
VILNIAUS,,SIETUVOS( PROGIMN AZIJ A

DIREKTORE DAINA VALACKIENE

METU VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

I tikslas: KOKY UGDYMAS (IS) VISIEMS.
I uidavinys: mokytoiu ir vadovu kompetencii

1. 2019 metais progimnazijos pedagogai, vadovai, pagalbos valkui specialistai kele kvalifikacij4 projektq
veiklose, progimnazrjos organizuojamuose , pagalporeiki padiq pasirinktuose mokymuose.
Kvalifi kacij os kelimui skirtos 23 47,5 valandos.
2.2019-12-18 ivyko atestacijos posedis. Atestuoti keturi mokytojai vyresniojo mokytojo kvalifikacinei
kategorijai.
3' 2}lg-)3-22organizuota integruotq veiklq diena,ku Organizuotor Z irt.g*otos veiklo, kurtr-s,
Vi
4.2019 metais pravesta 24 integruotos pamokos 1-8 klasese ir 7 integruotos neformalaus ugdymo veiklos.

ilnius. lm. ltlveikla/dokumentai/
2 uLdav lanavimas.
| ' 2019-05- 10 isak. V-85 sudaryta darbo grupe parenge Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos 2019-2020 ir
2020-2021m. m. pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos-I dalies bendr4jiugdymo

I
pran4.

o padej ej ai, specialusis pedagogas, logopedas,
mnazijoje ugdosi 49 specialiqjq poreikiq mokiniai.
mi mokiniai, turintys specialiqjq poreikiq, 2019

3.2019 m. ivyko 8 Vaiko geroves komisijos posedZiai, kuriq metu aptartos mokiniq ugdymosi irlar elgesio
problemos, priimti sprendimai del tol 2019 metai. iS ui.o buvo parengti63 ra5tai: 5l_
kitoms institucijoms ir 1l lai5kq arba
4. Namq mokymas 2019-01-06 men. m ir nuo 2}lg_09 men. trims 1_g klasiq mokiniams.
5' Mokyklos e. puslapyje registruojamas mokiniq dalyvavimas ivairiuose konkursuose, renginiuose.
2019 metais Siame registre uzfiksuota 89 mokiniq dalyvavimo atvejai.

mokytojq ir mokiniu veiklos pamokose.
3 uidavinys: Ugdymo kokyb6s gerinimas, taikant ivairius mokymo metodus,IKT, pritaikant ivairiasugdymosi erdves.

mokyklq veiklos tobulinimas", projektas,,Mokiniq talpusavio mokymasis ir mokytojq UenAraiimas:
grupines dinamikos galimybes matematikos mokyme ir mokymesi" grupinio metodo taikymas Damo

1. Progimnazijos logopedas ir specialusis pedagogas apie 5 proc. savo veiklos laiko sekmingai naudojo
IMO LEARN interaktyvius kubus darbui su specialiqjq por"itiq turindiais mokiniais.
5 proc. pradiniq klasiq mokytojq naudoja interaktyvius kubus savo veiklose.
2' Projekto ,,Renkuosi mokyti - mokyklq kaitai" veiklose dalyvauja 95 proc. pedagogq ir pagalbos mokiniui
specialistq.
3-. Organizuoti dveji mokymai progimnazijos pedagogams: 2019-06 "Pozityvtis ry5iai organizacijoje" ir
2019-08 ,,Patirtiniu refleksyviu ugdymu paremti bendradarbiavimo ir komuniku.i.lo, koripetencijq
mokymai".
4. Sekmingai igyvendinamas ES priemones 09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo



DZiugina gauti rezult atai - pagerei g matematiko s pasiekimai.

4 uidavinvs: Kiekvieno mokinio asmenin6s paZanqos siekis.

l. Apie kiekvieno mokinio asmening pailangqkalbeta mokytojq susirinkimq, posodZitl, metodiniq bureliq
susirinkimq metu. Sudaryta darbo grupe 2018-10-12 [sak. Nr. Y-124, kuri, nagrinejo mokinio individualios
paZangos moduli TAMO dienyne, domisi mokytojq patirtimi, flanuoja parengti ir pasifilyti mokyklos
pedagogams mokiniq individualios paZangos vertinimo projekt4 2020 metais.
2. Stebetos 1l neformaliojo ugdymo veiklq. Kartu su bUreliq vadovais kalbeta kaip kiekvienam vaikui
patirti sekmg, kaip mokiniai skatinami dZiaugtis ir vertinti savo ir kitq darbus, pasiekimus bei paZang4.

Mokslo metq pabaigoje i5analizuotos mokiniq pasiekimq ataskaitos.
2019 metais neformalaus ugdymo veiklas vykde 23 i5 mokinio krep5elio apmokami btreliai, kuriuos lanke
492 mokiniai. Veiklas vykdo 16 nefinansuojamq biireliq, kuriuos lanko iki 250 mokiniq.
3. Organizuota 13 1 edukacine, koncertine i5vyka.
4. Vyko 18 netradicinio ugdymo pamokq.
5. Mokiniai dalyvavo 25 konkursuose, olimpiadose, parodose.
6. 100 proc. mokiniq dalyvavo kulturos paso renginiuose. Organizuota l4 edukaciniq renginiq. Panaudotos
visos mokyklai skirtos leSos. I

2 tiKslas: BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS TARP VISU BENDRUOMENES NARIU.
I uidavinys: Visq bendruomends nariq bendradarbiavimo
bendruomenis nariu socializaciios.

stiprinimas, siekiant s6kmingos visq

1. Sudarytos 5 darbo grupes dokumentams rengti. 
I

2. Mokiniq tevai vede 5 pamokas ir 8 veiklas savo darbovieteje ar progimnazijoje.
3. Aptartos neformaliojo Svietimo veiklos su Mokyklos tarybos pirmininku, mokiniq tarybos nariais, btireliq
vadovais, mokiniq tarybos koordinatore (pasitarimas 2019-06-12). Atlikta mokiniq neformalaus ugdymo
poreikiq apklausa. I5analizuotos biireliq vadovq pateiktos nefolmaliojo Svietimo veiklq ataskaitos.
4.2019 metq Seimq Sventeje geguZes menesi. Jie vyko mokiniq ir teveliq darbq, kepiniq, rankdarbiq muge,
kurios metu surinktos le5os skirtos RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai, asociacijai. Surinkti 735,28
eurai.
5 savivaldybes inicijuotam ,,Atvirq techniniq
k . Projekto veiklos: i5maniqjq Zaislq
k
eurai. Gautas dalinis finansavimas. Projektas ivykdyt
6. Dalyvavimas Kompiuteriukq paramos fondo organ
Tikslas: panaudojant mikrovaldiklius BBC Micro:bit
Projekto veiklos: mokymai mokytojams, integruotq pi
7. Teikta parai5ka VSPC skelbtame ir Vilniaus m. savivaldybes dalinai finansuojamame ,,Atvirq techniniq
ktrybiniq Fablab dirbtuviq steigimas Vilniaus mokyklose" konkurse. Gautas finansavimas. Vyksta
dirbtuviq ik[rimas. Vyko mokytojq ir mokiniq mokymai.
8.Teikta parai5ka ir progimnazijakaip partneris dalyvaus ERASMUS+ KAl programoje Asmenq
mobilumas mokymosi tikslais KA101 - Bendrojo ugdymo darbuotojq mobilumas, forma ID KA101-
BFD05488. Projektas ,,Vaikai, turintys specialiqiq ugdymosi poreikiq - mokymas (is) neZino ribq".
Projekto partneriai: Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazija, Vilniaus sutrikusio vystymosi kUdikiq namai.
Veiklos: darbo stebejimo praktikos Jungtineje Karalysteje, Pranciizijoje, Graikijoje ir Italijoje.
9. Teikta parai5ka vie5osios istaigos ,,Humana People to People Baltic" ir UPC socialines partnerystes
programoje ,,Valgyk protingai". Progimnazijos projektas ,,Sveika mityba - sveikas a5". Projekto veiklos:
maisto gamyba, stendq rengimas, paroda, vai5es seneliq namq gyventojams.
Gauta parama 4000 eurq. Projektas ivykdytas.
Visa informacija apie dalyvavimq projektuose talpinama progimnazijos svetaineje
http ://www. sietuvos.vilnius.lm.ltlcategory/proi ektai/
2 uidavinys: Ry5iq
stiprinimas.

tarp vaikq, tdvq ir mokytojq, uZtikrinaniiq ugdymo tikslq igyvendinimq,

1.2019 metais ivyko 8 Vaiko geroves komisijos (VGK) posed{iai, kuriq metu aptartos mokiniq ugdymosi
irlar elgesio problemos, priimti sprendimai del toli resniq veik$mq.



2' Nuo 2019-10-14 vyksta strukttiruotos tevystes igudZiq STEP uZsiemimai mokyklos tevams, taip pat

vaikq tevai, Ketvirtadieniais vedami uZsiemimai PSC patal
dalyvauti mlsq mokyklos mokiniq tevai.

12-17 metq paaugliq tevams, kur kviediami

3.2019-09-09 organizuotas bendras 5 klasiq mokiniq tevq ir
tvarkas mokykloj e, vertinimo sistem4, mokytoj ai apLv elge
sistem4.
4. Socialinis pedagogas antradieni veda socialiniq emociniq
trediadieniais pradiniq klasiq mokiniams.

q uZsiemimus 5-8 klasiq mokiniams,

5. Vykdomas socialiniq-emociniq igUdZiq ugdymo projektas esu. Turiu. Galiu". Tikslas: Ugdyti
pilieti5k4 ir visapusi5k4 asmenybg: darbas su vaikais, kuriq su gs gebejimas mokytis. Projekto veiklos:
socialiniq-emociniq igUdZiq uZsiemimai tevams ir mokiniams, iniq-paZintiniq Zygiq organizavimas.
6. Progimnazija dalyvauja VSf "Gebu" kartu su Vilniaus Psi ne pedagogine tarnyba vykdomuose
proj ektuose. Planuoj amos veiklos, siekiant igyvendinti
artimoj e aplinkoj e prevencij ai.

biniq organizacijqproj ekt4, skirtq smurto

7. Dalyvausime LR Sveikatos Apsaugos Ministerijos inicijuoto projekto ,,Vaikq ir paaugliq ltraukimas i
sveik4 ir aktyvq gyvenimo btid4" projekto veiklose. Projekto ti{slas: moketi suvaldyti emocijas, susidoroti
su stresu, Salinti itamp4, skatinti judeti.
8. Organizuotos s4moningumo didinimo menesio be patydiq vetklos: klasiq valandeles, susitikimai -
diskusijos, patydiq lygio tyrimas, kurybiniq uZduodiq atli organizuoj amos akcii os.

susirinkimas. Jo metu kalbeta apie
reikalavimus, savo dalyko vertinimo

9.2019 metais pasitelkus IQES Online Lietuva ins
mokymasis 1-4 kl., tevq apklausa,,Ugdymas ir mo
pamokos kokybg (5-8 klase), mokiniq apklausa apie
apklausa apie rusq kalbos pamokos kokybg (6-8 klase
kokybe (6-8 klase), 2019-06-19 Vidaus isivertinimo r
2 uidavinys: : Stiprios savivaldos kurimas.
l. Vyko 6 fstaigos tarybos susitikimai ivairiomis formomis. Nagrineti progimnazijai aktualiis klausimai.
ApZvelgtas mokyklos planavimas, teikta metq veiklos ataskaita r2 proc. i5laidq planavimas ir kiti.
2.2019 m. mokiniq taryba dalyvavo ivairiq mokyklos renginiq ruo5ime ir organizavime: Rugsejo 1-osios,
mokytojq dienos, projekte "Moterys kurusios ir kuriandios Lietuv4", pyragq dienos ir i5sipitdymo akcijos,
pradiniq klasiq mokiniq kino vakare, vyresniqjq klasiq mokiniq kino vakare, Kaledines labdaros muges,
Kaledinio renginio mokykloje, tarptautinis atvirukq keitimosi projekte "Christmas cards", Kaledinio
Sietuvos pa5to, keli mokiniq tarybos mokiniai atliko kaledinius skaitymus bibliotekoje, projekte "Misija
Laplandija 2019", renginiq foto sieneliq gamyboje, Tarybos i5vykos i Moletus ir Trakus, gyvtinq globos
namq lankymo ir maisto veZimo ir kituose.
Mokinir+ tarybos atstovai dalyvauja ir istaigos tarybos veikloje. [vyko 5 mokyklos tarybos posediiai.
4 uidavinys: Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas.
|,20l9-0l-07pasira5ytatri5alebendradarbiavimos
sutrikusio vystymosi kUdikiq namais.
2.2019-09-24 pasira5ytas memorandumas,,Ddl bendradarbiavimo igyvendinant Svietimo mainqparamos
fondo programos Erasmus*KAlOl projekt4 ,,Vaikai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq - mokymas (is)
neZino ribq" (dotacij os sutartis Nr.20 1 9-LT0 l -KA 1 0 1 -060405).,.
2019-11-12 ivyko teiktq parai5kq vertinimo posedis del dalyvavimo kvalifikacijos kelimo kursuose Italijoje
Progetto Crescere mokymq centre.
2019-11-18-22 mokymuose Italijoje dalyvavo 2 pedagogai ir specialusis pedagogas.
3.Vykdomas projektas ,,Renkuosi mokyti - mokyklq kaitai", socialiniai partneriai Vilniaus Silo mokyklos
bei VGTU licejaus. ftraukeme Vilniaus BirZi5kos gimnazijos moksleivius i integruotos veiklos dienos
veiklas.
4. Dalyvavome UPC programos,,Gamtamokslinio ugdymo programos 5-8 klasems" i5bandyme
dalyvavome iki2020-01-01, pasikeitus mokytojams tiketina, kad tai nesitgs.
5. Dalyvavome projekto ,,Neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq pletra" kUno kultUros ir fizinio aktyvumo
ugdymo edukacine veikla" viesinama mokyklos svetaineje.
6. Vykdytos veiklos bendradarbiaujant su muzikos mokykla,,LYRA": 2019-10-23 projektas,,Tegul skamba



Laisve !", skirtas Baltijos kelio 3O-mediui; 2019-05-22 edukacinis projektas vaikams ,,Pasaka muzikoje",
koncertas - paroda. Su muzikos mokykla dalinames patalpomis: nuo 2019 -09 men. muzikos mokykloje
vodamos pamokos, dirba du progimnazijos pedagogai; po pietq progimnazijoje dirba trys muzikos
mokyklos pedagogai.
7 . 2019-05-10 pasira3yta bendradarbiavimo sutartis - partnerio sutikimas su Vilniaus vaikq ir jaunimo
klubu,,Satrija" del dalyvavimo projekte ,,Jei aS bUdiau Vilnius".
8. Progimnazijos moksleiviai dainai dalyvauja seniiinijos organizuojamuose renginiuose.
9. Mokykla bendradarbiauja su kelioniq ir iSvykq organizatoriais:
UAB "Kiveda", VSf Trakq Svietimo centru, Vilniaus technologijq ir verslo profesinio mokymo centru,
Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centru, UAB ,,Pramogu vOias".
3 tikslas: ATVIRA IR SAUGI MOKYKLA. FUNKCIONALIOS, DTNAMISTOS UGDYMO(SI)
APLINKOS KURIMAS.
I uidavinys: Saugios aplinkos kiirimas.

1. Programos ,,Paauglystes kryZkeles" 5-8 klasese ir ,,Laikas kartu" 1-4 klasese integruojamos i klases
valandeles.
2.2019-12-12 ivyko VSl ,,Gebu" seminaras pradinukq tevams, dalyvavo 9 tevai, nors registravosi 21.
3. Erasmus+KA2 projekte ,,ATSPARUMAS (zuSELIENCE) - Europos prevencijos program4 2019
pavasari vykde psichologas su 8a ir 8b klasiq,2019 m. rudeni su 5a, 6c klasiq mokiniais.
4. SaviZudybiq prevencines valandeles ,,Netylek" " ivyko 2019-03 men. 8a ir 8b klasiq mokiniams,
2019-10-14 8a klases mokiniams.
5. 2019-10-16 oryanizuotos policijos pareigiiniq paskaitos trims septintoms klasems.
6.2019-09-23 ivyko 6-8 kl. bendras mokiniq, tevq ir policijos pareiguno susirinkimas, tema ,,Teisinis tevq
Svietimas".
7. S4moningumo menuo "Be Patydiq" - 2019 kovo menesi, dalyvavo visos klases, pagal atskirq plan?.
8. 2019-09-09 ivyko saugaus eismo pamokos visoms pirmoms klasems.
9. Organizuoti prevenciniai lyti5kumo uZsiemimai su "UZuovdja":
2019-03-24-antrokams,20l9-04-05-ketvirtokams,2019-11-18-antrokams,20l9-12-16-ketvirtokams.
10. 2019 m. pravesti 220 saugaus elgesio instruktaZai rengiantis i5vykoms. Rugsejo menesi visi mokytojai
vykde saugos instruktaZus klasese ir tai fiksavo TAMO dienyne.
1 l. 2019-1 1 men. vyko prie5gaisrines saugos pratybos progimnazijoje, civilines saugos mokymai
mokyklos darbuotoj ams.

2 uidavinys: Ugdymosi aplinkq modernizavimas.
1 . Atlikti patalpq remontai: 204, 104,203,213 kabinetuose, koridorius rtisyje prie 020 kabineto;
laiptines dalis irtisio patalpas ( prie "Lyros" iejimo), koridorius prie 007 kabineto, lauko laiptq aik5teles
prie centriniq vartq, 101 kabineto grindq dangos keitimas, sporto sales grindq remontas.
Pakeistos durys 102; 107; lll;204 kabinetuose.
2.Teikti parai5k4 Vilniaus m. savivaldybei le5oms elektros instaliacijos tvarkymui. Le5os neskirtos.
4. 003 kabinete irengti du buitiniai garq surinkejai.
6. Pakeisti mokykliniai baldai: ll0 kab., 107 kab., 106 kab., 129kab.,203 kab.
7. [rengti 20 1 8 metais isigyti projektoriai 21 6, 21 5, 204 kabinetuose.
8. Pagal numatytq planQ pakeisti 2018 metais isigyti kompiuteriai.
9. [rengta iranga Zaidimq kambariui, bet nuo 2020 metq atsisakyta Zaidimq kambario.
l0.Papildomai isigyti ir irengti projektoriai:104 kab., 007 kab., I23kab.
I 1. Irengtas projektorius aktq saleje.
2 uidavinys: Mokyklos aplinkos tvarkymas.
1, [rengta tvora prie ivaZiavimo vartl+.
2. Teikta parai5ka Vilniaus m. savivaldybei lauko Zaidimrl aik5teles irengimui, finansavimas gautas. frengta
Zaidimq aik5tele, keturi treniruokliai ir lauko klase.
2019 metais papildomai atlikta (papildomai gautomis ar savo turimomis l65os):
l.Nacionalinis visuomenes sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos leidimas-higienos pasas
2019-04-19 Nr. (10-11 14.2.1)LHP - t223
2.2019-11-26 atliktas visq progimnazijos darbo vietq profesines rizikos vertinimas.
Atliktas psichosocialiniq rizikos veiksnig vertinimas darbe. Tyrime dalyvavo visu progimnaziios pareisybiu



darbuotojai.
3. Pradetas Fablab dirbtuviq steigimas. Atlikti papildomi darbai 007 kabinete: perkelta 2l darbo vieta iS
informaoiniq teohnologijq kabinoto, atlikti elektros tvarkymo, interneto instaliavimo darbai , gaminti stalai
staklems ir kita.
4. Atlikti papildomi elektros tvarkymo darbai: Elektros ap5vietimas koridoriuje prie 020 kabineto, elektros
ap5vietimas 203 kabinete, centrinio iejimo elektros ap5vietimas, elektros jungties kaitimo pa5alinimas 207
kabinete, elektros instaliacij a kiemsargio patalpose.
5. Gauta 10000 eury ir irengta Zaidimq aik5tele, keturi treniruokliai ir lauko klase.
6. Gauta 3900 eurq ir isigyti mokykliniai suolai, atliktas patalpos remontas, isigyti vadoveliai.
7. Gavus 400 eury paramq, isigytos priemones sporto salei.
8. Gautas 890 eurq finansavimas ir pasira5yta sutartis su,,Vyturio leidyba" del elektronines bibliotekos.
9. Perkeltos darbo vietos: i3204 i 104 kabi iS 007 i 011 kabi is 104 i 203 kabi

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

m veiklos rezultatai:ndiniai
Metq uZduotys

(toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivykdytos)
1. Vykdyti

uZsienio kalbq
( 1 -osios ir 2-
osios) pamokq
kokybes

isivertinim4.

Apklausq naudojant
IQES Online Lietuva
instrumentus
organizavimas ir
vykdymas, itraukiant
bent 60 procentq
bendruomenes nariq.

UZsienio kalbq (1 -osios
ir 2-osios) ugdymo (si)
kokybes isivertinime
dalyvaus 60 proc.
bendruomenes nariq.
Atlikus apklausas,
duomenys bus panaudoti
veiklq planavimui,
tobulinimui.

1.2019 metais pasitelkus IQES
Online Lietuva instrumentus, atliktos
apklausos:
1) tevq apklausa,,Ugdymas ir
mokymasis 1-4 k1.", apklausoje
dalyvavo 38,8 proc. pakviestq tevq;
2) tevq apklausa,,Ugdymas ir
mokymasis 5-8 k1.", apklausoje
dalyvavo 30 proc. pakviestq tevq;
3) mokiniq apklausa apie anglq
kalbos pamokos kokybg (5-8 klase),
apklausoje dalyvavo 84,3 proc.
pakviestrl mokiniq;
4)mokiniq apklausa apie anglq
kalbos pamokos kokybg (2-4 klase),
apklausoje dalyvavo 85,9 proc.
pakviestq mokiniq;
5)mokiniq apklausa apie rusq kalbos
pamokos kokybg (6-8 klase) ,

apklausoje dalyvavo 85,9 proc.
pakviestq mokiniq;
6)mokiniq apklausa apie vokiediq
kalbos pamokos kokybg (6-8 klase),
apklausoje dalyvavo 8l proc.
pakviestq mokiniq.

2. 2019 -06- 1 9 Vidaus isivertinimo
r eniltatai aptarti Mokytoj q tarybo s
posedyje Nr.33, vyko individual8s
pokalbiai su mokytojais.

3.2018-2019 m. m. stebetos ir
aptartos 4 pamokos.

Pasiekti rezultatai ir j q rodikliai



2. Koordinuoti
ir dalyvauti
progimnazijoje

igyvendinamq
projektq
veiklose.

1. Projekto

,,Renkuosi mokyti -
mokyklq kaitai"
projekto veiklq
igyvendinimas,
laikantis itraukiojo
ugdymo nuostatos,
organizuojant
integralq ugdym4.

2. ES priemones
09.2.1-ESF A-K-728
,,Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
mokyklq veiklos
tobulinimas",
projekte ,,Mokiniq
tarpusavio
mokymasis ir
mokytojq
bendravimas:
grupines dinamikos
galimybes
matematikos
mokyme ir
mokymesi" grupinio
metodo taikymas
pamokose.

3. Kartu su
partneriais parai5kos
projektui
ERASMUS + KAI.
Tai darbuotojq
mobilumo projektas
"Children with
Special Needs -
Learning Knows No
Boundaries"
teikimas.

l. Bent vienos
integruotq veiklq dienos
or ganizav imas, vykdant
projektq ,,Renkuosi
mokyti - mokyklq
kaitai".

2. Dalinimosi patirtimi
sklaida internetineje
erdveje.
Bent2Yopagerdjg
matematikos dalyko
mokiniq pasiekimai.

3. Sekmes atveju,
bendradarbiavimas ir
bent vienos bendros
veiklos organizavimas su
mokyklomis partneremis.

1. l) Esu projekto ,,Renkuosi
mokyti - mokyklq kaitai" pokydio
komandos nare. Organizuoti du Se5iq
pedagogq darbo grupes susitikimai,
kuriq metu parengti planai ir
numatytos veiklos integruoto
ugdymo 2019-03-22 ir 2019-11-15
dienoms.
2) 20 19 -03 -22 or ganizuota
integruoto ugdymo diena, kurios
veiklose dalyvavo visi mokiniai ir
bent 95 proc. mokytojq. Veiklas
vykde a5tuonios mokytojq
komandos, mokiniq grupes buvo
sudarytos i5 ivairiq klasiq mokiniq.
2019-11 - I 5 dienos veiklos perkeltos

i2020-01-17 del ligos protrtikio. I
Sios dienos veiklas itraukti Vilniaus
BirZi5kos gimnazij os mokiniai.
3) Vyko keturi susitikimai su
pokydio mokyklos kuratore ir
maZaisiais partneriais.
4) Oryarizuoti dveji mokymai
progimnazij os pedagogams.
5) Organizuotos 6 integruotos
veiklos kartu su Vilniaus Silo
mokyklos bei VGTU licejaus
mokiniais.

2. Projekto ,,Mokiniq tarpusavio
mokymasis ir mokytojq
bendravimas: grupines dinamikos
galimybes matematikos mokyme ir
mokymesi" veiklos pratgstos iki
2020-06-10, kuriose dalyvauj a Se5iq
progimnazij os pedago gq grupe.
Mokytojq taikoma grupinio darbo
metodika stiprina mokiniq
bendradarbiavimq, gerina iiniq
isisavinim4. Palyginus 2017 ir 2019
metq tos padios amZiaus grupes
NMPP

Vyko mokymai mokytojq komandai,
konsultacijos.
Filmuoti pamokq fragmentai su
grupinio metodo taikymu pamokose,
medLiasa ruoSiama.

rezul
2017 m.
matemati
kos
dalyko
vidurkis

2019 m.
matemati
kos
dalyko
vidurkis

Rezultatq
vidurkio
padidejim
as

57.r 68,4 1 1.3



3. Teikta parai5ka, gautas
fi nansavimas ir progi mnazija kaip
partneris dalyvaus ERASMUS+ KAI
programoj e Asmenq mobilumas
mokymosi tikslais KAl01 -
Bendrojo ugdymo darbuotojq
mobilumas, forma ID KA101-
BFD05488. Projektas,,Vaikai,
turintys specialiqj q ugdymosi
poreikiq - mokymas (is) neZino
ribq".
Parei5kejas: Vilniaus Silo mokykla.
Proj ekto partneriai : Vilniaus
,,Sietuvos" progimnazij a, Vilniaus
sutrikusio vystymosi kUdikiq namai.
Veiklos: darbo stebejimo praktikos
Jungtinej e Karalystej e, Pranctizij oj e,
Graikijoj e ir Italij oj e.

Du progimnazijos pedagogai ir
specialusis pedagogas 2020-11 men.
dalyvavo mokymuose Italii oi e.

3. Kurti
saugi4,
atitinkandiQ
higienos
reikalavimus,
ugdymosi
aplink4.

Saugi ugdymosi
aplinka klasese.
Sporto sales
remontas.
Vaikq Zaidimq
aik5teles irengimas
mokyklos kieme.

1. Atlikti remonto
darbai 210,213
kabinetuose ir, esant
galimybems, riisyje prie
maZosios sales.

2. Paruosti 102,107,
111 kabinetus pirmoms
klasems.

3. Teikta parai5ka
Vilniaus m. savivaldybei
leSoms sporto sales
remontui gauti. Negavus
le5q, restauruota tik
sporto sales grindq
danga.

4. Teikta parai5ka
Vilniaus m. savivaldybei
le5oms elektros
instaliacij o s tvarkymui.

5. Teikta parai5ka
Vilniaus m. savivaldybei
le5oms vaikq Zaidimq
aikSteles irengimui
mokyklos teritorij oj e.

Gaws le5q, irengta
aik5tele.

6. Atnaujinta nesaugi
grindq dangalll,l0T
kabinetuose.

7. Esant galimybems,

isigyti naujus
mokyklinius suolus I 07.

1. Atlikti patalpq remontai:
204, I04, 203, 213 kabinetuose,
koridoriuje rtisyje prie 020 kabineto,
laiptines dalis i rtisio patalpas ( prie
"Lyros" iejimo), koridorius prie 007
kabineto, lauko laiptq aik5teles prie
centriniq vartq.

2. Pakeistos durys 102;107; Ill;
204 kabinetuose. Pirmq klasiq
kabinetai laiku parengti darbui.

3. Patalpq nuomos le5omis atliktas
remontas sporto sales grindq.

4. Teikta parai5ka Vilniaus m.
savivaldybei leSoms elektros
instaliacijos tvarkymui gauti. Le5os
neskirtos.

5. Teikta parai5ka Vilniaus m.
savivaldybei lauko Zaidimq aikSteles

irengimui, gautas 10000 eury
finansavimas, irengta aik5tele, keturi
treniruokliai ir lauko klase.

6. 111, 107 kabinetuose grindq
dangos sutvarkytos, kad atitiktq
saugos reikalavimus.
Papildomai atnaujinta 101 kabineto
grindq danga.

7. Pakeisti mokykliniai baldai:
I I 0, 1 07, 706, 129,203 kabinetuose.
111 kab. mokykliniai suolai atitinka
reikalavimus.



106, 105 kabinetams.
4. Tobulinti

ugdymosi

aplinkas.

Keliuose
kabinetuose

modernizuota
ugdymosi aplinka,
patobulintos darbo
vietos mokytojams.

1. frengti projektorius
216,215,204
kabinetuose.

2. Laidimyklaseje

irengti telev zoriq ir xbox
Zaidimq konsolg.

3. Pakeisti
kompiuterius kabinetuose
pagal numatytaplana.

1. [rengti projektoriai 216,215,
204kabinetuose.

2. [rengta iranga Zaidimq
kambariui, bet nuo 2020 mett4
atsisakyta Zaidimq kambario.

3. Klasese pakeisti kompiuteriai
pagal numatyt4 planQ.

2. Uild

3. UZd

uofys, neivykdytos ar iwkdytos i5 d rlies ddl numafvtu riziku (iei tokiu huvo):
UZduotys PrieZastys, rizikos

2t

ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatvtos. bet iwkdvtos:
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Higienos paso gavimas. 2019-04-19 gautas Nacionalinio visuomen6s
sveikatos centro prie sveikatos apsaugos
ministerijos leidimas-higienos pasas Nr. ( I 0- 1 1

W.DLHP - t223
3.2. Klases irengimas. Gautos 3900 eury le5os ir
isigyti mokykliniai suolai, atliktas 204 klases
remontas, isigyti vadoveliai.

frengtas kabinetas ketvirtai pirmai klasei.
Padidejo mokiniq skaidius: 2018-2019 m. m.
progimnazijoje buvo ugdomi 521 mokiniai, o 2019-
2020 m. m. mokosi 699 mokiniai.

3 .3 . 20 19 - 1 I -26 atliktas visq progimnazij os darbo
vietg profesines rizikos vertinimas ir
atliktas psichosocialiniq rizikos veiksniq vertinimas
darbe.

Visq darbuotojq darbo vietos atitinka reikalavimus,
reikalingi tik keli patobulinimai.
Psichosocialiniq rizikos veiksniq vertinime
dalyvavo visq progimnazij os pareigybiq
darbuotoj ai. Tyrimo rezultatai rodo, kad stresq
sukeliandirl psichosocialiniq rizikos veiksniq
poveikis yra toleruotinas, ai5kiai i5reik5tq streso
poZymiu darbe nera.

3.4. Teikta parai5ka Fablab dirbtuviq irengimo
konkursui ir gautas finansavimas.

Pradetas Fablab dirbtuviq steigimas. Atlikti
papildomi darbai 007 kabinete: perkelta 2l darbo
vieta i5 informaciniq technologijq kabineto, atlikti
elektros tvarkymo, interneto instaliavimo darbai ,
gaminti stalai staklems ir kita.

3.5. Papildomai isigyti ir irengti projektoriai:
104, 007, 123 kabinetuose.
[rengtas projektorius aktq saleje.
Gavus 400 eury paramq, isigytos priemones sporto
salei.

Patobulinta ugdymosi aplinka.

3.5. Gautas 890 eurq finansavimas ir pasira5yta
sutartis su,,Vyturio leidyba" del elektronines
bibliotekos, organizuotas leidyklos ir lietuviq kalbos
mokytoj tl susitikimas.

Elektronine biblioteka tures galimybg naudotis visi
progimnazij os mokiniai, mokytoj ai.

3.6. Perkeltos darbo vietos: iS 204 i 104 kabinet4, iS
007 i 011 kabinet4, i5 104 i 203 kabineta.

Padidejus mokiniq skaidiui, pertvarkomos
ugdymosi erdves.

3.7. Atlikti papildomi elektros tvarkymo darbai:
Elektros ap5vietimas koridoriuje prie 020 kabineto,
elektros ap5vietimas 203 kabinete, centrinio iejimo
elektros apsvietimas, elektros jungties kaitimo

Saugesne ugdymosi bei darbo aplinka, atlikti
skubos ar avariniai darbai.



pa5alinimas 207 kabinete, elektros instaliacija
kiemsarsi

4. Pako veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezu Itatai:

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

4l

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV YYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

5. Pas rezul kdant uiduotis tnrmas:

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai
5.2. UZduotys i5 esm6s ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai'E
5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagalsutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. Gebeiimas priimti kokvbi5kus sprendimus. pasi bendruomenes narius.
6. Kom kurias n tobulinti:

Direktore Daina Valackiene 2019-10-10

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai: direktores Dainos Valackienes veikl4 progimnazijos
bendruomene vertina labai gerai. UZduotys ivykdytos ir vir5yti sutarti vertinimo rodikliai.

Istai gos tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

(paraSas)

1 darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

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

Vaidmantas Noreika 2020-02-04

tl0 L.olo ot."zt
(vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas



I

IV SKYRIUS
VEIKLOS UZUUOTYS, REZUTTATAI IR RODIKLIAI

Krrv METV

9. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne kaip 5 uZd

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodiklial
(kuriais vadovauj antis vertinama,

ar nustatytos uZduotys

ivykdytos)9.1. Ugdymo (si)
pasiekimq ir ugdymo
kokybes gerinimas.

1. Geras, atitinkantis
reikalavimus, ugdymo
proceso organizavimas.

2. [vykg individualtis
pokalbiai su darbuotojais,
siekiant aptarti asmeninio
tobulejimo klausimus.

1. [vykg bent vieni
mokymai pamokos uZdavinio
kelimo, refl eksijos organizavimo
btidq, mokiniq pasiekimq ar
individualios paZangos vertinimo
klausimais, kuriuose dalyvauj a
bent 40 proc. pedagogq.
2. 1) Vykdomas visq uZsienio
kalbq mokytojq bent dviejg (iS
viso 12) ugdymo procesq
or garizavimo stebej imas,
aptarimas ir, esant poreikiui,
parengtas veiklq tobulinimo
planas.

2) Gamtos mokslq dalykq bent
vieno ugdymo proceso
organizavimo stebejimas (iS viso
4) fu aptarimas. Esant poreikiui,
sudarytas pagalbos planas
jaunam specialistui.9.2. Saugios aplinkos

k[rimas.
Urganrzuoti individual[s
pokalbiai progimnazij os
darbuotojq, kuriq metu
iSsiai5kintas poreikis veiksmq
padesiandiq i5laikyti ger4
emocini fona orosim nazii oi e

Ivyke individualfis pokalbiai
bent su 50 procentq
progimnazijos darbuotojq.

9.3. Koordinuoti ir
dalyvauti pro gimnazij oj e

igyvendinamq projektq
veiklose.

bendrojo ugdymo mokyklq
veiklos tobulinimas,,,
proj ekto,,Mokiniq tarpusavio
mokymasis ir mokytojq
bendravimas: grupines
dinamikos galimybes
matematikos mokyme ir
mokymesi" veiklos.

1. Organizuota bent viena-
integruotq veiklq diena, vykdant
proj ekt4,,Renkuosi mokyti -
mokyklq kaitai,. ir bent dvi
veiklos su mokyklomis
partneremis.
2.lvykg dveji mokymai iki
2020-06-10.



9.4. Tobulinti ugdymosi
aplinkas, kad atitiktq
higienos ir saugos

reikalavimus.

reikalavimus ugdymosi
aplinkos.

Saugios ir atitinkandios

kabineto apsauga.
2. frengos bent dvi poilsio

zonos mokiniams.

1. frengtos Fablab dirbtuveq

10. Rizika, kuriai
turdti neisi mos

pareigos)

SusipaZinau.
(Svietimo istaigos vadovo pur"igog

10.1. MaZas muose mokytojq skaidius.


