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Nr.  
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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazijos) 2020–2022 m. strateginio ir 

2020 m. veiklos planuose suformuluoti tikslai: užtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą ir gerinti Progimnazijos ugdymo sąlygas bei aplinką. Pasirinktas strateginis tikslas 

– siekti visapusiško švietimo dalyvių poreikių tenkinimo. Nustatyti ir įgyvendinti metiniai veiklos 

prioritetai, tikslai ir uždaviniai: stiprinti mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, taikant 

kiekvieno mokinio individualios pažangos matavimo sistemą; tobulinti Progimnazijos 

bendruomenės narių lyderystės gebėjimus; kurti pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą 

mokinių ir mokytojų savijautą; vykdyti STEAM veiklas, tęsiant pradinio, pagrindinio ugdymo 

kartu su inžineriniu ugdymu programų įgyvendinimą, ugdant mokinių įvairias kompetencijas.  

Per 2020 m. pasiekti ženklūs švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2019–2020 m. 

m. buvo ugdomi 756 1–8 klasių mokiniai (iš jų 103 turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, o 24 – 

judėjimo negalią). Bendras klasių skaičius – 32 komplektai. Visi 4 klasių mokiniai baigė pradinio 

ugdymo programą ir įgijo pradinį išsilavinimą. Visi 8 klasių mokiniai baigė pagrindinio ugdymo 

programos 1 dalį. Stiprinant mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams teiktos trumpalaikės 

konsultacijos mokiniams, atsižvelgus į jų trimestro rezultatus. Sistemingai fiksuota ir analizuota 

mokinių individuali pažanga. 

2020 m. Progimnazijoje dirbo 53 pedagoginiai darbuotojai (61,17 etato), iš jų (8,5 etato) pagalbą 

mokiniui teikiantys specialistai, judesio korekcijos mokytojai (2 etatai). Taip pat 18 mokytojų 

padėjėjų (18 etatų) ir 27 nepedagoginiai darbuotojai (30,66 etato).  

Ugdant mokinių įvairias kompetencijas įvykdyta 93 proc. visų suplanuotų metinių veiklų. Likę 7 

proc. neįgyvendinti dėl pandeminės situacijos šalyje. Mokytojai kartu su mokiniais, jų tėvais 

vykdė STEAM veiklas, jas aprašė, dalinosi patirtimi virtualiose aplinkose. Rezultatas – 

Progimnazijai suteiktas saugios, kompetentingos „STEM School Label“ ženklelis. 2 mokytojai 

dalyvavo respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje „STE(A)M modelis Lietuvos 

švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ ir 17 mokytojų dalyvavo respublikiniame mokytojų 

metodiniame internetiniame seminare  „STEAM pamokos vertybių sistemos formavimas: 

mokinys kaip proceso ir rezultato indikatorius“ (nuotoliniu būdu). Abu renginius organizavo 

VGTU inžinerijos licėjus. 

Tobulinant bendruomenės narių lyderystės gebėjimus, įvykdytos numatytos priemonės. 

Progimnazijoje nuolat veikė mokinių „Lyderių klubas“, kurio nariai aktyviai dalyvavo 

organizuojant įvairius Progimnazijos renginius, akcijas, įsitraukė į miesto ar šalies projektus. 

Buvo įgyvendinamos „Antro žingsnio” ir LQ „Paauglystės kryžkelės” prevencinės programos, 

teiktos individualios psichologo konsultacijos ir organizuoti tęstiniai grupiniai užsiėmimai. 

Mokytojų metodinių grupių pirmininkai buvo įtraukiami į darbo grupes, sudarytas Progimnazijos 

ugdymo ir metinės veiklos planų priemonių įgyvendinimui. Mokytojai organizavo įvairius 

renginius, konkursus, varžybas, projektus miesto ir šalies mastu. Pedagogams suorganizuotas 

švietimo konsultanto-lektoriaus L. Benevičiaus seminaras „Autentiška lyderystė“ (dalyvavo 35 

mokytojai). 

Praktines veiklas bendruomenės nariams organizavo Progimnazijos psichologas, socialiniai ir 

specialieji pedagogai, klasių vadovai, dalykų mokytojai.  

Praėjusiais metais sėkmingai veikė Progimnazijos darbuotojų motyvavimo sistema, kuri sudarė 
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sąlygas personalui bendrauti virtualiai, siekiant juos skatinti, dėkoti, pasidžiaugti atliktais darbais. 

Sėkmingai taikyta Progimnazijos svečių lankymosi tvarka, kuri užtikrino mokinių saugumą ir 

kokybišką bendravimą. Bendruomenei suorganizuotas psichologės-psichoterapeutės Neringos 

Jurgelionienės seminaras „Streso įveikos būdai. Sąmoningo dėmesingumo ir atsipalaidavimo 

įgūdžių lavinimas” (dalyvavo 53 Progimnazijos darbuotojų). Vyko nuolatinis bendradarbiavimas 

su mikrorajono švietimo įstaigomis: Klaipėdos Baltijos gimnazija, Klaipėdos turizmo mokykla, 

Klaipėdos „Gilijos“ pradine mokykla, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

2020 m. atlikti tokie aplinkų atnaujinimo darbai: suremontuoti 2 mokomieji ir psichologo 

kabinetas (7,7 tūkst. Eur), įrengti 7 kondicionieriai kabinetuose (6,0 tūkst. Eur). Nupirkta baldų: 4 

spintos, 2 lentynos, 2 dviviečiai stalai, 1 stalas, 1 vitrina (1,1 tūkst. Eur). Atnaujintos 

informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau – IKT).  

Progimnazijoje išlieka problemos dėl mokinių nepakankamos motyvacijos ir jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nenoro įsitraukti į ugdymo procesą. Ypač paaštrėjo ši problema, įvedus karantiną 

šalyje ir užsitęsus nuotoliniam mokymui. Padaugėjo mokinių, turinčių kalbos, emocijų ir elgesio 

sutrikimų. Išaugo Progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų darbo apimtys.  

Planuodama 2021 m. veiklą, Progimnazijos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: profesinis 

pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant IKT ir jas integruojant į 

ugdymo procesą; mokinių bendrųjų, dalykinių ir inžinerinių kompetencijų ugdymas, taikant 

mokinio pažangos matavimo sistemą; duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės 

užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir Progimnazijos pedagogų lyderystės 

darną 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2020 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.    

1.2.     

1.3.     

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.                           – – 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.   

3.2.   

 

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 
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4.1.          – – – – 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal 

sutartus vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1.  

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 2021 metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.    

8.2.    

8.3.   
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1.  

9.2.  

9.3.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

Įstaigos tarybos pirmininkas                 _____________                  ________________         

__________ 
                                                                             (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Klaipėdos miesto savivaldybės meras               _________           Vytautas Grubliauskas         

__________ 
                                                                                        (parašas)                                                                               (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

Direktorė                                             __________                    Lina Stancelienė             __________ 
                                                                            (parašas)                                                                                     (data)  

 


