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KLAIPEDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORES
IRTNOS NARKEVIdm,NBS 2018 METV VEIKLOS ATASKAITA

Nr.-
Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazija (toliau - {staiga), igyvendindama strategini bei
veiklos planus, uZtikrino prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo (I dalies), neformaliojo
Svietimo programq, Humanistines kult0ros ugdymo menine veikla sampratos elementr4

igyvendinimo kokybE. 2018 metq veikla buvo orientuota i pasirinktus prioritetus: individualios
kiekvieno vaiko paZangos stebesenos efektyvinimas bei mokiniq fizinio ir psichologinio saugumo
uZtikdnimas. Metinis veiklos tikslas - siekti asmenines kiekvieno mokinio paZangos, sudarant jam
s4lygas ugdytis pagal asmenines raidos galimybes. Tikslui pasiekti numatyti ir lgyvendinti 3

uldaviniu: sudaryti optimalias s4lygas kiekvieno mokinio asmeninei palatgai; planuoti aktyvi4
mokiniq veikl4 pamokoje, tobulinant griltamqi ry3i; uZtikrinti mokiniq saugum?.

Vadybiniai siekiai buvo orientuoti i fstaigos bendruomenes sutelktum4, nuoseklq ir kokybi5k4
tikslq bei uZdaviniq igyvendinim4, veiklos reglamentavimo atitikti, pasikeitus teises aktams,
individualios mokinio palangos matavimo sistemos tobulinimq.

2018 metais pasiekti reikSmingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai.
Mokiniq registro 2018 m. rugsejo i d. duomenimis 1-8 klasese mokesi 722 mokiniai (2017 m. -
726 mokiniai), klasiq skaidius - 30. Prie5mokyklinio ugdymo grupeje ugdyti 24 vaikal [staigoje
patvirtinta 93,05 etato: 51,15 - mokytojq,II,6 - specialistq ir kitq darbuotojq,5,5 - administracijos
darbuotojq,24,8 - techniniq darbuotojq. Progimnazijos tikslus igyvendino 78 mokytojai (6
ekspertai, 52 metodininkai, 13 vyresniqjq mokytojq, 7 mokytojai), 4 pagalbos mokiniui
specialistai, 1 aukletojas ir 5 mokytojo padejejai.

Rfrpinantis kiekvienu mokiniu, pasiekta gerq ugdymosi rezultatq. 100 proc. 4 kl. mokiniq igijo
pradini iSsilavinim4, visi 8 kl. mokiniai sekmingai tgsia mokym4si miesto gimnazijose, Licejuje,
S. Simkaus muzikos konservatonjoje. Bendras 5-8 kl. mokiniq palangumas - 100 proc., kokybe -
66 proc., vidurkis - 8,5 balo (2017 m. atitinkamai - 100 proc., 64,4 proc.,8,1 balo). Gerais ir labai
gerais (1-4 kl. - tik auk5tesniaisiais) ivertinimais besimokandiq mokiniq skaidius sieke 47 proc.
(2017 m. * 45,5 proc.). Nacionaliniq mokiniq pasiekimq tyrimq rezultatai geresni nei Salies.
AukStesniji ir pagrindini lygipasieke 80 proc. visq tyrimuose dalyvavusiq progimnazijos mokiniq
(4 kl. - 87,8 proc., 6 kl. - 89 proc., 8 kl. - 63,4 proc.). Laimetos 5 pergales miesto dalykinese
olimpiadose. 5 mokiniai, dalyvavg tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengiiraoo, savo klasiq
grupeje pateko i geriausiqjrl Klaipedos miesto savivaldybeje 1O{ukq. Tarptautiniuose, respublikos
ir miesto konkursuose, variybose.pelnyta 30 priziniq vietq. Mokiniq teatras ,,Vesnu5ka"
tarptautiniame vaikrl teatry festivalyje ,,Rusq klasika Latvijoje" laimejo Grand Prix, teatras
,oMaska'o bei trys aktoriai apdovanoti laureato diplomais.

Uztikrinant mokiniq saugum4, sekmingai ugdyti 26 socialiai remtini mokiniai, 28 mokiniai,
turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq, 53 - kalbos sutrikimq, 50 uZsieniediq. {gyvendinta patydiq
prevencijos programos ,,Olweus, organizuota tarptautine pradiniq klasiq mokytojq konferencija
,,Kaip mokome bendrauti pamokoje", dalyvauta respublikinese ir miesto akcijose, tradici5kai
organizuotos gerumo pamokos.

Bendrosioms mokiniq kompetencijoms ugdyti vykdyta 19 neformaliojo Svietimo programri
(dalyvavo 53 proc. visq progimnazij os mokiniq, 2017 m. * 49 ,7 proc.), formuoti socialiniai igndliai,
ugdytas bendruomenes pilieti5kumas, puoseletos tautines ir progimnazijos tradicijos. Tuo tikslu
organizuota daugiau kaip 90 renginiq. ES le5omis vykdytas tarptautinis Erasmus* projektas
,,ZaidZiame gyvai, mokomes inovatyviaioo, Savivaldybes leSomis organizuota edukacine stovykla
Palinimo dLi , uZtikrintas 2 kl, mokiniu plaukimo s ievvendinimas. Yoati



demesys skirtas Lietuvos 100--edi
kalbai mokiniq pagerbimo Sventd, kiti reneiniai.

stiprinti mokymosi . pag"arbq ivairiq g.uejtun,l mokiniams; didinri lyd.rd;: ?#:H;bendruomenej e ; ku rti p oiityv ia emo cine ap linka.

Ptogimnazijos bendruomene tikslingai pletojo humanistines kulturos ir pedagogikos idejas.
Keturios pradines klases igyvendino Humanistines kultfiros ugdymo menine veikla sampratos
elementus' Mokiniams sudary'tos s4lygos igyti meniniq komp-etencijq, siekta, kad per mening
veikl4 jie perimtq humanistines vertybes lr peitettqSas i gyvenimo i. ugbymo sritis. Humanistines
pedagogikos principq taikymas pamokoje rudu." piilruiaur atsigrEitil [i"ni"rra mokini, pletoti jo
prigimtines galias bei atsaking4 poZifrri i mokym4si.

Tikslingai tobulintos profesines mokytojqkompetencijos. vesti 7 autoriniai seminarai, skaitytipranesimai konferencijose, dalyvauta nacionalineie svietimo istaigq p.o:.r,-rl ilugeje. Mokytojli,
vadovaudamiesi mokyklos bei asmeniniais prioritetais, kvalifii<acija'kele vidutiniSkai g dienas.2018 metais isivertinta fstaigos veiklos kokybe. Vertinta sritis ,,Rezultatai,., temos:
,,Asmenybes tapsmas", 

',Mokinio pasiekimai ir paLanga". I5vada: tirta sritis utitint u 3lygilg.raj.NeZilrint i tai, jog 6-8 klasese nemotyvuotq mokiniq skaidius padidejo, blogai besimokandiqmokiniq skaidius yra minimalus. Daugum4 tevq ir mokiniq tenkina mokykloje igyjamq Ziniqkokybe ir ivertinimai. Mokiniai skatinami sieti i5moktus dalykus ir asmenines patirtis.
Materialiniai ir finansiniai i5tekliai naudoti tikslinga i pagal paskirti, siekiant patenkintiprogimnazijos bendruomenes poreikius. 2018 m. paramos iisq gauta s,s tul$i. Eur. (2017m. -13,1tukst' Eur). I5 2 proc. pajamrl mokesdio papildomai gauta z,o iit<st. Eur (2017 m. - 4,3t[kst. Eur).Sprendimai del jq panaudojimo derinti r.t lrtuigor savivaldos institucijomis, bendruomene. per

:::Y:^:tT:d:_: t?ui*lgvbes le5omis pakeisti sanitariniai mazgai tredio auksto tualete, dusopatalpose prie sporto salds, atnaujinta susidevejusi pirmojo auksio koridoriq bei antrojo aukstovestibiulio grindq danga; perdazytos sporto ,uir, ,irnos, pakeistos palanges, nuvalytos lubos;papildomai nupirktabaldq prie5mokyklinei grupei, 96 suolai pradiniq r.iuriq iuuinetams, 1,9 tukst.Eur skirta pradiniq klasiq-moky-o pii..norr*, isigyti. Remejq ir progimn azijoslesomis irengta iraptverta lauko Laidimlaikstele, atnaujintos aktrlsa'ies grindys,lsigytii kompiuteriai.vidaus ir isores faktoriq s4lygotos problemosl padaugejo mokiniq, turindiq elgesio irlankomumo problemq; tevai aaugetiu alueju nebegali ltar.oti savo vaikq elgesio; del keidiamoetatinio apmokejimo.modelio mokytojai lauiiasi ti.rurg*; susidurta su problema, sprendZiantsporto aikstyno irengim4; bDtina keisti susidevejusio gri"ndinio prie -or.vtro, dangq;moraliskaipasenusi valgyklos karsto maisto i5davimo tinia ne6*ina bendruorrr"n", poreikio didesniammokiniq skai di ui savaranki skai pasirinkti pagei dauj uo,E f i.iq v ar iantq 
"

",,."L1?tt:1?T::"Tt":::lt 
-_:]l,u..ikla,,{staigos u..'a.uo-rne susitare del tokiq prioritetq _

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

diniai pradiusi veiklos'rezultatai

Metq uiduotys
(toliau *

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq
vertinimo rodikliai

(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

Pasiekti rczultatai ir jq rodikliai

1.1. Sukurli
Individuali4
mokinio
paZangos ir

Parengtas
Individualios
mokinio
paZangos ir

L Susitarta su
bendruomenes
nariais del
mokiniq paZangos
ir pasiekim

l. Klaipedos Maksimo Gorkio
pr o gimnazij os direktoriaus 20 1 g -02_
06 isakymu Vl-26 sudaryta darbo
grupe,,Mokiniq individualios



matavimo
sistem4

matavimo
tvarkos apra5as

pamatavimo
kriterijq.
2. Sukurta
Individualios
mokinio paZangos

ir matavimo
sistema,
organizuoti
aptarimai
metodinese
grupese,
Metodineje
taryboje.
3. 70 proc.
mokytojq taiko
sistem4.

paZangos stebejimo, fiksavimo,
analizavimo, informavimo ir
pagalbos mokiniui teikimo tvarkos
apra5ui" (toliau - Apra5as) parengti.

2" Bendruomeneje susitarta del
individualios mokinio paZangos

matavimo sridiq, fiksavimo formq ir
mokiniq kompetencij os aplankq
formavimo. Apra5o nuostatos

svarstytos mokyojq metodinese

grupese, metodineje taryboj e (20 1 8-

04-18 protokolas Nr. 2), pristatytos

ir pritartos mokytojrtr taryboje (2018-
05-03 protokolas Nr. 2).

3. Apra5as patvirtintas
progimnazij os direktoriaus 20 1 8-05 -

02 isakymuNr. V1-55"
4. Remiantis stebesenos rezultatais,
Apra5o nuostatas igyvendina 90
proc. mokl'tojq.

1.2. Sukurli
naujas
bendradarbiavim
o su tevais
(globejais,
r$pintojais)
formas

Sukurtos'
naujos
progimnazijos
bendradarbiavi
mo su tevais
(globejais,
rflpintojais)
formos

1. Progimnazijos
bendruomeneje
susitarta del naujq
bendradarbiavimo
su tevais formq"
2. Organizuota
tarptautine tevq
konferencija
,,Seima. Kartq
sidabrine gija".
3. Organizuota
klasiq tevq
palintine veikla
,,Viena diena
mokykloje""
4. Organizuoti
humanistines
pedagogikos
Baltijos Saliq
pedagoginiai
skaitymai karlu su
tevais"

1. I5plestiniame direkcijos tarybos
posedyje susitarta del naujq
bendradarbiavimo su tevais formq
kflrimo.
2. 2018-04-17 organrzuotoje
tarptautineje tevq ir mokytojq
konferencijoje,,Seima. Kartq
sidabrine gija" skaidiau pranesim4

,,Mokytojq ir tevq
bendradarbiavimas mokykloj e"
(KPSKC 20 1 8-04- 1 8 paZyma Nr"
2e4)"
3. 2018-05-11 4 kl. mokiniq tevams
organizuot a pa1intine veikla,,Viena
diena mokykloje" (vaizdo medliaga
patalpinta progimnazij os svetainej e

www.gorkio.lt).
4. 2018-09-20 5 kl. mokiniq tevams
organizuota spaudos konferencij a

,,Mokytojai - tevaioo (vaizdo
me dLiaga p atalpinta pro gimnazij o s

svetaineje).
5. 2018-10-27 progimnazijoje vyko
XII Baltij os tarptautine humanistines
pedago gikos konferencij a,,Tyros
Sirdys kuria stebuklusoo.

6. 2018-1 1-17 organizuotas
autorinis Aleksej aus Babaj anco
seminaras,,S antaikos pedago gika
pagal pozityvios tevystes principus"
KPSKC lapkridio men. planas).



1.3. [gyvendinti
etatini pedagogq
darbo
apmokejimo
modeli

fgyvendintas
etatinis
pedagogq
darbo
apmokejimo
modelis

1. Atnaujinta
darbo apmokejimo
tvarka.
2. Parengti
pedagogq
pareigybiq
apraSymai.
3. Papildytos irlar
pakeistos
darbuotojq darbo
sutartys.

1. 2018-06-06 dalyvavau seminare

,,Mokyojq etatinio darbo 
_

uZmokesdio modelis" (KPSKC
palymaNr.4743).
2. Parcngta ir progimnazijos
direktoriaus 20 1 8-08-3 1 isakymu
Nr.V 1 -78 patvirtinta,,Klaipedos
Maksimo Gorkio progimnazij os

.darbo apmokejimo sistema". Su

nauj omis darbo apmokej imo
nuostatomis darbuotoj ai supaZindinti
pasiraSytinai.
3. Parengti ir darbuotojq pasiraSyti

pedago gq parei gybiq apra5ymai,
patvirtinti progimnazij os

direktoriaus 20 1 8-08-0 1 isakymu
Nr. V1-76.
4. Papildytos ir sudarytos naujos
(nauj ai priimtiesiems) darbuotoj q
darbo sutartys, parengti papildomi
susitarimai, su sutardiq pakeitimais
darbuotojai supaZindinti
pasira5ytinai.

3" UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta ldo velklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Parengtos Klaipedos Maksimo Gorkio
progimnazij os darbo tvarkos taisykles,
patvirtintos progimnazij os direktoriaus 20 1 8-
08-1 isakvmuNr.Vl-76.

fteisintos nuostatos, reglamentuojandios
darbuotojq priemim4 ir atleidim4, pagrindines
teises, pareigas, darbo sutarti sudariusirl Saliq
atsakomybg, darbo rcLim1, poilsio laikq,
darbuotojq skatinim4 ir darbo pareigq
paZeidimus , taip pat kitus Progimnazrloje
darbo santvkius resuliuoiandius klausimus.

3.2. lgyvendinta patydiq prevencijos programa

,,Olweus", 2017-10-06 pasira5yta programos
diegimo sutartis Nr. 3ESF3-114, kuria
vadovaujantis, progimnazijos direktoriaus
2017-1,0-20 isakymu Nr. V1-108 sudarytas
programos vykdymo koordinacinis komitetas.

Programos mokymuose dalyvavo 101

progimnazij os darbuotoj as. Patydiq rodiklis
progimnazij oj e sumaZ ejo 2,3
proc. ir siekia I2,5 proc. (Lietuvos vidurkis -
16 proc.).

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

Pas rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq fvykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5,1. UZduoWs wkdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai M
5.2, UZduotys 5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai I



5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduoWs neivykdytos pasal sutartus vertinimESF3 - 1 1 4o rodiklius Nepatenkinamai E

kurias nor€t tobulinti
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(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

QiooLLorL
@ieoO

6.1. Lvdervste mokymuisi. Kaip tobulinti ir mokvmasi Siuolaikineie mokvkl

(vardas ir pavarde)

(mokyklgje - mokyklos tarybos (paraSas)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimai ir siulymai:

(vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KrTU METU VETKLOS UZUUOTYS, REZULTATAT rR RODIKLIAT

nustatomos ne maZiau kai 3 ir ne dau 5 uZduot

10" Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkybOs, kurios gali
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

(d"1")

kai
9" Kitq metq uZduotys

Siektini rezultatai

Rezultatrl vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos


