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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos Liudviko Stulpino progimnazijos (toliau Progimnazija) 2019-2021 metq
strateginio plano tikslais siekiama uZtikrinti kokybi3k4 ugdym4, stiprinti bendruomenes lydery.;tes
gebejimus ir kurti sveik4, saugi4 ir Siuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinandi4 aplink4.

2019 metq prioritetinems kryptims - uZtikrinti kokybi5k4ugdymq, siekti, kurti sveik4, saugi4 ir
Siuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinandi4 aplink4 - numaty.ti 3 metines veiklos tikslai,
priemones devyniems uZdaviniams igyvendinti.

2019 metais pasiekti reik5mingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. 2019-A9-
01 sukomplektuota I prie5mokyklinio ugdymo grupe (15 vaikq), padidejo klasiq komplektq skaidius
(2018 m. - 32,2019 m. - 34), 4,3 o padidejo mokiniq skaidius (2018 m. - 789,2019 m. - 823).
Prie5mokyklinio ugdymo program4 baigd 20 vaikq (100 proc.), pradinio ugdymo programq baige ir
i5duoti pradinio i5silavinimo paLymejimai 96 mokiniams (100 proc.), pagrindinio ugdymo programos
I-qia dali baige 83 mokiniai (100 proc.). Prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio I-os dalies ugdymo
programas igyvendino 64 pedagogai (67,53 etato). Pagal Progimnazijos ugdymo plan4 68

neformaliojo Svietimo valandos skirtos kryptingam meniniam (dailes, muzikos, Sokio, tezri.ro)

ugdymui 1-8 kl. (uZsiemimus lanke 402 mokiniai) ir l-8 kl. neformaliojo vaikq Svietimo bflreliq
veiklai vykdyti (uZsiemimus lankd 246 mokiniai). 33 nepedagoginio personalo darbuotojai,
bibliotekininkas (34,38 etato) uZtikrina Progimnazijos aplinkos funkcionavim4. Sudary.ta galimybe
maitintis visiems Progimnazijos mokirniams ir prieSmokyklinio ugdymo grupes vaikams, nemokamas
maitinimas skirtas 62 mokiniams ir 2 prie5mokyklinio ugdymo vaikams teises aktq nustatytatvarka.
Iki 2019-06-01 buvo vykdomos ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimo mokyklose"
programos. Pagalb4 mokiniams teike logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis
pedagogas, mokytojo padejejai (4,0 etato). Iki 2019-11-10, igyvendinant Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centro projekt4 ,,Saugios aplinkos mokykloje k[rimas II", Progimnazijoje dirbo dar
vienas psichologas 0,75 etato. 2019 m. 197 mokiniams (50 proc. daugiau nei 2018 m.) teikta
psichologine, 526 - socialine pagalba. Ugdyti 188 specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys mokiniai, i5

jq 5 mokiniai mokyti pagal individualizuotas programas. 98 mokiniams teikta logopedine, 45 -
specialioji pedagogine pagalba. Padidejo pailgintos dienos grupiq skaidius (2018 - 3 grupes, 2019 m.

- 4). Keturias pailgintos dienos grupes lanke 96 mokiniai (16 mokiniq lanke nemokamai), dirbo 4
pedagogai (2,3 4 etato).

2019 m. pradetas vykdyti tarptautinis ,,Erasmus*K{2" mokyklq mainq partnerysdiq projektas

,,Ateities piliediai" kartu su Pranciizijos, Italijos ir Rumunijos mokyklq bendruomenemis. 2019-12-31
pasira5yta sutartis ir gautas finansavimas tarptautinio ,,Erasmus+KAl"bendrojo ugdymo mobilumo
projekto ,,KILK auk5tyn - bUk K[rybiSkas, Inovatyvus, Llzderiaujantis ir Komunikabilus mokyklos
bendruomends narys" vykdymui. 2019 m. Progimnazija buvo pripaLinta sveikat4 stiprinandia mokykla
penkeriems metams, taip pat atrinkta dalyvauti Britq tarybos ir Lietuvos kultDros tarybos
finansuojamoje bendros Britq tarybos ir asociacijos ,,Klrybines jungtys" programos ,,Tyrinejimo
menas: partnerystes kuriandioms mokykloms" veiklose. Lietuvos Jiirq muziejaus specialistai
vykdomame projekte ,,Edukacinirl programq piatforma" ,,Atrask savo kraSt4 muziejuje"
bendradarbiaudami su istoriios mokvtoia ir mokiniais sukure virtual



Klaipeda uostamiesdiu tapo? Apie jiir4, prekyb4 ir mus". Pradinio ugdymo mokytojos dalyvauja
kuriant ir i5bandant pradinio ugdymo informatikos turin j Ugdymo pletotes centro kartu su Svietimo ir
mokslo ministerij a vykdomame proj ekte,,Informatika pradiniame ugdyme".

2019 m. Progimnazijos liaudi5kq Sokiq kolektyvas ,,Svajoklis" kartu su liaudiSkos muzikos
kapelija Vaikq ir jaunimo liaudi5kq Sokiq konkursiniame festivalyje ,,Pamario susuktinis - 2019"
laimeta I vieta. Lietuvos vaikq ir moksleiviq Sokiq grupiq, ansambliq, Sokiq studijq konkursiniame
festivalyje ,,Aguonele 2019" regioniniame ture - [ vieta, o respublikiniame konkurse - III vieta.
Respublikiniame angli5kos dainos konkurse ,,Sing Along" laimetas pagrindinis prizas, pradinio
ugdymo klasiq mokiniq konkurse,,Pavasario Zingsneliai 2019", nacionaliniame konkurse,,Lietuvos
kovq uZ laisvg ir netekdiq istorija" laimetos I vietos. KINGS matematikos olimpiados finale pasiektas
auk5diausias, pirmasis Ziniq lygis. Klaipedos miesto mokiniq ,,Mero taures" sporto Zaidynese pradinio
ugdymo klasiq grupeje iSkovota 6 vieta,5-8 klasiq grupeje - 4 vieta. Baltijos Saliq vaikq ir jaunimo
populiariosios muzikos atlikejq konkurse-festivalyje ,,Dainuok, LiemuLele 2019" laimeta II vieta;
tarptautiniame matematikos konkurse ,,Keng[ira" laimeta I vieta, patekta i Respublikos matematikos
geriausiq Zinovq 50-de5imtuk4.

2019 metais kiekvienas pedagoginis darbuotojas kvalifikacij4 tobulino vidutini5kai 7-8 dienas.
Visiems pedagogams Progimnazijoje organizuoti seminarai ,,Motyvacija, savitarpio parama ir
konstruktyvus konfliktq sprendimas", ,,Klaipedos Liudviko Stulpino progimnazijos pedagogq darbo
iSS[kiai it j.l sprendimo gaires", kuriq metu mokytojai patobulino vidines komunikacijos
organizacijoje ir pagalbos teikimo mokantis, mokiniq motyvavimo kompetencijas. Bendradarbiaujant
su Ugdymo pletotes centru igyvendinant projekt4,,Bendrojo ugdymo mokytojq bendrqjq ir dalykiniq
kompetencijq tobulinimas" 14 mokytojq nemokamai tobulino kompetencijas dalyvaudami
mokymuose ,,Specialiqjq poreikiq mokiniq ugdymas". 2 pagalbos mokiniui specialistai ir 2
administracijos atstovai tobulino kompetencijas dalyvaudami tarptautiniuose mokymuose ,,Agresijos
prevencija ir valdymas". Mokytojai skatinti skleisti savo patirti, organizuoti savanorystes projektus.
Sudarytos s4lygos 2 studentams (Klaipedos universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos)
atlikti praktik4. Aktyviai bendradarbiauta su Jiirq kapitonq asociacijos, Lietuvos jiirininkq sEjungos
nariais, Klaipedos valstybinio j[rq uosto direkcija, Iabdaros ir paramos fondu ,,Maisto bankas".
Aktyviai i Progimnazijos veikl4 isitrauke Tevq tarybos nariai - dallvavo mokytojq ir mokiniq
organizuojamose veiklose (Jiiros Sventes eisenoje ir kt.), inicijavo naujos uniformos modelio ivedim4,
artejan(,iam Lietuvos Nepriklausomybes atkDrimo 30-mediui pamineti Tevq tarybos nariai inicijavo
Tevq choro subfirim4.

2019 metais isivertinus Progimnazijos veiklos kokybg, i5vadose paLymima, kad Progimnazijoje,
tevq ir mokiniq nuomone, mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padeda suprasti mokymosi svarb4.
Teigiamai vertinamas vaiko sekmiq aptarimas mokykloje.

Le5os valdytos racionaliai ir tikslingai teises aktq nustatytatvarka. Progimnazijos turtas praejusiais
metais buvo naudotas ir juo disponuota rDpestingai, siekta maksimaliai tenkinti bendruomenes
poreikius. Progimnazijos paramos bei savivaldybes le5omis atlikta darbq ui. lI,7 t[kst, Eur:
valgykloje atliktas lubq remontas, i5daZytos sienos koridoriuose ir 5 kabinetuose (i5 viso atliktas
remontas 2500 kv. m. patalpq ploto), pakeista grindq danga 4 kabinetuose ir 2 mokiniq riibinese (208
kv. m), 6 kabinetai apr[pinti Lahuzemis ar roletais, isigyta baldq tL 7,9 tiikst. Eur. Modernizuotas I
kabinetas

II SKYRIUS
METU VETKLOS UzOUOryS, REZUr-TATAT rR RODTKLTAI

indiniai praeiusiu metu veiklos rezu tatai
Metq uZduotys (toliau

- uZduotvs)
Siektini rezultatai

Rezultatq veftinimo
rodikliai (kuriais

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai



vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivvkdwos)

1.1. Dalyvauti
Klaipedos miesto
savivaldybes
nacionalinio Svietimo
projekto ,,Lyderiq
laikas 3^ ktirybines
grupes veikloje,
telkiant Progimnazijos
bendruomeng
inovatyviai veiklai
vvkdvti

Atliktos Klaipedos
miesto
savivaldybes
nacionalinio
Svietimo projekto

,,Lyderiq laikas 3"
kiirybiniq grupiq
uZduotys, sutelkta
Progimnazijos
bendruomene
inovatyviai veiklai,
ltakojandiai
patyriminio
mokymo(si)
diegim4

Atliktos Klaipedos
miesto savivaldybes
nacionalinio
Svietimo projekto
,,Lyderiq laikas 3"
kDrybiniq grupiq
numatytos uZduotys.
Sutelkta
Progimnazijos
bendruomene jvykde
inovatyvias 5

patyrimines veiklos
dienas ir Lietuvos
tautinio olimpinio
komiteto kartu su

Britq Taryba
organizuoto projekto

,,Svajoniq
komandos" veiklas.
Atliktos
Progimnazijos 5-8
klasiq mokiniq
apklausos
duomenimis 80 proc.
apklaustqjq
patyriminio
mokymo(si) veiklas
vertina teigiamai

Pagal numatyt4 projekto
tvarkaraSti dalyvauta
k[rybiniq komandq 4

mokymuose ir projekto

,,Lyderiq laikas 3" Vakarq
Lietuvos savivaldybiq forume,
atliktos numatytos uZduotys.
Sutelkta Progimnazijos
bendruomene ivykde
inovatyvias 7 patyrimines
veiklos dienas.
2019-02-20 organizuotas
mokyklinis lyderys:tes
iniciatyvq renginys

,,Iniciatyvq tiltai" kartu su

Klaipedos ,,Varpo"
gimnazij os bendruomene.
2019-10-30 Svietimo forume
,,Patirk Klaiped4" veiklos
pristatytos
bendruomenei.

miesto

Progimnazijos bendruomend
sekmingai ivykde Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto
kartu su Britq Taryba
organizuoto projekto

,,Svaj oniq komandos" veiklas :

mokiniq ir mokytojq komanda
dalyvavo mokymuose,
orsanizavo Lietuvos mokvklu
Laidynit4 dalyviq
hnalininkams 45 min.
interaktyvi4
savanoriavo
dienoje.
5-8 klasiq

edukacij4,
Olimpineje

mokiniq
isivertinimo duomenimis 85
proc. apklaustqjq patyriminio
mokymo(si) veiklas vertina
teisiamai

1.2. Pakeisti etatinio
mokytojq darbo
apmokejim4
reglamentuojandius
Prosimnaziios

Progimnazijos
dokumentq,
reglamentuojandiq
etatinio mokytojq
darbo apmokeiima,

Pakeisti su teises
aktq pakeitimais
susijq Progimnazijos
dokumentai:
mokwoiu pareisybiu

Pakeisti su teises aktq
pakeitimais susijg
Progimnazij os dokumentai :

Mokytojq pareigybiq
apraSvmai (direktoriaus 20 1 9-



dokumentus,
atsiZvelgiant i teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4

atitiktis pasikeitus
teises aktams

apra5ymai, darbo
tvarkos taisykles,
darbo aprurokejimo
sistemos tvarkos
apra5ai. Pakeisti
Progimnazijos
dokumentai suderinti
su Frogirnnazijos
darbuotojais ar jl't
atstovais.
Papildytos
(pasikeitus teises
aktq
reglamentavimui) ir
pasira5ytos mokytojq
darbo sutartys

08-30 isakymas Nr. P-192),
darbo apmokejimo sistemos
tvarkos apra5as (direktoriaus
2019-08-30 isakymo V-79,
2019-12-20 isakymo Nr" V-
144 redakcijos), koreguotos
darbo tvarkos taisykles
(direktoriaus 2019-12-20

isakymo Nr. V-142 redakcija).
Dokumentai suderinti su

Progimnazijos darbuotojrl
atstovais.
2. Pasikeitus teises aktq
reglamentavimui su visais
2019-08-30 atlikti keitimai
darbuotoiu darbo sutartyse

1.3. Pritaikyti
informaciniq
technologijq kabinet4
SiuolaikiSkai
ugdymo(si) aplinkai

Informaciniq
technologijq
kabinetas pritaikytas
SiuolaikiSkai
ugdymo(si) aplinkai
pagerins galimybg
diegti pradinio
ugdymo
informatikos turini
l-4 klasese

Informaciniq
technologq kabinetas
apr[pintas modernia
jranga ir mobiliais
baldais.
SiuolaikiSkoje
ugdymo(si) aplinkoje
L-4 klasiq
mokytojams pagal
tvarkara5ti sudaryta
galimybe organizuoti
pamokas, kuriq metu
diegiamas pradinio
ugdymo
informatikos turinys

Informaciniq technologq
kabinetas aprDpintas modernia

iranga (interaktyvus ekranas,
plan5etes ir pakrovimo spinta,
ne5iojami kompiuteriai ir
pakrovimo spinta,
projektorius) ir mobiliais
baldais (mobilDs 25

vienviediai stalai su kedemis)
iki 2019-08-25.
Pradinio ugdymo mokytojai
pagal tvarkaraSti organizavo
pamokas, kuriq metu
diegiamas pradinio ugdymo
informatikos turinys.
Sudaryta galimybe 5-8 klasiq
mokytojams pagal tvarkara5ti
organizuoti pamokas, kuriq
metu integruojamos
informacines technolosii os

tos i5 dalies del numa

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatyfos, bet ivykdytos
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3. l. Parengtas 2020-2022-Wtt metq strateginis
planas, patvirtintas Pro gimnazij os direktoriaus
2019-ll - l2 isakvmu Nr.V- 126

fgyvendinus 2020-2022-tULl metq strateginiame
plane numatytas priemones, uZtikrinama
prieSmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo
pirmos dalies programq igyvendinimo kokybe,
laiduojamas Progimnazijai skiriamq le5q tikslingas
panaudoiimas



4. Pakoreguotos praeiusiu metu veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezu ltatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
veftinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ii jq
rodikliai

4.1

5. Pas rezultatu wkdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas
lanselis

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai serai X

5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai !
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai n
5 .4. U i.duotys neivykdytos pagal sutaft us vertinimo rodikl ius Nepatenkinamai n

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

kurias nor6t

Direktore Diana Cedavidiend 2019-01-17

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. |vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Klaipedos l-iudviko Stulpino progimnazijos direktore
ivykde visas 2019 metq veiklos uZduotis ir atliko papildornus darbus. Veikla atitinka Siuolaikines
vadybos principus. Progimnazijos taryba pritare direktores Dianos Cedavidienes 2019 metq veiklos
ataskaitai ir siulo direktores veikl4 ivertinti labai gerai (Frogimnazijos tarybos 2020-01-29 posedZio
protokolas Nr. V3-1).

Progimnazij os tarybos pirmininke Dale Andru5kiene 1/a*'// /1-/9
jo pagrindi )A-z -

Klaipedos miesto savivaldybes meras

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas
i

6.1. Strateginio Svietimo istaigos valdymo kompetencijos tobulinimas: gilinti Zinias, padedandias
priimti ir igyvendinti veiklos tobulinimo sprendimus, kurti palanki4 mokymuisi Svietimo istaigos
kultflra. susieta su stratesiniais tikslais
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V SKYRIUS
2020 METU VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLTAI

9. 2020 metu uZdmet uo

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

9.1. UZtikrinti kokybi5k4
Progimnazijos veikl4

1. Organizuoti Progimnazijos
veikl4 taip, kad nebtitrl
nustatyta paZeidimq del
Progimnazijos ir vadovo
veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktais,
reglamentuojandiais istaigos
frnansing veikl

1 . Progimn azijoje nenustaty'ta
paZeidimq.

2. 1 . Progimnazijoje uZtikrintas
tinkamas (laiku ir kt.) finansiniq
dokumentq pateikimas.
2.2. Progimnazij oj e skirti
asignavimai naudoj ami pagal
teises aktq reikalavimus

9.2. Pagerrnti
Progimnazijos
mikroklimat4

Visrl darbuotojq savijautos
vertinimas

1. frengtas sensorinis-relaksacinis
poilsio kambarys (pedagogams ir
mokiniams) aprtpintas
moderniomis sensorinemis
priemonemis, frenginiais ir
minkStais baldais.
2. Teigiamas mikroklimato
vertinimo pokyis (atlikus pirmqj4
apklaus4 kovo mdn. ir lyginant j4
su antra lapkridio men.).
3.25 % pedagoginiq darbuotojq
dalyvauj a priimant sprendimus
Progimnaziios veiklos klausimais

9.3. Padidinti mokinir4
mokymosi motyvacij4,
tobulinant pasirinkto
patyriminio ugdymo
modelio igyvendinim4

1 . Progimnazijoje sekmingai

igyvendinamas patyriminio
ugdymo modelis.

2. Padidejo mokiniq mokymosi
motyvacija

1. 1. Organizuojamane maZiau
kaip 5 patyriminio ugdymo veiklq
dienos.
L2.100 ploc. mokytojq isitraukia
i patyriminio ugdymo veiklq
organizavim1.
2. 1. Mokiniams organizuojami
uZsiemimai sensoriniame-
relaksaciniame kambaryj e, kuriq
metu maZinamos ivairaus amZiaus
mokiniq emocijq ar elgesio
problemos, padedama iveikti
socialines adaptacijos sunkumus,
nerim4.
2.2.Teigramas mokiniq
mokymosi motyvacijos pokytis
(atlikus pirmejq apklaus4 kovo
men. ir lyginant j4 su antra
lapkridio men.)



7

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali buti
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

raSas)

,/
SusipaZinau

Direktore Diana iedavidien d pt0-01,-q
(data)

Klaipedos miesto savivaldybes ytautas Grubliausk as o/&-AZ-&(

(paraSas)


