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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos ,,Vyturio" progimnazijos (toliau - fstaiga) 2019-202l-qjq metq strateginio ir
2019 metqveiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti ibendrojo ugdymo, vaikq
Svietimo paslaugq kokybg bei jq prieinamum4, grfZusiq i5 uZsienio mokiniq integracij4, krypting4
mokiniq meniniugdym4.

Pasirinkta 2019 m. prioritetine kryptis skatinti {staigos bendruomeng nuolatiniam
bendradarbiavimui, siekiant ugdymo kokybes ir visq veiklq dermes; siekti ugdymo(si) kokybes,
diegiant kolegialq griLtamqi ry5i, padedanti pedagoginei bendruomenei suarteti ir tobuleti, gilinant
bendruomenes nariq lyderystes ir pokydiq valdymo kompetencijas. Tikslui pasiekti buvo numatyti
ir igyvendinti 4 uZdaviniai: stebeti individuali4 kiekvieno mokinio (vaiko) paLang1, rezultatus
panaudojant tolimesnio mokymosi planavimui; skatinti mokiniq mokymosi motyvacij4; ugdyti
vadovavimo ir lyderystes igridZius, komunikacinius ir analitinius gebejimus; stiprinti mokiniq
pasitikejimo savimi kompetencijas per klases aukletojo veikl4 ir neformalqji Svietim4, projekting
veikl4.

Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti i {staigos veiklos reglamentavimo atitikti,
pasikeitus teises aktams, individualios mokinio paZangos sistemos tobulinim4, fstaigos
bendruomenes teigiamo mikroklimato ir darbuotojq pasitikejimo savo darbu stiprinim4.

2019 m. pasiekti reik5mingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai.2019-09-
01 duomenimis ugdytl 486 mokiniai (2018 m. - 497), uLtikcintas nenutrtikstamas pradinio,
pagrindinio ugdymo I dalies programq igyvendinimas. Dirbo 50 pedagogq, 28 nepedagoginiai
darbuotojai. fgyvendintos 35 neformaliojo vaikq Svietimo programos, kuriose dalyvavo 450 (92,6
%) mokiniai (2018 m. - 89,0 %). Sekmin 942019 metq veiklos plano igyvendinim4 rodo ir mokiniq
pasiekimai. Visiems mokiniams i5duoti pradinio (76) ir pagrindinio ugdymo I dalies (57)
i5silavinimo paZymejimai.Labai gerai ir gerai besimokandiqmokiniq skaidius padidejo 2o/o:2019
m. buvo 270 (54 %) mokini\ (2018 m. - 257 mokiniai (52%). {staigoje vykdomas kryptingas
meninis (muzikinis) ugdymas. Muzikinio ugdymo programose20l9 metais dalyvavo 398 mokiniai
(2018 m. - 37I). Savaranki5kas su nuotolinemis konsultacijomis mok;'rnas 2019 m. suteiktas 25

mokiniams (201S m. - 34). 2019 m. fstaiga dalyvavo Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir
Vie5osios politikos ir vadybos instituto (PPMD vykdomame tyrime I5vykusiqjq i uZsieni asmenq

nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybiq. Dalyvavome fokusuotoje
diskusijoje ir tyrimo aptarime. fstaiga isijunge i Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir
programos ,,Kurk Lietuvai" kuriam4 mokyklq tinkl4, kurio pagrindinis tikslas - stiprinti skirtingq
Lietuvos regionq mokykhl, dirbandiq su i Lietuv4 griZusiais / atvykusiais vaikais, pasirengim4
visapusi5kai (akademiSkai, socialiai ir emoci5kai) integruoti tiesiogines migracijos patirties turinti
vaik1 i Svietimo sistem4. 2019 m. progimnazijoje buvo mokomi 10 i5 uZsienio griZusiq mokiniq.
Sudaryta galimybe maitintis visiems Progimnazijos mokiniams, nemokamas maitinimas skirtas 35

mokiniams. Buvo vykdornos ,,Pierras vaikams" ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimo mokyklose"
programos. Padidejo pailgintos dienos grupiq skaidius. Vykdomos OLWEUS, VEIK prevencines

os.



Buvo vykdyti tarptautiniai projektai: e TWINING, ,,Digital Bookmark Exchange Project",
,,Solidarumo begimas Ukrainos verikams paremti"; organizuota 100 edukaciniq i5vykq, 50
tradiciniq ir netradiciniq renginiq, kuriuose dalyvavo {staigos pedagogai, ugdyiniai ir jq tevai.
Salies ir miesto dalykinese olimpiadose, konkursuose mokiniai pelne 40 pizinig,vietq.

2019 metais kvalifikacij4 tobulino visi pedagoginiai darbuotojai, vidutinilkai 7,6 dienas.
Progimnazijos pedagogams organizuoti mokymai ,,Darbas su aktyvumo ir demesio sutrikim4
turindiais vaikais". Mokytojai skatinti skleisti savo patirti. Sudarytos s4lygos 4 studentams atlikti
praktikq ir I kurso stebimajai praktikai. Bendradarbiauta su Klaipedos miesto lop5eliais-darZeliais,
gimnazijomis ir profesinemis mokyklomis. Aktyviai i {staigos veiklq isitrauke Mokyklos tarybos
bei isikiirEs ,,Tevq klubas". Dalyvavo mokytojq ir mokiniq organizuojamose veiklose, inicijavo
naujos uniformos modelio ivedim4 bei mokyklos logotipo suktrim4.

Logopedo pagalba (I,2 etato) teikta 60 mokiniq, konsultuoti tevai ir molqrtojai. Suteiktos
psichologines konsultacijos: tevams, mokiniams, mokytojui. Mokyklos psichologe vede ,,Tevystes
igudZiq" program4. 2019 m. mokesi 59 mokiniai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq.
Specialiojo pedagogo pagalba teikta 32 mokiniams. Atliktas 7 mokiniq pradinis vertinimas, jiems
rekomenduota atlikti vertinim4 Klaipedos pedagogineje psichologineje tarnyboje. Pakartotinai

ivertinta 17 mokiniq. Mokykloje dirbo 7 mokytojq padejejai. Jiems buvo teikiamos specialiojo
pedagogo konsultacijos.

2019 metais atliktas mokyklos veiklos isivertinimas, kurio metu i5skirtos silpnosios ir
stipriosios puses, numatytos veiklos tobulinimo kryptys.

2019 m. savivaldybes le5omis buvo atliktas mokyklos sporto aikStyno tvarkymas uZ
76800,00 Eur (300 m2), suremontuota valgykla (239,62 m2), pirmo aukSto tualetai (2 vnt.), sporto
sales persirengimo kabinetai (2 vnt.). {staigos paramos, pajamq, savivaldybes biudZeto le5omis,
skirtomis mokyklai, 2019 m. isigy'1.a turto ir atlikta darbq uL 23052,00 Eur: suremontuoti du
kabinetai (78,02 m2), ra5tine (18 m2), pakeisti roletai (9 vnt.) ir vertikalios Zaliuzes (7 vnt.),
atnaujinta mokyklinio skambudio sistema (1 vnt.). {sigyta mokykliniq baldq: magnetines -
raSomos lentos (5 vnt.), valgyklos stalai ( 12 vnt.), taburetes (130 vnt.), spintos dokumentams (2
vnt.), kabineto baldai (4 vnt.), stalas kompiuteriui (1 vnt.), stendai (5 vnt.), inventorius mokyklos
teritorijos prieZitirai (1 vnt.), priernoniq mokiniq laisvalaikiui (11 vnt.). fsigyta priemoniq
informacinems technologijoms: interaktyvus ekranas (1 vnt.), kompiuteriai (7 vnt.), spausdintuvai
(2 vnt.), atnaujinta komutacine spinta (1 vnt.). Nupirkta naujq vadoveliq ir knygq uL 98l3,l2Eur.
Pagal projekt4 ,,Mokyklq aprupinimas gamtos ir technologiniq mokslq priemonemis" gauta
priemoniq uL 5286,49 Eur. Pagal peuraudos sutarti i5 Svietimo informaciniq technologijq centro
gauti ne5iojami kompiuteriai uL 13358,40 Eur (10 vnt.), i5 Nacionalines Svietimo agentrlros gauti
projektoriaiuL 1500,40 Eur (4 vnt.), planSetiniai kompiuteriaiuL3273,05 Eur ( 5 vnt.).

2020 mett4progimnazijos veiklos prioritetas - stiprinti mokymosi pagalbq ivairiq gebejimq
mokiniams, taikant individuali4paZangos matavimo sistem4, kuriant saugias, sveikas ir pritaikytas
mokymosi aplinkas; gilinti bendruomenes nariq pasidalintosios lyderystes ir pokydiq valdymo
kompetencii lti tei siama or o simnazii o s bendruomene s mikrokli

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pa diniai us m veiklos reztltatai
Metq uZduotys

(toliau -
uZduotys)

Siektini
rezultatar

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj anti s vertinama,
ar nustatltos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rentltatai ir jq rodikliai



1.1. Pakeisti
etatinio
mokytojq darbo
apmokejimq
reglamentuojand
ius {staigos
dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavi
mo pasikeitim4

{staigos
dokumentq,
reglamentuo
jandiq
etatinio
mokytojq
darbo
apmokejim4,
atitiktis
pasikeitus
teises aktams

1. Pakeisti su teises aktq
pakeitimais susijg

{sitaigos dokumentai:
mokytojq pareigybiq
apra5ymai, darbo tvarkos
taisykles, darbo
apmokejimo sistemos
tvarkos apra5ai. Pakeisti
dokumentai suderinti su

{staigos darbuotojais ar
jq atstovais.
2, Papildytos (pasikeitus
teises aktq reglamentavi
mui) ir pasiraSytos
rnokytojq darbo sutartys

1. Iki 2019 m. birZelio 14 d. visi
pedagoginiai darbuotoj ai buvo
supaZindinti su pasikeitusiu
etatinio darbo apmokejimo
modeliu. Metodinese grupese bei
Metodineje taryboje (20 1 9-05-3 1

protokolinis nutarimas Nr. MT-3)
aptartas veiklq bendruomenei
s4ra3as bei toms veikloms
skiriamos valandos. Etatinio
apmokej imo modelis pristatytas
Mokytojq tarybos posedyje (2019-
06-05 protokolinis nutarimas Nr.
V1-4). lki2019 m. birZelio 28 d.
kiekvienam mokyojui
paskirstytos kontaktines valandos,
aptartos nekontaktines valandos
funkcijoms, susijusioms su
kontaktine veikla ir veikla
bendruomenei.
2. Visi darbuotojai pasira3ytinai
supaZindinti su pakeistais
mokyoj q parei gybiq apra5ymais,
patvirtintais f staigos direktoriaus
20 19 -09 -02 isakymu V - 52.
3. Visi darbuotojai pasira5ytinai
supaZindinti su fstaigos darbo
apmokej imo sistema, patvirtinta
istaigos direktoriaus 20 1 8-08-23

isakymuNr. V-41 ({staigos
direktoriaus 20 1 9-09-02 isakymo
Nr. V-49 redakcija).
4. Visi darbuotojai pasira5ytinai
supaZindinti su {staigos darbo
tvarkos taisyklemis, patvirtintomis

fstaigos direktoriaus 20 1 8-08-23

isakymu Nr. V-42 ({staigos
direktoriau s 20 | 9 -09 -02 isakymo
Nr. V-51-redakcija).
5. 2019-06-18 parengti ir iki
2019-08-23 visiems
pedago giniams darbuotoj ams

iteikti praneSimai del darbo
sutarties s4lygq keitimo ir
pasiDlymai dirbti pakeistomis
darbo s4lygomis. Iki 2019-08-31
su visais pedagoginiais
darbuotoj ais papildytos ir
pasira5ytos (pasikeitus teises aktu



reglamentavimui) mokytoj q darbo
sutartvs

1.2. Efektyvinti
fstaigos
bendruomends
nariq lyderystes
skatinimo
metodik4

Mokytojai,
mokiniai ir jq
tevai
dalyvauja
tobulinant

{staigos
veikl4

1. Sukurlas naujas
mo[vacijos skatinimo
modelis.
2. Patobulinta lyderystes
veiklos sistema.
3, 20 proc. mokytojq
tobulino savo
kvalifikacij 4 lyderystes
terma

1. Mokyklos pedagogai Mokytojq
tarybos posedyje 20 1 9-08-30
aptare motyvacij os skatinimo
galimybes. (Protokolo Nr. V1-1)
Priimta, kad mokytojai skatinami
ne tik finansine priemone, bet ir
padekos ra5tais. Mokiniai
skatinami padeka, pagyrimu,
renkama geriausiai lankanti klase.
2. Mokykloje aktyviau skatinama
pasidalintoji lyderystes sistema.
Lyderyste mokykloj e paprastai
kyla ne i5 vieno asmens, o i5
grupes asmenq, kurie tiki
lyderyste, jos galia ir nori j4
skleisti mokykloje. Todel Salia
mokyklos vadovo sekmingai dirba
ir mokytojai lyderiai. Mokytojo
lyderyste yra svarbi tiek mokyklos
veiklai, tiek pokydiams, tiek
mokiniq rezultatams. Tai sietina
su tuo, kad mokytojas lyderis
labiau imponuoja savo
mokiniams, jis turi daugiau galios,
k4 nors keisti savo veikloje ir
daryti itak4 mokiniq mokymosi
procesui. Mokytojai lyderiai
lyderiauja klaseje ir uZ jos ribq, jie
susitapatina su mokytoj q
bendruomene ir prisideda prie
geresnds mokymosi praktikos.
3. Sekminga mokytojq lyderyste
skatina mokytojus
bendradarbiauti, siekiant tobulinti
mokym4, gerinti mokiniq
mokymosi rezultatus ir tobulinti
mokyklos veikl4. Dalyvauta
seminaruose,,KiirybiSkas
lyderystes kompetencij q ugdymas
mokykloj e",,,Jaunqjq lyderiq
ugdymo per sportq programa
,,Svaj oniq komanda",,,Mokyti
mokykimes i5 patirties".
Taip pat dalyvaujama Lyderiq
laiko 3 neformaliqjq moduliq
mokymuose, skaitomi lyderystes
tema prane5imai per metodines
dienas



1.3. Atnaujinti
kryptingo
meninio
ugdymo
program?

Bus

formuojamos
meno

suvokimo,
vertinimo ir
puoselejimo
vertybines
nuostatos

1. fver[intas kryptingo
meninlo ugdymo poreikis
pagal pasikeitusias

[staigqs ugdymo
nuostatas.

2. .Patikslintas kryptingo
meninio ugdymo
programos turinys, jo

igyvendinimas, leSq

poreikls.
3. 50 proc. mokiniq
dallvauja kryptingo
meninio ugdymo
programos vykdyme

1. Didesniam mokiniq skaidiui
tampa prieinama galimybe
dalyvauti kryptingo meninio
(muzikinio) ugdymo programose,
ugdyti savo gabumus ir
gebejimus, asmenybes savybes.
UZtikrinamas prasmingas visos

- dienos uZimtumas didesniam
kiekiui vaikq, tuo padiu
sprendZiant asocialaus elgesio
prevencijos problemas. Sukuriama
patraukli mokyklos kultdra,
skatinama mokymosi motyvacij a,

sudaromos papildomos galimybes
patirti sekmg i5 savo veiklos
ivairiausiq gabumq vaikams.
2. P arcngla kryptingo meninio
ugdymo pro grama. Paskaidiuota,
kad norint igyvendinti j4 reikia
5,5 etato (8316 val. per metus), t.
y.94284,75 Eur.
3. Daugiau nei 50 proc. mokiniq
dalyvauj a kryptingo meninio
ugdymo programos vykdyme.

{staigoje vis labiau pripaZistama
auklej amoj i meninio ugdymo
reik5me, menines veiklos
prasmingumas

2, UZduotys, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatytr tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet iwkdytos
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

3.1. Modemizuota ir atnaujinta [staigos aplinka 1. fsigl.ti nauji mokytojo stalai (2vnt.),
magnetines lentos (5 vnt.).
2. Suremontuota mokyklos valgykla,
atnaujinti valgyklos stalai (12 vnt.), kedes
(130 vnt.),
3. Suremontuota ra5tine (18 m'?), atnaujinti
baldai (7 vnt.).
4. Suremontuoti sporto sales persirengimo
kabinetai (2 vnt.), atnaujinti baldai (4 vnt.).
5. Suremontuoti I auk5to tualetai ( 2vnt.).
6. Atnaujinta IT iranga. {sigyta priemoniq
informacinems technolo gij oms : interaktyvus
ekranas (1 vnt.), kompiuteriai (3 vnt.),
spaus dintuv ai (2 v nt.), atnauj inta
komutacine sointa (1 vnt.).



7. Pakeistas mokyklos skambutis ( lvnt.).
8. Pakeisti roletai h Laliuzes ( 16 vnt.).
9. Nupirkta groZines literaturos (33 vnt.).
10. fsigyta priemoniq mokiniq laisvalaikiui
(11 vnt.)

3 .2. P ar engtas 2020-2022 -:q6\ metq strate
planas, patvirtintas f staigos direktoriaus
2019 -10-25 isakymu Nr.V-66

lnls f gyvendinu s 2020-2022 -qj q metq
strate giniame plane numaty'tas priemones,
uZtikrinama pradinio ir pagrindinio ugdymo
pirmos dalies programq igyvendinimo
kokybe, laiduojamas fstaigos skiriamq le5q
tikslingas panaudoiimas

usl metu veiklos uo tokiu buvo) ir rezul ata

UZduotys Siektini rczultati

Rezultatrl vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rcntltatai
ir jq rodikliai

4.t. -

4. Pako

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiek

kurias nor€

Direktore Inga Bpgdoniene

IY SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertini Bagdonienes 2019 metq veikl4 sitl6ma
vertintini I otas uZduotis, bet ir neplanuotas, kurios
buvo labai 01-16 posedZio protokolas Nr. V2-4)

el

2020-01-2(l

rektu rezulta kdant uZduotis rtinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaLymimas atitinkamas
lanselis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virsijo kai kurirrros sutartus vertinimo
rodiklius Labai serai X

5.2, uLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sufartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. {vykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai n
5 .4, U Lduotys neivykdytos pagal sutartus Vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

6.1. Gebejimas kurti saugq ir emoci5kai palankq mikroklimat4 mokyklos bendruomenei

Pro gimnazij os tarybos pirmininke Alma Zukiene 2020-01-20



I(larpedos mresto savivaldybes Vytautas Grubliauskas tuo-d4
Galutinis metq veiklos ataskaitos j

V SKYRIT]S
KrTU METU VETKLOS UZOI_1OTVS, REZULTATAT rR RODTKLTAI

9. Kitu metu uZduofvs

UZduotys Siektini rt>zultatat

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9,1. Uztikrinti
kokybiSk4 fstaigos
veikl4

1, Organizuoti istail
kad nebDtq nustatyt

istaigos ir vadovo v
2, Gebeti tinkamai r

asignavimus, vadov
aktais, reglamentuo.
finansing veikl4

1os veikl4 taip,
a paZeidirnq del
eiklos.
iaudoti skirtus
aujantis teises
jandiais istaigos

1, {staigoje nenustatyta
paZeidimq.

2. 1. {staigoje uZtikrintas
tinkamas finansiniq dokumentq
pateikimas.
2.2. lstaigoje skirti asignavimai
naudojami pagal teises aktq
reikalavimus

9.2.Pagennti {staigos
mikroklimat4

Visq darbuotojq sa

verlinimas
;autos 1. Atliktos dvi apklausos del

darbuotojq savij autos istaigoj e

(kovo mdn., lapkridio men.).
2. Teigiamas mikroklimato
vertinimo pokytis (atlikus
pirm4j4 apklaus4 ir j4lyginant
su antr4ja),
3.20 % pedagoginiq
darbuotoj q dalyvauj a priimant
sprendimus del istaigos veiklos

9,3. fgyvendinti
patyliminio (per
mokomuosius
dalykus) ugdymo
modeli

{staigoje daugiau dt
plaktinei mokiniq v

mesio skiriama
:iklai

1.20 % padaugejo veiklq,
susijusiq su patyriminiu
ugdymu,
2.30 % mokytojq isitrauke i
patyriminio ugdymo veiklas

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali buti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur0ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduodis)

10.1. Del teises aktq, reglamentuojandiq l
igyvendinimo terminu atidejimo per metus

finansing ir ugdom4j4 veikl4, kaitos ar jq
Ii buti ivvkdwi ne visi rodikliai

10.2. Atliekant apklaus4 del objektyviq pri
rnokytoiu sali nedalvvauti aoklausoie

iq (nedarbingumo, nemokamq atostogq) dalis



Klaipedos miesto savivaldybes meras

SusipaZinau

Direktore

10.3 Del objektyviq prieZasdiq (mokytojq
nei 30 % mokvtoi

ligos) i patyriminio ugdymo veiklas isitrauks maliau

Vytautas Grubliausk atJWO- Aal-&/

Inga Bagdoniene .fu2 e - OZ- €?


