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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Įstaiga) 2016–2018 metų strateginio ir 2018 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų 

kokybės, prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Pasirinktos tokios 2018 m. 

prioritetinės kryptys: 1) ugdymo turinio optimizavimas; 2) bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros 

ugdymo procese tobulinimas; 3) Įstaigos materialinės bazės turtinimas. Vadybiniai siekiai 2018 m. 

buvo orientuoti į bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, jų socialinio ir psichologinio 

saugumo didinimą. 

Per 2018 metus pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo 

ugdoma 353 pradinių klasių mokiniai ir 392 mokiniai, mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį (iš viso 745). Dirbo 53 pedagoginiai darbuotojai (55,75 etato), 19 mokytojų asistentų (18 

etatų) ir 38 nepedagoginiai darbuotojai (33,75 etato).         

2018 metais Įstaigoje organizuota daug tradicinių kultūrinių ir sportinių renginių 1–4 klasių 

mokiniams. Jie gabumus ugdė Įstaigos „Teatro mažiesiems“, keramikos, dailės, meninio 

konstravimo, robotikos, dainavimo studijos „Lašelis“ neformalioje veikloje. Įstaigos pradinių klasių 

mokiniai konkursuose „Kalbų kengūra“, „Gamtos kengūra“, „Matematikos kengūra“ pripažinti tarp 

50 geriausiųjų mokinių Lietuvoje. Praėjusiais metais 1 vieta užimta Klaipėdos miesto 2–3 klasių 

mokinių lietuvių kalbos konkurse „Kalbos labirintai“, 1 vieta – miesto 3 klasių mokinių konkurse 

„Knygų mūšis“, 1 ir 3 vietos – Žemaitijos regiono pradinių klasių mokinių STEAM konkurse 

„Jaunasis tyrėjas“, 1 vieta – Klaipėdos miesto 4-ųjų klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje, 2 

vieta – Klaipėdos miesto konkurse „Raštingiausias mokinys 2018“, 1 vieta – miesto konkurse „Dailus 

raštas akį glosto 2018“, 3 vieta – Lietuvos mokinių „Mažojo golfo“ čempionate. Pernai Įstaiga 

organizavo Klaipėdos miesto ir regiono pradinių klasių mokinių gamtamokslinę praktinę konferenciją 

,,Stebėk, tyrinėk, atrask“, pradinukų užsienio kalbos ir sporto konkursą „Let‘sstart“, vykdė 

respublikinį projektą Žemės dienai paminėti „Pavasario žingsneliai“, tarpmokyklinę poezijos popietę, 

skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti „Dainuoju Lietuvai", ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams 

organizavo aplinkosauginį sportinį renginį „Švari gamta – sveikas vaikas“, apskrito stalo diskusiją 

mokytojams „Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų suderinamumas“. Pradinių klasių 

mokytojų ir mokinių komandos aktyviai dalyvavo respublikiniame projekte ,,Informatika pradiniame 

ugdyme“.  

2018 metais įstaigos 5–8 klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse 

„Kengūra“ (9 ir 10 vietos), respublikiniame moksleivių VEX IQ robotų konstruktorių čempionate 

(keturios 1 ir trys 3 vietos), įvairiose robotikos varžybose (penkios 1, dvylika 2 ir septynio 3 vietos),  

miesto bepiločių orlaivių (dronų) varžyboms (1 ir 3 vietos), civilinės saugos konkurse „Apsidairyk, ar 

matai grėsmes! (penkios 1 vietos), Lietuvos mokinių konkurse „Konstrukcijos iš makaronų“ (dvi 1 ir 

dvi 2 vietos), respublikiniame projekte „Pažink Lietuvos etnografinius regionus. Dzūkija“ (dvi 1 

vietos), miesto moksleivių konkurse „Iš naujo atgimę“ (1 vieta), Lietuvos mokinių aviamodelių 

varžybose „Skrydis“ (dvi 1 ir 2 vieta), „Balionų medžiotojai“ (1 vieta), miesto dailaus rašto 

konkurse ,,Žąsies plunksna“ (3 vieta), konkurse-festivalyje „Dainuojam rusiškai“ (3 vieta), 

konkursuose „Kalėdiniai skaitymai“ (dvi laureatų vietos), „Kelionė į Olimpą” (2 vieta), „Sveikuolių 

sveikuoliai“ (3 vieta), „Tavo žvilgsnis“ (šešios nugalėtojų vietos), „Kalbų Kengūra“ (9 auksiniai, 4 

sidabriniai, 3 oranžiniai diplomai), „Olympis“ (25 pirmo laipsnio, 17 antro laipsnio ir 18 trečio 

laipsnio diplomų). 2018 m. Klaipėdos  miesto mokinių sporto žaidynėse Mero taurei laimėti 5–8 



klasių merginų tinklinio ir lengvosios atletikos keturkovės bei vaikinų rankinio ir krepšinio komandos 

varžybose užėmė 2-ąsias vietas. 

2018 metais Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turėjo techninį 

pasą, planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos 

racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis. Per 

metus buvo pakeista ir sutvarkyta patekimo į Įstaiga elektroninio pažymėjimo pagalba sistema, 

pastatytas ir įrengtas liftas, valgykloje pakeista vandentiekio sistema, nudažytos 4 kabinetų sienos, 

nupirkti nauji baldai, kompiuterinė įranga bei ekranas. Dalyje kabinetų pakeistos žaliuzės.Užbaigta 

tvarkyti mokinių rūbinė ir budėtojų kambarys. 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl sekančių prioritetų; 1) 

kokybiško bendrojo ugdymo teikimas; 2) bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas; 3) sveikos, 

saugios ir šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimas. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2018 metų veiklos rezultatai  

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Įgyvendinti 

mokytojų etatinio  

darbo užmokesčio 

sistemos modelį 

progimnazijoje 

Mokytojų darbo 

apmokėjimas 

vykdomas teisės 

aktų numatyta 

tvarka 

1.Pakeistos 

mokytojų darbo 

sutartys. 

2.Atnaujintos 

progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklės. 

3.Parengti mokytojų 

pareigybių 

aprašymai 

1. Atlikti pakeitimai mokytojų 

darbo sutartyse, vadovaujantis 

Įstaigos direktoriaus 2018-08-31 

d. įsakymu Nr.V1-38. 

2. Atnaujintos Įstaigos darbo 

tvarkos taisyklės ir patvirtintos 

Įstaigos direktoriaus 2018-08-31 

d. įsakymu Nr.V1-41. 

3. Su naujais mokytojų 

pareigybių aprašymais visi 

mokytojai (100 %) supažindinti 

pasirašytinai 

1.2. Pritaikyti 

technologijų ir 

gamtos mokslų 

laboratoriją pradinio 

ugdymo reikmėms 

 

 

 

 

Technologijų ir  

gamtos mokslų 

laboratorijoje 

ugdysis pradinių 

klasių mokiniai 

 

 

 

 

1.Baigus remonto 

darbus, laboratorija 

aprūpinta baldais, 

įrengimais, mokymo 

priemonėmis. 

2.Pagal parengtą 

organizuojamų 

veiklų tvarkaraštį 

ugdomi pradinių 

klasių mokiniai 

 

1. Per pirmąjį 2018 metų  pusmetį 

buvo pakeistos laboratorijos 

grindys, išdažytos sienos ir lubos, 

pakeistas elektros apšvietimas. 

2. Laboratorijai nupirkti 25 

kompiuteriai ir baldai jiems 

pastatyti, įsigytas 3D 

spausdintuvas 

3. Mokytojų kambaryje iškabinta 

laboratorijoje vykdomų ugdomųjų 

veiklų 1–4 klasių mokiniams 

tvarkaraščio forma. Kiekvieną 

savaitę mokytojų savarankiškai 

užpildytą tvarkaraštį pasirašytinai 

suderina direktorius 



1.3. Pritaikyti 

bendrojo ugdymo 

kartu su inžineriniu 

programas 3-ių ir 7-ų 

klasių mokiniams 

Įgyvendinama  

inžinerinio 

ugdymo programa 

3-iose ir 7-ose 

klasėse 

1.Aptarti inžinerinio 

ugdymo 

įgyvendinimo 

rezultatai 

progimnazijos 

taryboje. 

2.Parengti ir 

patvirtinti bendrojo 

ugdymo dalykų 

kartu su inžineriniu 

3-ioms ir 7-oms 

klasėms teminiai 

planai. 

3.Pagal parengtą 

inžinerinio ugdymo 

pamokų tvarkaraštį 

ugdomi 3 ir 7 klasių 

mokiniai 

1. Aptarti inžinerinio ugdymo 

organizavimo Įstaigoje rezultatai 

mokytojų taryboje (2018-12-18 

protokolas Nr. V2-6). 

2. Inžineriniam ugdymui skirtų 

valandų suvestinė, bendrojo 

ugdymo programų kartu su 

inžineriniu kryptys, patvirtintos 

2018–2019 m. m. ugdymo plane 

(2018-08-31 įsakymas Nr. V1-39) 

ir paskelbtos viešai Įstaigos 

interneto svetainėje. 

3. Parengtas ir patvirtintas aiškus 

pamokų tvarkaraštis, papildomų 

užsiėmimų dienos (2018-09-14 

įsakymas Nr. V1-48) 

4. Bendrojo ugdymo kartu su 

inžineriniu programos nuo 2018-

09-01 įgyvendinamos 1–3 ir 5–7 

klasėse 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

– – 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys/ veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įvykdyti neplanuoti mokinių ir mokytojų 

rūbinių remonto darbai. 

Mokytojų ir mokinių rūbinių remontas pagerino 

ugdymo ir ugdymosi sąlygas  

 

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

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

– – – – 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS  

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas 

atitinkamas langelis 

5.1.Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai            ☐ 

5.2.Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai                     X 

5.3.Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai        ☐ 

5.4.Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai    ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Inžinerinio ugdymo programų įgyvendinimui reikia mokėti ugdymo procese taikyti ne tik 

tradicinius būdus ir metodus, bet ir specialiąsias žinias, todėl norėtųsi tobulinti kvalifikaciją 



netradicinio ar specializuoto ugdymo turinio perteikimo srityje 

 

Direktorius                                                                           Vytautas Dumčius             2019-01-20 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                         (vardas ir pavardė)                    (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

---------------------                             ----------------             ---------------------------     ----------- 

(mokykloje-mokyklos tarybos įgaliotas      (parašas)                          (vardas ir pavardė)                   (data) 

asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
(švietimo įstaigos savininko teises ir        (parašas)                           (vardas ir pavardė)                      (data) 

pareigasįgyvendinančios institucijos 

įgalioto asmens pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ------------------------------------------------------- 

 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. 2019 metų užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

9.1.Tobulinti 

taikomą mokytojų 

etatinio darbo 

užmokesčio 

sistemos modelį 

(toliau – Modelis) 

Taikomas modelis 

atitiks pasikeitusius 

tesės aktus 

1. Pakeitus ir parvirtinus naujus teisės aktus 

koreguotas Modelis. 

2. Atnaujintas Modelis pristatytas mokytojų tarybai. 

3. Papildytos mokytojų darbo sutartys ir koreguoti 

mokytojų pareigybių aprašymai. 

4. Pakeistos su Modelio pakeitimais susijusių Įstaigos 

darbo tvarkos taisyklių ir Darbo apmokėjimo sistemos 

nuostatos 

9.2. Bibliotekos ir 

skaityklos patalpų 

atnaujinimas 

 

 

Įstaigos bibliotekoje 

ir skaitykloje 

sudarytos galimybės 

bendruomenei 

vykdyti formaliąsias 

ir neformaliąsias 

edukacines veiklas 

1. Suremontuotos ir pertvarkytos bibliotekos, jos 

saugyklos ir skaityklos patalpos. 

2. Įsigyti nauji baldai, grožinė ir mokomoji literatūra. 

3. Sudaryti ir Įstaigos vadovo suderinti edukacinių 

veiklų mėnesiniai tvarkaraščiai 



9.3. Pritaikyti 

bendrojo ugdymo 

kartu su inžineriniu 

programas 4-ųjų ir 

8-ųjų klasių 

mokiniams 

Nuosekliai  

įgyvendinama 

pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

pirmos dalies kartu 

su inžineriniu 

programos  1–8 

klasėse 

1. Aptarti inžinerinio ugdymo įgyvendinimo 1–3 ir 5–

7 klasėse rezultatai mokytojų, Įstaigos tarybose, tėvų 

susirinkimų metu. 

2. Skiriamų valandų suvestinės ir ugdymo turinio 

kryptys patvirtintos 2019–2020 mokslo metų ugdymo 

plane. Sudarytas pamokų tvarkaraštis. 

3. Parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo dalykų 

kartu su inžineriniu 4-oms ir 8-oms klasėms teminiai 

planai.  

4. Vykdyti inžinerinio ugdymo klasėse mokomų 

mokinių pažangos ir pasiekimų giluminę stebėseną, 

kurios rezultatai pristatyti Įstaigos savivaldos 

institucijose ir tėvams 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos vykdyti šias užduotis) 

9.1. Dėl teises aktų kaitos ar užsitęsusių jų priėmimo terminų gali būti pakeista tik dalis mokytojų 

darbą reglamentuojančių dokumentų. 

9.2. Dėl nepakankamų finansinių išteklių gali būti atliktas tik einamasis patalpų remontas ir įsigytos 

ne visos atnaujintos priemonės, baldai. 

9.3. Dėl per didelių darbo krūvių inžinerinėse klasėse mokomų makinių pažangos ir pasiekimų 

stebėsena gali būti atlikta tik iš dalies  

 

 

(švietimo įstaigos savininko teises ir           (parašas)                         (vardas ir pavardė)                            (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos 

įgalioto asmens pareigos) 

 

Susipažinau                                                                                                                                           

Direktorius                                                                     Vytautas Dumčius                   2019-01-21 


