PRITARTA
Šiaulių Normundo Valterio jaunimo
Mokyklos tarybos posėdžio 2017 m. sausio d.
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. TM-1 )
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS
NERIJAUS KUNDROTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas
Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti
pagrindinio ugdymo programą.
Direktorius: Nerijus Kundrotas
Adresas: Pabalių g. 53, LT 77121, Šiauliai;
Elektroninis paštas: nvalterio.sjm(eta)gmail.com;
Mokyklos tipas: jaunimo mokykla;
Mokomoji kalba: lietuvių.
2. Biudžetas
Lėšų paskirtis

2015 m.

2016

tūkst. Eur

tūkst. Eur

MK lėšos

216,4

200,1

Aplinkos lėšų

99,1

116,1

Spec. lėšų

1,4

1,1

Nemokamo maitinimo lėšos

9,8

7,1

0,7

0,6

2 procentai

0,2

0,5

Neformalus švietimas

0,7

-

Savivaldybės projektai

0,8

0,4

Tarptautiniai projektai

8,2

5,4

(pietūs)
Soc. parama mokinio reikmėms
įsigyti

3. Įstaigos veiklos rezultatai
2016 m. sausio 1 d. mokykloje mokėsi 65 mokiniai, dirbo 21 mokytojas. Mokyklą
baigė 15 dešimtos klasės mokinių. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 15 mokinių. 54 % baigusiųjų
mokyklą mokinių mokslus tęsia Profesinio rengimo centro skyriuose, 13 % mokosi gimnazijose, 20
% dirba, 13 % augina vaikius.
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Veiklos planas įgyvendintas iš dalies. 2016 m. suplanuotas, bet neįgyvendintas arba
įgyvendintas iš dalies veiklas tęsime 2017 m.
2016 metais atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Vertinti rodikliai:
santykiai,
saugumas,
jausena, tapatumo jausmas, pasitenkinimas, bendruomeniškumas,
įsitraukimas į veiklas, mokymo ir mokymosi diferencijavimas, vertinimas ugdant.
Mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kursuose, išvykose (104 dienas, 630
valandų).
Mokykloje organizuoti 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Seminare „SMART
interaktyvių lentų panaudojimas mokymo procese“ mokytojai išsamiai supažindinti su SMART
lentų veikimo principais ir jų panaudojimo galimybėmis visų mokomųjų dalykų pamokose. Daug
patarimų ir problemų sprendimo galimybių mokytojai sužinojo išklausę paskaitą „Kaip išlaikyti
bendravimo ir drausmės balansą“. Organizuotas seminaras mokytojams apie patyčių prevenciją „Ką
gali mokykla“? ir mokymai 6-7 klasių mokiniams. Kituose seminaruose, paskaitose, konferencijose
mokytojai tobulino kvalifikaciją individualiai.
Bendradarbiaujant su „SOS Lietuvos kaimų Lietuvoje“ draugija organizuoti pozityvios
tėvystės kursai mokinių tėvams.
Siekiant mokymosi patirčių tarpdiscipliniškumo bei reguliuojant mokinių mokymosi
krūvį vestos integruotos pamokos pagal parengtą integracijos planą.
2016 m. tobulinta ir taikyta ugdymo procese pagalbos mokiniui teikimo sistema
(PMTS). Atnaujinti ir parengti 3 lygių mokinių ugdymosi pasiekimų patikrinimo testai.
Klasių kuratoriai visiems mokyklos mokiniams rengė individualius ugdymosi planus,
stebėta ir fiksuota asmeninė mokinių pažanga.
Plėtotas socialinių kompetencijų ugdymas bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais: mokiniai socialines veiklas vykdė ŠU Botanikos sode, UAB „Laurema“, UAB „Venta
LT“ ir kt. Organizuota visuotinė atvirų durų diena „Šok į tėvų klumpes“, kurios metu mokiniai
lankėsi UAB „Baltik vairas“.
Ugdymas karjerai vykdytas mokykloje ir už jos ribų: lankytasi profesinio rengimo
centre, įvairiose įmonėse. Mokiniai rengė karjeros planus, vyko individualios konsultacijos.
2016 m. įgyvendinti du savivaldybės finansuojami projektai: aplinkosauginis projektas
„Man rūpi – 3“ ir sveikatinimo projektas „Esu sveikas – esu laimingas - 6“.
Įgyvendintas dvejus metus vykdytas tarptautinis Erasmus+ projektas „Darbotvarkės 21
įgyvendinimas mokyklose“. Dvi mokytojos dalyvavo projektiniame susitikime Graikijoje ir dvi –
Ispanijoje, kur dalijosi patirtimi su užsienio šalių pedagogais.
Vykdyta tradicinė neformalioji veikla: socializacijos projektas „Nepabuvęs
kareivėliu...“ (trijų dienų stovykla KASP prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės teritorijoje),
žygiai („Pergalių ir kovų keliais“, „Knygnešių keliais“, „11 nuotraukų Lietuvai“, „Stebuklo
beieškant“), Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė, šaudymo į taikinį varžybos,
skirtos Normundo Valterio atminimui, Šiaulių regiono mokinių metodinė praktinė konferencija
anglų kalba „Man rūpi“ ir kt. Organizuota prevencinė veikla bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities
VPK bendruomenės pareigūnais. Surengtos sportinės varžybos tarp mokinių ir pareigūnų.
Mokykla 11- ąjį kartą apdovanota tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos
aukščiausiu apdovanojimu - Žaliąja vėliava.
Neformaliojo švietimo programos „Mokausi vairuoti“ ir „Keramika“ pristatytos
popamokinės veiklos, kūrybiško ir aktyvaus laisvalaikio užimtumo pris(is)tatymų parodoje „Ką
veiki?“.
55 % mokytojų vedė pamokas
netradicinėse aplinkose. Dvi dienas per metus
biologijos ir geografijos pamokos vyko Kurtuvėnų regioniniame parke. Dalis pamokų vesta
mokyklos muziejuje, bibliotekoje, „Žaliojoje“ klasėje. Dailės, anglų k., ikiprofesinio ugdymo
„Maisto gamyba ir aptarnavimas“ pamokos organizuotos Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje
bibliotekoje. Ikiprofesinio ugdymo pamokos vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo
apygardos 6-osios rinktinės teritorijoje, kepykloje (Kairiuose, Šiaulių r.), remonto dirbtuvėse. Dalis
istorijos ir pilietiškumo pamokų vesta išvykose po istorines vietas arba dalyvaujant valstybinių
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švenčių bei atmintinų dienų minėjimuose. Kūno kultūros pamokos organizuotos ledo arenoje
„Akropolio ledas“. Tokios pamokos didina mokinių motyvaciją, praktiškai pritaikomos įgytos
teorinės žinios.
Mokyklos veikla pristatyta miesto ir regioninėje konferencijoje bei būsimiems
Latvijos ugdymo karjerai specialistams.
Apie mokyklos veiklą nuolat skelbiama miesto laikraščiuose, savivaldybės svetainėje,
mokyklos internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Atsižvelgiant į mokyklos vidaus įsivertinimo rezultatus ir vadovaujantis mokyklos
strategija, 2017 m. nustatyti veiklos prioritetai – mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas,
bendruomeniškumo stiprinimas, bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas, mokyklos
materialinės ir techninės bazės gerinimas.

___________

