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Strateginis planas parengtas 2022-2024 metams, iSkeltas strateginis tikslas - ugdymo(si)
proceso kokybes gerinimas kuriant aktyvqji mokym4(si) skatinandiqir pa?angiE mokyklos aplink4.

UZdaviniai kuriais realizuojame tiksl4 yra sekantys:

1. Diegti pamokose netradicinius, aktyviuosius mokymo metodus, skatinandius aktyvqji
mokym4si.

2. Tobulinti mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinim4 ir isivertinim4, siekiant atskirq
mokiniq paZangos.

3. Ugdyi sveik4 gyvensenq, saugoti ir puoseleti psiching sveikat4, didinti socialini
saugum4.

4. Kurti ugdymui(si) palankias, saugias edukacines erdves, stiprinti mokyklos materialing
bazg.

Vadybiniai 2022 m. siekiai buvo kryptingai orientuoti i ugdymo(si) proceso kokybes
gerinim4 kuriant skatinand i4 ir palangi4 mokyklo s apl inkq.

Mokyklos l-10 klasiq paZangumas i5lieka stabiliai auk5tas ir kelis metus iS eiles siekia 100

%. 1-4 klasiq mokiniq procentines dalies pasiskirstymas: auk5tesnysis lygis l4oh,pagrindinis lygis

64Yo, patenkinamas lygis 22%.5-8 klasiq mokiniq procentines dalies pasiskirstymas: auk5tesnysis

10Yo, pagrindinis 57oh, pate*inamas 33%. 9-10 klasiq mokiniq procentines dalies pasiskirstymas

buvo sekantis: pagrindinis 43oh,patenkinamas 57o/o. Pandemijos laikotarpis turejo neigiamos ltakos
auk5tesniojo lygio mokiniq pasiekimams visose ugdymo pakopose, todel ne visose klasese pavyko

pasiekti planuotus kokybinius pasiekimq rodiklius. Dauguma l0 klasg baigusiq mokiniq tgsia

mokslus gimnazijose ir profesinese mokyklose. Lyginant su 2021-2022 m.m,2022-2023 mokslo

metais mokiniq mokykloje padaugejo 9 oh.

Mokytojai ruoSe mokinius olimpiadoms, konkursams ir geriausieji mokiniai dalyvavo

ivairiuose dalykq konkursuose, olimpiadose. Akademiniai mokyklos pasiekimai respublikiniuose,



tarptautiniuose ir rajono konkursuose: 7

padekos/ pagyrimo ra5tai.

pirmosios vietos, 6 antrosios vietos ir 2 trediosios vietos, 8

2022 metais mokykla gavo galimybg isitraukti i Kokybes krep5elio projekt4. Dalyvavim4

Siame projekte mes galime ivardinti kaip labai reikSming4 tiek mokyklos infrastrukturos tobulinimo

bei atnaujinimo, tiek ugdymo kokybes gerinimo prasme. Mokykloje buvo susitarta del kokybes

krep5elio projekto tikslq, uZdaviniq, veiklq bei ltkesdiq. Dauguma mokyklos veiklos tobulinimo

plane suplanuotq pirkimq vyko sklandLiai ir pagal plan4, nesusidlreme su didesniais tiekimo

trikdZiais bei i5S[kiais. [sigijome interaktyvius ekranus ir reikiamas priemones. Buvo irengta

papildoma ugdymosi erdve geo-kupole, kas i5 dalies leido i5prgsti patalpq trukumo problem4

mokykloje. Galima teigti, kad visos mokomosios patalpos yra tinkamai aprflpintos SiuolaikiSkomis

IKT priemondmis, o jq ivairove yra tinkama ir pakankama. Pamokose pastebimas tikslingas Siq

priemoniq naudojimas, kuris skatina mokiniq aktyvumq, motyvacijq bei padeda sekmingai

igyvendinti pamokos uZdavini.

2022 metai mokykloje - tai STEAM metodq ugdyme atradimas ir mokymasis kaip juos

tikslingai pritaikyti organizuojant Siuolaiki5k4, kiekvieno mokinio poreikius atitinkanti ugdymo(si)

procesQ. Mokykloje buvo nuolat organizuojamos paZintines-edukacines iSvykos. Mokytojai

domejosi mokymosi ne mokykloje - gamtoje, kultDros istaigose, imonese, valdZios institucijose ir

kt. - galimybemis ir organizavo realaus pasaulio paZinimu pagrist4 ugdym4 uZ mokyklos ribq

esandiose aplinkose. Tai leido aktualizuoti ugdym4, suteikti mokiniams galimybg igyti ivairesnes

patirties, bflti mokomiems ivairesniq Zmoniq ir susieti mokym4si su savo interesais. Mokytojq

apklausq rezultatai rodo, kad jie yra linkg analizuoti ir aptarti mokiniq mokymosi uZ mokyklos ribq

poveiki, tobulina taikomus bldus ir ie5ko naujq galimybiq. Dalis mokyojq patys kuria mokymosi

priemones naudodami SMART program4, dalijasi jomis ir prasmingai naudoja ugdymo procese.

Siekiant igalinti mokytojus tikslingai veiklai, kokybes krepSelio leSomis buvo ivykdyta24

val. dviejq moduliq mokymq programa su praktiniu pritaikymu, kuriq metu buvo tobulinamos

mokykloje dirbandiq mokytojq kompetencijos. Gerejo pamokos kokybe, mokytojai geba tinkamai

naudoti ivairius metodus ir modemias priemones ugdymo procese, Zenkliai gereja IKT taikymo

gebejimai ir STEAM metodq pritaikymo kompetencijos. Siekiant igyti tinkamq Ziniq ir

kompetencijq, kad patyriminis ugdymas taptq paveikesniu, mokytojq komanda dalyvavo

Erasmus*K2 projekte "STEAM ugdymo tobulinimas" kas turejo reik5mingos itakos kompetencijq

tobulinimui ir pletojimui.

Mokykla sekmingai vykde patydiq prevencing programQ ,,OPKUS" organizuojant

,,S4moningumo didinimo mdnesi be patydiq" bei ivairius kitus renginius. 2021 metais buvo

ivykdytas Olweus programos auditas, mokykla buvo pripaZinta Olweus mokykla 2021-2022 ir

2022-2023 m. m. Mokykloje nuosekliai ir numatant jq tgstinum4, vykdomos ir kitos prevencinOs



programos tokios kaip: socialiniq-emociniq igfldZiq lavinimo programos "Kimochis", "Zipio

draugai" ir "Obuolio draugai". Smurto prevencijos programa "Esame saug[s", kurios metu vykdomi

mokymai ne tik mokiniams bet ir jq tevams/ globejams apie smurto atpaiinimqir galimus pagalbos

budus. Sveikatos stiprinimo programa "Mokykla visq namai". fgyvendindami Sias programas

pastebime, kad dideja vaikq pasitikejimas savimi, atsakomybd uZ savo elgesi ir jo pasekmes, gerdja

bendradarbiavimo gebejimai bei savikontrole, vaikai lengviau adaptuojasi mokykloje.

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes dalyvavo: 5 projektuose respublikinio

mastu,6 projektuose rajono mastu,6 projektuose kra5to mastu, 2tarptautiniame projekte, 7 parodose

respublikos mastu, 1 parodos - konkursai rajono mastu, 2 parodos - konkursai kra5to mastu, 1

tarptautiniame dainq konkurse, 2 kra5to dainq festivalyje, 3 akcijose. Dalyvauta su prie5mokyklinio

ugdymo vaikais sveikatos projekte ,,Sveikata visus metus. Aktyviai dalyvauta tarptautiniame

projekte ,,STEAM tobulinimas 2022", kurio metu realizuotas i55tikis ,,Eko automobiliuko"

gaminimas, bei Serbijos i55[ki -,,Making Jam". Tarptautiniam i5S[kiui i5 Lietuvos buvo atrinkta 3l

uZduotis (mflsq istaiga pateko tarp jq) i5 64 pateiktq.

Per organizuotas edukacines veiklas ,,STEAM bandymq, eksperimentq, tyrinejimq savaite",

,,Vandens la5o nuotykiai", ,,Asmens higiena", ,,Triu5io diena" ir kt.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriai s vadovaujantis vertinama,
ar nustat\tos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Pletoti
projekting veikl4

Padidejgs mokiniq
kompetencijq,
ugdymo
efektyvumas,
pagerejgs
paZangumas.

Skatinama
bendruomenes
nariq lyderyste,
bendravimas ir
bendradarbiavimas,
iSnaudojamos
projektines veiklos
galimybes.

{vyko visos suplanuotos
veiklos.
Racionaliai panaudoti
finansiniai resursai.
Paruo5tos NSA ataskaitos.
Tikslingai (pagal parengt4
plan4) panaudotos kokybes
krepSelio le5os.

Laikanti s nurodytq terminq,
parengta ir patvirtinta
ataskaita. {gyvendintos
visos suplanuotos veiklos.

fvyko visos
suplanuotos veiklos.
Racionaliai
panaudoti finansiniai
resursai.
Paruo5tos NSA
ataskaitos.

96% tikslingai
panaudotos kokybes
krep5elio leSos.

Laikantis nurodytq
terminq, parengtas
auditas ir patvirtinta
ataskaita.

{gyvendintos visos
suplanuotos veiklos.
Suderintas ir
isyvendintas



projektas ,, Daugelio
tautq popieZius -
palaimintasis Jonas

Paulius II" kuri
finansavo

,,Stowarzyszenie
Wsp6lnota Polska".
Dalyvavimas
Erasmus*K2
projekte "STEAM
ugdymo
tobulinimas".
Suderintos ir
igyvendintos 2
nemokamos
stovyklos vaikams.

1.2. STEAM
integracija i 1-4
klasiq pasaulio
paZinimo pamokas.
Gamtos mokslq
aktualizavimas 5-10
klasese.

1-4 klases mokiniq
pasaulio paZinimo
metinis pagrindinio
ir auk5tesniojo
pasiekimq lygis
dideja maZiausiai 2
%.

5-10 klasiq
mokiniq visq
gamtos mokslq
metinis pagrindinio
ir aukStesniojo
pasiekimq lygis
dideja maLiausiai2
%.
5-10 klasiq metinis
paZangumas iSlieka
t00%.

8-10 klasiq
mokiniai pasirinkg
rengti ir pristaty.ti
pasirinkto
gamtamokslinio
dalyko kurybini
darbqlpraneSim4
organizuotoje
mokslo dienoje
padarys mokymosi
paZang4 ir pagerins
asmenius metinius

ivertinimus bent
0.2 balo. (Pokytis
bus vertinamas
lyginant 2020-2021

20 %o pasaulio paZinimo
pamokq l-2 klasese ir.30 Yo

pasaulio paZinimo pamokq
3-4 klasese skiriama
mokiniq praktinei
(eksperimentinei) veiklai.

20%o gamtos mokslq
pamokq 5-7 klasese ir 30 %
gamtos mokslq pamokq 8-
l0 klasese skiriama
eksperimentavimui,
tyrinejimui ir praktiniq
igUdZiq ugdymui.
Mokslo dienos 1-10 klasiq
mokiniams organizavimas,
kai dalyvauja ne maZiau nei
80% l-10 klasiq mokiniq.
Pristatomi ne maZiau kaip 5

8-10 klasiq mokiniq
prane5imai i5 pasirinkto
gamtamokslinio dalyko.
Mokslo dienos metu
organizuoj amos maZiausiai
3 praktines/ tiriamosios
veiklos l-4 ir 5-10 klasiq
mokiniams.

Sudaryta koordinacind
bendradarbiaujandiq
mokytojq grupe.
Iki vasario 15 d.

l-10 klasiq
paZangumas iSliko
100 % nors planuota
2Yo palanga buvo
pasiekta dalinai, del
to, kad mokiniq
paiymiai, kuriais
buvo remtasi, i5vesti
karantino metu buvo
tik i5 dalies
objektyvts.
Sudaryta
koordinacine
kolegialiai
besimokandiq ir
bendradarbiaujandiq,
gerEja patirtimi
besidalijandiq
mokytojq grupe.
Lyginant su praeitais
metais, vis daugiau
stebetq l-4 ir 5-10
klasiq pamokq
taikomi sutarti geros
pamokos poZymiai.
Mokykloje nuolat
organizuojamos
paZintines-
edukacines i5vykos.
Mokymosi be sienq
tendencija - tai
iSradingai ugdymui
pritaikoma mokyklos
teritorija, ivairios
mokyklos aplinkos
(geo-kupolas,



m. m. ir 2021-2022
m. m. asmeninius

mokiniq
pasiekimus.

Zeldiniai, sporto
aikStynas, Zaidimq

aikSteles, aktyvaus ir
pasyvaus poilsio
zonos ir t. t.)
naudojamos kaip
mokymosi lauke
vietos ir Saltiniai.
Mokytojai Zino jq
edukacines
galimybes ir geba jas
panaudoti ugdymui:
teorijos pritaikymui
praktikoje,
tyrinejimui ir
kitokiam
mokymuisi,
sveikatos
stiprinimui,
Zaidimams ir kt. 3

mokyklos mokytojos
dalyvavo rajono
STEAM
konferencijoje, kur
pristate savo

igynedintas veiklas
ir pasidalino gerEja
patirtimi.
2022 metais pavyko
suorganizuoti
mokslo dienos.

1.3. IS esmds
atnaujinti istaigos
interneto svetaing
atitinkandia
bendruosius
reikalavimus
valstybes ir
savivaldybes ir
istaigq interneto
svetainems.

Sukurta intemetine
svetaine atitinkanti
bendruosius
reikalavimus
valstybes ir
savivaldybiq
institucijq ir istaigq
interneto
svetaindms.
Sudarytos s4lygos
visuomenei gauti
internetu vis4 vie5E
informacij4 apie

istaigos teikiamas
paslaugas,

uZtikrinant jq
veiksmingum4
pateikiamos
informacijos
aktualuma.

Atnaujinta svetaind,
skelbiami aktualUs vidaus
dokumentai,
re glamentuoj antys i stai gos
veikl4.
Atnaujinta mokyklos
internetine svetaine tures
geresnq galimybg informuoti
visuomeng
apie mokykloje vykdom4
veikl4.
Iki 2022-09-0 I atnauj inta
svetaine ir paskelbta
bendruomenei aktuahs
dokumentai bei informacij a.

I5 esmes atnaujinta

istaigos intemeto
svetaing atitinkandia
bendruosius
reikalavimus
valstybes ir
savivaldybes ir
istaigq interneto
svetainems.



1.4. Ugdymo(si)
proceso kokybes
gerinimas kuriant
skatinandi4 ir
paLangiq mokyklos
aplink4.

Mokymas vyks
eksperimentuojant,
remiantis praktika,

blnant gamtoje.

fvykusios parodos,

sporto Sventes ir kt.
veiklos. Padidejgs
mokiniq
savarankiSkumo,
verslumo ir
klrybiSkumo
igndLiai, finansinio
raStingumo
kompetencijos.

[rengtos erdves
uZimtumas ne
maZesnis negu 75

%.

f si gytos interaktyvios lentos,
skirtos vyresniqj q klasiq
mokiniq ugdymui.
2022 m.l ketvirtis.

fsigytas Geo kupolas -
pritaikytas ugdymo
reikmems, lauko klase,
inovatyvi erdve, kurioie
vyksta dalis STEAM
pamokq.
2022 m.I ketvirtis.

fsigytos
interaktyvios lentos,

[sigytas Geo kupolas
- pritaikytas ugdymo
reikmdms, lauko
klase, inovatyvi
erdv6, kurioje vyksta
dalis STEAM
pamokq.
Atnaujintos
edukacines erdves.
Pagerinta
ugdymo(si) kokybg
mokykloje,
modernizuojant
frzing ir socialing
mokyklos aplink4, t.
y. kuriant mokiniq ir
mokytojq poreikius,
Siandieninius
ugdymo proceso
reikalavimus
atitinkandias
edukacines erdves.
Mokykloje igytos

priemones kurios
taikomos verslumo u
gdymo strategijos
praktiniams

igDdZiams igy.ti.
Dalyvauta projekte

,,Streso valdymas ir
suicido rizikos
prevencija". Gauta
Oculus Quest 2 VR
(virtualios realybes)
akiniai ir su VERIM
irang4.

2. Uiduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytg rizikg (iei tokiq buvo)

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.1

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.



3. veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq !staigos veiklos rezultatami)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Iniciavau su socialiniais partneriais susitikirn+
Lenkijoje.

Pletoti mokyklos bendravim4 ir
bendradarbiavim4 su socialiniais
partneriais.
Kurti ir igyvendinti bendradarbiavimo
projektus, iSreik5ti atvirum4 visuomenei,
tobulinti bendradarbiavimo kultlr4, igyti
naujos patirties ugdant vaikus, skleisti
gerqJq patirti.

3.2. Pristadiau mokyklos veiklq konferencijoje
,,Polskie dziecko w polskiej szkoleo'
Turej au prane5im4 informaciniame metodiniame
renginyj e mokykloms, dalyvauj andioms proj ekte
,,Kokybes krepSelis"

Patirties sklaida, mokyklos idirbio
pristatymas.

3.3. Renovuota katiline. Katilai atitinka lygi Lietuvos higienos
norrnos HN 33:2011.

3.4. Nupirktas mokyklinis autobusiukas specialiqjq
poreikiq vaikams.

EfektyvDs lesq panaudoj imas.

3.5. [vykdyti auditai:
,,Civilines saugos"

,,Finansinis auditas"
Lietuvos higienos normos HB 2l :2017

Mokyklos audito tikslai yra kurti
Mokykl4 kaip nuolat savo veiklos kokybg
i si vertinandi4 ir tobul ej andi4 organ izacij q.

3.6. Parengti ir patvirtinti nauji tvarkos apra5ai. Darbo tvarkos taisykles (2022-12-27

isakymas Nr. I -99)

t. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uZduotys fiei tokiq buvo) ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybOs apralyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pi ldoma, aptariant ataskait4)

Vertinimo kriterijai Pazymimas atitinkamas
Ianselis:

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustaMos uZduotys iwkdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

4.2.



I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

r.l. lnrormacuos lr sltuacuos valdymas atliekant funkciias ln 2a 31 4a
5.2. IStekliq (ZmogiSkUjq, laiko ir mqterialiniq; paskirstyrn.as ln 2a 3s 4a
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas lo 2o 3n 4a
5.4. Ziniq, gebejimq ir ig[dZiq panaudojimu@
siekiant rezultatrl

lr ln 2a 3n 4t

5.5. Bendras ivertinimas (pa4mimas vidurkis) lr 2a JL] 4n

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiektq rezultatq vykdant uiduotis isivertinimas

7. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduodiq jvykdymo apra5ymas PaZymimas
atitinkamas langelis

6.1 . Visos uZduotys jvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
6.2. Ulduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai !
6.3. lvykdytane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai D
6.4. Puse ar daugiau uZduotys nelvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai !

7.1. Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendr4sias programas.
7.2.Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintq BP diegimui mokykloie

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8.1. Skatinti mokytojq
skaitmeninio ra5tingumo
kompetencij q pletoj im4 siekiant
uZtikrinti tinkam4 mokytoj q
vaidmeni kibernetines kultlros
vystyme.

fgyti ir tinkamai pletoti
kompetencijas
skaitmenineje srityje bei
mokytojq gebejim4
tinkamai mokyti
skaitmeniniq igUdZiq ir
elgesio Internete. Blti
pasirengusiems padeti
mokiniams
susiduriantiems su
skaitmeniniq igudZiq
trlkumais, kad jie galetq

Pedagogai turi atitinkamq Ziniq
ir skaitmeninio ra5tingumo
gebejimq, Lino ir atpaLista
Internetines gresmes.

Pedagogai saviSvietos b[du,
dalyvauja kursuose, siekiant
keltis kompetencijas
aktualiomis temomis
susij usiomis su skaitmeniniu
Svietimu; geba rasti reikiamq
pagalbq negalint iSsprgsti tam
tikry problemq.



saugiai naudotis
elektronine erdve ir
valdltq rizikas.
Formuoti tinkam4
mokiniq poZi[ri ir
elgsen4 naudojantis
kompiuterinemis
technologijomis ir
internetine erdve.
Suteikti reikiam4
informacij 4 apie galimus
pavojus ir rizikas
internetineje erdveje
mokiniq tevams/
globejams

Esant poreikiui, pedagogai
bendradarbiauja

su administratoriais ar kitais
informaciniq technolo gij q
specialistais. Pedagogai geba
dalintis
patirtimi su kolegomis, didZioji
dauguma mokyklos pedagogq
gali eksperimentuoti su
nauj oviSkomis sudetingesnemis
technologijomis ir kurti
ugdomqii turini bei vertinimo
strategijas.
Mokykloje organizuojamos
Svietej iSkos iniciatyvos/ veiklos
saugaus Intemeto klausimais.

8.2. [trauktojo ugdymo
igyvendinimas.

Inicijuoti mokykloje
bendruomenes aktyvq
dalyvavim4 iSores
organizuojamuose
mokymuose/
seminaruose, tobulinti
silpn4sias kompetencij as.

Organizuoti Svietimo
pagalbos specialistq
gerE)E sklaid4.

Nuostatq del galimq pokydiq
mokykloje formavimas.
Sukurtas mokyklos veiksmq
planas ( ne veliau kaip iki 2023
m. geguZes m.) taikomas
sprgsti iSkylandioms
situacijoms del SUP mokiniq.
veiklos planq aptarimus,
vykdyti mokytojq geros
patirties sklaid4. Parengti
mokyklos veiksmq plan4 del
SUP mokiniq jtraukties,
skatinti empatijq
bendruomeniSkoj e veikloj e,
organizuoti dalyvavim4
tiksliniuose proj ektuose.

8.3. fgyti kompetencijq
uZtikrinandiq tinkam4
pasirengim4 atnauj into turinio
taikymui ugdymo procese.

ApZvelgtos metodines
rekomendacijos,
gilinamasi kaip
efektyviausiai planuoti
pamokas ir ugdyi
kompetencijas. Numatyti
mokomqjq dalykq ir
mokiniq kompetencijq
vertinimo ypatumai.

Dalyvavimas NSA
organizuojamuose
nuotoliniuose mokymuose
. Reikiamos pagalbos
mokytojams teikimas taikant
atnaujint4 ugdymo turini
pamokose.

Motyvuoti ir skatinti mokytojus
dalyvauti BP atnaujinimo
procesuose.

Organizuoti mokymus
mokytojams.
Nuolat informuoti mokyklos
bendruomeng apie atnaujintq
BP diegimo Zingsnius.

[galinti mokyojus kartu kurti
unikalq ugdymo turini pagal
atnaujintq BP rekomendacii



9' Rizika' kuriai esant nustatytos u-zduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios galijll:ti neigia.mos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo 6taig-os vadovu)

Mokyklos direktore
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