IX SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS
2 tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, paremtą etninių vertybių puoselėjimu, plėtojant bendradarbiavimą su tėvais.
Pasiektas rezultatas
Planuotas
rezultatas

Per
Per tarpinį matavimą 2016
m.

tarpinį
matavimą
2017 m.

Per

Planuoti

Panaudoti

Planuota

galutinį

finansiniai

finansiniai

įgyvendinti

matavimą

ištekliai

ištekliai

(data)

2018 m.

Uždavinys 1

Gerąją patirtį

Vertinant 2016 metų

MK

Efektyvinti

skleisti mieste,

mokyklos veiklos kokybę 94

2 proc.

etnokultūrinį

respublikoje:

proc. tėvų pasisakė už

GPM

bendradarbiavimą

skaityti

tautinės kultūros pažinimo

mieste ir

pranešimus

prioritetą, 85 proc. – už

respublikoje

konferencijose.

aukšto meninio lygio

Rengti etninės

kolektyvus, 84 proc. – už

kultūros

platų veiklų (būrelių)

seminarus,

pasirinkimą, 88 poc. – už

atviras veiklas.

aukštą pedagogų

Dalyvauti miesto

kompetenciją, 85 proc. – už

dainų šventėse

aktyvią koncertinę veiklą, 91

MK

2016-2018

Įgyvendinta
(data)

2

proc. – už dalyvavimą
konkursuose.
Vyko kryptingas mokinių,
tėvų ir mokytojų
bendradarbiavimas, grįstas
pagarba ir partneryste. Ypač
organizuojant planuotas
kalendorines bei
etnokultūrines šventes,
dalyvaujant 2016 metų
respublikinėje moksleivių
dainų šventėje. Aktyviai
tėvai dalyvavo tradiciniuose
mokyklos renginiuose,
mokyklos ir miesto
parodose, edukacijose,
akcijose, projektuose, vaikų
vasaros stovyklos
organizavime ir kt.
70 proc. mokytojų dalinosi
Etninės kultūros ugdymo

3

gerąja patirtimi , dalyvaujant
miesto, respublikos, užsienio
(Punskas, Seinai),
konferencijose, seminaruose
bei rengiant etninės kultūros
renginius, atviras veiklas
mokykloje.
Uždavinys 2

Organizuoti 2

Visi mokiniai - etninės

Plėtoti mokinių

respublikinius

kultūros būrelių dalyviai.

saviraiškos

etnokultūrinius

Mokyklos patalpose veikia

galimybes.

renginius

33 neformaliojo švietimo

įtraukiant

būreliai.

mokinių tėvus.

Moksleiviai dalyvavo dalyje

Dalyvausime

(80% ir daugiau) miesto bei

Erasmus +

respublikos konkursų,

projekto

varžytuvių, švenčių bei

veikloje.

festivalių. Mokinių tėvai
beveik visada dalyvavo
organizacinėje ir kartais
kūrybinėje veikloje.
Daugelyje (50 %) konkursų

MK

MK

2016-2018

4

atlikėjai bei mokyklos
komandos tapo laureatais bei
prizininkais. Kūrybiškumą
100 proc. ugdė muziejų
lankymas, išvykos į teatrus,
bibliotekas, vykdytos
mokyklos etnografinio
muziejaus edukacinės
programos.
Mokyklos mokytojai bei
ugdytiniai dalyvavo
tarptautiniame (Paintfolio
erasmus + daugiašalės
mokyklų partnerystės 2014 –
2016) projekte.
3-ųjų klasių mokiniai
dalyvauja VŠĮ „Vaiko labui“
ankstyvosios prevencijos
programoje „Įveikiame
kartu“
Įtraukiant mokinių tėvus

5

šalies projektai: „Simajudo
turgus“ (dalyvavo šalies
mokinių komandos);
Kauno mieste vykusi šalies
dainų šventė „Po tėviškės
dangum“.
Išvada apie pasiektą tikslą: pirmas uždavinys įgyvendintas 85 proc., antras uždavinys įgyvendintas 80 proc.
Tikslinga konkretinti ir patikslinti planuojamus uždaviniuose rezultatus.

_______________________
(plano rengėjo pareigos)

PRITARTA
Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos
tarybos 2016 m. gruodžio 16 d.
posėdžio protokolu Nr. MT-8

_________________
(parašas)

______________________
(vardas ir pavardė)

