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I SKYRIIIS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos,,Smeltes" progimnazijos (toliau lstaiga) 2016-2018 metq strateginio ir 2018 metq
veiklos planuose nustat)'ti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti iauk5tos Svietimo paslaugq kokybes
uztikrinim? ir [staigos materialines bazes gerinim4. Pasirinkta 2018 metq prioritetine kryptis
modernios, saugios aplinkos ir palankiq ugdymosi sqlygq klrimas. Metin€s veiklos tikslas - vaiko
individualios paZangos stebesenos modelio tobulinimas ir saugiq ugdymo(si) s4lygq k[rimas
kiekvienam mokiniui. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir jgyvendinti 4 uZdaviniai: pletoti
individualios mokinio stebdsenos modelio taikymq, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo veiklas
pedagogams tobulinant jq prolesines kompetencijas, sudaryi sqlygas mokiniq tevams kurti klases
bendruomenes tradicijas ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime, igyvendinti vaiko geroves plane
numatltas priemones.
Vadybiniai siekiai 2018 metais buvo orientuoti ! lstaigos veiklos reglamentavimo atitikti,
pasikeitus teisds aktams, strategines veiklos planavimq, prevencines programos igyvendinim4.
2018 metais pasiekti reik5mingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. 2018-09-01
duomenimis ugdyti 666 ugdytiniai (201 7 m. - 640), uZtikrintas nenutr0ksramas prie5mokyklinis,
pradinis, pagrindinis I dalies ugdymas. Ugdymo programas lgyvendino 6l pedagogas, t. y.52,07
etato (2017 m. - 52 pedagogai, 80,75 etatai), dirbo 2l nepedagoginis darbuotojas (24,76 etato).

[gyvendintos 32 neformaliojo vaikq Svietimo programos, kuriose dalyvavo 448 (72 %) mokiniai,
(2017 m. - 70 %). Buvo vykdyti 3 tarptautiniai, 7 respublikiniai ir miesto projektai, organizuotos
33 atviros veiklos, 270 edukaciniq iSvykq, 105 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose
dalyvavo lstaigos pedagogai, ugdytiniai irjq tevai.
Sekmingq 2018 metq veiklos plano igyvendinim4 rodo mokiniq pasiekimai. Visi mokiniai lgijo
pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos i5silavinim4, 5-8 klasiq labai gerais (9-10 balais)
ivertinamais baige l5 (5,45 %) mokiniq, o l-4 kl. aukStesniuoju lygiu baige 35 (10 %) mokiniai.
Respublikinese konkursuose mokiniai pelne 283 (2017 m. 269) prizines vietas, varZybose l5
(2017 m. l4) priziniq vietq.
201 8 metais pagerintas mokiniq lankomumas, t. y., vienas mokinys per metus vidutiniSkai praleido
89,9 pamokas (201 7 m. - 98,9). Logopedo pagalba ( I etaras) reikta 55 mokiniams (2017 m. 54).
Spec. pedagogas teike 22 individualias konsultacijas. Suteikta 287 psichologines konsultacijos (59
tevams,2l8 mokiniams, l0 mokytojams) bei ivyko 153 pokalbiai su mokltojais, administracijos
darbuotojais, tevais, mokiniais, teikiantjiems psichologing informacij4, tariantis del pagalbos bIdq
ir bendradarbiavimo formq.
2018 metais kvalifikacij4 tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniSkai 5,2 dienas. Visiems
pedagogams organizuoti seminarai ,,Learningaps programos ir QR kodo panaudoj imas pamokose";

iSmanioioje klaseie. ISmaniosios lentos ir planSetiniu komoiuteri jimas";



,,Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokiniq igytq Ziniq taikymas"; ,'Mokyklq,

igyvendinandiq Bendr4sias ugdymo programas, veiklos iSorinio vertinimo aspektai"; ,,Pamokos,
orientuotos i mokym4si, planavimas"; ,,socialiniq igldZiq lavinimo programa Lion Quest

,,Paauglystes kryZkeleje". Per metus pedagogai skait€ miesto ir respublikinese konlerencijose 4

praneSimus. Taip pat pedagog ai organizavo 2 kvalifikacinius renginius miesto pedagogams. Vizito
jmokyklq metu gerEia patirtimi pasidalinta su projekto Erasmus* ,,MOISSON2* dalyviais i5

Prancizijos. Mokytojai svedius supazindino su progimnaziia, vedd atviras pamokas svediams.

Vykde socialinio emocinio ugdymo programas ,,Svgskime kartu", ,,Olvejaus patydiq prevencijos

programa".
2018 metais NMVA atliko [staigos veiklos i5orini vertinim4. Vadovaujantis i5orinio vertinimo

ataskaita atsiZvelgiant i iSskirtus stipriuosius ir tobulintinus progimnazijos veiklos aspektus

sudarltas ir patvirtintas direktoriaus lsakymu mokyklos veiklos tobulinimo planas.

2018 metais lstaigos i5laikymui skirtos leSos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq
panaudojimo derinti su Istaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Istaigos paramos, remejq

bei savivaldybes l€Somis 2018 metais atlikti materialines bazes atnaujinimo darbai: suremontuota

l2 kabinetq (pakeista grindq danga (660 m2), perdaZytos lubos ir sienos), perdazyta 180 m2 lubq ir
sienq koridoriuose, isigyti mink5tasuoliai 2 aukSto hole, nupirkta kabinetq iranga (roletai (3641

eur.), mokykliniai stalai (2714 eur.), knygq ir priemoniq spintos (2738 eur.)), nupirkta 20 naujq

kompiuteriq, 6 daugialypes terpes projektoriai (2870 eur,), 8 ra5omosios magnetinds lentos (4099

eur.). I5 dalies sutvarkyta kanalizacijos sistema ir atlikti kiti darbai.

Liko neiSsprgstos Sios vidaus ir iSores faktoriq s4lygotos problemos: maZejanti mokiniq mokymosi

motyvacija ir tevq itaka vaikq auklejimui; pasyvus tevq dalyvavimas ugdymo procese; padidejgs

mokytojq darbo krivis ir mokytojq trokumas; b tinas laiptiniq, technologijq kabinetq, aktq sales

remontas. sporto a ikStyno renovacija.
Planuodama artimiausiq metq veikl4, Istaigos bendruomend susitard del tokiq prioritetq -
modernios, saugios aplinkos ir kokybiSkq ugdymosi s4lygq k[rimas.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultataidiniai

Metq
uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatltos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

I .l - Pereiti
prie
mokyojq
etatinio
darbo
uZmokesdio
apmokejimo
sistemos.

lgyvendintas
etatinio
mokytoir.t
darbo
uZmokesdio
sistemos
modelis.
parengti
dokumentai
atitinkantys

[.Suderintas progimnazijai
skirtq pedagoginiq etatq

skaidius, visi mokytojai
supaZindinti su etatiniu
darbo apmokejimo
modeliu.
2. Pakeistos mokytojq
darbo sutarties s4lygos,

[. Suderintas progimnazijai
skirtq pedagoginiq etatq
skaidius, etatinio darbo
apmokej imo modelis pristatytas
mokytojq tarybos posedyje
(201 8-08-30 protokolas Nr. l3).
2. tki 201 8-08-3 I su visais
pedagoginiais darbuotojais
pasiraSytos atnauj intos darbo
sutafivs.

l.



teises aktq
reikalavimus.

papildytos ar pakeistos

darbuotojq darbo sutartys.
3. Parengtas ir patvirtintas
pedagoginiq darbuotojq
pareigybiq apra5as.

4. Pakeisti progimnazijos
veiklos dokumentai, susijg
su darbo santykiais.

3. Iki 2018-08-31 visq mokytojq
pasira5yti pakeisti pareigybiq
apra5ymai.
4. fstaigos direktoriaus 20 I 8- I I -
09 isakymu Nr. V- 129
patvirtintos naujos lstai gos

darbo tvarkos taisykles.
5. [staigos direktoriaus 2018-09-
20 isakymu Nr. V I -91

patvirtinta tstaigos darbo
apmokejimo sistemos nauja
redakcija

1.2. Parengti
progimnazij
os 2019-
202 I metq
strateginl
plan4.

Suformuluoti
progimnaziios
veiklos tikslus,
uZdavinius ir
priemones
jiems

igyvendinti.
Numatyti
paZangos
matavimo
kriterijus ir
atsakingus
asmenis.

l. Sudarytas ir patvirtintas
mokyklos veiklos
tobulinimo planas.

2. Parengtas ir patvirtintas
progimnazijos strateginis
planas.

3. Su progimnazijos
strateginiu planu
supaZindinta
progimnazijos
bendruomene, aptartos jo
vykdymo galimybes.

4. Pradetas vykdyti
strateginis planas.

l. Parengtas ir patvirtintas
progimnazijos direktoriaus
2018-Il-27 lsakymu Nr. V-136
mokyklos veiklos tobulinimo
planas.

2. Parengtas ir patvirtintas
progimnazijos direktoriaus
2018-ll-29 isakymu Nr. V- 138
progimnazijos strateginis planas
2019-2021 m.
3.Pristatytas progimnazijos
strateginis ptanas progimnazijos
tarybos posedyje (2018- I l-15
protokolas Nr. 2) ir mokytojq
tarybos posedyje (2019-01-02
protokolas Nr. I ).
4.Sudarya darbo grupe
progimnazijos metq veiklos
planui parengti patvirtinta
direktoriaus 20 18- 12-20 jsakymu
Nr. Vl-151.

1.3.

lgyvendinti
LIONS
QEST
prevencines
programas.

Vykdoma
LIONS QEST
socialiniq,
emociniq
kompetencijq
ir igudZiq
prevencin€
programa

,,Paauglystes
kryZkeles" (5

8 klasese), kuri

l. Visi 5-8 klasiq
aukletojai dalyvavo
LIONS QEST
,,Paauglystes kryZkeles"
programos igyvendinimo
mokymuose.
2. Prevencines programos

igyvendinimas pristatytas
Mokytojq tarybos
posedyje.

I . 201 8 m. spalio I -3 d.

organizuoti LIONS QEST
,,Paauglystes kryZkeles"
programos igyvendinimo
mokymai.
2. Prevencinds programos

lgyvendinimas pristatytas
Moklojq tarybos posedyje
(2019-01-02 protokolas Nr. l).
3. Atlikta analize mokiniq
apklausq: psichologines mokiniu



pades
mokiniams
formuoti
pozityvias
socialines ir
asmenines
nuostatas.

3. Atlikta mokyklos
klimato, patydiq situacijos
rodikliq analize,
numatytos priemones
situacijai gerinti.

adaptacijos ir socialines mokiniq
saugumas mokykloje.
Numat),los priemonds situacijai
gerinti.

2. UZduotys, neivykdvtos ar ivykdvtos i5 dalies d6l numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet irykdytos
buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Povcikis Svictimo istai gos veiklai
3.1. Parengta darbuotojq nuotolinio darbo tvarka ir
patvirtinta direktoriaus 2018-l l-27 jsakymu Nr. V-
137.

[vedus etatinj mokytojq darbo
apmokej imo modeli, pedagogams
sudary,tas Iankstesnis darbo grafikas ir
galimybe vykdyti sulartas u2d uot is

nuotoliniu bDdu. Tai padeda motyvuoti
darbuotoj us, ugdo lojalumE
progimnaziiai.

3.2. Inicijuotas sporto salds remonto Rangos
sutarties (2018-09-24) Nr. J9-2007 papildomo
susitarimo sudarymas.

Sudarytas papildomas susitarymas prie
201 8 m. rugsejo 24 d. sutanies Nr. J9-
2007. Nupirkti papildomi darhai:

l. Suprojektuoti ir sumontuoti
rekuperacinE vedinimo sistem4.

2. Pakeisti sporto sales lietaus
kanalizacijos ilajas ir jlaj4 su

vamzdynq laiptineje prie sporto
sales.

3.3. Sutelkti kolektyvq bent vieno projekto
paraSymui, siekiant pritraukti papildom4
finansavim4.

Para5yi projektai:
l. Dalyvauti skaitmeniniq mokymq

programoje,,Samsung Mokykla
ateidiai" organizuojamos
,,Samsung Electronics Baltics".

2. Dalyvauti programoje
..KDrybines bendruomeniq
iniciatyvos 2019- 1"
fi nansuojamo kultlros remimo
fondo leSomis.

rl. veiklos uid buvo) ir rezultataiPa

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rod ikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatJ,tos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
irjq rodikliai



4.1

5.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

uZd u0tist ertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5. l. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai n
5.2. UZduotys iS esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai L
5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
5.4. UZduotys neivykdl.tos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

6.1. s lo olr val

Direktorius Arlnas Matuzas 2019-01- t 8

IV SKYRIUS
VERTINlMO PACRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(mokykloje mokyklostarybos (paraSas)

lgaliotas asmuo, ivietimo pagalbos jstaigoje

savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavimA igyvendinantis asmuo)

8. tvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinaneios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavardd) (data)

Calutinis metq veiklos ataskaitos lverlinimas


