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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos ,,Pajurio" progimnazijos (toliau - Progimnazija) 2019-2021 metq strateginio
plano tikslais siekiama uZtikrinti kokybi5k4 ugdym4, saugi4 ir Siuolaikinius ugdymo(si) poreikius
tenkinandi4 aplink4.
2019 m. rugsejo 1 d. duomenirnis Progimnazijoje mokesi 517 mokiniq (2018 m. - 490), i5
jq 41 mokinys, turintis specialiqjq ugdymosi poreikiq. Sukomplektuotos 24 klases: 1 - 4 pradinio
ugdymo klasiq 14 (279 mokiniai), 5-8 pagrindinio ugdymo klasiq - 10 (238 mokiniq). 201812019
m. m. mokesi: labai gerai 16 mokiniq, gerai - 69, patenkinamai - I19, nepatenkinamai - 0.
Pagrindinio ugdymo I dalies program4baige 50 mokiniq. Bendras 5 - 8 klasiqmokiniqpaZangumo
vidurkis - 7,48. 1 -4 klasese auk5tesniaisiais ivertint a 13,8Yo mokiniq.

Pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo programas igyvendino 49 mokytojai: 2l
metodininkas, 1 ekspertas, 26 vyresnieji mokytojai 26 nepedagoginiai darbuotojai. Visiems

mokiniams sudarytos s4lygos gauti pedagoging, socialing, psichologin g pagalbq. Si4 pagalbE teike
visi pedagogai, socialinis pedagogas. Specialusis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas.
Sekmingai tenkinti mokiniq neformaliojo ugdymo poreikiai - mokiniai galejo dalyvafii 25
neformaliojo Svietimo programose. Neformaliajam Svietimui skirtos 45 ugdymo valandos per
savaitg, programas vykde 18 mokytojq, dallvavo 256 mokiniai (51,3 proc.) mokiniq, [gyvendinant
ugdymo planq, mokiniams buvo sudarytos galimybes rinktis 4 modulius, 4 konsultacijas,
diferencijuotam mokymui skirtos 8 val. Progimnazijoje vykdoma socialinius emocinius ig[dZius
lavinanti bei smurto prevencijos programa, skirta 1-4 klasiq mokiniams ,,Antras Zingsnis", 5 - 8
klasese - gyvenimo igUdziq ugdymo programa,,Paauglystes kryZkeles".
2019 metais visi mokytojai gilino savo komptencijas,tobulino kvalifikacij4.Organizuoti 2
bendri seminarai ,,Paauglystes grimasos ir Siandienines aplinkos kflrimas", ,,Individualios mokiniq
pasiekimq paLangos matavimas, pokydiq fiksavimas ir rezultatt4 analizavimas bei panaudojimas
mokiniq pasiekimams gerinti". Pedagogams sudarytos s4lygos dalyvauti individualiai pasirinktose
kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 2019 m. mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai
atestuoti 2 mokytojai, vyresniojo mokyojo - 1.
fgyvendinant 201812019 m. m. ugdymo plan4 ugdymo turinys buvo orientuojamas I
individuali4 kiekvieno mokinio pfrangq, praleistq pamokq be prieZasties ir velavimo i pamokas
maZinimas, lietuviq kalbos ir literatlros mokymas pagal atnaujintas programas 5, 7 klasese
(mokytojai dalyvavo seminaruose, isiglti nauji lietuviq kalbos ir literat[ros vadoveliai).
Gery rezultatq pasiekta miesto, respublikos, tarptautinese olimpiadose, konkursuose,
festivaliuose: respublikinis Lietuvos tautiniq maZumq mokyklq 5 - 9 klasiq mokiniq anglq kalbos
konkursas ,,Spelling Bee" - II vieta, Klaipedos miesto mokyklq 5 - 8 klasiq mokiniq matematikos
olimpiada - II vieta, Klaipedos miesto 8 klasirl mokiniq rusq (gimtosios) kalbos olimpiada - II
vieta, Klaipedos miesto 5 - 7 klasiq mokiniq matematikos konkursas - II vieta, skaitovq konkursas
,,Nupinsiu Lietuvai vainik4" - I, II vietos, miesto viktorina,,AS Zinau, kaip buti saugiam ir padeti
kitam" - II vieta, Klaipedos miesto ir regiono bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq voki5kos dainos
konkursas - III vieta., tarptautinis konkursas Kalbq kengura - auksines keng[ros diplomas,
tarptautinis matematikos konkursas ,,Keng[ra" -I vieta Klaipedos mieste.20l9-ll-22 pradinio
ugdymo mokyojai kartu su mokiniais, jq tevais organizavo Pyragq dien4, kurios metu surinktos
leSos buvo skirtos TV3 televizijos ir SEB banko organizuojamo paramos projekto "I5sipildymo
akciiai"

2019 m. vykdytaNacionalinio Svietimo agenturos mokiniq ir tevq apklausa. Stipriosios puses

tevq/globejq vertinimas: mokykla skatina mokinius buti aktf/iais mokyklos gyvenimo k[rejais,
mokykloje organizuojama socialine ir visuomenine veikla mokiniams yra idomi ir prasminga,
mokykloje mokyojai mokinius moko bendradarbiauti, padeti vienas kitam. Mokiniq vertinimas:
svarbu mokytis, mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padeti vieni kitiems, mokytojai man
padeda paLinti mano gabumus ir pomegius.
2019 m. 4, 6, klasiq mokiniq pasiekimai buvo vertinami taikant nacionalini mokiniq
pasiekimq patikrinim4 (toliau - NMPP), 2 klasiq mokiniai - diagnostiniq vertinimq irankiais.. 6-tq
klasiq matematikos, skaitymo ir ra5ymo pasiekimai auk3tesni uZ Salies vidurki: matematikos 57,3yo, Salies - 46,8yo, skaityrno - 65,20A, Salies - 53,lyo, ra5ymo - 59,8oA, Salies - 44%.
I5analizaws 4 klasiq skaitymo ir ra5ymo (gimtosios) kalbos testq rezultatus, sudarytas mokiniq
pasiekimq gerinimo planas.
2019 metais istaigos i5laikymui skirtos le5os naudotos racionaliai ir taupiai. Atnaujinta ir
modernizuota Progimnazijos materianine baze. Atnaujintos 4 ugdymo patalpos, isigyta sportinio
inventoriaus 25 vnt., mokykliniq baldq 100 vnt., informaciniq ir komunikaciniq technologijq 20
vnt., renovuotos 4 komunikacijos sistemos, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirti 3
komplektai neSiojamo kompiuterio ,,HP Probook 450 G6* (2 vnt komplekte), pagal projekt4
,,Mokyklq aprupinimas gamtos ir technologiniq mokslq priemondmis" gauta priemoniq ui, 6227,
ionines pletros fondo leSos
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SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
lnla 2tll9 metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini
rczultatat

Rezultatq
vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos

Pasiekti rczultatai ir jq rodikliai

uZduotys

iwkdltos)
1.1. Pakeisti etatinio
mokytojq darbo
apmokejim4
reglamentuojandius
Progimnazijos
dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4

Progimnazijos
dokumentq,
reglamentuojand
iq etatinio
mokytojq darbo
apmokejimE,

atitiktis
pasikeitus teises
aktams

Pakeisti su teisds
aktq pakeitimais
susijg
Progimnazijos
dokumentai:
mokytojq
pareigybiq
apraSymai,
darbo tvarkos
taisykles, darbo
apmokejimo
sistemos tvarkos

buvo supaZindinti su teises aktq
pakeitimais del etatinio darbo
apmokejimo

2.Metodinese grupese bei
metodineje taryboje aptartas
veiklq bendruomenei s4ra5as bei

toms veikloms

skiriamos

valandos.

3.2019-08-23 perengti

2019-08-26

ir

iki

visiems
pedagoginiams darbuotojams

prane5imai

iteikti

apra5ai.

del darbo

sutarties s?lygq keitimo ir
pasiulymai dirbti pakeistomis

Pakeisti
Progimnazijos
dokumentai

suderinti

l.Visi pedagoginiai darbuotojai

darbo sqlygomis.

su

4.Iki

2019-08-31

su

visais

darbuotojais ar pedagoginiais darbuotojais
jq atstovais.
pasira5ytos atnaujintos darbo
Papildytos
(pasikeitus

sutartys.

teises aktq

reglamentavimui
) ir pasira5ytos
mokytojq darbo
sutaftys

5.Progimnazijos

direktoriaus
2019-08-30 isakymu Nr. V-175
naujos
Progimnazijos darbo tvarkos
taisykles.
6.Progimnazijos direktoriaus
2019-08-30 isakymu Nr. V-l80
patvirtinta pareigybes apra5ymo
forma
2019-08-31 visq
mokl.tojq pasira5yti pakeisti
pareigybiq apra5ymai.
T.Progimnazijos direktoriaus
2019-08-30 isakymu Nr. V-l81
patvirtinta Progimnazij os darbo
apmokejimo sistemos nauja
redakciia
1. Bendruomenes nariai dalyvavo
rengiant ugdymo planE, Vaiko
geroves
komisijoje,
Progimnazijos taryboje. Tevai
(globejai/rupintojai) aktyviai
dalyvavo ivertinant kabinetq

patvirtintos

ir iki

1.2. Suaktyvinti
bendruomenes nariq

Tenl (globejq,
rtipintojq) ir

dalyvavimq
Progimnazijos
veikloie

pagalbinio
personalo
aktyvus
dalyvavimas
Progimnazijns
savivaldoje bei
veiklos kokybes
isivertinime

Tevq (globejq,

r[pintojq) ir
pagalbinio
personalo

atstovai
dalyvauja
Progimnazijos
veiklos
organizavimo ir
problemq
sprendimo bei
veiklos kokybes

isivertinimo
darbo grupiq
veikloje, teikia
pasillymus
veiklos kokybes
gerinimo
klausimais

buklg, organizuojant mokiniq
maitinim4.

2. Ugdant socialiai atsakingus
vaikus, tevai (globej ailriipintoj ai)
dalyvavo
organlzuoJant
mokykloje ,,Pyragq dien4" (TV3
televizijos ir SEB banko
organizuoj amo paramos proj ekto
"ISsipildymo akcija"), vede
karjeros ugdymo uZsiemimus,
kartu su vaikais dalyvavo
ledas"
,,Akropolio
organizuoj amuose renginiuose.
3. 2019 m. organizuoti bendri
vaikq ir jq tevq renginiai,
parodos, akcijos, iniciatyvos:
,,Be draugq aS niekas", ,,Mama,
tetis ir aS - sportine Seima",
nauJametmlal
rytmediai,
gimtadienis,
mokyklos
,,Tolerancijos Svyturys",,,Peliq

puota", eglutes
mokyklos

puo5yba
prieigose. Gerinant

ugdymo procesq isigyta
interaktyvi Ienta, sporto

inventorius. Bendrad arbiaujama

su tevais ir

organizuojant
bei

edukacinius renginius
i5vykas.

4.

Tevams pradinese

klasese

organizuota atvirg durg savaite,

kurios metutevai turejo galimybg
ugdymo proces?,
organizuotos
konsultacijq
dienos, 5-8 klasiq tevams -3.
3. Tevq taryboje aptartas 2019 m.
rugpjldio 30
direktoriaus
patvirtintas
Nr.
V-178
isakymu
lankomumo tvarkos apra5as, tevq
tarybos pritarimu prekiaujama

stebeti

2

d.

mokyklos valgykloje

Saltais

uLkandliais, nepritarta kinologo
atvykimo su tarnybiniu Sunimi i
progrmnanJq
pageidavim4.

iSreiSkus

4.Naudojantis IQES online
instrumentu mokyklos veiklos
kokybei isivertinime pakviesti
557 tevai/globejai, atsakytq
klausimynq skaidius sudaro 47,8

proc. apklaustqjq. Stipriosios

-

puses tevry'globejq vertinimas:
per paskutinius 2 menesius mano
vaikas i5 kitq mokiniq nesijuoke,

nesiSaipe (3,4) mokykla skatina
mokinius buti aktyviais
mokyklos gyvenimo ktirejais
(3,3), mokykloje organizuojama

veikla mokiniams vra idomi ir
(3,3)mokykloje
mokytojai mokinius moko
bendradarbiauti, padeti vienas
kitam (3,3), aS esu itraukiamas i
mokymosi sekmiq
aptarimus mokykloj e (3,2).
5.Pagalbinis personalas prie
Progimnazijos veiklos prisidejo
ivertindami mokomqjq patalpq,
saliq b[k19, i kurias atsiZvelgiant
planuojami remonto darbai,
isigyj amos technines priemones :
suremontuoti
kabinetai,
atnaujinti 2 koridoriai, pakeisti
proZektoriai aktu salei e
1.2019 m. administracija stebejo
62 mokytojq pamokas, mokyoj ai
- 84 kolegq pamokas.
2.Progimnazijos veiklos
isivertinimo darbo grupe
i5analizavo stebetq pamokq
protokolus ir nustate stipriuosius
veiklos aspektus: pagalba
mokiniui teikta 85 proc. pamokq,
klases valdymas 89 proc.,
prasmmga

vaiko
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1.3. Gerinti pamokos

Mokytojai

Mokytojai

kokybg, stiprinant
mokytojq savitarpio
pagalbq, tobulinant
mokiniq vertinim4 ir
isivertinim4

bendradarbiavim
kolegialaus

dalijasi

griZtamojo rySio
principu.
Mokiniq

(kiekvienas

as

pasiekimq ir
paZangos

pagerejimas

gerq;,a

darbo patirtimi
mokytojas per
metus veda 1
atvirq pamok4 ir
stebi ne maLiau
kaip 3 kolegq

pamokas

arba mokymosi dZiaugsmas 69 proc.
uZsiemimus).
Silpnasis veiklos aspektas
Mokytojq
mokymosi iprasminimas (47
proc. pamokq). Sis aspektas
metodines
per pasirinktas tobulinti 2020 m.
mokslo metus Pagal atlikt4 mokytojq apklaus4
organizuoja ne apie pamokos kokybg 89 proc.
maLiau kaip 3 mokytojq patikrina, ar pasiekti
pasitarimus,
proc.
mokymosi tikslai,
metu mokytojq naudoja griZtamojo
aptaria mokiniq ry3io metodus, skirtus pamokos
inovatyvias
ir mokiniq mokymosi elgsenos
ugdymo formas reflektavimui, 88 proc. mokytojq
ir metodus.
teikia mokiniams pagalb4 jq
2-5 proc.
savgs vertinimo bei isivertinimo
pagerejo
procese.
mokiniq
3.Kiekvienas mokytojas stebejo,
ugdymo (si)
artalizavo ugdymo procese
pasiekimai
kiekvieno mokinio paLangq. 1
kart4 per pusmeti/trimestr4 klasiq
individualios paZangos vertinimo
lentelese
to
pusmedio/trimestro kiekvieno
mokinio pasiekt4 asmening
paiangq bei pastangas.
4.Sistemingai buvo vykdoma

grupes

84

kuriq

Lymejo

mokiniq asmeninds paZangos
stebejimo

ir

prieliir a,

analizuoj ami mokiniq

pagalbos teikimo

akademiniq pasiekimq pokydiai.
5.Mokytojq metodines grupes
per mokslo metus kiekvien4
menesi organizavo pasitarimus,

kuriq metu aptarc mokiniq
inovatyvias ugdymo formas ir

metodus, planavo

1.4. Parengti patalpq
sutvarkymo darbq
program4 ir j4

igyvendinti

Patalpos atitinka
higienos normrl
reikalavimus,
pagerinta pastato
bukle

Parengta patalpq

sutvarkymo
ptograma,
numatyti pastato
blkles gerinimo
darbai.
Suplanuotos

reikiamos

leSos

veiklas
mokiniq ugdymosi pasiekimams
gerinti.
6.2019 m. mokiniq pasiekimai
pagereio 0,5 proc.
1. Parengtas ir direktoriaus 2019
m. vasario 28 d. isak. Nr. V-66
patvirtintas Patalpq sutvarkymo
darbq planas.
2.Per 2019 m. Progimnazijos
paramos
savivaldybes
leSomis atlikta remonto darbqul.
15,1 tflkst. Eur.

bei

skirtq 3.Pilnai suremontuoti 5
Progimnazijai
kabinetai: pakeista grindq danga,
perdaZytos ir tapetais i5klijuotos
asignavimq,
pateiktos
sienos, sutvarkyti vir5ulangiai,
parai5kos 2020 nudaZytos palanges radiatoriai

iS

m.

strateginio
plano projekto
rengimui. Atlikti
numatyti
remonto darbai

bei spinteles. 1 kabinete irengta
poilsio erdve: paklota kilimine

danga, pakeisti

Sviestuvai,

nupirkta sekcija, sedmai5iai bei
isigyta priemoniq edukaciniams
uZsiemimas. Viename kabinete
iSdaZytas ir tapetais iSklijuotos

sienos

ir

pakeisti

Sviestuvai.

Trijuose kabinetuose

irengti
roletai. Atnaujintas pirmo auk5to

koridorius kaireje puseje,
perdaZytos sienos de5ineje
puseje, perdaZytos

palanges,

kabinetq ir sanitariniq patalpq
durys. Nutinkuotos ir perdaZyti
visq trrjr+ auk5tq koridoriq

vir5ulangiai

ir

palanges.

Sutvarkyta chemijos kabineto
laboratorij a, isigyti funkcionaltis,
modernts baldai gamtos mokslo
kabinetui.
Izoliuoti ir nudaZyti vandentiekio
stovai a5tuoniuose kabinetuose.
4.Vidinio kiemelio erdveje
atnaujinti Leldiniai, pritvirtinti 4
suoliukai ir pastaty'ti trys lauko
Laidimg, stovai.
5.Klaipedos savivaldybes
le5omis hermetizuotos trrjq
vakariniq pastatq sienq siules ir i5
vidaus atlikti remonto darbai

dviejuose kabinetuose ir

bibliotekoje.
6.Klaipedos

departamento

Visuomenes sveikatos

saugos

kontroles skyriaus 2019 m. spalio
25 d. patil<rinimo akte Nr. (3.12
15.3.3) PA-7977 nustatytus
trlkumus (neveikianti nuotekq
sistema prie sporto sales, dviejq
kabinetq nelygi grindq danga)
suplanuota pa5alinti 2020 m.
UZduotys, neiwkdytos ar iwkdvtos i5 dalies ddl numa
UZduotvs

tokiu buvo
PrieZastvs. rizikos

2.1

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlikta

UZduotys / veiklos

4. Pakoreguotos pra6jusiq metg veiklos

veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaisos veiklai

uiduotys (iei tokiq buvo)

ir rezultatai

Siektini rezultatai

UZduotys

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s
vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJV TOBULINIMAS
rezalta

J.

nt uZduotis isivertinimas
PaZyrnimas atitinkamas

UZduodiq ivykdyno apra5ymas

lanselis

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2.Uiduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai serai E
Gerai x

5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

E
Nepatenkinamai E
Patenkinamai

6.r.
6.2.

Direktore

Lina Stankute

2020-01-20

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. lvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymaiz Pritarta Progimnazijos direktores Linos Stankutes 2019
m. veiklos ataskaitai. Direktore ivykde numatytas uZduotis. Sitloma progimnazijos direktores veikl4
vertinti gerai (Progimnazijos tarybos 2020-01-3l posedZio protokolas Nr. 2).
Progtmnazijos tarybos

pirmininke
rmas

lr

Liudmila Gagarina

'b alr

J-

sru

V

Klaipedos miesto meras

Galutinis metu veiklos

2020-01-3r

ivertinimas

V SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metg uZduotys
(nustatomos ne maZrau

3 ir ne dau

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdfios)

UZtikrinti kokybi5k4
Progimnazijos veikl4
9. 1.

9 .2.P ageinti Pro gimnazij
mikroklimat4

l.Organizuoti
Progimnazijos veikl4
taip, kad nebUtq nustatyta
paZeidimq del
Progimnazijos ir vadovo
veiklos.
2. Gebeti tinkamai
naudoti skirtus
asignavimus,
vadovaujantis teises
aktais,
reglamentuojandiais
istaigos finansing veikl4
os

9.3. Didinti mokinirl mokymosi
motyvacij4

Visq darbuotojq
saviiautos vefiinimas

1. fgyvendinamas
patyriminio ugdymo
modelis.
2. Padidejo dalies
mokiniq mokymosi
motyvacija

1 . 1 . Progimnazijoje nenustatyta
paZeidimq.

2. l .Pro gimn azij oje uZtikrintas

tinkamas (laiku ir kt.)
finansiniq dokumentq
pateikimas.
2.2.P r o gimnazij oj e skirti
asignavimai naudoj ami pagal
teises aktq reikalavimus
l.Atliktos dvi apklausos del
darbuotojq savijautos
Progimnazijoje (kovo men.,
lapkridio men.).
2. T eigiamas mikroklimato
verlinimo pokytis (atlikus
pirmqj4 apklaus4 ir lyginant jE
su antra).
3.30 % pedagoginiq
darbuotojq dalyvauja priimant
sprendimus del Progimnazijos
veiklos
1.1 . 10 oh padaugejo veiklq,
susijusiq su patyriminiu
ugdymu.
2.1.20 % mokytojq isitrauke i
patyriminio ugdymo veiklas.
2.2.Teigiamas mokiniq
mokymosi motyvacijos
vertinimo pokytis (atlikus
pirmqj 4 apklaus 4 b alandLio
men. ir lyginant j4 su antra
lapkridio men.)

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu
finansavimas
10.2. Del mokytoiq pasyvumo u
i buti
i5 dalies
Klaipedos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

@-a/-z
(data)

SusipaZinau
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Lina Stankute

22-az-54
(data)

