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Įgyvendinant Klaipėdos „Santarvės“ Progimnazijos (toliau — Progimnazija) 2016—2018
metų strateginį ir 2018 metų veiklos planus bei siekiant užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą ir
gerinant Progimnazijos materialinę bazę, atlikti šie organizaciniai darbai ir įvykę pokyčiai:
sukomplektuotas numatytas klasių komplektų skaičius - 2018-09-01 suformuoti 23 klasių
komplektai, iš jų 13 pradinių klasių (291 mokiniai), 10 pagrindinio ugdymo 1 dalies klasių
komplektų (280 mokinių). Iš viso — 571 mokinys. Bendrąsias ir neformaliojo švietimo programas
įgyvendino 56 pedagogai ( 40,66 etato) ir 1 neformaliojo ugdymo mokytojas (l etatas). Pagalbą
mokiniams teikė 4 pagalbos mokiniui specialistai (3,75 etato), 5 mokytojo padėjėjai (2,5 etato),
dirbo 20 nepedagoginių darbuotojų (22,75 etato). Įgyvendinta 14 neformaliojo vaikų švietimo
programų, ugdančių meninius, kūrybinius, etnokultūrinius, sportinius, intelektualinius mokinių
gebėjimus, Tam buvo skirtos 46 savaitinės neformaliojo ugdymo valandos. Neformaliajame
ugdyme dalyvavo 411 mokinių (72 %). Sudarytos palankios sąlygos iš užsienio atvykusiems
mokiniams papildomai mokytis lietuvių kalbos. Tam skirtos 6 savaitinės konsultacinės valandos
lietuvių kalbos mokymui(si). Specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba teikta 71 mokiniui.
Namų mokymas skirtas 2 mokiniams. Suteiktos 557 psichologinės konsultacijos (71 tėvams, 437
mokiniams, 49 mokytojams) tariantis dėl pagalbos būdų mokiniams, tėvams
(globėj ams/rūpintojams), dėl bendradarbiavimo formų ir kt.

Vykdyti 2 tarptautiniai, 4 šalies projektai, organizuoti 27 profesinio veiklinimo užsiėmimai,
83 edukacinės išvykos ir pažintinės kelionės, 37 konkursai, parodos, olimpiados, 19 tradicinių ir
netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo Progimnazijos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai.

Sėkmingai įgyvendintas 2017—2018 m. m. ugdymo planas. Mokinių pažangumas — 100
procentų. Labai gerais įvertinimais mokslo metus baigė 1-4 klasių 98 mokiniai ir 5-8 klasių — 32
mokiniai. Miesto dalykinių olimpiadų prizininkais tapo 2 mokiniai, kituose konkursuose ir
varžybose 74 mokiniai pelnė 28 prizines vietas. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo testų rezultatai yra aukštesni už šalies vidurkį.

2017—2018 m. m. toliau kryptingai ir tikslingai buvo įgyvendinami Sporto ir sveikatos
ugdymo sampratos elementai. 5 pedagogai dalyvauja LTOK kartu su Britų Taryba Klaipėdos
regione įgyvendinančiame projekte „Svajonių komandos“ (angl. „Dreams 85 Teams“), 1-8 klasių
mokiniai įsitraukė į respublikinį projektą „Sveikatiada“, 3 netradicinio ugdymo dienosskirtos
sportinei veiklai, organizuoti 6 susitikimai su sveiką gyvenimo būdą skatinančiais žmonėmis.
Pagerėjo mokinių sveikatos rodikliai, sumažėjomokinių sergamumas.

Organizuotas Progimnazijos darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas —

pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai dalyvavo 79 kvalifikaciniuose mokymuose,
seminaruose, 7 konferencijose. 2018 metais kiekvienas pedagogas kvalifikaciją tobulino
vidutiniškai 3—5 dienas.

2018 metais įsivertinta Progimnazijos veiklos kokybė. Atliktas veiklos rodiklių
„Ugdymo(si) organizavimas“ ir „Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“
pamatavimas. Rezultatai parodė, kad tirta sritis atitinka 3 lygį (gerą). Išvadose pažymima, kad
mokytojai pripažįsta mokinių skirtybes (amžiaus tarpsnio, interesų, gebėjimų, mokymosi stilių), į
kurias atsižvelgia organizuodami mokymą(si). Siekiama suasmeninti mokymąsi, skatinamas
aktyvus mokinių dalyvavimas keliant individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis,
interesais derančius ugdymosi tikslus.



Atnaujinta ir modernizuota Progimnazijos materialinė bazė. Atlikti kabinetų, edukacinių
erdvių, koridorių remonto darbai: 5 kabinetuose atliktas pilnas remontas, atnaujintos III aukšto
koridoriaus ir 2 kabinetų grindų dangos, atnaujintos I ir III aukštų edukacinės erdvės, 7
kabinetams įsigyta naujų baldų. Įrengtas gamtamokslinio ugdymo kabinetas 1—4 klasių
mokiniams. Atliktas sanitarinių mazgų dalinis remontas, nupirkti 3 nauji televizoriai,
daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, įrengtos langų uždangos 4 kabinetuose, atlikti kiti smulkūs
einamieji remonto darbai.

II SKYRIUS
METUVEIKLOSUŽDUOTYS, REZULTATAIIR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai araėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys Siektini Rezultatų vertinimo Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

(toliau — rezultatai rodikliai (kuriais
užduotys) vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1. Įgyvendintas Atnaujinta darbo 1.1.1. Organizuotos konsultacijos
Įgyvendinti mokytojų apmokėjimo tvarka, Progimnazijos pedagogams
mokytojų etatinio darbo parengti pedagogų mokytojų etatinio darbo
etatinio darbo užmokesčio pareigybių aprašymai, apmokėjimo klausimais.
užmokesčio sistemos papildytos ir/ar Metodinėse grupėse aptartas
sistemos modelis pakeistos darbuotojų mokytojų darbo krūvis ir veiklos.
modelį darbo sutartys 1.1.2. Su Progimnazijos Darbo

*

taryba aptarta ir suderinta
Progimnazijos Darbo apmokėjimo
sistemos nauja redakcija
(direktoriaus 2018-08-31 įsakymas
Nr. V1-42) ir Progimnazijos
Darbo tvarkos taisyklės
(direktoriaus 2018-09-5 įsakymas
Nr. V1-43). Visi darbuotojai su
šiais dokumentais supažindinti
pasirašytinai.
1.1.3. 2018-08-23 parengti ir iki
2018-08-27 visiems pedagoginiams
darbuotojams įteikti pranešimai dėl
darbo sutarties sąlygų keitimo ir
pasiūlymai dirbti pakeistomis
darbo sąlygomis. Iki 2018-08-31 su
visais pedagoginiais darbuotojais
pasirašytos atnaujintos darbo
sutartys.
1.1.4. Iki 2018-10-23 visi
pedagoginiai darbuotojai
pasirašytinai supažindinti su
pareigybių aprašymas.

1.2. Tobulinti Parengta ir 80 procentų pedagogų 1.2.1.Paskirtas atsakingas asmuo
mokinio įgyvendinama tobulins kvalifikaciją už mokinių mokymosi pasiekimų
individualios individualios seminaruose, skirtuose gerinimą (direktoriaus 2018-08-31
pažangos ir mokinio mokinio individualios įsakymasNr- V1'4O)-
pasiekimų pažangos ir pažangos ir pasiekimų 1.2.2. Parengtas 2018—2019m.m.
stebėjimą ir pasiekimų stebėjimui. mokinių mokymosi pasiekimų



fiksavimą sistema,
numatytos
priemonės
mokinio
pasiekimams
gerinti

Parengtas individualios
mokinio pažangos ir
pasiekimų stebėjimo
tvarkos aprašas.
Patvirtintos
individualios mokinio
pažangos ir pasiekimų
fiksavimo formos.
Individualios mokinio
pažangos ir pasiekimų
stebėjimo rezultatai
aptarti metodinėse
grupėse, individualiai
su mokiniais, jų tėvais
(globėj ais/rūpintojais)

gerinimo ir mokymosi pagalbos
teikimo priemonių planas.
(direktoriaus 2018-08-3 1 įsakymas
Nr. V 1 -4 1 ).
1 .2.3 .Atnauj inta/pakoreguota:
mokymosi pagalbos mokiniui
teikimo tvarka, individualios
mokinio pažangos ir pasiekimų
stebėjimo tvarkos aprašas,
individualios mokinio pažangos ir
pasiekimų fiksavimo formos.
1.2.4. kiekvieno trimestro
pabaigoje direkciniuose
posėdžiuose, individualių pokalbių
metu
su mokiniais, jų tėvais, klasių
vadovais ir mokytojais aptarti
signaliniai mokinių rezultatų
vertinimai.
1.2.5. Mokinių mokymosi
pasiekimų rezultatai ir
Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo (diagnostiniai ir
standartizuoti testai) rezultatai
pristatyti mokytojų tarybos
posėdyje. Palyginti mokinių
pasiekimai mokslo metų pradžioje
ir pabaigoje (2018-08-19 mokytojų
taryboje protokolas Nr. V2-2).
1.2.6. Mokinių pasiekimų
gerinimui efektyviai panaudojamos
UP numatytos koncultacinės
valandos (100 proc.): 1-4 kl. —

9,75 sav. val., 5-8 kl. — 30 sav. val.
1.2.7. Vykdomas mokinių
skatinimas už mokymosi
pasiekimus ir lankomumo
rezultatus.

1.3. Užtikrinti
Sporto ir
sveikatos
ugdymo
sampratos
elementų
įgyvendinimą

Sustiprintas
sporto ir
sveikatos
ugdymas
mokykloje

Įgyvendinama programa
„Sveikas žmogus —

kelias į visavertį
gyvenimą“

1 .3 . 1 .Užtikrintas kryptingas ir
tikslingas Sporto ir sveikatos
sampratos elementų
įgyvendinimas. Sveikatos
stiprinimo programa palaipsniui
įgyvendinama 1—3 klasėse.
1.3.2. Progimnazija dalyvauja
LTOK kartu su Britų Taryba
Klaipėdos regione
įgyvendinančiame projekte
„Svajonių komandos“ (angl.
„Dreams Sc Teams).
1.3.3. 1-8 klasių mokiniai
dalyvauja respublikiniame projekte
„Sveikatiada“.



1.3.4. Neformaliojo vaikų švietimo
sportiniam ir sveikos gyvensenos
ugdymui 2018—2019m. m. skirta
18 savaitinių valandų.
1.3.5. Sportinei veiklai skirtos 3
netradicinio ugdymo dienos
1.3.6. Mokiniams šiltuoju metų
laiku organizuojamos judriosios
ilgosios pertraukos Progimnazijos
kieme ir stadione.
1.3.7. Pradėjo veikti mokinių
„Lyderių klubas“, kurio tikslas yra
per sportines veiklas ugdyti
organizacinius gebėjimus, suteikti
žinių apie sveiką gyvenimo būdą,
vykdyti prevencinę veiklą.
1.3.8. 20 procentų Progimnazijos
mokinių sportuoja miesto sporto
mokyklose ar sporto klubuose.
1.3.9. 2018 m. atnaujintas vaikų
maitinimo valgiaraštis — vaikai
maitinami tik tausojančiais
sveikatą patiekalais.
1.3.10. Įkurta švietėjiška edukacinė
erdvė „Sveikuoliukas“, skatinanti
visą bendruomenę kartu žengti
sveikatai palankios mitybos link.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3.

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Parengtas ir patvirtintas Asmens duomenų 3.1 .1. Atnaujinti Progimnazijos teisės
apsaugos reglamentas aktai Asmens duomenų apsaugos

klausimais.
3.1.2. Nustatytos procedūros kaip bus
prašomas, gaunamas ir fiksuojamas
duomenų subjekto sutikimas dėl asmens
duomenų naudojimo konkrečiais
tikslais.
3.1.3. Paskirtas atsakingas asmuo, kuris
atliks Asmens duomenų apsaugos
pareigūno funkcijas.
3. 1 .4. Progimnazijos bendruomenė
pasirašytinai supažindinta su
pasikeitusiais reikalavimais Asmens
duomenų apsaugos srityje.
3 . 1 .5. Užtikrintas asmenų duomenų
saugumas.



3.2. Mokinių maitinimo paslaugų konkurso 3.2.1. Organizuotas ir įvykdytas
organizavimas ir įvykdymas mokinių maitinimo paslaugų konkursas.

322. 2018-07-24 pasirašyta paslaugų
teikimo sutartis Nr. PPS-018.
3.2.3. Užtikrintas kokybiškas ir
visavertis sveikos mitybos reikalavimus
atitinkantis mokinių maitinimas.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai

Užduotys Siektini rezultatai (kunas vadovaujantis Paslęktl rezultatai
vertinama, ar nustatytos ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)

4.1.
4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTUREZULTATUVYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMASIR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
„ .. . . Pažymimas atitinkamasUzduOCių Įvykdymo aprasymas langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai El
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai El
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai El
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai El

6. Kompetencijos,kurias norėtų tobulinti
6.1.
6.2. ,

Direktorė % ĮŽ“ Laima Vaitonienė 2019-01-21
[ IV SKYRIUS

_VERTINI O PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir ūlymai:

Progimnazijos tarybos pirmininkė Jelena Poletajeva
(parašas) (data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

(parašas) (data)
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas


