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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos Sendvario progimnazijos (toliau - fstaiga) 2019-2021-qjq metq strateginio ir
2019 met'4 veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i bendrojo trgdy-o,
netbrmaliojo vaikq Svietimo paslaugq kokybg bei jrl prieinamumq, taip pat i krypting4 mokiniq
menini ir etnini ugdym4.
Pasirinkta 2019 m. prioritetine kryptis - stiprinti mokymosi pagalbq lvairiq gebejimq
mokiniams (vaikams), taikant individuali4paZangos matavimo sistem4;kurti optimalias mokymosi
aplinkas, gilinant bendruomenes nariq lyderystes ir pokydiq valdymo kompetencijas, puoseleti
teigiam4 progimnazijos bendruomenes mikroklimat4. Tikslui pasiekti buvo numatytiir
lgyvendinti
4 uLdaviniai: stebeti individuali4 kiekvieno mokinio (vaiko) paLang4, rezultatus panaudojant
tolimesnio mokymosi planavimui; tobulinti informaciniq ir komunikaciniq technologijq
pritaikymo galimybes ugdymo procese; ugdyti vadovavimo ir lyderystes
lgridZius, komunikacinius
ir analitinius gebejimus; gilinti sveikatinimo Zinias ir igiidZius, kuriant jaukias ir emoci5kai
palankias ugdymosi aplinkas.
Vadybiniai siekiai 2019 rn. buvo orientuoti i fstaigos veiklos reglamentavimo atitikti,
pasikeitus teises aktams, individualios mokinio paZangos sistemos tobulinim4, progimnazijos
bendruomenes teigiamo mikroklimato ir darbuotojq pasitikejimo savo darbu stiprinim4.
2019 m. pasiekti reikSmingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. 20Ig09-01 duomenimis ugdyti 705 mokiniai (2018 m. - 681), uZtikrintas nenutriiksiamas pradinio,
pagrindinio ugdymo I dalies programq igyvendinimas. 2019 m. dirbo 60 pedagogLl, 23
nepedagoginiai darbuotojai. fgyvendintos 34 neformaliojo vaikq Svietimo programos, kuriose
dalyvavo 502 (7r,I oh nuo visq besimokandiqjq) mokiniai (2018 m. - 80,0 %), buvo vykdl.ti 6
tarptautiniai, 2 Salies projektai, organizuotos 73 atviros veiklos (2018 m.
-2I),285 edukacines
i5vykos(2018m. -222),ll0tradiciniaiirnetradiciniairenginiai(2018m"-89),kuriuosedalyvavo
{staigos pedagogai, ugdytiniai ir jq tevai.
Sekming4 2019 metq veiklos plano igyvendinim4 rodo ir mokiniq pasiekimai. Visi
mokiniai igijo pradinio (120) ir pagrindinio ugdymo I dalies (55) i5silavinimo paZymejimus.
Pagerejo mokiniq pasiekimq ir paZangos kokybe: 2019 metais 1-8 klasiq mokiniq pasiekimq ir
paLangos kokybes rodiklis pagerejo 6,1yo (2018 m. 56,95 %).Labai gerai ir gerai besimokandiq
mokiniq skaidius padidejo 11,5 %:2019 m. buvo 433 mokiniai (2018 m. -352).
Salies ir miesto dalykinese olimpiadose, konkursuose mokiniai pelne 63 (2018 m. 58),
prizines vietas. Vykdyti tarptautiniai projektai: ,,Reach out", ,,off Book", ,,Exchanges for all;,,
,,Erasmus* KA 1", ,,Active Shool", ,,STEM School label,,.
2019 metais kvalifikacij4 tobulino visi pedagoginiai darbuotojai, vidutini5kai 7,6 dienas.
Progimnazijos pedagogams organizuoti seminarai: ,,Psichologinio atsparumo pratybos bei
kolektyvo sutelktumo stiprinimas", ,,Jaunq Zmoniq kompetencij4 ugdymas - kodel ir kaip?,,,
,,Mokytojo asmeniniq galirl laboratorija: gilesnio savgs paZinimo, (savi)motyvacijos, pagalbos ir
bendradarbiavimo stiprinimas".
Logopedo pagalba (1 etatas) teiktaTT mokiniams (2018 m. -72). Psichologo pagalba buvo
suteikta 324,pagalbos gavejams. Suteiktos 205 fpsichologines
konsultacijos:
39
tevams, 145
---9_---J--.
-mokiniams, 21 mokytojui, vestos 45 klases valandeles ivairiomis temomis, 28 grupiniai

uZsiemimai spec.
tevais, mokiniais,
parenge

ir skaite prane5imus 5 tarptautineje, 3
organizavo 1 miesto, 1 Salies kvalifikacinius
m4 tevams (globejams) ,,Laiptai. Kartu gali bDti

"

matavimas. fsivertinime dalyvavo 7g %o
2 lygiu. Rezultatai parode, kad naudojami
klarrqimqi aolrlYi^ii -^fi^t-^::^ -.- ^r--

eb u4rr., ryqerysres

r

uomends mikroklimata

pokyciq valdymo kompetencijas, puoseleti

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI
IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai pra€jusiq metq veiklos rezultatai

Rezultatq

vertinimo
rodikliai (kuriais

Metq
uZduotys

(toliau

-

Siektini
rezultatai

uZduotys)

vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos

Pasiekti rczultatai ir jq rodikliai

uZduotys
1.1. Pakeisti
etatinio

mokytojrl
darbo

{staigos
dokumentq,
reglamentuoja
ndiq etatinio

1. Pakeisti su

teises aktrl

pakeitimais susijg
fstaigos
dokumentai:

apmokejim4
reglamentuoj

mokytojq
darbo

mokytojq

andius

apmokejim4,

pareigybiq

[staigos

atitikris

dokumentus,

apraSymai, darbo

pasikeitus

atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavi
mo
pasikeitim4

tvarkos taisykles,

teises aktams

darbo

apmokejimo
sistemos tvarkos
apra5ai. Pakeisti
dokumentai
suderinti su

darbo apmokejimo modeliu. Metodinese
grupese
05-31 p
aptartas

toms veikloms skiriamos valandos.
Modelis pristatytas Moky,tojq tarybos

posedyje (2019-06-07 protokolinis
nutarimas Nr. V1-3). Iki2019 m. birZelio

bendruomenei.

{staigos

darbuotojais

1. Iki 2019 m. geguZes tZ-d--vG
pedagoginiai darbuotojai buvo
supaZindinti su pasikeitusiu etatinio

arjrl

atstovais
2. Papildytos

(pasikeitus teises
aktrl
reglamentavimui)

ir pasira5ytos
mokytojq darbo

2. Visi

darbuotojai

supaZindinti

su

pasiraSytinai

pakeistais mokytojq
pareigybiq apra3ymais patvirtintais
istaigos direktoriaus 20Ig-0g-lg
isakymu V-49.
3. Visi darbuotojai pasira5ltinai

supaZindinti

su fstaigos

darbo

nta lstaigos
ymu Nr. V-

sutartys

isakymo Nr. v-5

4. Visi

0

19 -08-27

reaakcijq?o

darbuotojai

pasiraSytinai

supaZindinti su fstaigos darbo tvarkos

taisyklemis
direktoriaus 2
42 (istaigos

istaigos

su Nr.

V_

0tg-08_27

isakymo Nr. V-5 1 -redakcija).
5. 2019-06-18 perengti ir iki 2019-08_23

visiems pedagoginiams darbuotoiams
lteikti pranesimai del darbo sutarties
s4lygq keitimo ir pasiiilymai dirbti
pakeistomis darbo s4lygomis. Iki 20lg-

08-31 su visais

darbuotojais papildytos

pedagoginiais

ir

pasira5ytos

(pasikeitus teises aktq reglamentavimui)

1.2.

Koordinuoti
virtualios
mokymosi
sistemos

Moodle
diegim4 ir
igyvendinimq

[diegta virtuali
mokymosi
sistema

Moodle pades
mokiniams
pasirengti
atsiskaitomiesi

1. Su Moodle
virtualia
mokymosi

1. Mokyklos pedagogai Mokytojrl
tarybos posedyje Z0l9-02-Ig

sistema

nuotoliniam mokiniq mokymui ligos

supaZindinami
visi mokytojai
2. Mokytojai
ems darbams,
taiko Moodle
atlikti uZduotis virtuali4
nuotoliniu
mokymosi
bridu ir sudarys sistem4 nuotoliniu
galimybg
biidu, sudaro
mokiniams,
galimybg
mokytojams,
mokiniams
tevams
pasirengti
(globejams,
atsiskaitomiesiem
riipintojams)
s darbams, atlikti
stebeti vaiko
uZduotis ligos
individuali4
atveju arba kai
pa1angq
mokinys negali
atvykti imokykl4
del kitq prieZasdiq
3. Mokinio
paZangos

rezultatq apLvalga
analizuojama
Klasiq vadovrl
metodines grupes

susirinkimuose,
individualiuose
pokalbiuose su
tevais (globejais,

rtipintojais)
4. Mokinio

supaZindinti su Moodle virtualia aplinka
atveju (Protokolo Nr. V1-2)"

2. Metodinitl grupirl pirmininkai
supaZindinti su virtualia mokymosi terpe
Moodle 2019 m. kovo 7 d. Metodines
tarybos posedyje (Protokolo Nr. MT-l )
3. Organizuoti mokymai pradiniq klasiq
mokytojams ,,Virtualiq aplinkq

panaudojimo galimybes ugdymo
procese" 2019-02-13 (2019 m.

Mokyklos veiklos planas).
4. Pravestos konsultacijos mokytojams
del darbo Moodle terpeje 2019 m. spalio
men. (2019 m. Mokyklos veiklos
planas).

5.

Organizuota darbo Moodle

virtualioj

oj e aplinkoj e mokytoj q igiidZiq
refleksija metodinese grupese 20I9-IO23 (Protokolas Nr. GM-4 ).

6. Keturi

mokytojai

(7 %) igtjo

paZymejimus ir dirba su Moodle aplinkX,

7. 8 mokiniai (5-8 klases, 2,4 %o) atliko
atsiskaitom4sias uZduotis virtualiojoje
Moodle aplinkoje ligos metu.
8" Vaiko individuali pa1anga aptarta
Tevr4 dienq metu 2019-04-18, 20I9-Il07 (Mokyklos 2019 m. veiklos planas).
10. Vaiko asmenines paZangos rezultataj

aptariami

ir

analizuoiami VIp

susirinkimuose: pradiniq klasiq

-

01-10,

04-77, 10-29, 10-29, 17-20, 7l_22, Il_
paZangos
27, 17-29;'5-8 klasiq - 01-08, 10-28,04rezultatt4 apLvalga 16, 10-29, 11-05.
pristatoma kart4
(Mokyklos 2019 m. veiklos planas)
per menesi 5-8
9. Parengta 2019-10-18 mokinirl
klasiq vaiko
individualios paZangos stebejimo ii
individualios
fiksavimo ataskaita (Klaipedos miesto
paZangos (VIP)
Svietimo skyriaus 20Ig-Ii-31 paLyma
susirinkimuose
Nr. Sv-z+ ,,Del mokiniq indiviOualios
paZangos stebejimo ir fiksavimo tvarkos

Liudviko Stulpino ir

1.3.

fkurti

progimnazijoj
e edukacing ir
mokinirl
poilsio erdvg

{rengtas

t.

edukacinis-

edukacinis-

frengtas

Sendvario

1. fstaigos direktoriaus 20194643
lsakymu Nr. V-46 sudaryta mok5,tojq

informacinis

informacinis

ktirybine darbo grupe

stendas

stendas

informacinio mokyklos stendo istorinei
ir informacinei medZiagai parengti"
2.2019-06-17 darbo grupe parenge ir
ristate edukacinio-informacinio

lankytojams
mokiniams

ir

progimnazijos

foje

edukacinio-

susirasti juos

dominandi4

informacij4
apie mokyklos

veikl4,
mokiniai
poilsio erdvese
turiningai leis
laik4 pertraukri
metu, bus

2. frengtos
mokiniq poilsio
erdves ( vietoje
buvusiq mokiniq
rDbiniq)

sudarytos
sElygos

mokyklos stendo istorini ir informacine
medLiagq. SupaZindino su btisimo
{?ldo projektu mokyklos mokytojus.
3.Iki
,2019-10-02 {staigos foje lrengtas
mokyklos bendruomenei ir lankltojams
edukacinis-informacinis stendas.
4. Mokyklos pirmame auk5te, vietoie
buvusiq mokiniq nibiniq, lrengtos dvi
multifunkcines erdves mokiniams.
kurios skirtos mokiniq poilsiui, pamokq
ruoSos darbams, stalo Zaidimams

mokiniq
saviSvietai

2. uL'duotys, neirykdytos ar ivykdytos is daries d€l
numafytq rizikg (iei tokiq buvo)

3. uzduofys ar veikros, kurios nebuvo pranuotos ir nustafytos,
bet ivykdytos
UZduotys / veiklos

._parengta (pasikeitus
istaftos veiklai
J.l. raplld),ta rr
teises Pasikeitus eta
aktq reglamentavimui) darbuotoiu pedagogams s
nuotolinio darbo tvarka ir patvirtinta ir galimybe vykdyti
sutartas uZduotis nuotoliniu
fstaigos direktoriaus 20Ig-09-2i isakymu bDdu. Tai padeda motyvuoti
darbuotojus,

Nr. V-52

Pweikis Svietimo

ugdo

lo.ialuma Istaisai

3 .2. Platformoj e,,STEM- SAo;T-Iabel"1. fstaigos direktoriaus M
teikta parai5ka dalyvauti projekte
V-418
,,STEM
sudaryta projekto ,,STEM Schooi Label,,
Zenklo mokykla,, pelnyti STEM .okvklo. mokytojq
komanda.

Lenkl4.

fstaigos direktoriaus 2019-03-01 isakymu
Nr. V-18

4. Pakoreguotos

praejusiq metq veikros uzduotys (iei tokiq buvo)
ir rezurtatai

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimolodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

Pasiekti rezultatai
ir

jq rodikliai
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III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT
UZnuoTIS ISIVERTIMMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5. Pasiekt g r ezultatq vykd ant uZd uotis
isivertinim as
PaZymimas atitinkamas

UZduodir4 ivykdymo apra5ymas

5.1.,U.Zduotyr

roclKllus

i"y
Labai gerai X

uZauoryffi
5.4. uZduotys neivykdyros pugffi
). l,:.1:ykdytos tik kai kurios
roolKllus

6. Kompetencijos, kurias noretg tobulinti

6.l. Gebejimur tu

Direktore

Lina Logvinoviene

2020-01-r7

IV SKYRIUS
VERTII\-IMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7' fvertinimas, jo pagrindimas ir
siuloma vertintini labai gerai, nes

neplanuotas, kurios buvo labai

svarbi

Progimnazijos tarybos pirmininke

direktores Linos Logvinovienes 2019 metq
veikl4
tik lvykde visas suplanuotas uzduotis, bet ir
veiklai.

ne

Inga Zilevidiene

2020-01-21

jo pagri

Klaipedos miesto savivaldybes

Galutinis metq veiklos

Vytautas

Grubliauskat

JfuO- A44./

7
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2020

V SKYRIUS
METU VEIKLoS uZnuoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

aLduof,ys
UZduotys

9.1. UZtikrinti
kokybi5k4 fstaigos
veikl4

r. urganrz:uotl lstalgos veikla
taip. kad nebfitq nustatyta
paZeidimq del istaigos ir
vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovauj antis teises aktais,
reglamentuoj andiais f stai gos
finansing veikl4

9.2. Pagerinti

v rsrl clilrbuotoj

{staigos

vertinimas

q savij autos

mikroklimat4

9.3. Padidinti
mokiniq mokymosi
motywacij4,

Rezultatq vertinimo rodikliai (k,r.i.""
vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys ivykdWos)
1 . {staigoj e nenustaty.ta paZeidimrt-

Siektini rezultatai

l. fgyvendinti patyriminio

2. 1. {staigoje uZtikrintas tinkamas

(laiku ir kt.) finansinitl dokumentu
pateikimas
2.2. lstaigoje skirti asignavimai
naudoj ami pagal teises aktq
reikalavimus
1. Atliktos dvi apklausos delbendruomenes savij autos f stai goj e

(kovo men., lapkridio men.).
2. T eigiamas mikrokl imato vertinimo
pokytis (atlikus pirmEj4 apklaus4 ir
Iyginantjq su antra).
3.30 % pedagoginiq darbuotojq
dalyvauja priimant sprendimus
lqlqigos veiklos klausimais

ugdymo (STEAM/STEM)
modeli.

igyvendinant
patyriminio ugdymo
modeli

ugdymo galimybes mokykloje:
ir teikiama nauda,,.
2.1. Atllktl du mokiniq mokymosi
motyvacij os ivertinimai (balandZio
men., lapkridio men.).
2.2. Teigiamas mokiniq mokymosi
motyvacij os vertinimo pokytis
(atlikus pirmqj4 apklaus4 ir lyginant
i5SDkiai

2. Padidejusi mokiniq
mokymosi motyvacija

=p

qu antra)

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti
neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos
ti Sias uZduotis)
10.1. Del laiku nepatvirti
igyvendinimo terminq atidejimo, uZduotis gali bfti ivykdvta ne laiku
10.2. Del nenumatytq apli
sprendimus Istaigoje, dalyvaus mahiaunei 30 o%
bendruomenes nariu

ar mokytojr+ asmenini,+ prieZasdil+j
Liaunei 30 % mokvtoirr
Klaipedos miesto savivaldybes

Vytautas Grubliauskut

(data)

SusipaZinau

Direktore

.bfu- AJ-Z

Lina Logvinoviene

