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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 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

i

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.
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IV SKYRIUS
VERTINlMO PACRINDIMAS IR SIULYMAI
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