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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos ,,Smeltes" progimnazijos (toliau - [staiga) 2019-202I metq strateginio ir 2019
metq veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i kokybi5k4 ugdymo proceso
organizavim4, modernizavim4bei teritorijos naudojim4 ugdymui. Pasirinkta 2019 metq prioritetine
kryptis - modernios, saugios aplinkos ir palankiq ugdymosi s4lygq kurimas. Metines veiklos tikslas
- pagerinti ugdymo kokybg ir efektyvinti savivaldq, atsiLvelgiant i tobulintinus progimnazijos
veiklos aspektus. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir igyvendinti 3 uZdaviniai: optimizuoti
progrmnazijos savivaldos veikl4; pritaikyti progimnazijos teritorij4 tyrinejimq, gamtos paZinimo,
kitokio mokymosi bei sveikatos stiprinimu pagristu ugdymui; gerinti pamokos kokybg ir mokymosi
motyvacij4. Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti i {staigos veiklos reglamentavimo
atitikti, pasikeitus teises aktams, strategines veiklos planavim4, prevencinds programos
igywendinim4.

2019-09-01 duomenimis [staigoje mokosi 705 ugdytiniai (2018 m. - 666), uLtlkrintas
nenutrukstamas prieSmokyklinis, pradinis, pagrindinis I dalies ugdymas. Ugdymo programas
igyvendino 61 pedagogas, suformuota52,07 etato (2018 m. -61 pedagogas), dirbo 21 nepedagoginis
darbuotojas (24,76 etato). fgyvendinta 40 neformaliojo vaikq Svietimo programq, kuriose dalyvavo
445 mokiniai, Daugelis mokiniq rinkosi kelis neformaliojo Svietimo bDrelius, todel lankomumas yra
11006 (7 1 8 mokiniq). NemaZiau kaip kart4 per savaitg sporruoj a 5 1 % mokiniq.

Buvo vykdyti 3 tarptautiniai, T respublikiniai ir miesto projektai, organizuotos 33 atviros
veiklos, 270 edukaciniq iSvykq, 105 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo [staigos
pedagogai, ugdytiniai ir jq tevai. Sekming4 2019 metq veiklos plano igyvendinim4 rodo mokiniq
pasiekimai. Visi mokiniai lgijo pradirri iSsilavinim4, baige pagrindinio ugdymo I dalies programq.
5-8 klasiq labai gerais (9-10 balais) ivertinamais baige 16 (5,63 %) mokiniq, o l-4 klasitl
aukStesniuoju lygiu baige 38 (10,43 %) mokiniai. Respublikiniuose konkursuose20Ig m. mokiniai
pelne 350 (2018 m. -283), varZybose - L2 (2018 m. - l5) priziniq vietq.

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 55 mokiniams. Suteiktos 45 specialiojo pedagogo (l
etatas) individualios konsultacijas (2018 22 konsultacijos). Teiktos 343 psichologines
konsultacijos: 68 tevams, 244 mokiniams, 31 mokytojams. Mokytojai vykde socialinio emocinio
ugdymo programas Lion Quest,,Paauglystes kryZkele" ir Lion Quest,,Laikas kartu".

2019 metais kvalifikacij4 tobulino kiekvienas pedagogas vidutini5kai 10 dienq. Ypad
aktyviai klause seminarus nuotoliniu bldu. Visiems pedagogams organizuoti seminarai
ptogimnazijoje: ,,Klases mikroklimato gerinimo bDdai ir metodikos"; Socialiniq ig[dZiq lavinimo
programa Lion Quest ,,Paauglystes kryZkeleje" ir Lion Quest ,,Laikas kartu", ,,Svietimo istaigos
vidaus isivertinimo procesq valdymas"; ,,Mokytojo EQ (emocinis intelektas) motyvuojandiai
komunikacijai pamokoje: kaip iSnaudoti emocijq energij4?" Per metus pedagogai organizavo 2
kvalihkacinius renginius miesto ir respublikos pedagogams. fstaigoje vyko miesto specialistr.
(socialiniq pedagogq, psichologq, bibliotekininkq) metodiniai susirinkimai.

2019 metais atnaujinta {staigos Tevq tarybos veikla. Suderintas Tevq tarybos veiklos planas.
2019 metais {staigos iSlaikymui skirtos le5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del

jq panaudojimo derinti su [staigos savivaldos institucijomis, bendruomene. fstaigos paramos, remejq
bei savivaldybes le5omis 2019 metars atlikti materialines bazds atnauiinimo darbai: suremontuoti 9
kabinetai (pakeista grindq danga (446 m2), perdaZytos lubos ir sienos), perdaLyta254 m2lubq ir
sienq valgykloje ir koridoriuose, isigyti poilsio zonos baldai 3 auk5to foie, nupirkta kabinetu ira



(roletai (2265 Eur), mokykliniai stalai (2714 Eur), knygq ir priemoniq spintos (7173 Eur), isigyta
IKT iranga 15 virtualiq kompiuterinirl darbo vietq irengimui su vCloudPoint V I lrenginiais, l0 nauiu
kompiuteriq, 2 daugialypes terpes projektoriai (732 Eur)), atnaujintas progimnazijos isores
apSvietimas (1863 Eur). I5 dalies sutvarkyta kanalizacijos sistema ir atlikti kiti darbai.

Planuodama artimiausiq metq veikl4, [staigos bendruomene susitare del tokiq prioritetq -
modernios, saugios aplinkos ir kokybiSkq ugdymosi salyeu kurimas

II SKYRIUS
MBTU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. ndiniai pra6 veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Pakeisti
etatinio mokytojq
darbo apmokejim4
reglamentuojandius

{staigos
dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4

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

Pakeisti su teises aktq
pakeitimais susijg

lstaigos dokumentai:
mokytojq pareigybiq
apraSymai (46), darbo
tvarkos taisykles,
darbo apmokejimo
sistemos tvarkos
apraSai.
Pakeisti fstaigos
dokumentai suderinti
su darbuotojais arjq
atstovais.
Papildytos (pasikeitus
teises aktq
reglamentavimui) ir
pasira5ytos mokytojq
darbo sutartys (46)

1. Mokytojq tarybos posedyje
pristatytas etatinis mokytoj q
darbo apmokejimas,
atsiZvelgiant i teisinio
re glamentavimo pasikeitim4.
2. Pakeisti mokytojrl
pareigybiq apra5ymai.
3. fstaigos direktoriaus 2019-
08-30 isakymu Nr. V-122
patvirtintos nauj os [staigos
darbo tvarkos taisykles.
4. {staigos direktoriaus 2019-
08-29 isakymu Nr. V-l16
patvirtinta {staigos darbo
apmokejimo sistemos nauja
redakcija. Suderinta su
profesine sqjunga.
5. Su visais pedagoginiais
darbuotoj ais pasira5ytos
atnauj intos darbo sutartys

1.2. Stiprinti
besimokandios

fstaigos ivaizdi,
uZtikrinti mokytojq
mokym4si

Mokytojai
patobulina
kvalifikacij4 ir
pamokose taiko
veiksmingas
mokymosi formas

1. Ne maZiau 60 proc.
mokytojq patobulino
profesines ir
bendr4sias
kompetencijas,
susietas su
veiksmingq mokymosi
formq taikymu.
2. Ne maLiau40 proc.
mokytojq dalyvavo
kolegq vedamose
pamokose ir teike
gr1Ltam4li ry5iapie
pamokos efektyvum4.

I.67 proc. mokytojq
patobulino profesines ir
bendr4sias kompetencij as,
susietas su veiksmingq
mokymo si formtl taikymu.
2. 50 proc. moky'tojq
dalyvavo kolegq vedamose
pamokose ir teike griLtamqi
rySiapie pamokos
efektyvum4. Pamokq
,,Kolega-kolegai" vedimas

itrauktas i etate privalomq
veiklq s4ra54.

3. Stebetq pamokq analizeje
nustatyta, kad daugiau kaip



3. Ne maLiaukaip 50
proc. mokyojq
pamokose taiko
veiksmingas
mokymosi formas

puse mokytojq pamokose
taiko veiksmingas mokymosi
formas

1.3. UZtikrinti
ugdymo proceso
modernizavim4

Modernizavus
ugdymo proces4,
sustiprinama
gamtos ir
technologiniq
mokslq sritis

1. Atnaujintos
i5maniajai klasei
skirlos patalpos.
2. [sigyta IKT iranga.
3. Vykdomas

,,Mokyklq
aprlpinimas gamtos ir
technologiniq mokslq
priemondmis"
projektas.
4. 50 proc. gamtos
mokslq ir technologijq
pamokose naudojamos
Siuolaikines
technologijos

1. Atnaujinta iSmaniajai
klasei skirta patalpa, isigyti
mobil[s baldai.
2. Modernizuotas ugdymo
procesas, isigyjant IKT
irangq: irengta 15 virtualiq
kompiuteriniq darbo vietq su
vCloudPoint V I irenginiais.
{sigyta 10 kokybi5kq
kompiuteriq bei 2
daugialypes terpes
projektoriai.
3. [sisavintos projekto
,,Mokyklq aprupinimas
gamtos ir technologiniq
mokslq priemonemis" ldSos.
4. Gamtos mokslq ir
technologij q kabinetai
aprupinti IKT. Daugiau kaip
50 proc. gamtos mokslq ir
technologijq pamokose
naudoj amos Siuolaikines
technologijos

2. Uld tos ar iwkdvtos i5 da lies d6l numafytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.1

3. uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams

[JZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. [diegtas srautinis matematikos, lietuviu kalbos ir
literatlros mokymas 8 kl.

[vedus srautin! matematikos, lietuviq
kalbos ir literatlros mokym4 8 kl.,
mokiniams sudaryta galimybe tinkamai
patenkinti kiekvieno besimokandiojo
poreikius: patiems formuluoti mokymosi
tikslus, pasirinkti mokymosi b[dus, temp4.
Gereja matematikos, lietuviq kalbos ir
literaturo s mokymo si r ezultatai

3 .2. [rengta,,Lauko klase" [staigos teritorij a pritaikyta tyrinejimq,
gamtos paZinimo, kitokio mokymosi,
sveikatos stiprinimu pasristam usdvmui

3. 3. f rengta gamtamoksline tyrimine laboratorij a Laboratorija mokiniams padeda pamokose
isitraukti i tiriam4j4 veikl4, naudojantis
ivairiais prietaisais, iranga ir buitinemis
medZiagomis, stebeti bei tirti aplinka



3.4. Dalyvauta24 val. staZuoteje Suomijoje / Estijoje
,,fvairls mokyklq ir savivaldybiq bendradarbiavimo
modeliai mokinirl mokymosi paZangos uztikrinimo
srityje" ir 30 val. Italijoje ,,MiSraus mokymo
organizavimo patirtis Italiios ugdymo istaisose"

Perimtos gerosios patirtys pades
optimizuoti strategini planavim4 ir pokydiq
diegim4

4. Pak st

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

orequotos usiu metu veiklos uZ, uofys (.iei tokiu buvo) ir rezu tatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

veftinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdWos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

4.1

5. Pasie rezultat kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutaftus vertinimo
rodiklius Labar gerai X

5.2. ulduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai n
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

6.1 Pagilinti asmeninius vadybinius igudZius, dirbant su pedagogu kolektyvu
nci.jos, kurias nordt tobulinti

Direktorius Arunas Matuzas 2020-01-20

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, j o pagrindimas ir siulymai: Nustatyto s 2019 mettl veiklos uZduotys ivykdytos I 00
proc. bei papildomai atliktos nenustatytos ir neplanuotos uZduotys. 2019 metq veiklavertinama labai
geral.

Progimnazij os tarybos pirmininke

Klaipedos miesto savivaldybes

Evalda Enzinaite 2020-01-31

Galutinis metu veiklos ataskai

Vytautas Grubliauskas /OA-A/-/r/



nustatomos ne mazlau kai ilne u kaip 5 uld

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

9.1. UZtikrinti
kokybiSk4

fstaigos veiklq

1. Organizuoti fstaigos veikl4 taip, kad
nebutq nustatyta paZeidimq del

{staigos ir vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti skirtus
asignavimus, vadovauj antis teises
aktais, reglamentuoj andiais {staigo s

finansine veikla

1. {staigoj e nenustatyta paZeidimq.

2. 1 {staigoje uZtikrintas tinkamas
(laiku ir kt.) finansiniq dokumentq
pateikimas.
2.3 lstaigoje skirti asignavimai
naudojami pagal teises aktq
reikalavimus

9.2. Pagerinti
{staigos
mikroklimat4

Visq darbuotojq savij autos vertinimas 1. Atliktos dvi apklausos del
pedagoginiq darbuotoj q savij autos

{staigoje (kovo men. ir lapkridio
men.).
2. T eigiamas mikroklimato vertinimo
pokytis (atlikus pirmE)q apklaus4 ir
lyginantj4 su antra).
3. 30 proc. pedagoginiq darbuotojq
dalyv aq a priimant sprendimus
f staigos veiklos klausimais

9.3. Stiprinti
fstaigos
tobulintin4
veiklos aspekt4

- vertinimas
ugdymui

Taikomos NMVA i5orinio vertinimo
ataskaitoj e nurodytos rekomendacij os,
stiprinandios tobulintin4 veiklos
aspekt4 - verlinimas ugdymui

I . Or ganizuoti pedago gq
kvalifikacij os tobulinimo programos
moduliai,,Vertinimo kriterijq
ai5kumas",,,Vertinimo ivairovd".
2. Ne maliau 60 proc. mokytojq
patobulino profesines ir bendr4sias
kompetencijas, susietas su vertinimo
ivairove ir kriterijq aiSkumu"
3. Ne maZiau kaip 80 proc. mokytojq
pamokose taiko ivairius vertinimo
budus, aptaria vertinimo kriteriius

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bflti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tureti mos kos ti Sias uZduotis

10.2. Del mokytojq pasyvaus dal)ryavimo apklausoje, apklausos rezultatai salib[ti netikslfls
umo gali prasitgsti seminarq organizavimo

Klaipedos miesto savivaldybes

SusipaZinau:

Direktorius ./

vytautas Grubliausk as /2fr'o"/-J/

Ar[nas Matuzas


