KLAIPEDOS,,GABIJOS( PROGIMNAZIJOS
DIREKTORES INGOS KURLAVIdIENES
2019 METU VEIKLOS ATASKAITA
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Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO
IGYVENDINIMAS
Klaipedos ,,Gabijos.,
plano ir Progimnazijos 20
usdvmo(si) nroceqn c,"oqni.

tevams (globejams, rupintojams). 2019 metais

L/ztsoverrtrr,

\4lsqlnlat fengmlal),

tevai, ir mokytoj
mokiniai vede u
prane5imus vieni

'vL/ )

KUffUOSe akt

ose: ,,Kalbq keng[ra 2019,,,,,Gamtos kengura
,,lvrcrle'r'llrKus Kcrlgura zury--, ,'Ulympls 2019*, informaciniq technologijq konkirrse
Zqsies plunksna",

istorijos Zinovq viktorin
begime" ir kt' Progimnazijos bendruomene aktyviai dalyvavo ir projektineje
veikloje. {gyvendinti
liniai projektai (,,Bendraukime be ribq.,, ,,Metq
trys tarptautiniai proj ektai (,,KultUriniai ma inai
,,Laivq statybos istorijos Baltijos j[ros regione
ai (,,Lyderiq laikas 3,,, ,,Dideli maij ekranai.
valstybg',,,,Svajoniq komanda (Dream
, Progimnazijos bendruomene igyvendina
endinti Vaiko emocijq iSrai5kos kontroles

ir Zmogaus vadoveliq uL 5774 Eur. Mokiniai nau
andymams ir eksperimentams. Remonto darbar
ektai klasems, pakeista elektros instaliacija III

GG anahzq, suformuluo tas 2020 m. strate sinis
oritetas - atsakinga ir pozityvi progimnJtlo,
ikslas - bendruomends nariq iniciatyvrl
o\aLulllllctD
'LSLJ I rt skatinimas
vrwuvlo'r PruJ.,KtLl u Kltas velKlas (programa ,, eik", projektas ,,Tyrinejimo menas: partnerystes
kuriandioms mokykloms", bendradarbiavimas su kitomis
mokvklomis)
SS

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l.. ragrrndiniai
Pasrind
Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

1.1. Pakeisti
etatinio mokytojrl
darbo apmokejim4
reglamentuojandius
Jstaigos

dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4

US

veiklos rezultatai

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivykdytos)

{staigos

dokumentq,
reglamentuojandiq
etatinio mokytojq
darbo apmokejim4,
atitiktis pasikeitus
teises aktams

Pasiekti rezultatai ir iu

rodikliai

l. Pakeisti
moky.tojq
aktq pakeitimais
pareigybiq
apraSymai.
susijg {staigos
Pareigybiq
apraSymai
patvirtinti
dokumentai:
2019 m. rugpjDdio
d. Progimnazijos
mokytojq pareigybiq 30
direktoriaus isakymu Nr. Vapra5ymai, darbo
207.
tvarkos taisykles,
2.
Pakeistos Progimnazijos
darbo apmokejimo
darbo tvarkos taisykles
sistemos tvarkos
(toliau
Taisykles).
apra5ai. Pakeisti
Taisykles patvirtintos 2019
dokumentai
m.
rugpjldio 30 d.
suderinti su dstaigos
Progimnazijos direktoriaus
darbuotojais arjq
isakymu Nr. V-206.
atstovais.
Pakeitimai suderinti su
2. Papildytos
P r o gimnazij os darbo taryba.
(pasikeitus teises
1. Pakeisti suteisds

aktq
reglamentavimui) ir
pasira5ytos
mokytojq darbo
sutartys

3. Pakeistas

Progimnazijos
darbo apmokejimo sistemos
apra5as (toliau
Apra5as).
Apra5o pakeitimai patvirtinti

-

2019 m. rugpjDdio 30 d.
Progimnazijos direktoriaus

isakymu Nr.

V-205.

Pakeitimai suderinti

su

Progimnazijos darbo taryba.
4. Papildl.tos visq mokyojq
darbo sutartys pagal naujus

reikalavimus.

1.2. Telkti
progimnazijos
bendruomeng
Nacionalinio
Svietimo projekto
,,Lyderiq laikas 3"
veikloms
igyvendinti

fgyvendinant
veiklas,

projekto

bus

sudarytos
palankesnes

s4lygos mokiniq ir
darbuotojq
motyvavimui

1. Dalyvavimas
Nacionalinio
Svietimo projekto
,,Lyderiq laikas 3"
miesto k[rybines
grupes veiklose.

Visi
jai sutarlis pasira5e
1. Daiyvauta projekto
,,Lyderiq laikas 3" krirybines
grupes veiklose:

1.1.

k[rybines

mokymuos"

komandos
,U

mokymuose);
2. Suburta
1.2. staluoteje Lenkijoje ir
progimnazijos
Cekijoje (2019 m. kovo 24bendruomenes nariq 30 d.);
kurybine grupe 1.3. staZuoteje Raseiniuose
Nacionalinio
ir Pakruojyje (2019 m.
Svietimo projekto balandlio 9-10 d.), parengta
,,Lyderiq laikas 3'' staZuotes ataskaita;
veikloms
1.4. trii\
savivaldybiq
igyvendinti.
komandq
susitikime
3. Progimnazijoje
Neringos grmnazij oj e (20 I 9
organizuotos
m. spalio 29 d.);
veiklos, skirtos 1.5. forumo,,Mano mokykla
patyriminiam
- visa Klaipeda" diskusijoje
mokymui:
(2019 m. spalio 30 d.);
3.1. ,,Integruotq
palangoje
1.6. forume

(mokiniai per vistl

dalykq

uZsiemimus
praktines
uZduotis, susijusias
su Baltijos jura);

atlieka

3.2. ,,STEAM
laboratorija"

(mokiniai dalyvauja

regiono

m. lapkridio 28 d.).
2. Suburta Progimnazijos
bendruomenes nariu
kurybine grupe Nacionalinio
Svietimo projekto,,Lyderiq
laikas 36' veikloms
igyvendinti. Kurybing grupg

5

istaigq

sudaro

atlieka

nariai.
3. Progimnazijoje
organizuota:

edukaciniuose
uZsiemimuose,

kuriuose

pristatyta Klaipedos LL3
stendine informacija (2019

bendruomenes

3.1.,,Integruotq

praktines uZduotis);
3.3. ,.Gamtosauginio
ugdymo diena"
(mokiniai atlieka

veiklu
diena" Q.019 m. sausio 24
d.). fgyvendintos veiklos
susijusios su Baltijos jrlros
regionu;

uZsiemimus,
susijusius su Baltijos

j[ros tarSa bei
ekologija)

3.2.,,STEAM laboratoriia.
Q0l9 m. vasario 6 d.).
Mokiniai lankesi: palansos
eksperimentiniame

".rit.

,,Eurika",
technologijq
Kalvystes

fmones,,Klaipedos vanduo,,
laboratorijoje, LaikrodZiu
muziejuje, I. Simonaitytes
bibliotekoje ir kt.
3.3. ,,Gamtosauginio
ugdymo diena" (2019 m.
kovo 20 d.). 7-8 klasiq
mokiniai atliko integruotas
gamtos mokslq uZduotis
Pajurio regioniniame parke,
Svarino Giruliq pajDrio
ruoLq. 1-6 klasiq mokiniai

dalyvavo,,Protq
1.3. Inicijuoti

2019-2020

m.

Efektyviai
m.

Kiaipedos
,,Gabijos"
progimnazijos

ugdymo plano
parengim4,
vadovaujantis
naujais pradinio,
pagrindinio
ugdymo programq
bendraisiais
ugdymo planais,
patvirtintais
Svietimo, mokslo ir
sporto ministro
isakymu

organizuotas
ugdymo(si)
procesas

mDSyje,,,

Zitirejo kino film4 ekologine
tema

1. Sudaryta darbo

1. Sudaryta darbo grupe
grupe ir parengtas
2019-2020 m. m. progimnazijos 2019-2020

Klaipedos ,,Gabijos.,
progimnazijos
ugdymo plano
projektas.
2. Klaipedos
,,Gabijos"
progimnazijos
2019-2020 m. m.
ugdymo plano
projektui pritarta
Progimnazijos

m. m. ugdymo planui rengti.
Progimnazijos direktoriaus

2019

m. balandlio 19 d.

isakymas Nr. UP-11.

2. Progimnazijos 20192020 m. m. ugdymo planui

taryboje

(Progimnazijos

tarybos 2019 m. rugpjrldio
30 d. protokoliniu nutarimu,
protokolo Nr. V5-3).
Progimnazijos 2019J020

taryboje, planas
suderintas su m. m. ugdymo

Klaipedos

miesto

suderintas

su

planas

Klaipedos
savivaldybes
savivaldybes
administracijos
administracijos Ugdymo ir
Ugdymo ir kultDros kultUros deparlamento
departamento
Svietimo skyriaus vedeiu
Svietimo skyriaus (2019 m. rugpjDcio 30 d.).
vedeju.
3. Paskirstylos 29 valandos
3. Paskirstytos
mokinio ugdymo poreikiams
mokinio ugdymo tenkinti, mokymosi pagalbai
poreikiams tenkinti,
mokymosi pagalbai
teikti valandos.
bendruomene susitarta:
4. Su mokyklos 4.1.
skirti
bendruomene
meninei,
susitarta dei:
intinei, kDrybinei,

11 dienq
kulturinei,

socialines pilietines
veiklos

socialinei veiklai;
4.2. laikinosiose grupese
paZintines r
ir ugdosi ne maZiau kaip 12
kulturines, menines, mokiniq;
sportines,
4.3. socialinei-pilietinei
projektines veiklos veiklai skiriama po 5
organizaviml1.
valandas per pusmeti;
mokymosi s?lygq 4.4. mokytojas veda ne
organizavimo;

sudarymo

ne

tik maLiau

kaip 3

pamokas

klaseje bet ir kitose kitoje aplinkoje.
aplinkose; laikinqjq 5. Rengiant 2020 metq
grupiq dydZio ir kt.
Progimnazijos veiklos
5. Rengiant 2020 plan4, atsiLvelgta
i
metq progimnazijos Progimnazijos ugdymo
veiklos pIanq, plano prioritetines nuostatas

atsiZvelgta

i

progimnazijos

ugdymo

P ro

plano

o

s veiklo s plano

pozityvr

prioritetines

nuostatas

gimnazij

prioritetas

bei

priimtus susitarimus

atsakinga ir

Progimnazijos

bendruomenes

lyderyste

su bendruomene

2' U''duotys, neivykdytos ar lykdytos

i5 dalies ddl

numatytq rizikq (iei tokiq buvo).
PrieZastys, rizikos

3. uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet
ivykdytos
UZduotys / veiklos
3.1. Parengta progimnazijos mot
@
apskaitos .ir nelankymo
prevencijos tvarkos
rvallius IrauJa
nauja rgoaKcua
'vreru\Jurv prvyvlrvrJLrJ
redakciia
(palvirtinta Progimnazijos direktoriaus 2019 m. iugsejo 9
d.
isakymuNr. V-212)
3.2. Parengtos Progimnazijos mffi
tvarkymo taisykles (patvirtintos progimnazij os direktoriaus
2019 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. V_343
3.3. {gyvendintas,,Nordplus lu"@
projektas ,,Lair..q statybos istorijos Baltijos jUros regione
tyrimai (ourSEA)". partneriai - Latvijos Malplfio uprriiti.,
vidurine mokykla

3.4. Dalyvauta Klaipedos
kult'ros centro (toliau

mie@

Poveikis

Progimnazijos

aigos veiklai
bendruomene

informuota ir ipareigota laikytis
naujq praleistq pamokq
teisinimo reikalavim
gimnazij o s mokiniq asmeniniai
duomenys saugomi laikantis
virtintu taisvkli
Ugdomos mokiniu bendrosiG
kompetencijos: komunikavimo,
paLinrmo, socialine. Mokiniai
susipaZino su Baltijos regiono
vystymosi istorija bei Siq dienq
ekologinemis problemomis, jgijo
bendravimo, bendradarbiavimo
Pr

o

Pateiktos rekomendacii os tobulinti
isorinio vertinimo darbo PSKC veikl4 sudarys s4lygas
Blupeje (Klaipedos miesto savivardybes administracijos Progimnazijos bendruomenei
direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. isakymas Nr. ADI_4;|. gauti
kokybi5kas kvalifikaciios
Atliktas PSKC veiklos i5orinis vertinimas
kelimo pasla

- rsrc;

4' Pakoreguotos praejusiq metq veiklos uzduofys
(jei tokiq buvo)

Siektini rezultatal

ir

rezurtatai.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
veftinama, ar nustatytos

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS
ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5.

Pasiekt

rezuIta

kda nt uZduotis isiverf
PaZymimas
atitinkamas lanselis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

Labai gerai X
Gerai
Patenkinamai

n
n

Nepatenkinamai

n
ir pozityvios

I

Direktore

lnga Kurlavidiene

2020-01-15

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Pr

o gimnazij

o

s tarybo s

pirmininke

-/cP*
-

Jelena Burkal

2020-01-30

8.

fvertipi

Klaipedos miesto savivaldybes meras

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertin

V SKYRIUS

KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR
RODIKTIAI
9" Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne
Itg maZiau k alD J
JTrr ne dattoiarr kqin { "iJ
UZduotys

y.r. uzuKrmtt

Siektini rezultatai
kokvbi5ka

Progimnazijos veikla

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s
verlinama, ar nustatytos
uidrrofvs iwvlrdrrfnc\

1. Organizuoti
I" Progimnazijoje nenustatyta
Progimnazijos veikl4 taip, paZeidimq.
kad nebDtq nustatyta 2. Progimnazijoje uZtikrintas
paZeidimq
del tinkamas (laiku ir kt.) finansiniu
Progimnazijos ir vadovo dokumentq pateikimas
veiklos.
3. Progimnaztjai skirti
2, Gebeti tinkamai asignavimai naudojami pagal
naudoti
skirtus teises aktq reikalavimus
asignavimus,
vadovaujantis

teises

aktais,

reglamentuojandiais

Progimnazijos finansing
9.2. P ageinti progimrrazi3
mikroklimat4

veikla

1. Atliktos dvi apklausosjel-

os-

pedagoginiq

darbuotoiu

savij autos Pro gimnazij oj e

(kovo mdn., lapkridio men.).
2. Teigiamas mikroklimato
vertinimo pokytis (atlikus
pirmEje apklaus4 ir lyginant j4
su antrEja).

3. Mokytojai dalyvauja
priimant sprendimus ddl
9.3. Progimnazijoje igyue."Ai"tl

patyriminio ugdymo modeli

,,Technologijq pamokos
sektoriniame praktinio mokymo

rroglmnazuoJe
igyvendinamas

patyriminio ugdymo
modelis 8 klasiu

istaigos veiklos ir kt. (ne maiiau
kaip 20 proc. mokytojq itraukta
i darbo grupes)
1. Progimnazijoje
igyvendintas patyriminio
ugdymo modelis su dviem
profesinemis mokyklomis:

centre"

(toliau

ugdymo modelis)

patyriminio mokiniams

kartq

per
technologijq
pamokos organizuojamos

menesi

2. UZtikrinti visq- S-Tffi
mokiniq dialogiSk4, pagrjst4

tyrinejimu, eksperimentavimu ii
mokyklu k[ryb_a ugdym4si technologijq
sektoriniame prakinio pamokose,
igyvendinant
mokymo centre

profesiniq

modell, lvertino tei
10' Rizika' kuriai esant nustatytos uzduofys
gali bnti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios
gali turoti
neigiamos itakos fykdyti dias uZduotis)
, ildoma
..
suderinus su Svietimo istaigos vadovu
10.1. Del o
l0.2.Del objektyv
ngal p aty rimini o ugdymo modeli

Klaipedos miesto savivaldybds me

Vytautas Grubliausk

SusipaZinau

Direktore

Inga Kurlavidiene
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O4 -4

