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| komplektai, išjų: 11 pradinio ugdymo (248 molinisirppag
| klasių komplektų (292 mokiniai). Pagerėjo klasių užpildomumas: įseadiaio ugdymo-iki
|

(2019 m.-90proc.),pagrindinio ugdymo—iki 88,8 proc. (2019 m.— 88,6 proc.).
1 Pradinio ir pagrindinio ugdymoI dalies ugdymo progra)| darbuotojų (53,19etato). Specialiąją, socialinę, psichologinę
| mokiniui specialistai (3 „75 etato)ir 6 mokytojų padėjėjai(3 etatai). 47 pedagogų d

daugiau nei 15 metų. 4 pedagogai turi magistro laipsnį, 1

"pedagogų atestuotivE"eiESI
| Aniiikaniasi)Šeatė

yra edukologijos mokslų daktaras. 10
.

uobyytojo, 33aiRskodikiuka 1r 3 akytojo eksperto

"nuo 2020-11-03.
Mokytoj k zu sk

naują juakymėorganizavimo
Ssia,Paies I„moky!mo:

S

Uždymo|proceso orpaniz
3 avimo

| nuotoliniu būduAprašas. Vyko mokymai „Skaitmeninio ugdymo sprendimaišvietimoįstaigoms: MS
"Office 365 galimybės“. Visi pedagogai ir mokiniai, neturintys skaitmeninės įrangos darbui
nuotoliniu būdu, buvoo aprūpintiĮranga.=ABpafaudos sutartiisišduota45

3
Kešiajami

ti

KorūpiuteriaiIir44 planšetės. Nuotolinio ugdyt KI

(globėjais, r ipintojais), Pro
| Progimnazija sėknningai pasirpuoaijosnuotoliniam. mok

administracijos Švietimo skyriaus 2020-12-30išvadaNr.ŠV2-5 5).

191 14 klasių mokinysir 39 5-8klasių mokiniai. 2020m.lapkričio0 Mėn.5klasių m
banI
AaEnniaa|sietinas „Dacionaliniame„Ads patikrinime (1EU

N

erindiniomaki'mzeEn |

1 94proc. |

imas igvendino 50 pedagoginių|ę ir logopedo pagalbą teikė 4pagalbos|arbostažasyra|
goriją. 2020 m. 2pedagogai|

vykdomas nuotoliniubūduihuoVID0-03-ATS1vedymo0 ProcesopJ pabaigosiir58$

klasiųmmkčniisns=|

yrmui(si) palaipėdosm.ne)Akis, |

2020m. mokinių
i pažangumas buvo100pproc. Labai gerais įvertinimais amokioAuš

s
baigė |



| visiemssi klasių (48) iekeiiamųsir 69(14proc.) 2-8klasių mokiniams.

procesą 3air4c klasėse. Dalyvauta respublikiniuose: olimpininoseIprojekt

Klaipėdos1regione projje,Bet„Svajononių komandos“
B

atogiiAaninskan
| programa „Friends“ 0| pažintinės kelionės, dalyvauta 34 kultūros paso

kis

|

365 galimybės“
„ „Klasės valdymas ugdant nuotoliniu būdu“, „Laiko

valdymas“, sudary
.

"mookyklos gyvenimui“.<Ugdymo(si) organizavimas“ ir
t

„M okymasisvirti

| kon siste: Miesto matematikos olimpiados prizinir ku tapo 1 mokinys, įvairiuose konkursuose i
varž bose 34 mokiniai pelnė48prizinesvietas.

"Sėkmingai inti m okiniųžem naliojo Ugdymo poreikiiai..Bisaskirtos38,3 valandos
per savaitė, įggvėnidiata.

)
lektu

sportini ų, ITir kūrybinių) pprogramų,„kuriose dalyvavo 259mol“i iai aš proc.J 70mokinių įsitraukė
| Klaipėdos m.savivaldybėsfinansuojamąneformaliojo vaikųšvietimoveiklą„Spalvų šaltinis“.

Logopedo pagalba buvo teikta 59 mokiniams, specialiojo pedagogo — 38 mokiniams. 36
mokiniai buvo mokomi pagal pritaikytas programas, 2 mokiniai — pagal individualizuotą ugdymo
programą. M okymas namiebuvo skirtas 4 mokiniams. Progimnazij oje veikė2 pailgintos dienos
grupės (PDG), kurias lankė 43 1-4 klasių mokiniai. Atvykusiemsiš užsienio mokiniams skirtos
individualios konsultacijos, mokiniai įtraukiami į popamokinę irneformaliojo švietimoveiklas.
2020"m. Progimnazija įsitraukėsuįLietuvągrįžtįžtančiais/atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų

buvo užtikrintas kokybiškas maitinimas. Nemokamas maitinimas skirtas

2020 m. buvo tęsiamasSportoir sveikatos ugdymosampratoselementų integravimas įugdymo
10se„Olimpinis mėnuo“,

inimas Klaipėdos mieste“,"projekte „Fizinio aktyvumo ska
mokykliniai oprojek e„Judėjimo džiaugsmas“ .Vykdyti 4 tarptautiniai|projjektai: „Nord+“ projektas „Living responsibly onthe coastlineof

thę Baltic Sea“, projektas „TyrinėjiImomenas: par nerystės kuriančioms
s mokykloms",5 „Erasmust

2 „Tespublikiniame

in abižuro projektas„liAarpk)

plyčių 1
prevencijos: .

o užsiėmimai, 24 edukacinės išvykos ir
Į raslaugų renginiuose. | vyko 12 tradicinių ir]

netradicinių renginių,kuriuose dalyvavoo Progimnazij08 pedagogai, ugdytiniaiįir jų tėvai (globėj:ai, |

„ Organizuoti 8 profesini  veiklinimo
3

| rūpintojai).
2020 m. visi, pedagogai gilino savo kompetencijas, tobulino kvalifikaciją. Pedagogams|

moti 3 bendri seminarai: „Skaitmeninio ugdymosprendimaišvietimo įstaigoms: MS Office
<o ir darbų planavimasbei|tos sąlygos dalyvauti individualiai pasirinktuose specialiosios pedagogikos ir

specialiosios psichologija0S Eegliūkapijos tobulinimo kursuose, seminaruose „„Autizmas: pažinti,|suprasti,ppadėti“.„„Kaip užtikrinti vaik: ) teises ugdymo/ššvietimo įstaigojje? Kąprivaložinoti įstaiga |

irjos darbuotojaai i ctyviam ir greitam „problemų. sprėnidimui“, ,„Ads, pabandžiau, dalinuosi:
metodai, užtikrine ns's pozityvios lyderystės ugdym p Kai dėt

vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“ ir ki
2020 m. i š, Atliktas veiklos rodi liųp„Ugdždymas

įsivertinimas. Įsivertinimo duomenys parodė, kadrodiklio „t
| į“ sritisUgdymas mok;kyklos pacia

„Sant kiai ir mokinių savijauta“ išlieka stipriausia, silpniausias veiklos aspektas —. rodiklis
„Mokymasisvirtualioje aplinkoje“. 2021 m. planuojama tobulintišiąsritį.

2020m. Progimnazijos išlaikymui skirtos lėšosnaudotosracionaliaiirtaupiai, sprendimai dėl
jų panaudojiimo derinti su savivaldos institucijomis, bendruomenė. 11 kabinetų įrengta|kondicionavimo siistema (9458IZur). Atliktas remontas sveikatos priežiūros kabinete, "psichologo,
administracijos, 5 mokomuosiuose kabinetuose, pakeistos 8 durys (8000 Eur)ir įsigyta naujųbaldų|(4967 Eur), įrengtos langų nina:a kitsžčiuaė-:94ŠiEur). Įsigyta 6 kompiuteriaiNapo34.Ču,

.

1 spausdintuvas (160
|

Eur). Skaitmenir 'ai įsigytos inform
(IS) mokytojams ir mokiniams (400C p|vadovėlių už 8800 Eur, iiunaB ko

Ba.Yu
— už

51366koga
|"Pažintinei mokini : veiklai išleista122:3Eur.



Rezultatųvvertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys

Pasiekti rezultataiirjų rodikliai

kokybišką .
| Progimnazijos
|

veiklą

1. Organizuoti
|

Progimnazijos
veiklątaip, kad.
nebūtųnustatyta.
pa
įstaigos ir vadovo

i eidimų dėl

sinkamai naudoti
. skirtus

Į vadovauj antis

| teisėsaktais,
entuojan-

finansinęveiklą

ijoje. |

pažeidimų nenustatyta

2.1.Prseasije
(Iaikuiirkt.)

|

finansinių dokumentų
pateikimas

11.

| pavedimas Nr. K
2020-06-02 pateikti finansinioir|

|

pastebėjiimai
įgyvendinti.

1.2. Klaipėdos

| administracijos Svi
specialistai atliko |

| istorijos,
technologijų aegzaminų an

registravimo kny;

2.1. 2020 m.
: operacijas| dokur

ataskaitos,
ataskaitų tink

| finansinių

„Klaipėdos m. savivaldybes
kontrolėsir audito tamybaatliko
audito procedūras reikšmingose
sąnaudų ir išlaidų, darbo
užmokesčio bei viešųjų pirkimų.

|

teisėtumovertinimo auditosrityse.
(Klaipėdos m. savivaldybės|kontrolieriaus. 2019m. spalio 1 d.

KAT15-(4. 3)-6).

teisėtumo audito rezultatai (raštas|Nr. KAT13-(3.4)-74). Nurodyti
ir rekomendacijos|

m. savivaldybės|Viešosios tvarkos|administracijos
| skyrius 2020-08-06 atliko civilinės

saugosobjekto būklės patikrinimą.
"Objekto civilinės saugos
įvertinta
nenustatyta.

gerai, pažeidimų

aipėdos Eau
matematikos,

vykdymo
|

iazijos ž
inimų .

nenustatyta. |

ūkines finansines
pagrindžiantys|biudžeto vykd

metinis
entai:

finansinių
kinys, ketvirtiniai

ataskaitų rinkiniai
pateikti laiku, pagal nustatytas

|formasir tvarką (Klaipėdos m.| savivaldybės| direktoriaus 2019 m. sausio 4d.
administracijoOS

Nr. AD1-26).|



vaudajesamipagal
teisės aktų
reikalavimus

"Dokumentai

dė ; "buo

| priemokosir premijos.

patalpinti |
Progimnazijos svetainėje|htD:14A VW-santarvesmol Uklalto

| Užmokesėis fondo įsiskolinimų. |"Progimnazijai skirti asignavimai|panaudoti pagal teisės aktų
reikalavimus. Tikslingai|panaudotos lėšos darbo
užmokesčiui, pedagogų
kvalifikacijos tobulinimui,|mokymo priemonių ir vadovėlių
įsigijimui, IT plėtrai ir pažintinei|veiklai padėjo=Progimr
įgyvendinti veiklos tikslus ir|azijai

uždavinius.
Metų pabaigoje Progimnazijos

uotojams išmokėtos

Gauta 1900 Eur Paramos„Šu
| beldebisšinni, =

.

Pritraukta 4180 Eur projektinių
kurios paskatino ugdymo|| įvairovę, pagerino  ugdymo(si)|olinką, sudarėsąlygas mokiniams|iro

|

moky tojams įgyti naujų
|

kompetencijų| Taikant
| diferencijuotąir
individualizuotą
ugdymą, pasiekti"dalies mok:

1. 90 proc. mol
patobulinta
kompetencija

| diferencijuotoir
| individualizuoto
|

ugdymoklausimais

individualiosppaž

atsižvelgia:
kompetencijas ir pasiekimų

| lygmenis, taikant “pamokose
| inovatyvius mokymo(si) būdus ir.|metodus (Progimnazijos ugdymo
| planas
| 2020-08-31 įsakymuNr.

1. 93 proc. mokytojųpatobulino|. kvalifikaciją. kursuose,
seminaruose, konferencijose ||

diferencijuoto ir individualizu

ugdymo klausimais„SR
oto

ataskaitos,"Mokytojjų„metų veiklos |
ataskaitos). 5 klasių
mokiniams pradėta saudoti |

DUKAklasėplatforma mokinio |

“Bžangos stebėjim ui,
užduočių  individualizavimui ir

| diferencijavimui.
U gdymas buvo diferencij uojamas
ir individualizuojamas

it įmokinių gebėjimus,

„patvirtintas dire <toriaus
V1-29).

. 2020nm.
1.

SpalioMėn. „atliktas



mo |"am
|

kymosi
pasiekimams“.

"Tyrimorezultatai
panaudoti ugdymo
procesogerinimui

proc. pagerėjo
: mokinių mokymosi
"pasiekimai

| sistemos=lankstumas).
|

kad Progimnaz

pliskatyta Proskammrijos Mokytojų |

|

pažinimoiirrskaiymmo
oIsstus,

tėvų (globėjų rūpintojų) tyrimas
„Diferencijuoto ir individualizuoto
ugdymoįtaka mokinių mokymosi|pasiekimams“ bei mokinių,|turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ir jų tėvų (globėjų,|rūpintojų) apklausa ugdymo |

diferencijavimo r)
individualizavimo
klausimais.
Tyrimo ir apklausos rezultatai
parodė, „kad m proc, mokinių|
nagalbą. menajkogo Gnokytojo.
padėjėjo individuali pagalba,
uužduočių|sur1ikeimo: ir apimties

individualizavimas, vertinimo|tuma Tėvai
(globėjai, "rūpintojai) pažymėjo,

ijoje atsižvelgiamaįįvaikų šaviiumąjuos ugdant.
proc.tivu1

(globėjų,a,
pakeidTgrimo“Pyks0

je |
(Mokytojų||

posėdžio|
A
Atsižvelgianint įdtyrimo ir apklausos
rezultatus, "molytojai patobulino
pamokinę veiklą (Pedagoginės|veiklosstebėsenosišvados).

| 3. 2020-06-25 atliktos mo)okinių:
mokymosi  pasiek imų analizės

rezultatai Paroodė, kai 20,3proc.i

(2020
|kin |

iąeookiniųalso106)
pasiekimų ataskaitos)|

|

mo ciniai dalyvavo bandomajar nė
elektroniniame

“

nacionaliniame
pasieki mųpepatik:ikrinime (eNMPP)ir|atliko <OS
€ pasaulio



73,8proc., skaityn
2020 m. rodikliai: matematikos —|ymo— 73,5 proc.,
pasaulio pažinimo —70 proc.
2019m. rodikliai: matematikos —|67,2 proc., skaitymo —69,2 proc.
ir pasaulio pažinimo — 67,8 proc.

| (Nacionalinės švietimo agentūros
2021 -01-05  detalioji ataskaita

|9145920035).

| prevenciją

| Įgyvendinti visas
„numatytas smurto

| irpa yčių
|

prevencij os
V priemonės

1. Igy vendintos
"smurto irpat yčių.
"prevencijos
priemonės:
1.1.parengtasir
įgyvendintas smurtoir
patyčių prevencijos
tvarkos aprašas;

1.2. atnaujintos
Progimnaz
mokinių elgesio

|
taisyklės;

ijoje

1.3. įgyvendintos ne
"mažiaukaip3

|

Lietuvos Respublikos
švietimo, moksloir
sporto ministerijos

| pattvirtiArtintos

|
PRRPKOOA,

integruojantJjas 1
(klasiųans

13isy
|

Respublikos švietimo, mokslo ir
| Sporto minis terijos

dyiuo
gebėjimų visuomenės psichikos
sveikatos
veikklos (2019-10-28 — 2020-05-

So

i

tvarkos

paty čių prevencijos

„Laikas
| Airai

ip"dailėsugdymo dalini:
.

| valandėlėsir veiklas.

|Bend adarbiauj antsuKi
. visuomenės sveikatos biuru 12

ir įgyvendintas
ir patyčių prevencijos

aprašas, patvirtintas |

Praginnazijos direktoriaus|2020- |
1.1. Parengtas

naujos .A im,".

azįijos60Smmokinių elelgoėsi6 i

idand Lietuvos

patvirtintos
|

prevencinės program
progr ama,|AONS  OUEST „Paauglystės

ryžkelė2 ir LIONS GD 2ST
kartu“ programos.
puvo ir tegruotas į |

ymo,5, žimntosioskkalbos
amos

klasių

laipėdosm.

imnęojo mokytojų dalyvavo|projekte „Bendrojo
mokyklų darbuotojų

srityje stiprinimo

teoriškai ir praktiškaikis streso ir patyčių įveikos
|

būdų.
| Molkytajai tobulino kvalifikac

seminar liktų prevencijos
ir valdymotema „Klasės valdymas
Ugdantitigotaliniųbbūdu!

iGoL.-



4,
"prevencijos

14. dalyvauta
Friei r ds“i paty čių

programoje;

1.5. atliktas tyrimas
| nustatantpa yčiųiir

smurtoapraiškų lygį

. Nen 1ažiaukaip40

|

patyčiųatvejų
mokykloje

|

galimybiųir poreiki

„Nedrąsūs, nerir

|

progr

"mokymai 2020-02:
dr kitokio žeminančio elgesio
prevencines veiklas mok)

| sumažėjo inkamo |

"Žžeminančio mokinį
i

elgesio atvejų .

(2020m. —9,9proc., 2019m. 28
| proc.), padaugėjo

SSaugių
erdvių

posėdžio protokolas:Nr. V2-4),

Progim
komisijos posėdžiuose (2020-ba

|

30 posėdžio protokolas Nr. VGK12020-02-12 posėdžio protokolas
| Nr. VGK-3, 202

| protokolas |Nr. VGK-8 0|

19posėdžio protokolas, jif.TE

ių tIrintiems :

mokiniams“ (2020-10-30), |

iastingi, jautrūs į
vaikai: kaip juos suprasti ir jiems|padėti“ (2020-05-12); |
1.4. Buvo tęsiamas dalyvavimas .

„Friends“ patyčių prevencijos|moje|(bendradarbiavimo
sutarties Nr. 20181024/05 2020-|10-30 pakeitimas). „Friends“

19apiepatyčių

Kloje,
2020-08-26, 2020-08-27 mokymai
apie reagavimąį kitokį žeminantį |

| elgesį.
Dalyvavimas „Friends“

||

programoje padėjo kurti|
'riends“|

elgesio modelį,|
|

bendruomenei vienodai suprantant,|"kasyra patyčios.
1.5..2020m.. gruodžio ri atlikta

— 85Progin nazijoje (2C

pruss 2019 m. —79 Run)Darbuotojai teigiamai ivertir

siekį „kurti saugią
2020- 12-22

2. Patyčių ir smurto atvejai,
socialiai „pažeidžiamų "Mokinių |

I
maziijos „Vaiko "gerovės



galimybę "mokiniams anonimiškai
ir greitai pranešti apie įtariamas|| arba įvykusias patyčias ir laiku|jiemssuteikti pagalbą. |

Lyginant su2019 metais, patyčių|atvėjų sumažėjo 46proc. (2020m. |

Vaiko gerovės komisijos veiklos
|

ataskaita)

neįvykdytosarįvykdytosiš dalies dėl numatytųrizikų (jeitokių I

Užduotys Priežastys, rizikos.

2ildonia,0EEbuvoaatikiata papildomų, svai ių įsi

nuotoliniu būs,
| būdutaisiklės,patabi
| Parengtas 1-4k asių mokinių ugdymo organiz:
| pavienių nuotoliniu būdutvarkos aprašas,

įrtintos
se

Progimnazijos|direktoriaus 2020-03 -20įsakymuNr. V1-16.

patvirtintas direktoriaus 2020-11- 18įsakymuNr.
V1-54,

11 Mokytojaiiir mokiniai buvoaprūpinti kompiuteriais.
| Pagal panaudossuūta

|

| išduoti 43 nešiojami kompiuteriaiiir 44 planšetės.
| Organizuoti pedagoogųI
"ugdymoorganizavimoklausimais. Pedagogai |išklausė seminarą
"sprendimaišvietimoįstaigoms:MS Office 365
galim

tis mokiniamsir pedagogams

, okymai mokinių nuotolinio

„„Skaitmeninio ugdymo

ybės“

izuoli karanūno metu"ugdymo0 procesą =

| Pedagogai
|nuotoliniam okym! inlal |„aktyviai įsijungė į suotolinį mokymą. |
patobulėjojjų savaran
įgūdžiai, pagerėjo tėvų (g obėjų,
rūpintojų) ir Progimnazijos bendravimas|

| dustatė, kad Progim:

| ugdymui (Klaipėdos m. savivaldybės |
"administracijos Švietimo skyriaus 2020-

Omokymo platforma,
|| mokinių ir mokytojų bendravimą|

3. Veiklos, kurios nebuvo paunojas|irBustatytos,Bbetį
t p,3 Teams nuotolinio

„kuri užtikrino
<ta Microsoft

ugdymopprogesaImetu.

iško mokymo(si)

irr bendradarbiavimas. |laipėd m. savivaldybės|Švietimo skyrius|nazijoje sudarytos. |

kinių nuotoliniam |

12-30 pažymaNr. ŠV2-55)3.2. Inicijuotas „EDUKAklasė“ platformos
. naudojimas 5,7 klasių mokiniųindividualios
| pažangosstebėji1mui.

. mokymosi aplin
„klasė“ skaitmenine

ka (sumokėta 4000: žur). Sudaryta
Informacinių sistemų naudojiimoir priežiūrėos
paslaugos mokytojams2020-11-19sutartis ŠV-SP-
EDU-LIC-IT-20-83

ateisė naudotis „EDUKA

| skaitmeniniais vadovėliais ir jų|„komplek

Mokiniai“ sistemoje galėjo individualiai
"spręsti mokytojo parin

klasė“ platforma užtikrino
s aitmeninės mokymosi aplinkos
„EDUKA klasė“ dermę, leido |

ileenejosti 2 InuNas

ktas ir paskirtas
papildomas užduotis, matyti savo
rezultatus ir klaidas, naudotis|

iųbiblioteka

| finansavimas (2800

aig

. 3.3. Plėtoti vaikųneiformaliojo švietimo veiklas.
|

„Pateikta paraiška ir gautas nefo: maliojo vaikų
švietimopprOgr aim os „Spalvų šaltinis“

Eur)

Vykdytos neformaliojo vaikų švietimo |

veiklos padėjo ugdyti mokinių |
kūrybbiškumą ir meninius gebėjimus,|skatino socialinę veiklą



tys (į rezultataia Ls
"Rezultatų vertinimo rodikliai Pasiekti TezultataiirSiektini rezultatai | (kuriais vadovaujantis vertinama,

| ar nustatytos užduotys įvykdytos) |

jų rodikliai
|

PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

5. Gebėjimųatlikti pareigybės aprašymenustatų tasTunkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)

Vertinimo kriterijai| ažymimas atitinkamas
langelis:

1- nepatenkinamai;
2 — patenkinamai;

3-—-gerai;
|

A labai gerai

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Įvyscymo aprasymas atitinkamas langelis |"Labai geraix
Gerai0

|

Patenkinamai O
"Nepatenkinamai O

(ki riaismeipinasėantisSiektini rezultatai jantisvertinama,+ar nusstatytos

8.Pagerinti mokymosi T 1Pagerės ugdynmos: |] Tšikgios:veikiamos muoiaiiaio
nkuimų patiriančių i zultatai ir pažanga |ugdymo "informacinės|



"nesaugioje aplir ik 3E Vėi ančių
mokinių pažangą irgdy sao(Giy
rezultatus

nių, patiriančių
mokymosi sunkumus

technologijos,|Ruotolinio ugdymo priemonės.
Visi mokomieji kabinėtai
sujungti į bendrą tinklą ir

| apa reikiama organizacine

eeiašoi|aukurta
mokomųjų nuotolinio ugdymo

|

priemonių duomenųbazė.
2. 100 proc. mokytojų įgijo
nuotolinio
kompetencijas ir geba pritaikyti

|
praktikoje.

| 100 proc. mokytojų naudojasi
sukaupta mokomąja medžiaga,
turtina duomenų bazę, tikslingai

| naudojasi
technologijomis. |

13. 90 proc. mokinių geba
: efektyviai mok

skai: meninėmis

yiis nuotoliniu

|

apklausos ssenbbuĖ)
4.9proc. (palyginus su2020m.|--8,8p

*

prog;) pagerėjo5 mokymosi

nesaugioje Hnkoje
gyvenančių mokinių pažangaiir|

| ugdymo(si)rezultatai
22Pasirengti Kaasų
BP) įgyvendinimui | Sudaryti palank

salygas atnaujinto
ias |1. 100 proc.

patobulino
bendrąsias
seminaruose,

strateginių veikimo kry
|

susijusiųjų. su atnaujintų BP
saysendinimu(iki :

„ Iki 2021-06-01 pateiksIir|ika 2021-12-31 įgyvendintas
pasirengimo|atnaujintų. BP diegimui|skanųplanas,

|

pasirengimo atnaujjintų
| diegimui

įgyvendinimo rt
Vertinimo rezultatai Aptarti
Metodinėje taryboje (2021 m.

| gruodžio mėn.)

12-30).
2. Bendruomenėje susitarta dėl

Progimnazij08

BP

taikomos
|

ugdym O |

mokytojų, kurie.
dirbs pagal atnauj intas|BP,

dalykines < ir
kompetencijas

mokymuosepagal
atnaujintų BP reikalavimus(iki
2021

Progimnazij OS

veil smų„blano



Direktorė

Iki8.3. Efektyvinti mokinių 2021-10-01 pritaiky a| savivaldosveiklą ia diaiųKlaipėdos miesto| reikš mingos| progimnazijosserva„Progimnazijos
|

bendruomenei
rybos

as

saikina mokinių| savivaldos | organizavimo ir
planavimo klausimais.
Iki 2021-12-30 įgyvendintos ne
mažiau kaip trys reikšmingos
Progimnazijos bendruomenei
mokinių tarybos iniciatyvos ||

neigiamos įtakos įVy kdytišias užduoti)
pildomasuderinussušvietimoįstaigc
9.1. Tėvų nenorasas dalyvautivaikųugždymo problemų sprendime.

L9.2.Teisės aktų,Itegla etimą,pasikeitimai

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Progimnazijos taryb: s LaimosVaitoniėnės 2020 metų veiklos ataskaitai ir siūlo veiklą įvertinti Tabaigeraii. (Piogimuzijo08ttarybos posėdžio 2
2021:-02-01

I
protokolasNNr.. V3-1).

JelenaPoletajeva 2021-02-01

11. Įvertinimas, jejo Pagrindimasiir siūlymai: švietimo įstaigg0s vadovas įvykdėvisas užduglis:irkai
kurie sutarti vertinimo rodikliai viršyti, gebėjimai AE,i paIeigoybės pra; : funkr.

Susipažinau
LaimaVaitonienė 2021-02-18


