaciia

3. 1. l.Atskiry mokiniu paj:ansa 2-14. Mokej imas mokytis.
4.4.2. Pagalba renkantis mokvkla 4.5.!. Tevq pagalba mokantis
5.5.3. Patalpq naudoiimas. 2.4.1. Mokymosi motwaciia

2017 metus buvo suremontuotas pirmo aukito foje, pakeisti Sviestuvai, isdaZyta
valgyklos sale, nupirkti ir pakeisti valgyklos sales baldai, isigyta indq. Nupirktos ir pakeisios
valgyklos, sporto ir aktq saliq durys. Aktq saleje isigytos ir pakeistos sc"nos uZuolaidos, idOtiveidrodZiai.

Suremontuoti 8 mokomqiq dalykq kabinetai, pakeisti Sviestuvai. fsigytas mobilus
tfnklinio stovas. 8 patalpose isigytos ir pakabintos langq venikalios Laliuzes. tsigytas ir idiegtasSiuolaiki5kas mokyklos skambutis. Dviem mokomiesiems kabinetams isigyti ir fafeisti suohl ir
kedes.

II. APIBENDRINIMAS, ISVADOS, PRIEMONIU SIITLYMAI DEL VEIKLos
TOBULINIMO

{gyvendinome MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos 2017 metqveiklos plano tikslus:
o tobulinome ugdymo kokybg;
o pletojome bendravimo ir bendradarbiavimo kultura.

{gyvendinome MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklo s 2017 metq veiklos plano
uZdavinius:

o teikeme mokymosi pagalb4 ir siekeme geresniq ugdymo pasiekimq;
o gerinome pamokos kokybg;
o didinome mokymosi sunkumq turindiq , mokomrl pagal individualizuotas bei

pritaikytas progftrmas ir gabiq mokiniq poreikiq tenkinimq galimybes:
o iniciavome ir vykdeme mokytojq ir tevq bendrad:rrbiavim4;
o ugdeme mokiniq kultur4, pasididZiavimo savo mokyklq jausm4;
o kureme esteti5k4 ir jauki4 mokyklos aplink?.

Mokiniq maieja, todel mokyklos i5laikymui MaZeikiq rajono savivaldybe nepajegi
skirti reikiamq le5q i5 biudZeto. Du metai i5 eiles teikiame pra5ymus clel mokykloi "t<oriOoriq
dangos pakeitimo ( buvo padaryta s4mata), bet kol kas le5q negauname. 'l'aip pat kieipemes del lesq
dviem mokomiesiems kabinetams suremontuoti isigijimo, bet kol kas rrip put n"guuttu-..

Del nepalankios socialines situacijos, maZeja mokyklus Lrrunamos 2 proc. pa.ramos
le5os.

Nuo 2017 m. kovo 1 d. del maZejandio mokiniq skaidiaus ir prasto suaugusiqiq
mokiniq pamokq lankomumo , suaugusiqiq klases buvo uZdarytos.

Si[lome ir pra5ome skifii lesq kabinetq remontams, koricloliLr clangai.



PRIEMONIU IGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS

Priemon6s
kodas

Priemon6s
pavadinimas

Veiklos
pavadinimas

Priemonds
atsakingi

vykdytojai

Asignavimai 2017 -tiesiems metams" Eur Indelio ir proceso vertinimo kriteriiai Nukrypimq
nuo plano

paai5kinimai,
prieZastyso d6l
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planuotos
reik5m6s,
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03 programa. ugdymo kokybds ir mokymosi aplinkos uztikrinimo programa

Ikimokyklinio,
prie5mokyklinio,
pradinio,
pagrindinio
ugdymo, bendrqjq
ir specialiqlq
programq
igyvendinimas
bendrojo ugdymo
mokyklose

03-01-01-02

Mokyklos veikos
uZtikrinimas Direktorius

4(lvIK)

4 (PASG)

361000

11200

361000

I 1200

100

100

UZtikrinta mokyklos
ugdymo veikla, etatq
skaidius

44,3 44,3

Mokytojq
kvalifikacijos
kelimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojai
uedvmui

4 (MK) 800 800 100
Kelusirl kvalifikacij4
pedagogq, darbuotojq
skaidius

28 28

Rydiq paslaugq
teikimo
uZtikrinimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ukiui

4 (MK) 700 700 100 UZtikrintas ry5i4
paslaugq teikimas 700 700

Ugdymo turiniui
igyvendinti
reikalingos
materialines bazes
kiirimas ir
atraujinimas,
priemoniq
isieiiimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
iikiui,
bibliotekos
vadovas

4 (MK) 5400 5400 100
[sigytos ugdymo
priemones ir
paslaugos

5400 5400

03-0r-02-02
Mokiniq
veZiojimo
organizavimas

Mokiniq,
gyvenandiq toliau
nei 3 km, atveZimas
imokykl4 ir
parveZimas namo
(marSrutiniu
autobusu)

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
neformaliajam
(papildomam)
ugdymui

5 (SFA) 8000 10024,38 125,3

UZtikrinamas saugus
vaikq atvykimas !
mokykl4 ir
parveZimas inamus

8000 10024,39

Padidejo
vaZiuojandiq
mokiniq skaidius i
mokykl4. IV ketv.
le5os buvo
perskirstomos tarp
straiosniu.



03-01-03-02
fstaigg i5laikymas
ir darbuotojq
samda

Mokyklos veiklos
uZtikrinimas
(nepedagoginiai
darbuotojai)

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
okiui

s(sFA)

4 (BrDU)

208000 205033,20

4550

98,57

100

69,57

UZtikrinta mokyklos
veikla, nepedagoginirl
darbuotojq etat4
skaidius

JJ JJ

Gauta papildomi
asignavimai
atlyginimui
padidinti.
Pagal MaZeikiq
rajono tarybos
sprendim4 gautas
asignavimq
planas.

Maitinimo paslaugq
teikimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
iikiui vedeja
maisto
gamybai

5 (sP) 5llg,6
Maitinimui
organizuoti (maisto
produktams lsigyti)

5119,6

II. ketv. buvo
tikslinamas
asignavimtl
planas, nes buvo
gauta daugiau
pajamq uZ
maitinimo
paslaugas.

Ry5iq paslaugq
teikimo
uZtikrinimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
iikiui

s (sFA) r200 834,79 UZtikrintas rySiq
paslaugq teikimas 1200 834,79

IV ketv.
patikslintas
asignavimo
planas. Le5os
perskirstomos tarp
straipsniu.

Kitos paslaugos

Direklorius,
direktoriaus
pavaduotojas
iikiui

s (sFA)

s(sP)

2600

500

4UUU

454

153,95

90,8 Kiti nenumat5di
remonto darbai ir
paslaugos

2600

500

4000

454

IV ketv.
patikslintas
asignavimo
planas. Le5os
perskirstomos tarp
straipsniu.

Kitos prekes

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
iikiui

s (sFA)

5(sP)

5 (SP-PNAD)

r600

9000

6000

l l l00

6542,40

3361,25

693,75

72,69

56,02

fsigytos prekes Dkio
reikmems

1600

9000

6000

l l l00

6542,40

3361,25

IV ketv.
patikslintas
asignavimo
planas. Le5os
perskirstomos tarp
straipsniq.
Mokykla isigijo
ugdymo
priemoniq.
Planas buvo
sumaZintas, nes
negauta pajamq
uZ patalpq nuomq.



Komunaliniq
paslaugrl
uZtikrinimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
trkiui

5 (SFA)

5(sP)

5(SP-PNAD)

41155,91 UZtikrinamas
komunaliniq
paslaugq (Sildymo,
elektros energijos,
vandens ir nuotekq,
Siuk5liq i5veZimo
i5laidos ir kt.

4tl55,gl
SumaZejo
sqnaudos uZ
komunalines
paslaugas. LeSos
perskirstSrtos tarp
straipsniq.

Kitos ma5inos ir
irenginiai fsigy.tas mokyklinis

skambutis

ma. Socialinds paramos06-01-01-09Socialine paralrrra
mokiniams
i5laidoms uZ 9104,71

Mokiniq, kuriems
skiriamas
nemokamas
maitinimas skaidius

9104,71

L. e. direkloriaus pareigas
direktoriaus pavaduoj a ugdymui

|tlZejtciU 1aj o1o savivaldybes administracij os
Svietimo- skyriaus Vedej ar

Apolinaras Stonku
2018-03-30

Virginij a Tupikaite-Jasutiene

Parenge:

Direktoriaus pavaduotda ugdymui I. e. direktoriaus pareigas virginija Tupikaite-Jasutiene
Vyresnioji buhaltere Egle Jokubauskiend
2018-03-30


