PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. .......... mėn. ...d.
sprendimu Nr. .......
UKMERGĖS RAJONO VEPRIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA
1.1. Mokyklos veiklą 2014 m. organizavau ir administravau vadovaudamasi mokyklos
veiklą reglamentuojančiais dokumentais: mokyklos nuostatais, strateginiu planu, metine veiklos
programa, ugdymo planu, administracijos pareigų pasiskirstymu. Subūriau darbo grupes 2014-2015
m. m. metinei veiklos programai, ugdymo planui parengti bei dalyvavau jų rengime. Suburta grupė
parengė metinę veiklos programą, kurios tikslai ir uždaviniai dera su šalies ir Ukmergės rajono
savivaldybės švietimo prioritetais, tenkina mokyklos bendruomenės poreikius. Mokyklos tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti sutelkiau mokyklos komandą, skatinau atsakomybę už veiklos rezultatus.
1.2. Vadovaudamasi strateginiame plane bei metinėje veiklos programoje iškeltais
tikslais ir uždaviniais inicijavau pedagoginės veiklos stebėseną, mokyklos veiklos įsivertinimą.
Buvo stebimas, analizuojamas, vertinamas ugdymo procesas, mokinių ugdymosi pažanga,
vertinimo būdų ir mokymo metodų veiksmingumas, vertinimas bei įsivertinimas pamokoje.
1.3. Užtikrinau ugdymo plano įgyvendinimą. Siekiau, kad mokytojo asmenis profesinis
tobulėjimas per ugdymo formų ir metodų įvairovę didintų mokinių mokymosi motyvaciją. Todėl
skatinau mokytojus, auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus kelti kvalifikaciją įvairiuose
seminaruose, mokymuose. Siekdama ekonomiškai naudoti kvalifikacijai skiriamas lėšas
organizavau vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą mokykloje (dalyvavo 25 pedagogai), skatinau
mokytojus aktyviai dalyvauti ES lėšomis organizuojamuose seminaruose.
1.4. Skatinau savivaldos institucijų veiklą. Vadovavau mokytojų tarybai. 2014 m.
surengti 8 mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo analizuojami mokinių ugdymosi rezultatai,
vertinama ugdymo kokybė, priimami svarbūs sprendimai mokyklos veiklos tobulinimui. Buvo
priimti sprendimai aktualiais mokyklos perspektyvos klausimais tariantis su bendruomene,
mokyklos taryba. Vadovavau Vaiko gerovės komisijai, kuri organizavo pagalbos teikimą mokiniui,
prevencinę veiklą.
1.5. Inicijavau ryšių su sociokultūrine aplinka plėtrą bei mokyklos įvaizdžio kūrimą.
Subūriau komandą, kuri organizavo mokinių kūrybinių darbų parodas ne tik mokykloje, bet ir
seniūnijoje, Veprių bažnyčioje. Inicijavau bendrų renginių organizavimą, ryšių plėtrą su socialiniais
partneriais: Ukmergės policijos komisariatu, Ukmergės priešgaisrine tarnyba, Ukmergės valstybine
- akcine sviesto gamykla, Veprių kaimo bendruomene, seniūnija ir kt. (3 priedas). Vyko
informacijos sklaida rajoninėje spaudoje, naujienų portale www.vilkmerge.lt, mokyklos laikraštyje
„Šaltinis“, mokyklos internetinėje svetainėje www.vepriuvid.lt.
1.6. Ugdymo, veiklos tobulinimo galimybes didinau inicijuodama mokyklos
dalyvavimą rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, projektinėje veikloje. 2014
m. mokykla dalyvavo nacionaliniuose projektuose „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių
sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, „Kuriame respubliką“ („Atgal į
ateitį“), „Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“, įgyvendino programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“,
organizavo dieninę vaikų vasaros stovyklą „Mokas“, dalyvavo darnaus vystymosi įgūdžių
formavimo programoje „Darni Mokykla".
1.7. Inicijavau 2 proc. atskaitymų iš pajamų mokesčio paramos mokyklai skyrimą,
gautas lėšas panaudojame bendru mokyklos susitarimu mokyklos veiklos tobulinimui.
1.8. 2014 m. PUP patikrinimo organizavimą mokykloje tikrino Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Lukoševičienė
ir nustatė, kad PUPP mokykloje organizuojamas vadovaujantis instrukcija. Mokyklos veiklą tikrino
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Vilniaus visuomenės sveikatos centro Ukmergės skyriaus specialistai. Patikrinimo metu nurodyti
trūkumai buvo pašalinti.
II. ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI
2.1. Personalas. 2014 m. darbuotojų skaičius neviršijo Savivaldybės tarybos nustatyto
didžiausio leistino etatų skaičiaus. Mokykloje dirbo 50 darbuotojų: direktorius, pavaduotojas
ugdymui, 22 mokytojai, 6 auklėtojai, bibliotekininkė, buhalteris, pavaduotojas ūkiui, raštinės
vedėja, 15 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Visi pedagoginiai darbuotojai yra specialistai,
nuolat tobulinantys pedagogines ir bendrąsias kompetencijas. 2014 m. 1 mokytojas vidutiniškai
tobulino kvalifikaciją 5,6, auklėtojas – 5,3 dienas per metus.
2.2. Informacija apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį pateikta mokyklos
internetinėje svetainėje www.vepriuvid.lt
2.3. Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė).
2.3.1. Mokyklos valdomas turtas (patalpos) yra trijose vietose. Veprių vidurinės
mokyklos pastatas 1200 m2 (Šventosios g. 18, Vepriai) pastatytas 1967 m. 2014 m. pradėta pastato
renovacija, tačiau darbai nebuvo baigti ir planuojami tęsti 2015 m. Sližių ikimokyklinio ugdymo
skyrius (pastatas 160 m2) yra Samantonių k., Veprių seniūnijoje. Pastato būklė patenkinama, buvo
atliktas einamasis remontas. Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriaus (Ukmergės g. 3, Vepriai)
pastatas po renovacijos, būklė gera.
Nusidėvėjimas
489455,97 Lt

Turimas turtas
Savikaina
Ilgalaikis materialus 742566,23 Lt
turtas

Likutinė vertė
253110,26 Lt

2.3.2. Mokyklos materialinė bazė yra gera, pagal galimybes turtinama. Kompiuterizuoti
visi mokomieji kabinetai, biblioteka, skaitykla, pagalbos mokiniui klasė, veikia greitaeigis
internetinis ryšys.
2.4. Mokyklos veiklos uždaviniai ir funkcijos. 2014 m. svarbiausi mokyklos
uždaviniai:
1) tobulinti mokymosi kokybę orientuojant ugdymo turinio procesą ir vertinimo sistemą
į mokinio kompetencijas (mokėjimo mokytis, iniciatyvumo, kūrybiškumo ugdymą);
2) efektyviau telkti mokyklos bendruomenę uždaviniams spręsti;
3) kelti mokyklos kultūrą.
Tikslai yra tęstiniai. Jų įgyvendinimui numatyti konkretūs uždaviniai. Dėmesys buvo
skiriamas ugdymo kokybei, pagalbos mokiniui teikimui, gabių vaikų ugdymui, ugdymuisi pagal
gebėjimus, skatinant bendravimą, bendradarbiavimą, atsakomybę. Vyko tėvų susirinkimai,
pokalbiai, atvirų durų dienos, organizuotos kūrybinės dirbtuvės mokiniams, tėvams bei
mokytojams, veikė tėvų mokyklėlė. Mokyklos kultūra buvo grindžiama teigiamu mokyklos
bendruomenės mikroklimatu, kuris formuojamas per bendrus susirinkimus, išvykas, renginius
mokytojams, mokiniams, jų tėvams ar globėjams (Atvirų durų diena, Žemės diena, Šeimos diena,
Kalėdinė popietė, Šimtadienis, Paskutinio skambučio šventė, Mokslo metų užbaigimo šventė).
Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio, neformaliojo
ugdymo švietimo programas atsižvelgdama į individualius poreikius, gebėjimus, užtikrina mokinių
saugumą, prižiūri mokinių maitinimą mokykloje. Užtikrintas visų mokinių, gyvenančių toliau negu
3 km., pavėžėjimas į mokyklą ir atgal į namus. Geltonuoju autobusu pavežėme 46, maršrutiniu
transportu - 29 mokinius.
2.5. Inicijavau sėkmingą ugdymo karjerai centro veiklą, kuri sudarė sąlygas mokiniams
geriau pažinti save, profesijas, planuoti karjerą. Mokykla aktyviai dalyvavo nacionalinėje karjeros
savaitėje, organizavo išvykas – susitikimus su verslininkais, aukštųjų mokyklų, kolegijų atstovais.
Profesinį informavimą padėjo gerinti mokyklos dalyvavimas projekte „Ugdymo karjerai ir
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stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra“. Pagal projektą buvo gautas nešiojamas kompiuteris. Iš
projekto lėšų 20 mokinių suorganizuota edukacinė išvyka į Grigiškių popieriaus fabriką.
2.6. Vaikų vasaros poilsį organizavau inicijuodama projekto „Vaikų dieninė stovykla
„Mokas“ parengimą bei įgyvendinimą. Organizuotas kryptingas vasaros poilsis 18 vaikų iš socialiai
remtinų šeimų.
2.7. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais.
2.7.1. Daugiau mokinių užėmė prizines vietas olimpiadose, konkursuose:
Prizinių vietų skaičius
Metai
I vietų
II vietų
II vietų
2013 m.
6
2
5
2014 m.
9
6
14
2.7.2. Svarbiausi mokinių pasiekimai. Jaunųjų mokslininkų konkurse Matas ir Lukas
Aliuškevičiai laimėjo II vietą. Dvyliktokas Lukas Aliuškevičius dr. Juozo Petro Kazicko mokinių
kompiuterininkų forumo multimedijos ir sukurtų programų konkurse laimėjo I vietą. Fizikos
konkurse „Olympis – 2014“ 8 kl. Matas Aliuškevičius laimėjo III vietą, 11 klasės mokinė
chemijos konkurse „Olimpis“ laimėjo I vietą (pasiekimų informacija 2 priede).
2.7.3. Išaugo mokyklos reitingai. Pagal žurnalo „Veidas“ atliktus tyrimus 2014 m.
mokykla pateko į geriausių Lietuvos mokyklų 50-tuką: mokant fizikos - 3 vieta, informacinių
technologijų - 8 vieta, anglų kalbos - 15 vieta respublikoje. Pagal Nacionalinių olimpiadų rezultatus
- 61-68 vieta, pagal Progimnazijų olimpiadų rezultatus - 39-52 vieta, pagal Pradinių mokyklų
olimpiadų rezultatus - 26-33 vieta respublikoje (4 priedas).
2.7.4. Abiturientas Lukas Aliuškevičius gavo 100 balų įvertinimą už matematikos
valstybinį brandos egzaminą ir sėkmingai įstojo studijuoti informatikos į Škotijos Edinburgo
universitetą.
2.7.5. 2014 m. Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas
piniginėmis premijomis apdovanojo 6 mūsų mokyklos mokinius. Lukas Aliuškevičius, Matas
Aliuškevičius apdovanoti trimis premijomis.
2.7.6. 2014 m. įvestas elektroninis dienynas mokykloje www.manodienynas.lt
2.7.7. Ugdymo karjerai centro veikla sudarė galimybes mokiniams geriau susipažinti su
profesijomis, planuoti savo karjerą.
2.8. Vidaus ir išorės problemos:
2.8.1. nepalankių demografinių pokyčių neigiamas poveikis klasių komplektavimui,
mokinių skaičiaus mažėjimas mokykloje;
2.8.2 informacinių komunikacinių technologijų nusidėvėjimas reikalauja papildomų
finansinių išteklių;
2.8.3. nebaigta pastato renovacija. Vykdomos renovacijos metu padaryta materialinė
žala mokomuosiuose kabinetuose. Žalai pašalinti reikalingos papildomos lėšos.
III. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
3.1. Mokykla baigė 2014 m. neturėdama finansinių įsiskolinimų. Finansinė ataskaita1
priede.
3.3. Lėšų už mokamas paslaugas neturėjome.
3.4. Projektinės lėšos buvo tikslinės, panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė

Rima Ramanauskienė
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1 priedas
FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Veprių vidurinė mokykla
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės
biudžeto
lėšos SB
Pajamos už teikiamas
paslaugas SB(SP)
Pajamos iš patalpų nuomos
SB(SPN)
Valstybės
biudžeto
specialioji tikslinė dotacija
SB(VB)
Savivaldybės privatizavimo
fondo lėšos PF

Lėšos (tūkst. Lt)
309,60
1,10
721,30

-

2 lentelė
Veprių ir Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriai
Finansavimo šaltiniai
Lėšos (tūkst. Lt)
Savivaldybės biudžeto lėšos SB
193,00
Valstybės biudžeto specialioji 82,20
tikslinė dotacija SB(VB)
Pajamos už teikiama paslaugas
20,90
Pajamos iš patalpų nuomos
296,10
Iš viso:
Iš jų:
Darbo užmokesčiui
167601,26
Įstaigos išlaikymui
76740,69
Soc. draudimo įmokos
51737,34

Kitos
lėšos
(labdara, 1,10
parama, 2% GPM)
Iš viso:
1033,10
Iš jų :
darbo užmokesčiui – 725590,04
soc. draudimo įmokos – 223932,50
įstaigos išlaikymui – 83545,46

Projekto pavadinimas
Dieninė stovykla „Mokas.“

Projektų lėšos
Lėšos
450,00 Lt
828,10 Lt
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Kas įsigyta
Priemonės veiklai
Maitinimo išlaidos

2 priedas
VEPRIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PASIEKIMAI
2014 m.
Vardas, pavardė

Klasė

Užimta
vieta

Konkursas

Lukas Aliuškevičius
Matas Aliuškevičius
Lukas Aliuškevičius
Lukas Aliuškevičius

12
8
12
8

Jonė Palaimaitė

11
3

Dovilė Klenauskaitė

4

Greta Jeskelevičiūtė

11

Raminta Rupeikaitė
Akvilė Vitkauskaitė
Angelė Takarevičiūtė

4
5
6

11 klasės mokinių
komanda “Eko 5”
Matas Aliuškevičius

11
8

Rajoninės olimpiados
Fizikos olimpiada
Fizikos olimpiada
Matematikos olimpiada
Informacinių technologijų
olimpiada
Lietuvių k. olimpiada
Lietuvių k. olimpiada
(diktantas)
Lietuvių k. olimpiada
(diktantas)
Istorijos
Rajoniniai konkursai
Piešinių priešgaisrine tema
Kalėdinio atviruko konkursas
Kalėdinio atviruko konkursas
Respublikiniai konkursai
Nacionalinis moksleivių
konkursas „Ekomokykla“
„Olympis 2014“ - matematika

Aušrinė Frišmantaitė

11

„Olympis 2014“ – chemija

Matas Aliuškevičius

8

„Olympis 2014“ - chemija

Eglė Frišmantaitė

10

„Olympis 2014“ - chemija

Matas Aliuškevičius

8

„Olympis 2014“ - fizika

Lukas Aliuškevičius

12

„Olympis 2014“ - fizika

Rėjus Ginatas

2

Dovilė Klenauskaitė

4

Ingrida Dubauskaitė

11

Vilius Krikštaponis

12

Lukas Aliuškevičius

12

Gabrielė Čerbaitė

11

Neringa Kovalčukaitė

8

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra“
Tarptautinis
matematikos
konkursas „Kengūra“
Tarptautinis
matematikos
konkursas „Kengūra“
Tarptautinis
matematikos
konkursas „Kengūra“
Tarptautinis
matematikos
konkursas „Kengūra“
Konkursas „ Šok į tvaraus
gyvenimo stilių“
Konkursas „Šok į tvaraus padėka
5

Mokytojas

II
III
III
I

Laimutė Musnickienė
Laimutė Musnickienė
Anelė Vitkauskienė
Neringa Razumienė

III
II

Birutė Karietienė
Regina Kižlaitė

II

Vida Ramanauskienė

II

Vitas Medonas

Laureatė
II vieta
III vieta

Vida Ramanauskienė
Valerija Juravičienė
Laimutė Žentelienė

Paskatinam
asis prizas
I laipsnio
diplomas
I laipsnio
diplomas
III laipsnio
diplomas
III laipsnio
diplomas
I laipsnio
diplomas
II laipsnio
diplomas
I vieta
rajone
VIII vieta
rajone
V vieta
rajone
II vieta
rajone
V vieta
rajone
padėka

Snieguolė Akunienė
Valerija Jurevičienė
Anelė Vitkauskienė
Valerija Jurevičienė
Valerija Jurevičienė
Valerija Jurevičienė
Laimutė Musnickienė
Laimutė Musnickienė
Nijolė Buzienė
Vida Ramanauskienė
Anelė Vitkauskienė
Anelė Vitkauskienė
Anelė Vitkauskienė
Valerija Jurevičienė
Valerija Jurevičienė

Ramūnė Pakalniškytė

8

Jonė Palaimaitė

11

Lukas Aliuškevičius,
Matas Aliuškevičius

12, 8

Lukas Aliuškevičius,
Matas Aliuškevičius
Lukas Aliuškevičius

12, 8

Krikštaponis Vilius

12

Razumas Antanas

10

Aliuškevičius Lukas

12

Frišmantaitė Aušrinė

11

Frišmantaitė Eglė

10

Rudokas Vilius

7

Snegeckas Robertas

10

Mergaičių futbolo
komanda
Berniukų krepšinio
komanda
Lengvosios atletikos
Keturkovės komanda
Kviklys Vytautas

6-8

Razumas Antanas

10

Bilinkevičius Alfredas

12

12

8-10
5-7
5

gyvenimo stilių“
Visuotinio švietimo savaitė
2013,
plakatų
konkurso
„Lašas po lašo“ laureatė
Visuotinio švietimo savaitė
2014,
plakatų
konkurso
„Lašas po lašo“ laureatė
ES jaunųjų mokslininkų
konkursas,
už
darbą
„Akustinis
bičių
šeimos
diagnostikos
prietaisas
„Beegbostic“
Lietuvos mokinių fotografijos
konkurso laureatas
Dr. Juozo Petro Kazicko
mokinių
kompiuterininkų
forumo
multimedijos
ir
sukurtų programų konkursas
Sportiniai pasiekimai
Rajono mokyklų šaškių
varžybos
Rajono mokyklų šaškių
varžybos
Rajono mokyklų šaškių
varžybos
Rajono kaimo mokyklų
smiginio varžybos
Rajono kaimo mokyklų
smiginio varžybos
Rajono kaimo mokyklų
smiginio varžybos
Rajono kaimo mokyklų
smiginio varžybos
Rajono kaimo mokyklų
futbolo 5x5 varžybos
Rajono kaimo mokyklų
krepšinio varžybos
Rajono kaimo mokyklų
varžybos
Rajoninės stalo teniso
varžybos
Rajoninės stalo teniso
varžybos
Rajoninės stalo teniso
varžybos

6

Diplomas,
padėka

Laimutė Žentelienė

Diplomas,
padėka

Laimutė Žentelienė

II vieta

Laimutė Musnickienė

Padėka,
diplomas
I vieta

Laimutė Žentelienė

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

III

Stanislovas Butkevičius

I

Stanislovas Butkevičius

I

Stanislovas Butkevičius

I

Stanislovas Butkevičius

Rita Ginaučienė

3 priedas
VEPRIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 2014 M.
Veprių vidurinės mokyklos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis tikslai:
1. Teikti kompleksinę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
2. Užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymo (si) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
3. Efektyvinti neformalųjį ugdymą;
4. Didinti gabių vaikų ugdymo galimybes;
5. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją;
6. Tobulinti mokyklos kultūrą;
7. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą.
Veprių vidurinė mokykla bendradarbiauja su šiomis institucijomis:
1. Ukmergės rajono savivaldybe (teisinių dokumentų vykdymas, ugdymo programų
įgyvendinimas, problemų sprendimas);
2. Veprių seniūnija (bendri renginiai, dalyvavimas sudarytų grupių darbe sprendžiant
aktualias mokinių ir jų šeimų socialines, buitines problemas, nemokamo maitinimo skyrimą, veikla
dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais, pagalba vaikui);
3. Veprių kaimo bendruomene (bendri renginiai, projektai, integruotos pamokos, edukacinės
programos, bendruomeniškumo skatinimas);
4. Veprių parapijos bažnyčia (bendri renginiai, parodos bažnyčioje);
5. Ukmergės kraštotyros muziejumi, muziejaus Veprių filialu (bendri renginiai, projektai,
edukacinės programos);
6. Ukmergės kultūros centru, centro Veprių filialu (bendri renginiai);
7. Ukmergės policijos komisariatu (kartu sprendžiamos problemos, susijusios su lankomumu,
elgesio pažeidimais, prevenciniai renginiai, pagalba vaikui, jo šeimai);
8. Ukmergės rajono nepilnamečių reikalų skyriumi (paskaitos, bendri renginiai, konsultacijos
įvairiais su nepilnamečių elgesiu susijusiais klausimais, pagalba vaikui, jo šeimai);
9. Ukmergės PPT (padeda organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių
ugdymą, nustato specialiuosius poreikius, teikia logopedo, psichologo ir kt. konsultacijas,
konsultacijos vaiko gerovės komisijai aktuliais klausimais, pagalba vaikui);
10. Tarptautine komisija (dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, pilietinėse akcijose,
kuriuos inicijuoja tarptautinė komisija, kvalifikacijos kėlimas);
11. Ukmergės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi (bendradarbiaujama
sprendžiant vaiko teisių apsaugos klausimus, pagalba vaikui);
12. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (dalyvavimas projektuose, renginiuose,
kvalifikacijos kėlimas, karjeros ugdymas);
13. Ukmergės pirminis sveikatos priežiūros centru, Veprių ambulatorija (vaikų sveikatos
tikrinimas, problemų sprendimas, pagalba vaikui, jo šeimai);
14. Lietuvos neakivaizdine jaunųjų matematikų mokykla (gabių vaikų ugdymo galimybių
didinimas, mokymasis šioje mokykloje ir jos baigimas);
15. Ukmergės meno mokykla (gabių vaikų ugdymo galimybių didinimas, meninių gebėjimų
gilinimas);
16. Ukmergės sporto mokykla (gabių vaikų ugdymo galimybių didinimas, sportinių gebėjimų
gerinimas);
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17. Ukmergės mokytojų švietimo centru (mokytojų kvalifikacijos tobulinimas);
18. Jaunųjų gamtininkų centru (neformalaus ugdymo galimybių dindimas, dalyvavimas
konkursuose, renginiuose);
19. Kauno pedagogų kvalifikacijos centru (kvalifikacijos kėlimas);
20. Vilniaus lietuvių namais (mokinių dalyvavimas tarptautinėse parodose);
21. Neakivaizdine jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“ (gabių vaikų ugdymo galimybių
didinimas);
22. Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ (kvalifikacijos kėlimas,
dalyvavimas renginiuose);
23. Europos socialiniu fondu (projekto įgyvendinimas gerinant specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių ugdymą, kvalifikacijos kėlimas, priemonių įsigijimas);
24. Europos fondu trečiųjų šalių integracijai, lygių galimybių plėtros centru (kvalifikacijos
kėlimas);
25. Su kolegijomis, aukštosiomis mokyklomis (karjeros ugdymas).
Išvados apie naudą įstaigai, bendruomenės nariams:
1. Efektyviau organizuojamas formalusis ugdymas (metodų įvairovė, sudominimas, ryšys su
gyvenimu, integracija ir kt.).
2. Geriau organizuojamas neformalusis ugdymas (renginių, formų, metodų įvairovė). Yra
galimybė dalyvauti konkursuose.
3. Kompleksiškai teikiama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
4. Užtikrinamas veiksmingas mokinių ugdymas (sis) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
5. Padeda tenkinti konkrečios šeimos socialinius, švietimo, sveikatos priežiūros poreikius.
6. Gerinama mokyklos kultūra.
7. Stiprėja bendravimas ir bendradarbiavimas, iniciatyvumas.
8. Padeda įgyvendinti mokyklos tikslus, uždavinius.
9. Padeda mažinti socialinę atskirtį.
10. Gerėja mokytojų kvalifikacija. Dalyvaujama ir ES fondų organizuojamuose seminaruose.
Planuojama plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą šiose srityse:
1.
2.
3.
4.

Kompleksinės pagalbos vaikui teikimo;
Mokyklos kultūros;
Kvalifikacijos kėlimo;
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo, gabių vaikų, kūrybiškumo skatinimo.
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