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Nr.  

Klaipėda 

  

I SKYRIUS 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

  

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija (toliau – Progimnazija) įgyvendina 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo ir kryptingo meninio (dailės, šokio, 

muzikos, teatro) ugdymo programas. 2022-09-01 duomenimis Progimnazijoje ugdomi 775 mokiniai 

(391 mokiniai – 1–4 klasėse, 384 mokiniai – 5–8 klasėse) ir 17 priešmokyklinio ugdymo vaikų 

(2021m. – 17 vaikų). Dirba 66 pedagogai, t. y. 67,35 etato (2021 m. – 67,48 etato), ir 39 

nepedagoginiai darbuotojai, t. y. 38,88 etato (2021 m. – 34,88 etato).  

Praėjusiais metais Progimnazija veikė, vadovaudamasi 2022–2024 m. strateginiu planu (toliau 

– Strateginis planas) ir 2022 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Progimnazijos bendruomenė 

2022 m. išsikėlė šias prioritetinės veiklos kryptis: 1) užtikrinti kokybišką ugdymą, 2) tobulinti  

pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetenciją naudojant informacines komunikacines 

technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant nuotoliniams mokymui(si) skirtas 

platformas, 3) kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką. 

Strateginiam tikslui įgyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti konkretūs veiklos 

tikslai ir uždaviniai, numatytos pamatuotos priemonės laukiamam rezultatui pasiekti. 

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą 

– Progimnazijos veikla buvo orientuojama į sąlygų ugdytis sudarymą, ugdymo proceso kokybės 

gerinimą ir papildomų pailgintos grupės paslaugų teikimą. Tikslams pasiekti buvo vykdomi trys 

Veiklos plano uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį uždavinį – užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą – buvo 

užtikrintas kokybiškas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas – parengtos 25 neformaliojo 

švietimo programos, neformaliojo švietimo būreliuose, kryptingo meninio (teatro, dailės, šokio, 

muzikos) ugdymo užsiėmimuose dalyvavo 533 mokiniai, sudarytos palankios sąlygos mokinių 

saviraiškai ir užimtumui. Siekiant kryptingo meninio ugdymo tęstinumo Pagrindinio ugdymo pirmoje 

pakopoje ir atsižvelgiant į mokinių poreikius įgyvendinta laisvai pasirenkama kryptingo meninio 

ugdymo sintezės programa 5 klasės mokiniams – „Populiariosios muzikos studija“, „Pramoginės-

instrumentinės muzikos studija“, „Pirmyn į teatrą“, „Meninės kūrybos raiška – scenografija“.. 

Kiekvienam sugrįžusiam/atvykusiam mokiniui iš užsienio teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. 

Papildomas pailgintos grupės paslaugas 2022 m. organizuotos 5 pailgintos dienos grupės, kuriose 

119 mokinių buvo užimti nuo 3 iki 4 val. (3 val. trukmės grupę lankė 24 mokiniai, 4 val. – 95 

mokiniai). 

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – tirti ir analizuoti veiklos rezultatus siekiant inovatyvaus, 

planingo, kokybiško ugdymo – organizuotas sistemingas mokymosi pagalbos teikimas, kurio tikslas 

– sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir siekti individualios pažangos. 

Nuolat stebėtas mokinių mokymosi procesas, rezultatai ir laiku nustatyti mokiniams kylantys 

mokymosi sunkumai, priimti sprendimai, numatytos konkrečios priemonės ir atlikta tų priemonių 

poveikio analizė. Mokinio individuali pažanga sistemingai kaupiama ir analizuojama naudojant 

virtualų skaitmeninį įrankį „Reflectus“. Parengtas kiekvieno mokinio individualios pažangos (toliau 

– MIP) stebėsenos planas, su kuriuo susipažino 80 proc. tėvų. Vykdyta MIP stebėsena davė teigiamų 



rezultatų – 92 proc. mokinių pagerino savo pažangumo įvertinimus. Siekiant dialogiško patyriminio, 

integralaus, peržengiančio Progimnazijos sienas formaliojo ir neformaliojo ugdymo proceso, ugdant 

mokinių asmeninę kultūrą, Progimnazijos mikroklimatas grįstas pasitikėjimu ir atvirumu, refleksija 

bei kryptingu tobulėjimu, įgyvendinama „Mokymosi be sienų“ veiklos principo koncepcija 5b ir 6c 

klasėse. Socialinis pedagogas, psichologas, direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui 1 kartą 

per savaitę Koordinuotos pagalbos vaikui pasitarimuose analizavo ir aptarė konkrečių mokinių 

mokymosi, lankomumo elgesio problemas, siūlė pagalbos būdus. Klasės vadovai 2 kartus per 

mokslo metus aptarė kiekvieno mokinio individualią pažangą, esant reikalui numatė konkrečius 

pagalbos būdus (trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos, mokymosi pagalba pamokoje). Kartą per 

mėnesį klasės valandėlės metu mokiniai naudodami skaitmeninį įrankį „Reflectus“ įsivertino savo 

asmenines ir dalykines kompetencijas. Gauti duomenys analizuojami, aptariami su mokomųjų 

dalykų mokytojais, numatomos individualios pagalbos kryptys. 

2021–2022 m. m. 5–8 klasių mokinių pažangumas buvo 100 proc., pradinių klasių – 99,7 proc. 

Labai gerais įvertinimais mokslo metus baigė 46 1–4 klasių mokiniai (2020–2021 m. m. – 57) ir 24 

5–8 klasių mokiniai (2020–2021 m. m. – 26). 2022 m. 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo 

nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). 4-tų klasių mokiniai atliko matematikos, 

skaitymo ir pasaulio pažinimo testus. Matematikos testo rezultatų vidurkis siekė 58,6 proc.,  skaitymo 

– 55,3 proc., o pasaulio pažinimo – 57,7 proc.. 6-tų klasių mokiniai atliko matematikos ir skaitymo 

testus. 6-tų klasių matematikos testo rezultatų vidurkis siekė 38,1 proc., skaitymo – 66,4 proc. 8-tų 

klasių mokinių mokiniai atliko keturis testus: matematikos, skaitymo, gamtos mokslų ir socialinių 

mokslų. Matematikos testo rezultatų vidurkis siekė 37,2 proc., skaitymo – 68,1 proc., gamtos mokslų 

– 49,5 proc., socialinių mokslų – 50,5 proc. Sisteminga mokinių mokymosi stebėsena ir pasiekimų 

analizė motyvavo mokinius daryti pažangą ir siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Progimnazijos 

mokiniai aktyviai dalyvavo ir sėkmingai pasirodė dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. Konkursų 

ir olimpiadų laimėtojas tapo: mieste – 23 mokiniai, respublikos – 112, tarptautinių – 16.  

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir efektyvinti 

informacines technologijas (toliau – IT) naudojimą ugdymo procese – pedagogai buvo skatinami 

dalyvauti kursuose ir seminaruose: „Naujos kartos skaitmeninė mokymosi priemonė „EDUKA 

klasėje“, „Informacinio mąstymo ugdymas 3–4 klasėse: metodai ir praktiniai patarimai“, „Kaip 

padėti vieni kitiems planuojant ir vedant nuotolines pamokas“, „Kaip geriausiai Microsoft 365 

aplikacijas panaudoti per TEAMS“.  Įgytas skaitmeninio raštingumo kompetencijas pedagogai 

sėkmingai taikė ugdymo procese, aktyviai dalijosi gerąja patirtimi su kolegomis. Pagerėjo ugdymo 

kokybė naudojant modernias švietimo technologijas ugdymo turiniui perteiki ir modernizuojant 

ugdymo aplinką. Ugdymo procese mokytojai naudojo Microsoft Office 365 virtualią mokymosi 

aplinką. 16 pradinio ugdymo mokytojų dalyvavo pradinio ugdymo mokytojų „Vedlių“ mokymuose 

ir patobulino bei įgijo naujų kompetencijų integruoti IT į pradinio ugdymo turinį. Įgytos žinios 

pritaikytos ugdymo procese – pravestos 92 integruotos su IT pasaulio pažinimo, matematikos, 

lietuvių kalbos ir dailės pamokos. Siekiant stiprinti mokinių motyvaciją ir galimybes pritaikyti 

užduotis pagal mokinių gebėjimus visose 5–8 klasėse mokiniai naudojo skaitmeninę edukacinę 

aplinką EDUKA. Mokomųjų dalykų mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse, pamokų metu taikė įvairius 

refleksijos metodus bei pasitelkė skaitmeninį įrankį „Reflectus“. 

Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – skatinti kvalifikacijos tobulinimą ir organizuoti metodinę 

veiklą – įgyvendinamas projektas Erasmus+KA1 „KILK aukštyn – būk kūrybiškas, inovatyvus, 

lyderiaujantis ir komunikabilus mokyklos bendruomenės narys“, kurio metu 2022 m. 6 mokytojai 

tobulino kvalifikaciją Italijoje, Portugalijoje, Suomijoje ir Ispanijoje. Įgytos žinios, gebėjimai 

pritaikomi pedagoginėse veiklose, dalijimąsi įgyta patirtimi. Projekte dalyvaujantys pedagogai 

parengė kvalifikacijos tobulinimo renginio (metodinės dienos) programą, kurią patvirtino Klaipėdos 

miesto pedagogų kultūros ir švietimo centras. Pagal šią programą 2022-10-27 

Progimnazijoje Klaipėdos miesto pedagogams buvo organizuota metodinė diena "Inovatyvūs 



ugdymo metodai į pagalbą kūrybiškam mokytojui", kurios metu pasidalinta projekto metu įgyta 

šiuolaikinio ugdymo gerąja patirtimi apie efektyvius bei netradicinius įtraukiojo ugdymo 

organizavimo metodus, skaitmeninius įrankius, atliepiančius mokinių motyvacijos didinimo 

poreikius. Kvalifikaciją tobulinę mokytojai perdavė ir konsultavo kitų Klaipėdos m. bendrojo 

ugdymo mokyklų mokytojus apie ugdymo metodus, skatinančius mokinius ir mokytojus mąstyti 

drąsiai ir inovatyviai. Įgytos žinios, gebėjimai pritaikomi pedagoginėse veiklose, dalijimąsi įgyta 

patirtimi. Mokytojai dalyvauja asociacijos „Kūrybinės jungtys“ projekto „Tyrinėjimo menas; 

partnerystės kuriančioms mokykloms“ veiklose.  

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) 

poreikius tenkinančią aplinką – Progimnazijos veikla buvo orientuojama į ugdymo sąlygų ir aplinkos 

gerinimą, aplinkų pritaikymą švietimo reikmėms. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – gerinti  ugdymo 

sąlygas ir aplinką – buvo atliktas vidaus patalpų remontas 5 mokomuosiuose kabinetuose ir antro 

aukšto koridoriuose, 4 kabinetuose pakeista grindų danga, 8 kabinetuose atnaujinti mokykliniai baldai 

(spintos). Atnaujintos laiptų pakopos (laiptai) prie Progimnazijos šoninio įėjimo į sporto sales. 

Pirmojo nepriklausomos Lietuvos Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino 150-ųjų gimimo 

metinių proga mokyklos kiemelyje pastatytas inkaras, kurį padovanojo Lietuvos Karinės jūrų 

pajėgos. 

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – atnaujinti edukacines erdves – įgyvendintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) projektas „Modernių ugdymosi erdvių 

sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ finansuojamas iš Europos regioninės 

plėtros fondo. Gautos lėšos panaudotos atnaujinant koridorių prie didžiosios sporto salės, įrengta 

sportinio aktyvumo salė. Atlikta darbų už 29,6 tūkst. Eur iš ES lėšų, 2,6 tūkst. Eur iš SB lėšų ir 2,6 

tūkst. Eur iš valstybės biudžeto VB lėšų. Vykdant IT technologijų ir priemonių įsigijimo priemonę 

įsigyta 5 išmanieji ekranai, 5 vnt. stacionarių kompiuterių informacinių technologijų kabinetui, 100 

proc. mokytojų aprūpinti kompiuterine technika, 21 mokytojas naudojasi ir grafinėmis planšetėmis. 

Įsigyta ir pakeistas projektorius aktų salėje. Ugdymo reikmėms tenkinti įsigytos skaitmeninės 

informacinės priemonės EDUKA (IS). 2022 m. Progimnazija dalyvauja ES finansuojame projekte 

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme 

(Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-001)“. Įgyvendinant projektą 1 pradinio ugdymo klasė aprūpinta 14 vnt. 

planšetiniais kompiuteriais, 1 pradinio ugdymo klasėje mokiniai naudoja edukacinę interaktyvią 

ugdymo priemonę „Scottie go!“. 

2022 m. Progimnazijai išlaikyti skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Progimnazijos savivaldos institucijomis, bendruomene. Progimnazijos 

finansinė 2022 metų situacija atsispindi lentelėje: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

435,9 433,9 99,5 Nepanaudota 1,1 tūkst. Eur 

iš Mokinių nemokamo 

maitinimo gamybos išlaidų 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

1575,5 1571,2 99,7 Nepanaudota 3,8 tūkst. Eur 

iš Mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimo 

lėšų 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

19,9 20,5 103,0 Patalpų suteikimo paslaugų 

lėšų surinkta 0,6 tūkst. Eur 

daugiau 



Pajamų išlaidos (SP) - 17,9 88,9 Liko nepanaudotos lėšos iš 

patalpų nuomos lėšų – 1,7    

tūkst. eurų; už pailgintos 

dienos grupę – 0,9 tūkst. Eur 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

15,0 14,7 98,0  

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

14,5 2,7 18,6  

Iš viso 2060,8 2040,4 99,0  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2023 m. sausio 1 d.  – 0,117 tūkst. Eur 

Kreditorinis įsiskolinimas iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų Ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidų – 0,024 tūkst. Eur, nes sąskaitos už 

2022 m. gruodžio mėn. iš paslaugų tiekėjų 

gautos 2022 m. sausio mėn. ir 0,093 tūkst. 

Eur, socialinio draudimo lėšų sumokėti 

VSD įmokas iki MMA už 2022 m. 

gruodžio mėn. 

 

Progimnazijoje 2022 m. buvo atlikti patikrinimai: 

2022 m. spalio 10 d. planinį periodinį patikrinimą atliko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos 

kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės. Patikrinimo išvada: Lietuvos higienos normų HN 

21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų Pažeidimų nenustatyta. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau –Švietimo skyrius) 

vedėjo 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. ŠV1-129 vykdyta matematikos (2022-06-10) bei fizikos 

(2022-06-17) valstybinių brandos egzaminų organizavimo priežiūra. Pažeidimų nenustatyta; 

Nuo 2022 m. lapkričio 24 d. iki 2022 m. gruodžio 8 d. Švietimo skyrius vertino socialinės-

pilietinės veiklos organizavimą mokykloje. Vertinimo išvados: organizuojant socialinę-pilietinę 

veiklą, vadovaujamasi BUP 25 punkto reikalavimais; direktoriaus įsakymais patvirtintas socialinės-

pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas ir skelbiamas mokyklos interneto svetainėje; 

nustatytas socialinės-pilietinės veiklos pamokų (valandų) skaičius; socialinė-pilietinė veikla 

fiksuojama elektroniniame dienyne; atliekamas socialinės-pilietinės veiklos apibendrinimas, 

aptariami rezultatai. Pažeidimų nenustatyta; 

2022 m. gruodžio 7 d. Švietimo skyrius įvertino konsultacinių valandų, skirtų mokinių 

mokymosi praradimams kompensuoti, panaudojimą progimnazijose. Vertinimo išvados: mokinių 

konsultacijos buvo organizuojamos laikantis nustatyto Tvarkos aprašo 10 punkto nuostatų; parengti 

įsakymai, kuriais patvirtinti mokytojų sąrašai, konsultacijų skaičius ir grafikai. Pažeidimų 

nenustatyta; 

2022 m. gruodžio 8–16 d. Švietimo skyrius vertino hibridinio ugdymo organizavimą 

mokykloje. Vertinimo išvados: hibridiniam ugdymui organizuoti mokykloje sudaromos palankios 

sąlygos; mokyklos nurodė pakankami didelį techninės įrangos hibridiniam ugdymui poreikį; siekiant 

sklandaus ir veiksmingo hibridinio ugdymo, mokyklas būtina aprūpinti tinkama technine ir 

programine įranga, kokybišku internetu, stiprinti mokytojų pasirengimą, ugdyti mokinių 



skaitmenines, socialines ir emocines kompetencijas, hibridinio ugdymo organizavimą labiau 

reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu. Pažeidimų nenustatyta. 

2022 m. Progimnazijoje liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių problemos: atlikti 

bibliotekos, virtuvės, kabinetų remontą, atnaujinti baldus kabinetuose, įsigyti informacinių ir 

komunikacinių technologijų (išmanieji ekranai) priemonių, tvarkyti kanalizacijos sistemą. 

Planuodama 2023 m. veiklą, Progimnazijos bendruomenė susitarė dėl prioritetų:  

1. ugdyti mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas organizuojant inovatyvų, integralų 

ugdymo procesą; 

2. sudaryti sąlygas ir teikti veiksmingą pagalbą siekiant kiekvieno mokinio asmeninės 

pažangos 

 

 

II  SKYRIUS 

 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų 

užduotys (toliau 

– užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

2.1. Užtikrinti 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių 

įtraukiojo 

ugdymo 

organizavimą 

 

 

 

Užtikrintas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių (toliau – 

SUP) turinčių 

mokinių įtraukiojo 

ugdymo 

organizavimas 

 

1. 80 proc. 

pedagoginių 

darbuotojų 

seminaruose, 

mokymuose 

patobulino dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas, 

užtikrinant SUP 

turinčių mokinių 

įtraukųjį ugdymo 

organizavimą (iki 

2022-11-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 85 proc. pedagoginių 

darbuotojų, 100 proc. 

pagalbos mokiniui 

specialistų, Progimnazijos 

administracija seminaruose, 

mokymuose patobulino 

dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas, užtikrinant 

SUP turinčių mokinių 

įtraukųjį ugdymo 

organizavimą:  

1. dalyvauta seminaruose: 

1.1.„Įtraukusis ugdymas – 

prabanga ar galimybė“ 

(direktoriaus 2022-01-13 

įsakymas Nr. P1-2); 

1.2. „Individualizuotas 

įtraukus ugdymas – misija 

įmanoma” (direktoriaus 2022-

01-18 įsakymas Nr.P1-3); 

1.3. „Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

įtraukiajame ugdyme“ 

(direktoriaus įsakymai: 2022-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-20 Nr. P1-6, dalyvavau aš 

2022-01-21 įsakymas Nr. P1-

7 spec.pedagogė); 

1.4. „Gabus vaikas. Gabių 

mokinių ugdymo problemos, 

iššūkiai ir galimybės“ 

(direktoriaus 2022-02-03 

įsakymas Nr. P1-14); 

1.5. Inovatyvios įtraukiojo 

ugdymo(si) aplinkos kūrimas: 

nuo stalo žaidimų iki 

interaktyvių užduočių“ 

(direktoriaus 2022-02-14 

įsakymas Nr. P1-21); 

1.6. „Įtraukusis aklųjų ir 

silpnaregių mokinių ugdymas 

Naujajame Bransvike 

(Kanada)“ (direktoriaus 2022-

02-23 įsakymas Nr. P1-31); 

1.7. „Įtraukios mokyklos 

plėtros praktikos dirbant 

komandoje. Vaiko sėkmę 

kuriame kartu“ (direktoriaus 

2022-04-20 įsakymas Nr.P1-

59); 

1.8. „Įtraukusis mokymas(is). 

Darbo organizavimas klasėje 

naudojant skirtingus mokymo 

būdus“ (direktoriaus 2022-04-

26 įsakymas Nr.P1-63); 

1.9 „Įtraukusis ugdymas: 

galimybės ir iššūkiai“ 

(direktoriaus 2022-06-09 

įsakymas Nr.P1-81); 

1.10.  „Įtraukiantis  

mokymasis bendruomenėje: 

kultūros įstaigos ir miesto 

erdvės pamokos turiniui 

atskleisti“ (direktoriaus 2022-

10-10 įsakymas Nr.P1-114); 

1.11 „Įtraukusis ugdymas. 

Elgesio valdymo strategijos 

naudojant specialiąsias 

mokymo priemones“ (2022-

10-28 direktoriaus įsakymas 

Nr.P1-127); 

1.12. „Darbas su spec. 

poreikių turinčiais vaikais ir jų 

parengimas sakramentams“ 



 

 

 

2. 5–8 klasių SUP 

turinčių mokinių II 

pusmečio akademiniai 

pasiekimai pagerėjo 2 

proc. lyginant su I 

pusmečio rezultatais 

(iki 2022-06-31) 

 

 

 

 

 

3. 90 SUP turinčių 

mokinių tėvų 

informuoti apie 

įtraukiojo ugdymo 

organizavimo svarbą ir 

galimybes (iki 2022-

10-01) 

 

 

(direktoriaus 2022-11-04 

įsakymas Nr.P1-128). 

2.1. Išanalizuoti ir aptarti  5–8 

klasių SUP turinčių mokinių 

II pusmečio akademiniai 

pasiekimai (Mokytojų tarybos 

posėdžio 2022-06-22 

protokolas Nr. V2-4); 

2.2. 5–8 klasių SUP turinčių 

mokinių II pusmečio 

akademiniai pasiekimai 

pagerėjo 3 proc. lyginant su I 

pusmečio rezultatais (2021-

2022 m.m. kokybės ataskaita). 

3.1. 2021–2022 m. m. 54 SUP 

ir 2022–2023 m. m. 65 SUP 

5–8 klasių mokinių tėvams 

2022 m. balandžio 26-28 d. 

organizuotose individualiuose 

konsultacijose ir 2022-09-14 

organizuotame tėvų, 

susirinkime pristatyta 

įtraukiojo ugdymo 

organizavimo svarba ir 

galimybės (Progimnazijos 

mėn. planai); 

3.2. Pagalbos specialistai: 

specialusis pedagogas, 

logopedas individualiai 100 

proc. informavo SUP turinčių 

mokinių tėvus apie įtraukiojo 

ugdymo organizavimo svarbą 

ir galimybes; 

3.3. SUP turinčių mokinių 

individualūs planai pateikti 

TEAMS aplinkoje; 

3.4. Klaipėdos regos centrui 

2022-09-08 pateiktas 

prašymas dėl tiflopedagoginės 

pagalbos teikimo 6 klasės 

mokiniui (raštas Nr.SI-144).  

2022-2023 m. m. 1 mokiniui 

teikiama tiflopedagogo 

pagalba  

2.2. Pasirengti 

įgyvendinti 

atnaujintas 

priešmokyklinio  

Pasirengta atnaujintų 

priešmokyklinio, 

pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

1. Parengtas 

Progimnazijos 

pasirengimo 

atnaujintų BP 

1.1. Sudaryta pasirengimo 

įgyvendinti atnaujintas BUP 

darbo grupė (direktoriaus 



pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo (I 

dalies) 

bendrąsias 

programas 

(toliau – BUP) 

tęstinė 

(I dalies) BUP 

įgyvendinimui 

įgyvendinimui 

veiksmų planas, 

įgyvendinta 80 proc. 

2022 m. suplanuotų 

priemonių (iki 2022-

04-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Progimnazijos 4 

mokomųjų dalykų 

metodinių grupių 

posėdžiuose aptarta 

BUP ir ilgalaikių 

planų formų dermė, 

susitarta dėl 

pasiūlymų 

įgyvendinimo bei 

parengtos 

rekomendacijos (iki 

2022-11-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-01-21 įsakymas Nr. V-

3);  

1.2. Parengtas Progimnazijos 

pasirengimo atnaujintų BUP 

įgyvendinimui veiksmų 

planas (direktoriaus 2022-02-

04 įsakymas Nr.V-8), 

įgyvendinta  90 proc. 2022 m. 

suplanuotų priemonių; 

1.3. Mokyklos tarybos nariai 

2022-02-04 susipažindinti su 

pakeitimais naujose BUP 

(protokolas Nr. V3-1); 

1.3. Mokytojų tarybos 

posėdyje 2022-02-11 aptartas 

atnaujintų BUP įgyvendinimo 

veiksmų planas (protokolas 

Nr.V1-2); 

2. Mokomųjų dalykų 

metodinėse grupėse 60 proc. 

mokytojų, dalinosi 

informacija ir patirtimi iš 

renginių apie atnaujintas 

BUP, aptarė atnaujintų BUP 

įgyvendinimo klausimus. 4 

mokomųjų dalykų metodinių 

grupių (Pradinio ir 

priešmokyklinio ugdymo; 

Lietuvių kalbos ir literatūros, 

dorinio, žmogaus saugos, 

meninio ir technologinio 

ugdymo; Užsienio kalbų 

ugdymo;  Tiksliųjų, socialinių 

ir gamtos mokslų, 

informacinių technologijų, 

fizinio ugdymo ) posėdžiuose 

aptarta atnaujintų BUP ir 

ilgalaikių planų formų dermė, 

susitarta dėl pasirengimo 

atnaujintų BUP 

įgyvendinimo, pamokos 

planavimo ir struktūros, 

pasirengimą dirbti pagal 

atnaujintas BUP bei aptarė 

parengtas rekomendacijos: 

2.1. Mokytojų metodinės 

tarybos posėdžiuose: 2022-

04-06 (protokolas Nr. V 5-3),  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vykdytas ne 

mažiau kaip 75 proc. 

mokinių ir 60 proc. 

tėvų informavimas (ne 

mažiau kaip 3 veiklos) 

dėl atnaujintų BUP ir 

mokinių pasiekimų 

vertinimo pokyčių (iki 

2022-12-01). 

 

 

 

2022-06-08 (protokolas Nr. 

V5-5), 2022-11-03 

(protokolas Nr. V5-7); 

2.2. 2022-10-06 suburti 4 

mokomųjų dalykų (pradinio 

ugdymo, užsienio k., lietuvių 

k., matematikos, gamtos 

mokslų) mokytojai dalyvauti 

ir įgyti profesinių žinių ir 

dalintis gerąja patirtimi su 

kolegomis dalyvaujant 

leidyklos „Šviesa“ 

organizuotoje konferencijoje 

„Keičiasi BU programos. 

Kaip sukurti motyvuojančią 

aplinką pokyčių metu ir kodėl 

svarbi lyderystė“ (2022-10-05 

direktoriaus įsakymai Nr.P1-

111, Nr.P1-110); 

2.3. Siekiant mokytojų 

aktyvaus įsitraukimo ir 

domėjimosi mokomųjų 

dalykų atnaujintomis BUP 

mokytojai buvo skatinami 

nuosekliai dalyvauti 

Nacionalinės švietimo 

agentūros (toliau–NŠA) 

organizuojamuose informaci-

niuose renginiuose, skirtuose 

susipažinti su pradinio ir 

pagrindinio atnaujintų BUP 

projektais. 1 kartą per mėnesį 

metodinių grupių posėdžiuose 

aptarti, diskutuoti, teikti 

siūlymai Progimnazijos 

metodinei tarybai dėl BUP 

įgyvendinimo. 

3. Mokiniai ir tėvai 

supažindinti su atnaujintų 

BUP gairėmis, mokinių 

pasiekimų vertinimo 

pokyčiais:  

3.1. 2022-09-14 

organizuotame 5–8 klasių  

tėvų susirinkime 75 proc. tėvų 

informuoti dėl atnaujintų BUP 

įgyvendinimo, mokinių 

pasiekimų vertinimo pokyčių; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Progimnazijos 

mokytojai (ne mažiau 

kaip 70 proc.) 

tobulino profesinę 

kvalifikaciją 

atnaujintų BUP 

įgyvendinimo 

klausimais (iki 2022-

12-23) 

 

3.2. 78 proc. 5–8 kl. mokinių  

klasių valandėlėse informuoti 

dėl atnaujintų BUP ir mokinių 

pasiekimų vertinimo pokyčių 

(Progimnazijos 2022 m. 

lapkričio mėnesio veiklos 

planas); 

3.3. 2022-06-21 organizuotas 

priešmokyklinio ugdymo 

(toliau – PU) grupės vaikų 

tėvų susirinkimas, kurio metu 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas 

supažindino vaikų tėvus su 

atnaujintomis PU programos 

gairėmis rekomendacijomis. 

Pristatė šios programos tikslus 

ir kompetencijas 

(Progimnazijos 2022 m. 

birželio mėnesio veiklos 

planas); 

3.4. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

mėn. priešmokyklinio 

ugdymo grupėje diegiama 

atnaujinta PU bendroji 

programa. 

4. Progimnazijos 95 proc. 

mokytojų tobulino profesinę 

kvalifikaciją atnaujintų BUP 

įgyvendinimo klausimais 

seminaruose, mokymuose: 

4.1. „Inovacijomis grįstas 

priešmokyklinis ugdymas“ 

(direktoriaus 2022-11-16 

įsakymas Nr. P1-136); 

4.2. „Ugdymo(si) proceso 

planavimas ir įgyvendinimas: 

įsiklausykime ir išgirskime 

kiekvieną“ (direktoriaus 

2022-01-27 įsakymas Nr.P1-

11); 

4.3. „Pradinių klasių moduliai 

didelį mokymosi potencialią 

turintiems mokiniams“ (2022-

01-24 įsakymas Nr.P1-8); 

4.4. „Keičiasi Bendrojo 

ugdymo programos. Kaip 

sukurti motyvuojančią aplinką 



pokyčių metu ir kodėl svarbi 

lyderystė? (direktoriaus 2022-

10-05 įsakymas Nr.110); 

4.5. „Pagalba fizikos 

mokytojams rengiantis dirbti 

pagal atnaujintas bendrąsias 

programas: astronomija 

atnaujintose fizikos 

programose“ (direktoriaus 

2022-10-28 įsakymas Nr.P1-

126; 

4.6. „Klaipėdos kultūrinių 

kompetencijų modelio ir 

integruotos kultūrinės 

edukacijos galimybės ir 

iššūkiai“ (direktoriaus 2022-

11-17 įsakymas Nr.P1-140) 

2.3. Pedagoginių 

darbuotojų 

emocinės 

gerovės 

stiprinimas 

 

 Pagerės 

pedagoginių 

darbuotojų 

mikroklimatas 

1. 70 proc. 

pedagoginių 

darbuotojų dalyvaus 

seminaruose, 

mokymuose skirtuose 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų 

tobulinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 95 proc. pedagoginių 

darbuotojų dalyvavo 

seminaruose, mokymuose 

skirtuose socialinių ir 

emocinių kompetencijų 

tobulinimui: 

1.1. 2022 m. balandžio 5–14 

d. ir 2022 m. gegužės 31 d., 

birželio 1 d.  23 pedagoginiai 

darbuotojai (35 proc.) 

dalyvavo seminaruose „Streso 

valdymo praktikos“, 

„Emocijų ABC. Konfliktai 

kasdienybėje“, „Profesinio 

perdegimo pavojai. Kaip 

pasirūpinti savimi?“ 

(direktoriaus 2022-04-05 

įsakymas Nr. P1-51); 

1.2. 26 (40 proc.) 

pedagoginiai darbuotojai 

2022-10-19 dalyvavo 

seminare „Ugdymo įstaigos 

darbuotojų emocinio intelekto 

lavinimo bei profesinio 

meistriškumo pamokos ir 

patirtys“ (direktoriaus 2022-

10-19 įsakymas Nr.P1-119); 

1.3. 58 (88 proc.) 

pedagoginiai darbuotojai 

2022-08-30 dalyvavo 

seminare „Sensorinio 



 

 

 

 

2. Atliktas 

pedagoginių 

darbuotojų 

mikroklimato 

tyrimas, kuriame 

dalyvaus 80 proc. 

pedagogų (iki 2022-

11-30). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pedagoginių 

darbuotojų 

mikroklimatas 

pagerės ne mažiau 

kaip 10 proc. lyginant 

su 2020 m.  

kambario panaudojimas 

mokinių emocinei savijautai 

gerinti“ (direktoriaus 2022-

08-29 įsakymas Nr.P1-94). 

2.1. 2022 m. balandžio mėn. 

Klaipėdos pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

darbuotojų atliktame 

Progimnazijos pedagoginių 

darbuotojų mikroklimato 

tyrime dalyvavo 79 proc.  

pedagogai.   

2.2. Mikroklimato tyrimas 

pristatytas 2022 m. birželio 

mėn. mokytojų susirinkime.   

Tyrimo rezultatai parodė, kad 

pedagoginiai darbuotojai 

kolektyvo psichologinį 

klimatą vertina gerai.  

3.1. Pedagoginių darbuotojų 

mikroklimato vertinimo 

rodiklis pagerėjo 4 proc. 

lyginant su 2020 m.  

 

 

 

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 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Bendradarbiauta su Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centru ir Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Vyturėlis“  

organizuojant veiklas. 

1. Vykdant bendrus jungtinės veiklos užsiėmimus, projektus, 

renginius, kūrybines parodas, keičiantis informacija ugdymo 

bei kitais aktualiais klausimais, dalinantis gerąją patirtimi, 

2022-11-19 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr.D1-

162 su Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru. 

2. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis (2022-01-03 Nr.D1-

12) su Klaipėdos lopšelio-darželiu „Vyturėlis“. 

3. 2022-01-18 organizuotas nuotolinis informacinis 

susitikimas su lopšelio-darželio "Vyturėlis" 

priešmokyklinio ugdymo grupių tėvais. Tikslas – pateikti 

informaciją apie Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos formalųjį ir neformalųjį ugdymą, kitas 

teikiamas paslaugas 

3.2. Organizuotas mokyklos 

bendruomenės narių dalyvavimas 

„Maisto banko“ akcijoje 

1. „Maisto banko“ akcijoje (LIDL ir „Rimi“ parduotuvėse) 

savanorystės veiklose 2022 m. spalio 14-15 d. dalyvavo 38 

mokiniai, 5 mokytojos, direktorė. 



2. 2022 m. lapkričio 18 d. 29 mokiniai ir 2 mokytojos 

dalyvavo „Maisto banko“ paramos koncerte „PasiDalink“ 

Vilniuje (2022-11-16 direktoriaus įsakymas Nr.UP1-73). 

3.3. Pagrindinio ugdymo proceso ir 

neformaliojo švietimo sintezė su 

kultūros ir meno įstaigomis  

 

 

1. Įgyvendinamas pilotinis kultūrinės edukacijos 

intervencijos projektas „Tyrinėjimo menas: mokomės 

bendruomenėje“ su asociacija „Kūrybinės jungtys“ (2022-

09-19 raštas Nr. SI-149 „Dėl dalyvavimo programoje 

„Tyrinėjimo menas“ 2022-2023 m. m.). 

2. Įgyvendinant ,,Mokymosi be sienų“ koncepciją mokymosi 

procesas perkeliamas į kitas erdves. Organizuotos 14 dienų 

mokomųjų dalykų pamokos, 5 neformaliojo švietimo veiklos 

kultūros ir meno įstaigose – Prano Domšaičio galerijoje, 

Laikrodžių muziejuje, Ievos Simonaitytės bibliotekoje, 

Lietuvos jūrų muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje, Pilies muziejuje, Dramos teatre, Laive-muziejuje 

„Sūduvis“, Vaikų laisvalaikio centro klube „Želmenėlis“. 

3. Siekiant kryptingo meninio ugdymo tęstinumo 

Pagrindinio ugdymo pirmoje pakopoje ir atsižvelgiant į 

mokinių poreikius įgyvendinta laisvai pasirenkama 

kryptingo meninio ugdymo sintezės programa 5 klasės 

mokiniams – „Populiariosios muzikos studija“, 

„Pramoginės-instrumentinės muzikos studija“, „Pirmyn į 

teatrą“, „Meninės kūrybos raiška – scenografija“ (2022-08-

31 direktoriaus įsakymas Nr. V-56) 

3.4. Dalyvavimas „Tūkstantmečio 

mokyklų“ programoje 

1. Dalyvavau grupėje Pažangos plano projektui  parengti 

(2022-05-13 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymas Nr. AD1-651). 

2. Iki 2022-09-30 parengtas Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos Pažangos plano veiklų projektas  

 

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 

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□       4x 

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

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

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

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4x 

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

 

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 X 

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. Švietimo įstaigos partnerystė ir bendradarbiavimas 

 


