KLAIPEDOS ,, ZALIAKALNIO " GIMNAZIJOS
DTREKToRTAUS vITALTJAUS JAKoBiruro
2019

METU VEIKI-OS ATASKAITA

Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos ,,ZaTiakalnio" gimnazljos (toliau - {staiga) 2020-2022 metq strateginiame ir
2019 metq vetklos planuose nustatyti tikslai ir pZdaviniai buvo orientuoti i auk5tos dvietimo
paslaugrl kokybes uZtikrinim4 ir fstaigos materialines bazds gerinim4.
Gmnazija 2020-2022 metais planuoja igyvendinti siuos prioritetus:
1. Mokymosi pagalbos fvairiq gebejimq mokiniams (vaikams) stiprinimas, taikant
kiekvieno mokinio (varko) paZangos matavimo sistem4.
2. Svietimo bendruomeniq lyderystes gebejimq didinimas, igyvendinant vadybines
veiklos pokycrus.

3. Pozityvios emocinds aplinkos, lemiandios ger4 mokiniq

ir

mokytojq savijaut4

Svietimo fstaigose, kurimas.

Metiniam veiklos tikslui - uZtikinti kokybi5k4 mokiniq ugdym4(si) saugioje ir
estetiSkoje ugdymo(si) aplinkoje, sudarant s4lygas kiekvienam mokiniui pasiekti asmeninds
paZangos ir geresniq ugdymo(si) rezultatq bei
igyti mokymuisi vis4 glvenim4 biitinq bendrqjq ir
dalykiniq kompetencijq - pasiekti buvo numatl'ti ir igyvendinti uZdaviniai: 1) pladiau naudoti
nuotolinio molcymo galimybes ugdymo procese; 2) maksimaliai uZtikrinti skirtingus mokiniq
ugdymo(si) poreikius (diferencijuojant, integruojanf, individualizuojant mokiniq ugdym4 dalyvauti
edukacinese programose uL gimnaAjos ribq),
tobulinti mokiniq bendr4 raStingum? vlsq
mokomqjq dalykq pamokose.

:;

Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti | {stargos veiklos reglamentavimo
atitikti, atsiZvelgiama inaujus kokybi5ko ugdymo uZtikinimo reikalavimus, individualios mokinio
paZangos sistemos tobulinim4, integruoto ugdymo turinio
igyvendinim4 ir atskirq dalykq
integravim4 patyriminio ugdymo igyvendinim4, numatomas mokiniq mokymosi kruvio
maZinimas, skatinamas darbuotojq

rei
gimn

2019 metars pasiekti
Stabilizavosi mokiniq skaidius

ar.

n

metq gimnazljoje buvo ugdoma tik apie 300 mokiniq. Ugdymo programas igyvendino 54
pedagogai, specialistai ir vadovai, tai sudare 51,49 etato. dirbo 19 nepedagoglnit darbuotojq
-

20,75 etato. [gyvendinta 18 neformaliojo varkq Svietimo programr+, kuriose dalyvavo 306 (S1 %
2 tarptautiniai, 3 Salies, 5 miesto projektai,
organizuota2} atviry veiklq, 32 edukacines i5vykos, apie 100 tradiciniq ir netradiciniq renginiq,
kuriuose dalyvavo fstaigos pedagogai, ugdytiniai ir j q tevai.
Sekming4 2079 metr4 Ugdymo plano igyvendinim4 rodo mokiniq pasiekimai, Brandos
egzaminq , Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo rczultatu
Bendras Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo vidurkis - 6,72. Pagrindinio
i5silavinimo paZymejimus gavo visi 10 klasiq mokiniai. Bendras rnolq'kliniq brandos
fuzaminq
vidurkis - 7,9, bendras valstybiniq brandos egzaminq vidurkis - 35. Pagerejo lietuviq kalbos,
anglq kalbos, matematikos, chemijos, biologijos valstybiniq brandos egzaminq rezultatai. Brandos
atestatus gavo visi 95 mokiniar,
Privalumai reahzuojant2}Ig m. Ugdymo plan4: ugdymo procesas buvo organizuotas kokybi5kai 1r
sklandZiai, ugdymo plano valandos buvo panaudotos racionaliai, ilgalaikiai dalvku planai ir

visq besimokandiqlq) molcniai. Buvo vykdyti

individualiosios programos buvo sekmingai lgyvendintos, integruojamos ugdymo programos buvo
sekmingai fgyvendintos, mokiniq projektine ir socialine veikla buvo kryptingai realizuot4
nepamokines veiklos dienos buvo organizuotos efelityviai ir naudingai mokiniams, neprivalomojo
ugdymo (neformalusis Svietimas, pasirenkamieji dafykai, dalykq moduliai, kita ugdomoji veikla muziejai, klubai) pasiflla 90% atitiko mokrniq lflkesdius, dvikalbystes ugdymas vyko kryptingaiit
kokybiSkai
2079 metats pagerejo mokiniq lankrmumas: 1 mokinys per metus vidutini5kai be
pateisinamos prieZasties praleido 7,5 pamokos (2018 m. - Bpamokas). Istaigoje mokesi 25
ipecialiqlq poreikiq mokiniai, l3 j\ 2a - vidutiniq specialiqjq poreikiq. fstaigoje pagrindinds
psichologines pagalbos sritys: individualus darbas su mokiniais, jq tevais, psichologiniq problemq
nustatymas, ivirtinimas, fstaigos bendruomenes psichologinis Svietimas, psichologiniq problemq
prevencija. IndividualDs pokalbiai su mokiniais, jq tevais, pedagogais fiksuojami Pagalbos gavejq
iegistravlmo Zumale. Del psichologines pagalbos 2Ol9 metais buvo kreiptasi 45 kartus. Del
pa-tydiq gimnazijoje nebuvo uZfiksuotas ne vienas atvejis. Mokiniq tevq Svietimas vyko klasiq
tevq susirinkimq metu, organizuotas bendras gimnazijos tevq susirinkimas ,,Tdvq atsakomybe uZ
nepilnamediq vaikq neprieZifir4 ".
2019 metais kvalifikacij4 tobulino kiekvienas pedagogas vidutini5kai 6 dienas. BirZelio
menesi visiems pedagogams organizuotas kvalifikaoijos tobulinimo seminaras ,,Kultfiros ir istorijos
paveldo panaudojimas ugdymo procese", patobulinta ugdyrno(si) aplinkq kfirimo kompetencija.
ier metus pedagogai parenge ir igyvendino 3 respublikinio, 4 miesto ir 2 tarptafiinio lygmens
projektus tema ,,Viljamo Sekspyro pasaulinis paveldas" (integruojant mokomuosius dalykus),
skaite prane5imus: 3 Salies, 7 miesto konferencijose; seminaruose.
10 klasiq mokiniai dalyvauja ivairiuose respublikinio projekto ,,Svajoniq komandos"
mokymuose, finansuojamuose i5 projekto le5q. Mokiniai lgyja lyderystes kompetencijq ir jas
pritaiko dalyvaudami ivairiose mokiniq savivaldos inicijuojamose veiklose.
2019 metars gimnazijos mokytojai aktyviai dalyvavo 2 teminiuose seminaruose
,,Mok5,tojo emocinis intelektas EQ motyvuojandiai komunikacrjai pamokoje: kaip i3naudoti
emocijq energi\q", kuriame patobulino psichologing kompetencii?; edukacineie iSvykoje tema
,,fvfaZoiif.ietuva. Netradiciniq edukaciniq erdvrqpanaudojimas ugdymo(si) procese"(Silute), kur
patobulino kulttiring ir didakting kompetencij as.
Visi klasiq aukletojai vykdo socialinic emocinio ugdymo program1,,Raktas i sdkmg".
2019 metus atliktas platusis {staigos rleiklos isivertinimas. 2019 m. birZelio men. 47
mokytojai ivertino {staigos veiklos sritis. Auk5diausia verte ivertinti rodikliai: 2.7.L Ugdymo(si)
tikslai, 2.1.3. orientavimasis i mokiniq poreikius, 2'2'2' Ugdymo(si) otganizavimas' 2'3'2'
Ugdymas mokyklos gyvenimu, 2.4,l.Yertinimas ugdS'rnui,3.2.l. Mokymasis ne mokykloje, 4.1.1.
Perspektyva ir bendruomends susitarimai, 4.L.2. Lyderyste, 4.1.3. Mokyklos savivalda, 4.2,1.
Veikimas kafiu, 4.3.!. Kompetenclja, 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulejimas. Zemiausia verte
ivertinti rodikliar: 1.1.1. Asmenybds tapsmas; 2.3,.1. Mokymasis. Nusprgsta 2020 m. m. atlikti
platqi 3 srities Ugdymo(si) aplinka isivertini44: 3.l.fgalinanti mokltis fizine aplinka,3.2.
Mokrymas be sienq. 2019 m. sistemoje IQES online Lietuva apklausos anketas uLpllde 207
mokiniai i5 250 (82,8%0 pakviestq dalyvauti apklausoje). IQES online Lietuva apklausos anketas
uZpilde 196 tevai iS 250 (78,4yo pakviestq dalyvauti apklausoje). Apklausos duomenys naudojami
gerinant lstaigos veikl4.
2019 metais [staigos i5laikymui skirt ,s le5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai
del jq panaudojimo derinti su gimnazijos taryba ir paramos nuolatine komisija. Visos leSq
panaudojimo ataskaitos talpinamos gimnazijos tinklalapyje ir skelbiamos vie5ai.
I5 sutaupytq 21796 Eur. grmnazijps lesq buvo i5moketos visiems gimnazijos
darbuotojams priemokos ir premijos - 27796Btx
Sekmingai igyvendinta gimnazijos materialinds baz6s modemtzavimo programa.
Igyvendinant strategines mokomqjq kabrnetq matQrialines bazes vystymo programas, savivaldybds
biudZeto, specialios tikslines dotacijos mokymo rqikmems finansuoti ir paramos ldSos panaudotos
racionaliai. 2019 metais prasideio gimnazijos renpvacijos darbai, kurie turi bflti baigti iki 2020
:

rugsdjo menesio. Didesni mokymo priemoniq ir kitq prekiq pirkimai buvo atlikti i5 sutaupytu l65q;
spintos drabuZiams, mobiliosios lentos, kedds, kompiuteriai, ir kita IKT technika. Per 2019 metus
i5 viso panaudota 27376 Eur. Per 2019 metus toliau realizuojama gSmnazijos program4 visi

molrytojai aprlpinti neliojamais kompiutenars (arba pakeisti naujesnius) ir bfitiniausiomis
mokomosiomis programomis, elektroniniais vadoveliais. I5analizavus gimnazijos 2019 metq
veiklos program% konstatuot4 kad apie 96%o numa\ttq progamoje priemoniq sekmingai

i

igyvendinta.
Rengdama 2020 metq veiklos plan4, {staigos bendruomen6 susitare del Siq tikslq: 1)

teikiant mokymosi pagalb4 fvairiq gebejimq mokiniams, maksimaliai i5naudoti neformaliojo
ugdymo, kuris pades mokiniams gerinti asmening pfrang4, galimybes; 2) inicijuoti gimnazijos
bendruomenes narius organizuoti ivairiapusg veikl4, kuri pades fgyvendinti geros mokyklos
koncepcij4; 3) palaiklti palankq psichologini mikroklimat4 kuris sekmingai atskleis gimnazijos
bendruomenes nariq iniciatyvum4 ir k[rybiSkum4, skatins bendravim4 ir bendradarbiavim4
siekiant bendry tikslq

II SKYRIUS
METU VEII(LOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai20l9
201 8 uZduotys

(toliau

metq veiklos rezultatai

Siektini reztilatat

-

Pasielcti reztltztai ir jq rodikliai

Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis

uZduotys)

vertmama, ar
nustatytos uZduotys

iwkdltos)

1.1.

dokumentq,
reglamentuoja
etatinio

aldq pakeitimais
susijq {staigos

Iki 2019 m. birZelio 20 d. visi pedagogrniai
darbuotojai buvo supaZindinti su etatinio
darbo apmokejimo modeliu. Metodinese

dokumentai:

grupdse bei metodineje taryboje (2019-06-06

apmokejim4
reglamentuoj

mokytojq

mokytojq
pareigybiq

veiklq
bendruomenei s4raias bei toms veikloms

andius

apmokejim4,

fstaigos
dokumentus,
atsiZvelgiant
tersmro

atitiktis

Pakeisti

etatinio

mokytojq
darbo

1

reglamentavi
mo
pasikeitimq

{staigos

ndiq
darbo

pasikeitus
teis€s aktams

1. Pakeisti su teises

protokolas Nr.4) aptartas

skiriamos valandos. Modelis pnstat5rtas
tvarkos
Mokytojq tarybos posedyje (2019-08-30
darbo apmokejimp protokolas Nr. V2-5). Visi darbuotojai
apraSynai,

darbo
taisykleg,

sistemos

apraiai.

tvarkos
Pakeisti

apmokejimo sistema.

2.

dokumentai

suderinti

pasiraiytinai supaZindinti su fstaigos darbo

sir

lki

2019 m. birZelio 25 d. kiekvienam
mokytoj ui paskirstl.tos kontaktines valandos,

{staigos

aptartos nekontaktines valandos fi;r:kcij oms,

atstovals.
2. Papildytos
(pasikeitus
teisds

bendruomenei.

darbuotojais ar jrl susijusioms su kontaktine veikla

ir

veikla

3. 2019-08-26 perengfi ir iki

2019-08-31
visiems pedagoginiams darbuotojams lteikti

prane5imai del darbo sutarties sQlygrl
keitimo ir pasifllymai dirbti pakeistomis
pasira3)tos
lr
darbo s4lygomis. Iki 2019-08-31 su visais
mokytojq darbo pedagoginiais darbuotojais pasiraiytos
akttl
reglamentavimui)

sutartys

atnauj intos Darbo sutartys.

4. {staigos direktoriaus 2019-06-08 isakymu
Nr. V-126 patvirtintos nauios Istaigos darbo

tvarkos taisykles,
5. fstaigos direktoriaus 2079-08-27 fsakymu

Nr. V-140 paMrtinta

nauja

pareigybes

apraiymo forma. Visi mokytojai

iki

2019-

08-31 pasiraie pakeistus pareigybiq
apraSymus.

6. {staigos direktoriaus 2019-08-30 isakymu

Nr. V-145
1.2.Tgsti

tarptautinio
projekto
Nordplus
Junior

Dalyvavimas
tarptautiniame
projekte

1. Projekto veiklos

projekto dalyviams (pagrindinis projekto

pristaftos

2. 2019-04-02 fstaigos direktoriaus isakymu

vykdym4
2019 m.

bendruomeng

bendruomenei.

projekto
veikloms,
gimnazistai

suplanuotos

kitq Saliq

veiklos
igyvendintos laiku.

4.

gilinsis i
jaunimui

vykdymo mediiaga

aktualias
problemas

gimnazijos leidinl
..Metu knysa2}l9"
1. Suderinti darbai

uZtikrintas

proceso

racionalus ir

organizavim4
gimnazijos

efektyvus
ugdymo

renovacrJos

procesas

vykdymo metu

18

I

1027 8).

patvirtintas

gimnazrjos mokytojq ir mokiniq vizitt4
planas i OlandtJa.
3. Vizito ataskaita patalpinta gimnazijos
veiklos 2019 metq ataskaitiniame leidinyje
,,Metq knyga- 2019"

Parengta

J.

bendruomenei.

darbq

metu

projekto

SU

Renovacijos

etapo)

Visos

bendramindiais

1.3.

(II

2.

projekto ivykdymo
ataskaita, kuri
pnstafta

UZtikrinti
sklandq
ugdymo

dokumentas NPJP-2O

Nr.V-198 sudarytas ir

gimnazijos

Svietimo
sistemas, karfu

kulturas,

darbo

(vizitq, susitikimq,
bendravimo
nuotoliniu btidu)

Nordplius
Junior sutelks
gimnazijos

geriau paZins

patvirtinta gimnazijos

apmokejimo sistemos nauia redakciia
1. Projekto finansavimui gautos leSos (26920
eury), bendras biudZetas skirtas visiems

Frojekto

bus patalpinta i

1.

SklandZiai sudaryti

visi

ugdomosios

su renovac{os veiklos tvarkara5diai.
darbq vykdymo 2. Mokytojams tarifikuotos valandos
rangovais ir nesumaZdjo del ugdomosios veiklos
gmm€z{os
direktoriaus

Suaugusiqlq gimnazij os patalpose.

3. Del nekokybi5kos mokiniq ugdymo
isakymu patvirtint! veiklos Suaugusiqjq grmnazryoje skundq i5
renovacijos darbq mokinirl ir jq tevq negauta.
planai.
4. 2019 m lapkridio- gruodZio menesiais
2.
UZtikrinta gimnazryoje atlikta turto inventorizacija,
kokybi5ka ugdymo kurios metu nenustaty.ti materialinio turto
veikla gimnazijoje.
dingimo atvejai.
3.

UZtikrintos

tinkamos

darbo

s4lygos

molgrtojams ii
nepedagoginiams
darbuotojams.
4.
Sudaryti;

patvirtinti

ir, esant

poreikiui,
korezuoiami

pamokq
tvarkara5diai.

uZtikinantys
nenutr[kstam4

ugdyrno

proceso

organtzavimq.
UZtikrintas

5.

grmna lole esamo
materialinio turto
sausumas

2. UZduotvs. neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies ddl

buvo
PrieZastvs. rizikos

UZduotvs

2.t.
3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
UZduotys / veiklos

3.1.

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

Patobulintos darbuotojq darbo [vedus etatini mokytojq darbo apmokejimo modeli,
nuotoliniu bldu taisykles ir patvirtintos pedagogams sudarytas lankstesnis darbo grafikas ir galimybe
direktoriaus 2019-08-30 isakvmu Nr. V-145 rykdyti sutartas uZduotis nuotoliniu bldu. Tai padeda
motyvuoti darbuotojus, ugdyti loj alum4 lstai gai

3.2. Patobultntos gimnazijos Vidaus darbo
tvarkos taisykies ir patvirtintos direktoriaus
2019-08-30 isakvmu Nr. V-145
3.3. Atlikti gtnmazijos leidinio ,, Metq

Sudarytos s4lygos mokytojams papildomai organizuoti
ivairesng veikl4 bei teilci naujovi3k4, kokybi5k4 neformaliojo

oristatvrna

patirties sklaidos metodine priemond

Svietimo paslauga gimnazistams

Leidinys i5spausdintas leidykloje 50 egz., pristat5rtas
gimnazijos bendruomenei, padalintas socialiniams partneriams,
orgarizaciriai
darbai
ruo5iant gimnazijos metq veiklos patirties mokiniq tdvams ir naudojamas kaip mokytojrl ir mokiniq
knyga

2019

"

4.Pa
UZduotys

metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezu tata
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vado vauj anti s
Pasiekti rezultataiir
Siektini rezultatu
jq rodikliai
vertinama, ar nustatytos
uZduotys

4.t.

-

iwkdltos)

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5. fas

kdant uZduotis

vertinimas

UZduodiq ivykdymo apraiymas
5.1. UZduotys ivykdytos ir virSiio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. ULduotys i5 esm6s ivykdytos pagal sutartus vertimmo rodiklius

3 fvykdytos tik

kai kurios uZduotys pagal sutarlus vertinimo rodiklius
5.4. ULduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5

PaZymimas atitinkamas

lanselis

Labai serai
Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai

n
tr

n

fl

Vitalijus

Direktorius

Jakobdiukas

2020-01-18

IV SI(VRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIUI,YMAI
7. [vertinimas,

jo pagrindimas ir siUlymai:

8. fvertinimas, jo pagrindimas

ir siulymai:

Klaipedos miesto savivaldybes meras

Vytautas Grubliauskas

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

V SKYRIUS

IflTU METU VBIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9.

2O2O metq uZduotys

Rezultatq vertinimo rodikliai

9.1. UZhkrinti

(kuriai s vado vauj anti s
vertinam4 ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

Siektini rezultatai

UZduotys

kokvbi5ka

istaigos veikl4

l.

Organizuoti istaigos 1. |staigoje
veikl4 taip, kad nebltq paZeidimq.
nustatyta paZeidimq del

istaigos ir

nenustat5rta

vadovo

veiklos.

2. Gebetr tinkamai 2.L {staigoje uZtikrintas
naudoli
k1.)
skirlus trnkamas (laiku ir
finansiniq dokumentq
asignavimus,
vadovaujantis

teisds

aktais,

9.2.

Pagerinti

istaigos

mikroklimat4

reglamentuojandiais
istaigos finansino veikla
Visq darbuotojq savij auta
lstaigoje yra vertinama
serai

pateikimas.

2.2. [stugoje skirti asignavimai
naudojami pagal teises aktq
reikalavimus.

1. Atliktos dvi apklausos

del

darbuotoj q savij auto s istaigoj

e

(kovo mdn., lapkridio men.).
2. 75% istaigos darbuotojrl
mikroklimat q v ertina

3.

Mokltojai

ger a\.

dalyvauja
del

priimant sprendimus
istaigos veiklos

ir kt. (30 %

mo$tojq itraukta i

9.3. Isvvendinti

darbo

sruoes)

patvriminio

lstaisoie iswendinamas

1. 20 %

oadauseio veiklu.

9.3. {gyvendinti patyriminio

{staigoje igyvendinamas

ugdymo pasirinkt4 modeli, patyriminio
dalyvaujant gamtamokslinio modelis

ugdymo

ugdymu.

2. 30 % mokytojq isitrauke i

mokymo centro veikloje

9.4. Vykdyti tarptautinf projektE
,,Erasmus +" 2020 m,

1. 20 % padaugejo veiklq,
susijusiq su patyriminiu
patyriminio ugdymo veiklas
3. Mokiniq ir mokl.tojq veikla
bus vie5inama gimnazijos
leidinyie ".Metu knysa 2020*
1.10 gimnazistq ir 2-3

Dalyvavimas

tarptautiniame Svietimo pedagogai vyks vrzito i
mainrl paramos fondo Olandij4 uZ projektines leSas.
projekte ,,Erazmus +" 2. Parengta projekto ivykdymo
sutelks gimnazijos ataskaita, kuri bus pristatyta
bendruomeng projekto gimnazij os bendruomenei.

veikloms,

gimnazistai

geriau paZins

kult[ras,

3. Projekto vykdymo ataskaitos
gimnazijos
tinklalapyje, o projekto veikla
grmnazijos leidinyje ,,Metq
krygu 2020*

kitq Saliq bus patalpintos
Svietimo

sistemas, kartu

su

bendramindiais gilinsis i
jaunimui aktualias
problemas

-

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
10.1. Ddl objektyviq prieZasdiq, ZmogiSkqjq faktoriq Svietimo istaigq veikl4 reglamentuojantys
teises aktai gali btti igyvendinami ne laiku
10.2. Del atskirq gimnazijos mokytojq asmeniniq prieZasdiq apklausos rcztltatai gali bfti ne
visai obiektwDs
10.3. Del susitarimq su partneriais eali i5kilti sunkumu derinant veiklas

Klaipedos miesto savivaldybes meras

I

2

A

ii.

'

mero pavaduotojas

Arwdrc Cesiulis

SusipaZinau

Direktorius

Vitalijus Jakobdiukas
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