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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vilniaus 5v. Kristoforo progimnazijos
strateginio plano ir metq veiklos pla4q tikslai ir svariausi rezultatai

I.TIKSLAS.Tobu10damiir bendradarbiaudami geriname ugdymo(Si)IQ二 丑[L主

I.t. Gerinti ugdymosi procesq sudarant sqlygas molEtojams lcryptingai pletoti turimas ir igtti
nauias kompetenciias

Progimnazijoje per metus organizuoti 3 seminarai (,,Mokym4si akfiinantys metodai ir
edukacines aplinkos", 2019-10-04; ,,Lean vadybos sistemos diegimas progimnazijoje",
2019-04-18, 2019-12-19), iS kuriq kiekviename dalyvavo ne maiiau kaip 40 proc.

mokytojq. Pasirengta dalyvauti edukacineje i5vykoje ,,Rezultatais gristo molg.rno patirtis
Estij os Svietimo istaigose".
12 progimnazijos mokytojq dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybes visuomenes sveikatos

biuro organizuoto projekto ,,Vilniaus miesto ar rajono bendrojo ugdymo mokyklq
darbuotojq gebejimq stiprinimas visuomenes psichines sveikatos srityje" ilgalaikiuose
mokymuose (2019-11-2020-02) ir susibiire i psichines sveikatos stiprinimo kompetencijq
ugdymo projekto komand4.

Kiekvienas mokytojas vede bent 1 atvir4 pamok4 per mokslo metus. Dauguma mokytojq
stebejo bent po 2 kolegq pamokas per metus, jas drauge aptare. Pakoreguota pamokos

stebejimo forma. Susibure mokytojq, kurie veda pamokas kolegoms, komanda: aptariama,
kaip taikomos skaitymo strategij os.

Progimnazijoje taikoma sukurta Skaitymo strategijq sistema. 5-8 klasiq bendras p{zymir+

vidurkis lyginant 2018-2019 m. m. I ir II pusmedio rezultatus padidejo 0,32 (I pusmetis -
8,34,lI pusmetis - 8,66). NMPP rezukatai rodo, kad 2018-2019 m. m. 6-okq skaitymo
testas yra atliktas 4 proc. geriau nei tuo metu, kai jie buvo 4-okai (2016-2017 m. m.). Taip
pat remiantis 2018-2019 m. m. NMPP rezultatais 2-okq skaitymo rezultatai per dvejus
metus pakilo 8 proc.

●

1.2. Sukurti mokiniq paiangos stebdsenos sistemq ir ja naudojantis gerinti mokiniq molEmosi
kolcybe.

0 Progimnazijoje taikoma sukurta Mokiniq paZangos stebesenos sistema. Aptarti
akademiniai pasiekimai metodinese grupese, mokytojq tarybos posedZiuose. Mokiniq
paiangaaugo: lyginant pagrindiniq dalykq metiniq pusmediq rezultatus pasiekimq vidurkis
augo 1 proc.; lyginant 5-8 klasiq mokiniq I ir II pusmedio rezultatus bendras pusmediq

pairymi+vidurkis i5augo 0,32balo (plg. pernai 0,15 balo).
Organizuoti per metus 5 pagrindiniq mokomqfq dalykq neformaliojo Svietimo bureliai
gilinant mokiniq dalykines Zinias.

Konsultacijos mokiniams. Parengtas konsultacijq tvarkara5tis. Po konsultacijq ciklo gerejo
Zemq pasiekimq mokiniq individuali paLanga. Auk5tq pasiekimq mokiniai dalyvavo visrl
dalykq konkursuose, olimpiadose: kurybiniq darbq konkurse ,,Koddl aS myliu Vilniq" I, il, Il
vietos (ketvirtokas, a5tuntokas, septintokas), Vilniaus miesto vokiediq kalbos olimpiadoje II vieta
(a5tuntokas), Vilniaus m. meninio skaityrno konkurse ,,ZodLiaii5 vaiko Sirdies" I vieta (ketviftoke),
geografdos olimpiadoje ,,Mano gaublys" I, II vietos (antrokai), I, II vietos (a5tuntokai),

Respublikinej e ,,Lady golo" futbolo varZybose I vieta (Se5tokai-septintokai), Respublikiniame



ketvirtokas) ir kt.

Darbo su specialiqiq poreikiq mokiniais tobulinimas. Su mokytojais dukart per metus

organizuoti specialiqjq ugdymo poreikiq turindiq mokiniq flgties aptarimai, kart4 per

menesi pagalbos moliiniui specialistq kassavaitiniuose susitikimuose aptariamos aktualios

SUP mokiniq problemos ir jq galimi sprendimai. 5-tokq adaptacijos laikotarpiu konsultuoti

a

Kernagiui
instrumentinis

aituntokas),olimpiadoje
(a5tuntoke),olimpiadoje

a5tuntoke),
(antrokai

(penktokai-aituntokai
vieta Respublikiniame(5e5toke),

Viliaus

ilI vietaas.taiatmi壼 i1r konkursedainavimo ,,Nenusig4sk,Vytautuivaikq Jaunllno ubelaukiant“ vietaeansamblis .40parodoj pauk5diq), Respublikineje(vokalinis
vieta aもtuntokёIIakimis“konkurse ( ),Zmogaus,,B Jaunoainyt:iatarptautiniame,),(aituntoke

IV vietamatematikos5-8miestoVilniaus mokiniqklasiq
miestoVilniaus 8vietaIII klasiqk」bos8miesto mokiniq lietuviqklasiq

konkurse4 bejimqIIIe vieta mokiniq geklasiqRespublikiniameizlkos olimpiadoj (
UZ lracionaliniameN konkurse laisvgvietaIII ,,Lietuvos kovr+),gamtininkas",,Lietuvos

5-8miestoVilniausvietos klasiq mokiniqil ),a" I, II,istorijnetekdiq
konkurse ,,Lietuvos vaiktlIVebio prane5imqolimpiadojlogijos

futbolo vietaIimiesto staloVilniaus Zaidynesebalsas 20 9o' vietaI nlergln■),(pirmokas
I vietadiktanto konkurse34miesto (tredioke,klasiq),septintokes-aStuntokes(r

ALvisi 5-ose klasese

1.3. Tobulinti bendradarbiavimo su mokinil! tdvais sistemq, didesnj demesj skiriant tdvq pagalbai

mokantis
o Bent 2 tdvai i5 kiekvienos klases prisidejo prie karjeros ugdymo veiklq
o Organizuotos 2 Atviry durq dienos 2019 metais:2019 m. vasario men. bflsimq mokiniq

tevims, 2019 m. gruodZio men. - progimnazijos mokiniq tevams aptarti kiekvieno mokinio

individuali4 paLangq, stipri4sias ir tobulintinas mokymosi sritis. Tobulinamas

bendradarbiavimas su tevais padedant vaikams mokytis.

2019 m.progimnazijoje organizuotos 4 tevystes igUdziq grupes tdvams, emocinio intelekto

mokymai tevams ir dar kiti 3 skirtingo pobiidZio (lltinio Svietimo, smurto prevencijos ir
psichoaktyviq medZiagq vartoj imo prevencijos) mokymai tevams.

o Kulttiriniai bendruomenes renginiai 2019 metais:

2019 m. kovo 21 d. protmii5is su 7 klasiq tevais, mokiniais, klasiq vadovais.

2019 m. geguZes iO d. gendruomends Svente, skirta Seimos dienai. Pyragq popiete.

Miuziklas,,PaZadukasoo.
2019 m. lapkridio 27 d. Sv. Mi5ios Vilniaus Sv. Arkangelo Rapolo bainydioie uZ

progimnazijos bendruomeng ir visq dallvavusiq - mokytojq, mokiniq ir jq tevq - Agape.

2Ol9 m. gruodZio 20 d. pradiniq klasiq mokiniq kaledine muge,,Kaledq belaukiant".

o Individuali klases vadovo valanda - kartq per savaitg. Klasiq vadovq konsultacijq

tvarkara5tis skelbiamas progimnazijos svetaineje:

.lm.

organlzavinlo.

II TIKSLAS. Ugdome kurybing4 ir ambicing4 asmenybg, gebanii4 mokytis ir
bendradartliauti.
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JI bendradarbiavimo

o Progimnaz1oje taikoma sukurta Mokiniq paZangos stebesenos sistema.

o Sukurtos tikslines grupes atsiZvelgiant i pasiekimus: pravesta 13 tiksliniq konsultacijq
siekiant

II,2
Parengiamas dalykq konsultacijq tvarkara5tis: konsultacijos organizuojamos po pamokq

mokiniams patogiu laiku, kad prireikus gautq tinkam4 mokytojq pagalbq.

Individualus mokymosi planas kurtas pagal poreiki Vaiko geroves komisijos sprendimu.

Pakilo mokiniq, besimokandiq pagal individualq mokymosi planq, mokymosi kokybe,

o vairiose veiklose.
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avoMokiniOS SV tl tarybabendruomeng Kaledq proga.proglnlnaz可proga,
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Vilniaus

atsakomybg ui savo molcymqsi.

..Emociia*" ir,,Pertrauka tyloie".



penktadieniais nedeveti uniformos taip skatindama uniformos devej im4 kitomis dienomis.

●

Mokiniai dalyvavo rengiant mokiniq elgesio taisykles. Tapome Lietuvos moksleiviq
s4jungos nariais.
Projektines veiklos efektyvinimas. 2019 m. tgsiama projektine mokiniq veikla: kiekvienas

mokinys isitraukia bent i 1 projekt4 2019-2020 mokslo metais.

2019 m. i5augo neformaliojo Svietimo biireliq pasitila: mokiniai rinkosi i5 31 veiklos (1-4
klases - iS 15, 5-8 klases - i5 16). 563 progimnazijos mokiniai lanko btirelius mokykloje
(1-4 klasiq - 355, 5-8 klasiq - 208;. Siais mokslo metais siUlomi nauji bUrelial: ,,Mozaika",

,,siuvinejimo ABC", Skaitovq biirelis, ,,Sa5kiq labirintai", ,,Judrieji Laidimaioo,,,Anglq

kalbamafliesiems" (1-4 klasems), ,,Matematikos labirintuose", ,,Anglq kalba visiems" (5-
8 klasems). Populiariausi: ,,Anglq kalba maliesiems" (lanko 47 mokiniai), ,,Dainuojantis
teatriukasoo (lanko 42 mokiniai), ,,Judrieji Zaidimai" (36 mokiniai), ,,Mozaika" (33

mokiniai),,,Matematikos labirintuose" (lanko 23 mokiniai).
Savitarpio pagalbos grupes. Sukurtos savitarpio pagalbos grupes pagal poreiki (istorija,

lietuviq kalba, matematika). Daugiau nei 2 proc. pakilo mokiniq, susibUrusiq i savitarpio
pagalbos grupes, mokymosi kokybe.
Nuo 2019 m. geguZes 15 d. Vilniaus 5v. Kristoforo progimnazija igyvendina,,The Duke of
Edinburgh's International Award" (DofE) tarptauting program4, siekdama padeti septintq-
a5tuntq klasir4 mokiniams pasiekti asmeniniq iSStkiq, dalyvauti savanorystes veikloje,
tobulinti pasitikejim4 savimi, i5tvermingum4, atsakomybes jausm4 ir pagatbq

bendruomenei.
III TIKSLAS. Ugdome pozityvia asmenybg, turinii4 savo vertybines nuostatas.
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o Organizuotas savgs paZinimo klasiq valandeliq ciklas kiekvienam koncentrui per metus.

o Klasiq seniUnai renkami atsakingiau: jais tapo norintieji ir galintys mokiniq taryboje veikti.
o Klasiq bendruomenes aktyviai dalyvavo teikiant sitilymus patydiq maZinimo klausimais ir

rengiant naujas mokiniq elgesio taisykles. Gautus siiilymus apibendrino mokiniq taryba ir
pateike darbo grupems.

o Karjeros ugdymo darbo grupe organizuoja bent I uZsiemim4 per metus kiekvienai klasei
(bendradarbiauj ame su mokiniq tevais).

o Kiekvienas mokytojas supaZindina mokinius su vertinimo ir kontroles sistema kiekvienq
mokslo metq pradZioje. Vertinimo sistema paka4qq4ql sauslo lnen.

III.2. Tobulinti mokiniq skatinimo sistemq.
● 2019 m. vadovautasi atnaujinta pageidaujamo mokiniq elgesio skatinimo sistema.

Konfliktines situacijos i5sprgstos: aptartos individualiai su mokiniu, jo tevais.

Stendas su pozityviais pastebejimais mokiniams. ,,Debeseliq" stendas leidLia padekoti

mokiniams (ir kolegoms).
Keliskart per metus mokiniai apdovanojameuLpaiangq, uZ puikq mokym?si.

III.3. Usdyti socialine atsakomybg ir pilietiikumq.
Dalyvauta akcijose ,,Atmintis gyva, nes liudija", ,,Pasveikinkim vieni kitusoo (minint
Vasario l6-q)q),Vilniaus gimtadienio Sventeje, inicijuotos akcijos ,,Emocija*", ,,Pertrauka
tyloje", ,,Pasveikink senoli", ,J5tiesk pagalbos rank4". Informacija apie dalyvavim4
akcijose skelbiama savivaldybes puslapyje, naujienq portaluose, organizatoriq puslapiuose.

Bendradarbiaujame su vaikq ir jaunimo klubu ,,Satrijao', Zirmlry seniunija, Vilniaus
Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus ,,,{Zuolyno" progimnazija, Jdzuitt4 gimnazija,
Ukmerges rajono UZupio pagrindine mokykla, Robotikos akademija, Vilniaus kolegija, l/d

,,Pipiras",,,Svehukasoo,,,Zimiukas", ,,Pumpurdlis", VVSB, Lietuvos moksleiviq sqiunga.

Prisijungeme prie VVSB akcijos,,Pertraukatyloje" it LMS akcrjq,,Emocija*", ,,Pasveikink
senol!".
Mokiniai savanoriauja ,,Maisto banko" akcijose, gyvDnq prieglaudose. Dali le5q, surinktq

,,Pyragq dienos" metu skyre paremti beglobiams gyvtinams, naujo miuziklo dekoracijoms,
sedimoms vietoms IV a. irengti (pa8s siuvo pagalveles).



4

fgyvendinama ,,The Duke of Edinburgh's International Award" (DofE) tarptautine
prOgranla.

Atnaujinamos vidaus darbo tvarkos taisykles, atnaujinti susitarimai del taisykliq su

mokiniais. DaZniausiai laikomasi taisykliq, maidjo vidaus darbo tvarkos paZeidimq

skaidius.
2-8 klasiq seniunai teike sifllymus patydiq maZinimo ir progimnazijos erdviq dekoravimo

klausimais.
f/.2.K%″ブル4腸′ο4α′均ルsα喀″

“
θり〃θs η′1塑堕・

Sukurta funkcionali poilsio erdve II auk5to foje: vietos skaityti, Zaisti stalo Zaidimus, stalo

tenis4, pailseti ant kilimelio ar pasedeti ant minkin4iq laiptl1.
Mokiniai, Mokiniq tarybos sprendimu, dali le5q, surinktq ,,Pyragq dienos" metu skyre

paremti beglobiams gyviinams, naujo miuziklo dekoracijoms, sedimoms vietoms IV a.

irengti (patys siuvo pagalveles).
Dallvauta projekte kuriant Fablab: 2019 m. baigta irengti laboratorija ir nuo 2020 m.

sausio mokiniai pradeda veikl4.
Pasirengta sensorinio kambario irengimui.

IV. 3. Stiprinti prevencine veiklg.

Olweus programos igyvendinimas: dalyvauta joje 2009 m., pratgstas programos taikymas
2017 m' 2019 m. tapome sertif,rkuota Olweus mokykla. Patydiq skaidius mokykloje,
remiantis 2019 m. rudens duomenimis, liko toks pats, kaip ir 2018 m. rudens, - 17 proc.

Darbo grupes, rengusios sitilymus patydiq maZinimo klausimais ir nuobaudq kopeteles,

atsiZvelge ! mokiniq teiktus siulymus.
Vyresniq klasiq mokiniq klases valandeles maZesniems (Sausio l3-qq, per Vilniaus
gimtadieni, Kovo ll-q1q); talkino pradinio ugdymo mokytojoms netradiciniq ugdymo
dienq metu, VDM grupese.

Vaiko geroves komisijos veiklos tobulinimas. VGK posedZiai organizuojami 1 kart4 per
menesi. Bendradarbiaujant mokytojams ir tevams padedamos sprgsti problemos.

I ir 5 klasiq mokiniq adaptacijos veiklq tobulinimas. Kasmet tobulinama adaptacijos

laikotarpio veiklq sistema. Skaityti psichologes prane5imai tevams kiekvienos 1, 5 klases

tevq susirinkime.
lV.4. Skatinti mokinius dalyvauti dekoruojant molryklos erdves,

o Kas menesikeidiamos vaikq darbq ekspozicijos ivairiose progimnazijos erdvese.
o frengtos ir nuolat priZilrimos ,,Zaliosios" erdves: Zoleliq lysve, prieskoniq lysve,

dendrologinis takas, Kneipo takas.

II SKYRIUS

M[ETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusirl metq veiklos rezaltatai

Metin6s
uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir j11

rodikliai

2.1.Iniciluoti

nall'0

proginlnazUOS

Itraukiant

bendruolllen9

igsigryninti

proglnlnaz」 OS

. Suburti bendruomenes
narius bent 3
susitikimams ir aptarti
biisimq metq

2019-01-02 Mindaugo
Vidugirio konsultacija apie
mikroklimato stiprinim4,

MIKSLAS. Puoseldiame sausia ir darnia aplinka.
J/f.ZαJたノ′お SνS′′α″J“ηJ″ ′αおッλJ″ visiems bendruomend s nariams.



strateginio
plano rengim4.

savitum4
atspindindi4
filosofij4, apibrlLti
strategines kryptis.

progimnazijos
filosofij 4, strate gij 4.

)o9-os-zq Sar[no
Dignaidio konsultacij a

apie strategini planavim4,
4 administracijos
strateginio planavimo
sesijos: aptarta
progimnazij os fi losofij 4
strategii4 siekiai.

. lki2020 m.lapkridio
men. sukurti nauj4
progimnazdos
strateginio plano
projekt4, teikti derinti
Svietimo istaigos
savininko teises ir
pareigas

igyvendinandiai
instituciiai.

2019-12 parengtas
projektas,
svarstomas su ivairiais
bendruomenes nariais
(tevais vasario mdn.,
mokytojais).

2.2. Tobulinti
progimnazijos
veiklos
kokybes

isivertinimo
proces4, pletoti
dubmenimis
gristo valdymo
kultur4
progimnazijo-
je.

Progimnazijos
veiklos kokybes

isivertinimo darbo
grupes veiklos
tobulinimas.

. Suorganizuoti bent 3
progimnazijos veiklos
kokybes isivertinimo
darbo grupes nariq,
mokytojq tarybos narirl
susitikimus su NMVA
specialistais.

2018-11-29 pasira5lta
mokytojq mokymosi
programos ,,Mokyklos
veiklos kokybes vadyba ir
isivertinimas"
organizavimo sutartis su

NMVA mokyklq

isivertinimo skyriaus
specialistais.

|vyko 4 susitikimai
siekiant iSsigryninti
veiklos tobulinimo krypti.

. Iki 2019 m. vasario
men. visi
progimnazijos veiklos
kokybes isivertinimo
darbo grupes nariai
moka naudotis IQES
online klausimynq
kurimo sistema.

fvyko Laimos Gudaites
mokymai apie
instrumentq, sukurtq IQES
online platformoje,
naudojim4 ugdymo
procese.
Visi progimnazijos veiklos
kokybes isivertinimo
darbo grupes nariai
i5moko naudotis IQES
online klausimynq kurimo
sistema.

. Veiklos kokybes

isivertinimo anketq
rczultatai anal izuoj am i,
apie juos diskutuojama
bent 3 progimnazijos
bendruomenes nariq
susirinkimuose
(darbuotoj ai, mokiniai,
irl tevai).

I s ivertin imo rczultatai
aptxti su mokiniq tevais
(2019 m. vasaris), su

mokiniais (2019 m.
vasaris), su mokytojais
(2019 m. I pusmetis).

2019 m. birZelio men.
parengta ir pavie5inta
informaciia mokyklos



tinklalapyje apie NMPP
rezultatus.
2019 m. vasario men.
informacija apie NMPP ir
OLWEUS tyrimq
rezultatus pristatlrta per
klasiq tevq pirmininkq ir
klasiq vadovq
susirinkimus.
2019 m. rugpjudio men.
aptarti RM projekto tyrimo
rczultatai, rugsejo men.
dalyvauta RM mokyklq
susitikime, aptariami
projekto rezultatai.
2019 m. gruodZio men.
pasidalinta TIMSS tyrimo
rezultatais su matematikos
ir gamtos mokslq
mokytojais.

Tyrimq rezultatai -
pagrindas
duomenimis
gristai valdymo
kulttirai kurti,
ugdymo procesui
organizuoti:
aptariamos
stipriosios ir
tobulintinos sritys,
pagal duomenis
numatoma
kryptingai dirbti,
kad biitq pasiketi
geresni rezultatai.

. Duomenq i5vadomis
remiantis planuojama
2019 metq veikla (I
pusmedio veiklos plano
korekcija,Il pusmedio
veiklos planas).

Apklausos mokiniams ir
mokytojams sukurtos ne

tik su IQES online
sistema, detaliai
i5analizuotos ir su klasiq
vadovais aptartos veiklos
ataskaitos.
I5sigrynintas veiklos
tobulinimo rodiklis -
klases valdymas.
2019 m. birZelio men.
NMPP r ezultatai pri statlti
direkciniame susirinkime,
ataskaitomis pasidalinta su
mokytojais, kurie
remiantis reztltatais
planavo priemones per
MG susirinkimus.

. Klasiq vadovai,
supaZindinti su
svarbiausiq
progimnazij oj e atl iktq
tyrimq rezultatais,
pristato juos klasiq tevq
susirinkimuose.

Klasiq vadovq MG veikla
tapo efektyvesne:
suorganizuoti 3

susirinkimai dalij antis
gerq)q patirtimi;
bent kart4 per 2 menesius
klases vadovai gauna
aktualio s informac ij o s,

rengiantis tevq
susirinkimams, tevai
informuoj ami apie veikl4
progimnazijoje.
Tevq susirinkimuose
pristatS4i Olweus tyrimo,
NMPP ataskaitq,



progimnaz ij os pazangos

i s ivertin imo r ezultatai.
. Mokytojai, remdamiesi

tyrimq reztiltataii,
pasirenka bent po I
priemong per pusmeti
darbui su mokiniais ir
priemones taikymo
rezultatus pristato
metodines grupes

susirinkime.

AtsiZvelgdamas iNMPP
rezultatus kiekvienas
mokytojas kele savo metq
uZdavinius, kurie aptarti
dukart per metus
individualiame pokalbyje
su administracij os atstovu.
MG susirinkimuose
nagrineti tyrimq r ezultatai,
priimtos veiklos
tobulinimo gaires.

2.3. Gerinti
progimnazijos
kolektyvo
mikroklimat4,
formuoti
bendradarbiau-
jandi4 ir
besimokandi4
komand4,
stiprinti
mokytojq ir
inokiniq
bendradarbia-
vim4.

Mokymosi,
kulmrine ir kita
neformali
mokytojq ir
personalo veikla
komandai burti.

. Organizuoti bent 2
mokyrnq sesijas -
formuoti
bendradarbiaujandi4
progimnazijos
darbuotojq komand4.

Organizuotos 2 mokymq
sesijos ,,Leanvadybos
sistemos diegimas
progimnazijoje" (20 19 m.
balandis, 2019 m.
gruodis), prof. dr.
Modestas Gelbuda.

. Organizuoti bent 2

skirtingas neformalias
darbuotojr4 i5rykas.

Organizuotos 2

neformalios edukacines
i5vykos (Zarusai, Ryga) ;

susiburta progimnazij os
de5imtmedio Sventeje
(20 19 - I 0 -22), tradicinej e

adventinej e popietej e.

Visus metus i5laikytos
bendravimo pertraukos
mokr,toir] kambaryie.

Darbuotojq
poreikiq, ltikesdiq
aptarimas
tobulinant
organizacijos
procesus.

. Sukurta individualiq
pokalbiq su kiekvienu
darbuotoju sistema.

Individualus pokalbiai su
kiekvienq darbuotoju
vyksta dukart per metus
(2019 m. birZelis,
2019 m. gruodis).
Visi mokytojai, vadovai
pildo refl eksij os dienora5ti
bent kart4 per menesi.

. Sukurta naujr+

darbuotojq ivesties
sistema.

2019 m. rugpjfrti parengta
instrukcija (pagrindines
progimnazij os taisykles,
apra5ai, susitarimai ir pan.)
nauj iems darbuotoj ams.
Kiekvienam naujam
pedagoginiam darbuotojui
pirmq jo darbo dien4 iteikti
prisijungimai prie el.
dienyno, i5siqstos
prioritetines progimnazij os
tvarkos, dokumentq
Sablonai.
Apie kiekvienqnauj1
darbuotoi4 kolektyvas



informuotas lai5ku el.
dienyne.
14 ivadiniq pokalbiq vyko
su kiekvienu pradejusiu
dirbti darbuotoju,
pakartotiniai pokalbiai
praejus menesiui nuo
darbo pradZios adaptacijai
aptafii.

. Patobulintamentoriq,
kuratoriq veiklos
sistema.

Metq pradZioje skirti
mentoriai kiekvienam
naujam darbuotojui. Vyko
pokalbiai su mentoriais
apie naujq darbuotojq

lsitraukim4 ! kolektyv4,
adaptacij q len gv i nand i as

priemones.
Lean
metodologijos
diegimo pradLia.

. Lean metodologijos
diegimo mokymai
(bent 2) darbuotojams
ir pradeti taikyti
metodai procesq
kokybei uZtikrinti.

Sukurta Lean koordinacine
grupe.
Visi darbuotojai isitrauke i
ugdymo komandas, kurios
veiks nuo 2020 m. sausio,
teiks siiilymus veiklai
tobulinti.

Kolegialus
griZtamojo rySio
sistemos kiirimas ir
jos taikymas.

. Kartu su mokytojq
komanda sukurta ir
pradeta taikyti
kole gialaus griLtamoj o
rySio sistema.

Sukurta kolegialaus
griZtamojo rySio sistema.

. Suorganizuotas bent
vienas susitikimas su
atstovais i5 mokyklq,
kuriose sekmingai
taikomas kolegialus
griZtamasis rySys.

fvyko vizitas i Siauliq

,, Salduv0 so' pr o gimnazijq,
kurioje dalyasi patirtimi
ugdymo proceso
organizavimo, kolegialaus
griZtamojo rySio
klausimais.

. Tobuleja klases
valdymo pamokose
kokybe: susitariama,
kas yra klases
valdymas, numatomi
pirmieji Zingsniai,
kokio pokydio tikimasi.

Susitarta, kas yra klases
valdymas (isivertinimo
grupe suktire iliustracij4),
mokyojai i5sikele 5i4 sriti
kaip tobulintin4, nusimate
Zingsnius, pokydio
rezultatus.
Susitarimai del taisykliq
laikymosi, jo matomos
visada visiems.

3.4. Siekti

itraukiojo
ugdymo -
visapusiSkos
mokinio

Visq progimnazijos
darbuotojq
supaZindinimas su

ltraukiuoju
ugdymu.

. Organizuoti mokymus
apie itraukqjiugdym4.

Progimnazij os pagalbos
mokiniui specialistai
parenge medLiagq
mokytojams apie mokiniq
itraukti.



asmenybes
brandos,
individualias
galimybes
atitinkandiq
mokymosi
pasiekimq ir
nuolatines jq
paZangos.

. Pateikta paraiSka
projektui ,,Renkuosi
mokyti - mokyklq
kaitai!" ir tgsiamos

itraukiojo ugdymo
filo sofij a grindZiamas
veiklas.

Pateikta parai5ka
projektui, tadiau neradus
mokytojo progimnazija
netgse dalyvavimo
projekte, bet projekto
veiklos tgsiamos, o veiklq
prioritetas - itraukusis
ugdymas.

Mokiniq paZangos

stebesenos
sistemos
tobulinimas ir
taikymas.

. Patobulinta mokiniq
paZangos stebesenos
sistema ir kryptingai
taikoma.

2019 m. rugsejo 24 d. 
.

inicijuoti mokymai apie
VIP elektronines sistemos

,,Eduka" dienyne
naudojim4, stebint
mokiniq paLangq
(dalyvavo 54 mokltojai),
2019 m. gruodZio men.
MG susirinkimuose
nutarta prie5 kontrolinius
darbus skirti mokiniams
VIP anketas.
Efekqvesnis mokiniq
paZangos ir pasiekimq
stebejimas pradinese
klasese: visi mokytoj ai
naudoja bendr4 visiems
pradinukams paZangos ir
pasiekimq stebejimo
sistem4, atsiZvelgiant i
progimnazij oj e sukurt4
tvarkos apraS4.

. Remiantis kart4 per
menesi teikiamais
.mokiniq paZangos

stebejimo duomenimis,
su klasiq vadovais
planuojamos
priemones,
padedandios mokiniui
pasiekti auk5tesniq
rezultat.4.

2019 m. kovo, balandZio,
geguZes, spalio, lapkridio
ir gruodZio mdn. su

kiekvienu 5-8 klasiq
vadovu aptartosjq
aukletiniq paZangos

stebejimo kreives (80
individualiq pokalbiq).
Su klasiq vadovais
aptartos intervencijos
kiekvienam mokiniui,
kuriam tuo metu i5eina
neigiamas paZymys (nuo
2019-09103 mokiniq
afrejai, i5 jq 33 pasikartojo
daugiau nei I men. i5

eiles).
Pagalbos Zemq
pasiekimq (ir
specialiqiq
ugdymosi poreikiq)
mokiniams
sistemos kiirimas.

. Sukurta pagalbos Zemq
pasiekimq (ir SUP)
mokiniams sistema.

fvyko reguliariis pagalbos

mokiniui specialistq
susitikimai su mokytoj ais
(mokslo metq pabaigoje,
pradZioje, metams

ipusejus).



10

) ar iも dalies dOl

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos
buvo atlikta veiklos

buvo

Inicij uota diskusij a del
visokeriopos pagalbos

mokiniams teikimo.
Pradetos kurti ivairiq
dalykq diferencijuotq
uZduodiq portfelis.
Mokytojai padejejai
skiriami pagal dalykus
auga SUP mokiniq
mokymosi kokybe.

. Konsultacijq sistema
naudojama mokiniq
paZangai skatinti.

5-8 klasiq bendras
paLymi4 vidurkis lyginant
2018-2019 m. m.I ir II
pusmedio rezultatus
padidejo 0,32 (I pusmetis

- 8,34,II pusmetis - 8,66t

PrieZastys, rizikosUZduotys
2.1.
2.2.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo veiklai

3.1. Ugdyti asmenybg,
gebandi4 mokytis ir
bendradarbiauti.

. Dalyvaudami projekte ,oRenkuosi mokyti - mokyklq kaitai!" dideli
demes! skyreme itraukiojo ugdymo paradigmai aptarti. Tai
suformavo poreiki tgsti dalyvavim4 projekte ir isitraukti kitq metq

uZduoti - pletoti itraukiojo ugdymo filosofrj4 progimnazijoje.
. [sitraukeme iRM mokyklq alumnq veikl4- vykome i Siauliq

,,Salduv6s" progimnazij4 dalytis patirtimi.
. Dal),rravome Vilniaus miesto savivaldybes inicijuotame projekte

,,Atvirq techniniq k{irybiniq dirbtuviq Fablab3 steigimas Vilniaus
mokyklose". Turime galimybg pasiiilyti mokiniams mokytis
modernioj e laboratorij oj e.

. Nuo 2Ol9 m. spalio men. progimnazijoje dirba kaniterapijos

specialiste - tobulinama mokiniq ltrauktis, gerinami skaitymo
gebei imai, gerinama mokiniq emocine savij auta

3.2.Ugdyti lyderystg,
verslum4, skatinti
mokiniq savirai5k4.

. Nuo 2019 m. geguZes 15 d. Vilniaus 5v Kristoforo progimnazij a

lgyvendina,,The Duke of Edinburgh's International Award" (DofE)

tarptauting program4, siekdama padeti septintq-a5tuntq klasiq
mokiniams pasiekti asmeniniq iS5[kiq, dalyvauti savanorystes

veikloje, tobulinti pasitikej im4 savimi, i5tvermingum4, atsakomybes

lr bendruomenei.

3.3. Puoseleti saugi4 ir
damiqaplink4.

. Nuo 2019 m. progimnazij a tapo sertifikuota Olweus mokykla.
vardas rei5kia, kad mokykla atitinka saugios mokyklos standart4

pagal Olweus projekt4.
. 12 progimnazijos mokytojq dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybes

visuomenes sveikatos biuro organizuoto projekto ,,Vilniaus miesto

ar rajono bendrojo ugdymo mokyklq darbuotojq gebejimq

stiprinimas visuomenes psichines sveikatos srityje" ilgalaikiuose

mokymuose (20t9-ll-2020-02) ir susibiire i psichines sveikatos

stiprinimo kompetenciiq proiekto
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o2019 mctais baiga irengi■inkcionali poilsio erdve II aukSto,kur

galima ir skaitメi,ir 2aisti stalo 2aidimus,ir paudё ti Йaidziant stalo
tenis4 ar kJ. Laidimus, ir pailseti sedint ant minld tryi q laiptry

veiklos uZd buvo ir rezultatai

III SKY]RIUS

PASIEKTu REZULTATu VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIIⅦ ASIR
KOMPETENCIJu TOBULINIMAS

5。 uZduotis

6。 Kom kurias lobulinti

6。 1. lr

6.2 istaigos struktiiros, procesq, i5tekliq valdymo (formuoti ir igyvendinti veiksming4
personalo politik4, uZtikrinandi4 ugdymo ir mokymosi kokybg, taikyti Siuolaikinius vadovavimo
metodus)

∴l '_」 g/,/riu; d&ln-zr-d,o
ヽ

一沈イ

「
一

(Svietimo lstaigos vadovo pareigos)

J 0

ir pavarde)

IV SI(｀YRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMASIR SIULYMAI

(dda)

si■ lynlai7
F ′ r  , で｀

あ形多″ν

髪整鯵を多

′

′ ´

(mokykl oj e - Uolytte++aryUos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoj
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

e―

Pasiekti r ezultatai ir jq
rodikliaiSiektini rczultatai

Rezultaq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustat5rtos

uZduotys ivykdytos)

UZduotys

4.1.

4.2.

PaZymimas atitinkamas
langelisUZduodiq ivykdymo apra5ymas

5.1. UZduotys irykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Labar gerai I
5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E

Patenkinamai E5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
5 .4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde) (dtta)

′



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sinlymai, /a&a*' /ttfrz

Diana Petkinienё
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"heo - 04, -4?
(data)(Sviet?0o istaigos savininko teises ir

pareigas iglvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

VS:KYRIUS
KITu M:ETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLiIノ Ⅱ

9. Kitq metq uZduotys
ne inazlau 3 irne

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos

uZduot-vs iv-vkdylqq)
UttduOWS

. Dalyvaujame ,,Mokyklq pripaZinimo sveikat4
stiprinandiomis mokyklomis ir aktyviomis
mokyklomis" programoje, kad taptume sveikat4
stiprinandia mokykla.

. Bendradarbiaujama su mokiniq tevais, priimami
susitarimai del mokiniq sveikatos puoselej imo.

. Mokinitl sergamumo rodiklis mailja 5 proc.

. Mokiniq lankomumo rodiklis gereja 10 proc.

Mokiniq fizines
sveikatos igtidzir+
stiprinimas.

. Teikiama parai5ka projektui ,,Renkuosi mokyti -
mokyklq kaitai!" ir tgsiamos ltraukiojo ugdymo
fi losofij a grindZiamos veiklos.

. |sitraukiama ! socialinio ir emocinio ugdymo
LIONS QUEST program4 ,,PaauglYstes
kryZkeles".

. Or ganizlojami programos,,Lions Questoo ivadiniai
mokymai 5-8 klasiq vadovams.

. Socialinio emocinio ugdymo pamokos itraukiamos
i 20201021 m. m. pamokq tvarkara5ti.

. Tobulinama pagalbos mokiniams ir mokyojams
teikimo sistema.

. Mokiniq savijautos rodiklis gereja 5 proc.

. Mokiniq konfliktq maleja 3 proc.

. Sociometrinis tyrimas rodo, kad progimnazijoje l0
proc. maZe.la atstumtq mokinirtr.

9.1" Siekti

itraukiojo ugdymo
uZtikrinant mokinio
gerov9,
individualias
galimybes
atitinkandiq
mokymosi
pasiekimq ir
nuolatines jq
paZangos.

Mokiniq socialiniq
emociniq
kompetencijq
ugdymas.



13

Mokiniq mokymosi
pagal interesus,
pomegius,
galimybes
skatinimas.

. Kiekvienas mokinys renkasi metq projekto tem4:
suteikiama galimybe pasirinkti darbq pagal
pomegius, interesus.

. Savanorystes'' skatinimas (socialiniq pilietiniq
valandq prasme) - galimybe veikti naudingai.

. Sukurtas ivairiq dalykq diferencijuotq uZduodiq
portfelis: suteikiama galimybe patirti sekmg
kiekvienam.

. Mokiniq savirai5kos skatinimas: teikiama
kryptinga pagalba rengiantis konkursams,

olimpiadoms, kt. renginiams.

9.2. Gerinti
ugdymo(si)
pasiekimus siekiant
individualios
besimokandiojo
paZangos.

Mokiniq
individualios
paZangos

stebesenos
sistemos
tobulinimas ir
sistemingas
taikymas.

. Patobulinta mokiniq individualios paZangos

stebesenos sistema taikoma reguliariai.
. Remiantis kart4 per menesi teikiamais mokiniq

individualios paZangos stebejimo duomenimis, su

klasiq vadovais planuojamos priemones,
padedandios mokiniui pasiekti auk5tesniq
rezultaia4.

. Konsultacrjtl (ir tiksliniq) sistema naudojama
mokiniq paZangai skatinti: dalyvauja bent 20 proc.

mokiniq, siekiandiq asmenines paLangos.
. Ugdoma mokejimo mokyis kompetencija:

mokome mokinius kelti mokymosi uZdavinius
kiekvieno dalyko pamokose igalindami juos tapti
atsakingus uZ savo mokym4si.

GriZtamojo rySio
teikimas gerinant
ugdymosi
pasiekimus.

. Organizuojami mokymai mokytojams apie
refleksij4, griZtamqi ! ry5i.

. Efektyviai iSnaudojama klases vadovo valanda
aptariant mokiniq paLangq ir pasiekimus.

. Teikiamas griZtamasis rySys po kiekvieno
kontrolinio darbo el. dienynu numatant mokymosi
krypti.

. Kuriamas mokinio refleksijos lapas siekiant
i5mo$rti mokinius lsivertinti, skatinant mokymosi
motyvacijq.

. Pagrindiniq dalykq (lietuviq kalbos, matematikos,
uZsienio kalbos) mokiniq mokymosi pasiekimai
auga bent 2 proc.

Skaitymo gebejimq
ugdymas.

. Priimami susitarimai del skaitymo gebejimq
ugdymo per visq dalykq pamokas.

. Pradinirl klasiq mokiniq skaityno gebejimai yra
pagrindinio lygio (ne daugiau kaip 5 proc. l-2,5
klasiq mokiniq - patenkinamo lygio).

. Susitariama del tevq itraukimo ugdant mokiniq
skaitymo gebejimus.

. Progimnazijoje vykdomq patikry, NMPP rezultatai
auk5tesni bent 2 proc.



9.3. Gerinti
progimnazijos
kolektyvo
mikroklimat4,
formuoti
bendradarbiaujan-
Ei4 ir besimokandi4
komand4.

Mokymosi,
kult[rine ir kita
neformali
mokytojq ir
personalo veikla
komandai burti.

. Organizuoti bent 2 mokymq sesijas - formuoti
bendradarbiaujandi4 progimnazijos darbuotojq
komand4.

. Organizuoti bent 2 skirtingas neformalias
darbuotojq i5vykas.

. Ugdymo komanda, atsakinga ui: mokytojq
bendradarbiavimo kulttiros stiprinim4, teikia
sitilymus tolesniam tobulinimui.

Darbuotojq
poreikiq, lukesdiq
aptarimas
tobulinant
organizacijos
procesus.

. Taikoma individualiq pokalbiq su kiekvienu
darbuotoju sistema.

. Sukurta ir taikoma naujq darbuotojq ivesties
sistema.

. Taikoma mentoriq, kuratoriq veiklos sistema.

Lean
metodologijos
diegimas.

・ Organizuaami Lean metodologjOs diegimo
mokymai(be■ 2)daめuotaams.

o T9siamas Lcan mctodЧ  taikymas procesЧ  kokybei
uztikrinti.

9.4. Stiprinti
mokytojq ir
mokiniq
bendradarbiavim4.

Kolegialus
grlZtamojo rySio
sistemos kiirimas ir
jos taikymas.

. Taikoma kolegialaus griZtamojo rySio sistema.

. Praejusiais metais i5sigrynintas veiklos tobulinimo
rodiklis klases valdymas. Tobuleja klases
valdymo pamokose kokybe: kiekvienas mokytojas
planuoja savo veikl4 siekdamas pokydio.

. Siekiama mokytojq igalinimo, ugdoma sifllymq
kultura: ugdymo komandos, besirupinandios
mokiniq geroves uZtikrinimu, itraukiuoju mokiniq
ugdymu, mokytojq bendradarbiavimu, teikia
siDlymus, numato prioritetus, igyvendina.

. Ugdomas tikejimas kiekvieno vaiko sekme:
priimami mokyojq ir mokiniq susitarimai, kaip
ugdyti mokymosi motyvacij4 ir siekti mokytojq ir
mokiniq bendradarbiavimo.

. Mokiniq ir mokytojq bendradarbiavimo rodiklis
gereia 5 proc.

14

10. Rizika, kuriai esant nustafytos uZduotys gali biiti neilykdytos (aplinkybOs, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo vadovu

ffi.i.
parei gas !gyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

dou -oa-/gt/
(para5as) (vardas ir pavarde) (dtta)

SusipaZinau.

Qびん。そんし' 't* &;',kieec' Wo*ruAll

To-.-mogiskiejifalitoriai(nedarbingumas,specialistqtrukumas,kitosaplinkybes)
10.2. Teises aktq kaita.

lo。3dNsn盛孤〕ぶ0癬n,認nmsⅣ imas.Laiku nettteiha inansinё s apskaitos pagalba.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

磁rl

ir pavarde) (dda)


