
KTAIPEDOS TAURATAUKIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORES RIMOS NARKIENES
2021 METU VEIKLOS ATASKAITA

Nr.
Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

svariausi renitataibei rodikliai)

Klaipedo-s Taurataukio progimnazija (toliau Progimnazija) igyvendina ikimokyklinio,

prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies bei neformaliojo Svietimo programas, taiko

ekotogiios ir aplinkos technologijq ugdymo sampratos elementus. 2021-09'01 duomenimis

progimnazijoje ugdyri 331 mokiniu (2020-09-01 - 306), is jq 36 mokiniai ikimokyklinio ugdymo

g*f"r", 18 mokiniq priesmokyklinio ugdymo grupeje, 148 mokiniai 14 klasese, 129 mokiniai 5-

8 kiurrr.. Progimnazijoje dirbo 41 pedagogas (32,83 etato) ir 14 nepedagoginiq darbuotojq (19,29

etato).
praejusiais metais progimnazija veike vadovaudam asi 2021-2023 m. strateginiu planu (toliau -

Strateginis planas) ir 2021m. veiklos planu (toliau - Veiklos planas). Progimnazijos bendruomene

Z02l m.i5sikele Bias prioritetines veiklos kryptis: 1) profesinis skaitmeninio ra5tingumo tobulinimas

(gilinimas), naudojant informacines kompiuterines technologijas ir jas integruojant i ugdymo

p-.or.r4, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui skirtas platformas; 2) mokiniq pasiekimq ir

veiksmingos Svietimo pagalbos ivairiq gebejimq mokiniams (vaikams) teikimo gerinimas, taikant

mokinio (vaiko) paZangos matavimo sistem4; 3) duomenq analize ir isivertinimu pagristos Svietimo

kokybes u2tikdnimas, kuriant savivaldos, socialines partnerystes ir vadovq lyderystes darn4, ir sieke

tokio strateginio tikslo - teikti kokybi5k4 ugdym4 ir pagalb4 ivairiq gebejimq mokiniams.

Strateginiam tikslui igyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iSkelti konkret[s veiklos

tikslaiir uZdaviniai, numatytos pamatuotos priemones laukiamam rezultatui pasiekti.

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo - teikti kokybi5k4 ugdym4 ir pagalb4 ivairiq gebejimq

mokiniams - progimnazijos veikla buvo orientuota i kokybi5ko ugdymo uZtikrinim4, kiekvieno

I mokinio asmening pa?angqbei pagalbq mokiniui. Tikslui pasiekti buvo vykdomi du Veiklos plano

I uZdaviniai:
- igyvendinant pirmqf i uZdavini - tobulinti sistem4, uZtikrinandiq mokinio paZangos stebesen4,

totvUiita pagalbos mokiniui teikim4 bei organizuoti Siuolaikinius reikalavimus atitinkanti ugdymo

proo"r4. fiogi-rarijos veikla buvo orientuota i ,,Individualios mokinio paZangos ir pasiekimq

vertinimo sistemos iuktirim4". Sekming4 uZdavinio igyvendinimq parodo mokiniq mokymosi

pasiekimai : 2020-2021 mokslo metus u,i:baigd 251 mokinys. Labai gerai mokesi 79 mokiniai (31

;/r1, gerui- l34mokiniai (53 %).Labai gerai ir gerai besimokandiq mokiniq skaidius padidejo 3 %

(2,019-2020 m. m. - nuo 8l oA,202O-2021 m. m. - 84 %). Palangiai 2020-2021 mokslo metus

uZbaige l0O % mokiniq. Bendras 5-8 klasiq paZangumo vidurkis lyginant su praejusiais mokslo

metais padidejo 0,27 balonuo 8,52 balo2019-2020 m. m. iki 8,79 balo 2020-2021m. m. Visi Siais

mokslo metais 8 klases baigg mokiniai mokslus tgse miesto gimnazijose.

ZO2O-2021m. m. Progimnazijoje buvo igyvendinta 15 neformaliojo Svietimo programq, kuriose

ugdesi net 86 % (255)mokiniq. 99 mokiniai(39,4%)lank6, gamtosauginio ugdymo, 50 mokiniq (20

Zi') sporto, 48 mokiniai (19,1 %) - meninio ugdymo, 36 mokiniai (14,3 %) etnokultfrrinio

ugdymo, 38 mokiniai (15 %) literattirinio, 14 mokinir+ (5,5 %) - programavimo bfirelius.

iiu. 41 akciioie. 71 proiMokiniai, dalyvaudami 59 konkursuose, 23 olimpiadose,



@tarptautiniq(6prizinesvietos),82respublikiniq(10priziniqvietq),l37
Klaipedos miesto renginiuose (9 prizinds vietos), igyvendindami eTwinning program4 bei

ERASMUS projektus, patobulino kompiuterinio ra5tingumo igiidZius, paZinimo, mokejimo

mokytis, lyderystes kompetencijas, anglq kalbos gebejimus, igijo tarptautinio bendravimo ir

bendradarbiavimo patirties, susipaZino su naujais, inovafiiais mokymo(si) metodais, susirado

naujq draugq.

Piogimiazijos metodine veikla buvo orientuota i efektyvios mokymo(si) pagalbos teikim4 stebint

individualiq mokinio paiangq. 202l-03-31direktoriaus isakymu Nr.Vl-26 sudaryta darbo grupe

parenge ,,Individualios mokinio paZangos ir pasiekimq vertinimo sistem4", kuriq aptare pradinio ir
pagrinainio ugdymo metodiniuose biireliuose ir patvirtino Mokytojq tarybos posedyje (2021-05-14

d. iirektoriusisakymuNr. Vl-44).Paiangos irpasiekimqvertinimo sistemapadejo stebeti ugdymo

kokybg, pamatuoti individuali4 mokinio pfrangq, identifikuoti problemas, priimti pagristus

sprendimus, siekiant asmenin6s mokiniq ir Progimnazijos paZangos.

20201021m. m. Progimnazijoje mokesi 65 mokiniai, kuriems buvo teikiamapagalbos mokiniui

specialistq: specialiojo, socialinio pedagogq, logopedo ir psichologo pagalba. 62 iS jq turejo kalbos

ir kalbejimo sutrikimq (18 i5 jq ugdesi ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupese). IS 14

specialiqjq poreikiq turindiq vaikq - 7 pradinio, 3 pagrindinio ir 4 prie5mokyklino ugdymo

mokiniai. Sekmingai teikta mokiniams, turintiems mokymosi praradimq, pagalba:l9 mokytojq vede

495 konsultacijas, kuriose dalyvavo 2637 mokiniai (po 5 konsultacijas kiekvienam), leidusios

ugdytiniams siekti asmeninds paZangos.- 
Visi pedagogai (lO0 %), siekdami kiekvieno mokinio asmenines mokymosi paZangos, stiprino

mokinirl mokymosi mofiacij4, ugdomojoje veikloje taike aktyvi4sias mokymo(si) strategijas:

vykdydami projekting veikl4 (75,93%),naudodami informacines kompiuterines technologijas (100
o/o), vesdami pamokas netradicinese erdvdse uZ Progimnazijos ribt4(73,2Yopravesta30 veiklq).

2020-2021 m. m. buvo stebetos 36 pradinio ir pagrindinio ugdymo mokomqjq dalykq, 4

ikimokyklinio bei 2 prie5mokyklinio ugdymo grupiq ugdomos ir 7 neformalipjo Svietimo veiklos.

Vaiko geroves komisijoje aptartas ir ivertintas individualios pagalbos mokiniui efektryumas.

2021m. Lumale Reitingai" Nr.l.(15) ivertinus paskutiniq 3 metq a5tuntokq akademinius

NMPP rezultatus, Tauralaukio progimnazija buvo 1 vietoje respublikoje. (,,Reitingai" 2021m.

gegu1d-gruodis ps1.66). 2021m. Zurnale ,,Reitingai" Nr. 2(16) Progimnazija buvo pirmoje vietoje

respublikoje tarp progimnazijq, kuriq a5tuntokai geriausiai i5moksta matematik4. (,,Reitingar" 2021

m. gruodis -2022 m. geguZe ps1.23).

- igyvendinant arfirqi uZdavini - stiprinti visq grandZiq bendradarbiavim4 didinant kiekvieno

bendruomenes nario pasidalint4jq lyderystg - Progimnazijos veikla buvo orientuota i damq

komandos darb4: auk5ta dirbandiq pedagogq ir pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacija: 8 o/o

mokytojq ekspertq (3),43 % mokytojq metodininkq (17), 3l o/o vyresniqiq mokytojq (12), 18 %

mokytojq (8) sistemingas kvalifikacijos tobulinimas, atsiZvelgiant i Progimnazijos prioritetus,

tikslus, kvalifikacijos tobulinimo program4, leido pasiekti gerq mokiniq mokymosi rezultatq.202l

metais mokytojai kvalifikacij4kele 19 dienq 6 dienomis daugiau lyginant su praejusiais metais (2020

m. - 13 dienq). Organizuoti dviejqtipqkvalifikacijos tobulinimo moduliai - skaitmeninio ra5tingumo

igUd7ir+ tobulinimui: ,,KoliaZq ir vaizdo medZiagos bei ira5q k[rimas", ,,IT panaudojimas

I projektineje ir popamokineje veikloje", ,,Skaitmenines melagienos. Intemetinis saugumaso'.

I n.dugogui mokesi kurti pozityvius santykius, aplink4, kurioje visa bendruomend jaustqsi tiek

fizi5kai, tiek psichologi5kai saugi, vyrautq pagarbus tarpusavio santykiai, kur veikla grindZiama

bendravimu ir bendradarbiavimu, abipuse pagarba, pasitikejimu, tolerancija ir nuo5irdumu

dalyvaudami kvalifikacijos kelimo seminaruose: ,,Siuolaikines pamokos elementai naujos kartos



utas.Butidarnojesusavimiirkitais.o,,,Ugdymoistaigos
bendruomenes sutelktumo didinimas, ugdant socialines emocines kompetencijas, stiprinant

darbuotojq asmeninio indelio vertes pajautimq". Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose pedagogai

igytas Zinias pritaike praktikoje, perskaite 28 prane5imus Progimnazijos ir miesto metodiniuose

bflreliuose, tevq susirinkimuose, dalinosi gerqapatirtimi Klaipedos mieste, uZsienyje, dalyvaudami

Tarptautinese eTwinning programose ir Erasmus projektuose. 2021-03-21 Progimnazijai buvo

suteiktas,,eTwinning" mokyklos vardas, iteiktas ,,eTwinning" kokybes Zenklelias bei veliava 2021-

2022 mokslo metams. UZ kokybi5kq projektq parengim4 ir igyvendinimq2 mokytojos apdovanotos

Nacionaliniais ir 1 Europos kokybes Zenkleliu. Informacija pateikiama Progimnazijos interneto

svetainej e (www.tauralaukiomokykla.lt).

202l-05-28 Progimnazija laimejo eTwinning projekt4,,Tobulejame kartu su eTwinningoo ir
gavo 10.000 Eur. mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimui.

{gyvendinus projekt4, pagerejo mokytojq komandinio darbo, lyderystes, skaitmeninio

ra$tingumo kompetencijos.202l-01-28 Tauralaukio progimnazija organizavo nuotolinq tarptautinq

konferencij4 ,,Jiiros lobiaioo, 2021-09-30 respubliking konferencij4 ,,Tobulejame kartu su

,,eTwinning" programao'.

Siekiant auk5tesnes mokymo(si) kokybes ir paLangos, mokytojai su mokiniais ir jq tevais

individualiq susitikimq ,,Atvirq dury dienos" metu aptwe mokymosi pfrangq, numate, biidus

mokinio asmeniniam tobulejimui. Sekmingai igyvendinti suplanuoti tevq susirinkimai; tevq,

mokiniq, mokytojq, Svietimo pagalbos specialistais diskusijos, forumai. Vienas i5 reik5mingiausiq

renginiq - nuotoline mokiniq, tevq, mokytojq teorine ir praktine konferencija,,Sveikam gyvenimui

- tvirtas TAIP", kurioje pranesimus skaite mokiniai ir jq tevai.

- lgyvendindama strateginio plano tredi4ii tiksl4 - turtinti ir atnaujinti materialinq baz9,

Progimnazija kUre ir pletojo edukacines erdves, atnaujino patalpas, isigijo Siuolaikiniq ugdymo(si)

priemoniq. Tikslui pasiekti i5sikeltas uZdavinys - kurti Siuolaiking, mokym4si skatinandi4 aplink4.

2021metais Progimnazija isigijo 428 egzempliorius vadoveliq (4516 Eur.), 70 mokymo priemoniq

(1524 Eur.), 12 interaktyviq ekranq (50299 Eur.). Visose 14 Progimnazijos klasiq irengti

interaktyvfls ekranai sudaro galimybg sergantiems arba esantiems izoliacijoje mokiniams teikti

kokybi$k4 hibridini mokym4. Progimnazija irenge nauj4 informaciniq technologijq kabinet4,

nupirko 18 nesiojamq kompiuteri\ (9232 Eur.), tinklo irangq (415 Eur.), 4 kameras (1700 Eur.), 3

spausdintuvus (617 Eur.), atnaujino priesmokyklinio ugdymo grupes edukacing erdvg, nupirko

baldus vaikams (13t2 Eur.). Racionalus le5q panaudojimas, suderintas su savivaldos institucijomis

ir bendruomene leidZia sistemingai kurti Siuolaiking, mokymosi aplink4, nuolat j4 atnaujinant.

2021m.
Finansavimo Saltinis

22248t,59

Specialioji tiksline

Del karantino ir pandemines
situacij os Salyje, nesurinkome

fstaigos gautos
pajamos (surinkta

finansine situaciia buvo tokia:



Progimnaz ijoje 202L m. nebuvo patikrinimq.
2021 m. Progimnazij oj e nei5sprqstas patalpq trfikumas.

Planuodama2}22m. veikl4, Progimnazijos bendruomend susitare del tokiq veiklos prioritetq:

auk5tos Svietimo paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimo stiprinant bendruomenes

mikroklimatq ir kuriant pozityviq, ugdymosi aplink4; mokinio individualios paZangos stebOsenos,

atsiZvelgiantimokiniqmokymosiporeikius, eftktyvinim endruomends

Del karantino ir pandemines

situacijos Salyje nevykome i 3

projektuose numatytas keliones

58500,00
35951,80

32624,64
25215,50

Pajamq i5laidos (SP)

Projektq
finansavimas (ES;

Planuojame irengti
kompiuterizuotas darbo vietas

3183,93Kitos 1e5os (parama
l,2Yo GM ir kt.)

932615,96
Kreditinis isiskolinimas (pagal visus finansavimo
Saltinius) 2022m. sausio t d. - Savivaldyb6s biudZetas

(SB)-18,72 Eur. uZ Telia telefono rySiq paslaugas

METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

tataiI veiklos rezulrar

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezttltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotYs

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Sukurti
Individualios
mokinio paZangos

pasiekimq
vertinimo sistem4.

ir

Sukurta
Individualios
mokinio paZangos

ir pasiekimq
vertinimo sistema

suteiks objektyviq
Ziniq apie kiekvieno
mokinio paZangq.

l.Progimnazijos
bendruomenej e susitarta

del individualios
mokiniq paZangos ir
pasiekimq pamatavimo

kriterijq

2. Sukurta Individualios
mokinio paZangos ir
pasiekimq vertinimo
sistema. Organizuoti
aptarimai metodinese
grupose, Mokytojq
taryboje.

1.2021-03-31
direktoriaus isakymu
Nr.Vl -26 sudaryta darbo

grupe Individualios
mokinio paZangos ir
pasiekimq vertinimo
sistemai sukurti.
2. P ar engta indivi dualio s

mokinio paZangos ir
pasiekimq vertinimo
sistema aptarta:
2.1. pradinio ugdymo
mokyojq metodiniame
bflrelyje 2021-04-27
protokolo Nr.2;
2.2. pagrindinio ugdymo
mokytojq metodiniame
b[relyje 2021-04-27,
protokolo Nr.3;



3. 50 % mokytojq taiko
Individuali4 mokinio
paZangos ir pasiekimq
vertinimo sistem4 savo

veikloje

2.3. Mokytojqtarybos
posedyje 2021-05-04
protokolo Nr. V4-3;
2.4.2021-05-14
direktoriaus isakymu Nr.
Vl-44 patvirtinta
Individualios mokinio
paZangos ir pasiekimq

vertinimo sistema.

3. 2021 -12-22 d. atlikta
mokytojq anketine
apklausa parode, kad 50
o/opedagogq nuo 2021

m. rugsejo I d. savo

veikloje pradejo taikyti
Individuali4 mokinio
paZangos ir pasiekimq
vertinimo sistem4.

1.2. Formuoti
besimokandios
progimnazijos kultur4

Mokytojq ir
pagalbos mokiniui
specialistq
profesine
kompetencija
suteikia galimybg
pladiau taikyti
Siuolaikinius
ugdymo metodus
pamokoje ir
formuoti pozityvius
santykius

1. Organizuojami dviejq
tipq kvalifikacijos
tobulinimo programq

moduliai:
- skaitmeninio

raStingumo igUdZiq
tobulinimui;

- pozitryiq santykiq ir
kultiiros formavimui.

L Organizuoti dviejq
tipq kvalifikacijos
tobulinimo programq

moduliai:
- skaitmeninio

ra5tingumo igiidZiq
tobulinimui:
t.1.2021-02-ls
seminaras

,,KoliaZq ir vaizdo
medZiagos bei ira5q
kfirimas". Seminare

dalyvavo 95 % mokytojq
ir pagalbos mokiniui
specialistq.
- Pozityviq santykiq

kulturos formavimui:
1.2. ,,Siuolaikines
pamokos elementai
naujos kartos vaikams"
2021-05-03. Seminare

dalyvavo 91,9 oh

mokytojq ir pagalbos

mokiniui specialistq.
l.3.,,Teigiamas
mikroklimatas. B[ti
darnoje su savimi ir
kitais" 2021-08-30.
Seminare dalyvavo 91,9



2. Ne maliau 90 proc.

mokyojq ir pagalbos

mokiniui specialistq

tobulina profesines
kompetencijas ne

mailiau 40 valandq per

mokslo metus

3.35 % progimnazijos
mokytojq dalijasi gerqa
patirtimi su miesto ir
Salies pedagogais,

25 %mokytojq veda
atviras veiklas/pamokas,
nemaliat50Yo
pedagogq stebi kolegq
vedamas veiklas/
pamokas ir teikia
grii:tanqi rySi apie

veiklos/pamokos
efektyvum4

% mokytojq ir pagalbos

mokiniui specialistq.
1.4. ,,Ugdymo istaigos
bendruomenes
sutelktumo didinimas,
ugdant socialines

emocines kompetencij as

bei stiprinant darbuotoj q

asmeninio indelio vertes

pajautimq" 202'12-02.
Seminare dalyvavo 98 %

mokytojq ir pagalbos

mokiniui specialistq.
2. Visi 100 %
pro gimnazij os mokytoj q

ir pagalbos mokiniui
specialistq 2021m.
vidutini5kai kvalifikacij 4
kele po 19 dienq, 87 val.

(,,Mokytojq ir pagalbos

mokiniui specialistq
kvalifikacij os tobulinimo
suvestine 2021m.
,,Mokytojq tarybos
2022-01-12 posedZio

protokolas Nr.V4-8).
3. Per 2021m.75%
progimnazij os mokytojq
bei pagalbos mokiniui
specialistq aktyviai
dalijosi gerqa patirtimi,
perskaitydami 28

prane5imus miesto,

Salies pedagogams bei

eTwinning, ERASMUS
projektq partneriams

ivairiose uZsienio Salyse.

Pravestos 25 atviros
pamokos, kurias del
pandemijos stebejo

mokyklos administracij a

1.3. UZtikrinti
tarptautiniq
projektq vykdymo
tgstinumq bei

igyvendinim4,
siekiant ugdymo
proceso tobulinimo

Igyvendinti
tarptautiniai
Erasmus projektai
sudarys galimybg

tobulinti mokytojq
kompetencij4,

1. Parengti ir vykdomi
tarptautiniai Erasmus
proj ektai :,,Gyvenimas
su klimato kaita", ,,Su
jumis su kiekvienu",
,,Stop ankstyvam

l.l.Klaipedos
Tauralaukio
progimnazija parenge

programQ ir organizavo
tarptautinE nuotoling
konferencij4 (Sea

treasures),,Jtiros loblat,.



kurioje dalyvavo 30

mokytojq, 93 mokiniai i5

6 5aliq. M[sq
progimnazijos -22
mokytojai ir 10 mokiniq.

2021-01-28 Klaipedos
pedagogq Svietimo ir
kulturos centro pa?yma

Nr.36.
I .2. Progimnaziia 2021 -

03-26 dalyvavo
Erasmust projekto

,,Living with the climate

change" konferencij oj e,

kuri4 organizavo
Portugalija. Tema

,,Mi5kai". Dalyvavo 82

dalyviai i5 Prancflzij os,

Italij os, Portugalij os,

Ispanijos ir Lietuvos. 10

mokytojq ir 8 mokiniai
i5 mtisq progimnazijos.

1.3.2021-04-23 ivyko
programos Erasmus*
projekto,,Living with
the climate change"
konferencija, kuriq
organizavo Graikija.
Tema: ,,Atsakingas
vartojimas". Dalyvavo
27 dalyviai i5 Siq 5a1iq:

Pranciizij os, Italij os,

Portugalij os, Ispanij os,

Lietuvos ( 5 mokytojai ir
6 mokiniai i5 m[sq
progimnazijos).
1.4.2021-04-02
Tauralaukio
progimnazij oj e vykdytas
Erasmus* projektas,,For
respectful and tolerant
schoolo' F.R.A.T.S.
veikla ,,Melynieji
aitv ar ai' 

o (pas aulinei
autizmo supratimo
dienai pamineti).
Dalyvavo 2 m[sq

i5kritimui iH Svietimo

sistemos.

Pradekime tarpdalykini
mokym4"

gerinti mokiniq
anglq kalbos Zinias



2.Pagalvykdomus
projektus mokymus
baigia 17 mokytoj,4 ir 20

mokiniq

3. [gyvendinarri2
eTwining projektai:

,,Letos decode English" -
mokytojai dalinsis
patirtimi mokant anglq
kalbos
Tell the correct answer

win abook" -10%
padaugeja mokiniq,

skaitandiq knygas anglq

kalba

54 ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
grupiq vaikai.
Nuotraukos i5 renginio
progimnaz ij o s svetainej e

adresu:
www.tauralaukiomokykl
a.lt
1.5. Nacionalineje
Svietimo istaigq projektq
parodoje - mini
mokymuose ,,Projektq
mugdo' pristatyti
Erasmus + For a
respecttful and tolerant
school"; ,,With yor, vith
evrybody"; ,,Stop ESL.

Start interdisciplinary
education for future";

,,Living with the climate
change" projektai ir
progftImos,,eTwinningo'
projektas ,,My english

adventureo 
o. Informacij a

progimnazijos svetaineje

adresu:
www tarralaukiomokvkl
a.k
2.Pagal vykdomus
tarptautinius proj ektus

mokymus baige 39

progimnazij os mokytoj ai

ir 78 mokiniai.
3.fgyvendinti 2

eTwining projektai:

,,Let's decode English" -
mokytojai dalinosi
patirtimi mokant anglq
kalbos.

,,Te11 the correct answer

win a book"
bibliotekininkes
pateiktais duomenimis
2021m. daugiau kaip 10

proc. padaugejo 5-8
klasiq mokiniq, knygas
skaitandiq anglq kalba.

L



4,2021-03-21
Progimnazij ai suteiktas

,,eTwinning" mokyklos
vardas, ji apdovanota

,,eTwinning" mokyklos
Zenkleliu 2021-2022
mokslo metams ir
,,eTwinning" vdliava.

1.4. Parengti
progimnazijos
i5kelimo i kitas
patalpas priemoniq
planQ

Progimnazijos
mokiniai mokosi
naujame pastate,

ikimokyklinio
amZiaus vaikams
pastato

rekonstrukcijos
metu sudaromos

s4lygos tgsti
ugdym4 kitos
ugdymo istaigos
patalpose

Parengtas priemoniq
planas:

1) del progimnazijos
veiklos tgstinumo
naujame pastate (l-8
klases);

2) ddlikimokyklinio
skyriaus veiklos
tgstinumo kitos ugdymo

istaigos patalpose

1.4.2021-lr-10
isakymu Nr. V-89
sudaryta darbo grupe

priemoniq planams

parengti : progimnazij os

(1-8 klasiq) veiklos
tgstinumo naujame
pastate Senvages g. 4 ir
ikimokyklinio skyriaus

veiklos tgstinumo kitose
patalpose, kol vyks
darZelio rekonstrukcij a,

parengti.

tos i5 dalies d6l num

3 v kurios nebuvo nuotos ir nustatytos, bet
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.l.Inicijavau Progimnazijos vidaus kontroles

apraSo parengim4,2020-12'3l isakymu Nr. V-
87 sudarydama darbo gruPg

Parengtas Progimnazijos vidaus kontroles

igyvendinimo apra5as ir patvirtintas 2021-03-31

direktoriaus isakymu Nr. V-23, igalins laikytis

teises aktq, reglamentuojandiq progimnazijos

veikl4 reikalavimq, saugoti progimnazijos turt4,

vykdyti veikl4 laikantis patikimq finansq

valdymo principq, grindZiamq ekonomi5kumu,

efektyvumu ir rezultatyvumu ---
3.2. Paskatinau mokytojus dalyvauti eTwining
projektq konkurse, parengeme projekt4 ir
2021-05-28 laimejome 10000 Eur. projekto

,,Tobulejame kartu su,,e-Twinning"

igyvendinim ui. 2021 -06-22 sudariat darbo

grupg ,,eTwinning" projektui Nr. 20021-ETV-
001412 igyvendinti.

Patobulej o Tauralaukio pro gimnazij os mokytoj q

kvalifikacija: pagerejo komandinio darbo,

lyderystes, skaitmeninio ra5tingumo

kompetenc ijos 2021 -09-3 0 organiztota
respublikine konferencij a,,Tobulej ame kartu su

,,eTwinning" programa", dalijomes sukaupta

gerylapatirtimi, vykdeme proj ekto sklaidq.

Proiekto igyvendinime dalyvav o 67 J%-

__l

). LT

UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.



Padej au parengi ir organizuoti 2021 -09'30

respubliking konferencij 4,,Tobulej ame kartu su

,,eTwinning" programa".

mokytoj q. Patobulej o proj ektinio darbo veikla,

daugiau mokytojq sekmingiau dalyvavo
projektq ra5yme bei jq igyvendinqnq-

3.3. Dalyvavau Klaipedos savivaldybes

administracijos direktoriaus 2021-06-30

isakymu Nr. ADl-824 ,,Del naujai statomos

mokyklos mokykliniq baldq ir irangos pirkimo"
darbo grupes, skirtos koordinuoti naujai

statomos mokyklos adresu Senvages g. 4,

mokykliniq baldq ir irangos, darbe, rengiau

mokykliniq baldq ir vidaus irangos sqra5us bei

kainynq.
3.3.1. 2021-06-30 isakymu Nr. 49 sudariau

darbo grup9 naujai mokyklai reikalingq

mokyktiniq baldq bei irangos pirkimui,
preliminariq le5q poreikio paskaidiavimui.

ParengXi biitinq baldq bei irangos sqra5ai. Baldq

kainq s4matq projektai leis savivaldybes

administracijai operatryiau organizuoti

vie5uosius konkursus mokyklos, adresu Senvages

g.4, vidaus irangai ir baldams pirkti

3 .4 . 2021 -02 -25 Klaipedo s miesto saviv aldybe s

tarybos sprendimu Nr.T2-39 Tauralaukio

progimnazijoje 20212022 mokslo metais

suformuoti 2 penktq klasiq komplektai. 2021-

02-10
Inicijavau 4 klasiq (btrsimq penktokq) tevq

sus irinkim4, 2O2l -02 -23 or ganizavau Mokytoj q

tarybos posedi, (protokolo Nr.V4-2), kuriame

svarst6me antro 5 klases komplekto formavimo
galimybes. Inicijavau technologijq kabineto

remont4, jame irengeme IT kabinet4, nupirkome

18 nesiojamq kompiuteriq ir irengeme darbo

vietas 5-8 klasiu mokiniams ir mokytojui.

-Siau-rrneje Klaipedos miesto dalyje 24 vietomis

sumaZejo tr[kstamq 5 klasiq mokiniq mokymosi

vietq skaidius. Suformuoti 2 penktq klasiq

komplektai, atliktas patalpq remontas, irengtas
naujas IT kabinetas

3.5. Inicijavau,,Klaipedos Tauralaukio

progimnazijos testavimo covid-l 9 ligai
(koronoviruso infekcijai) nustatyti, itarti
diagnozuoti tvarkos apra5o" parengim4.

Parengtas Klaipedos Tauralaukio progimnazij os

testavimo covid- I 9 ligai (koronoviruso infekcij ai)

nustatyti, itarti ar diagnozuoti tvarkos apra5as"

patvirtintas 2021-09-01 direktoriaus isakymu
Nr.V-67.
2021 m geguZes 17 d. pradeti kaupiniq metodu

testuotil- 4 klasiq mokiniai.
Sudarytos saugesnds ugdymosi s4lygos pradiniq

klasiq mokiniams, mokytojams ir pagalbos

mokiniui specialistams, stebima ir valdoma covid

- 19 infekcijos situacija progimnazijoje

3.6. Reaguodama i pirmos klases tevq pra5ymus,

inicijavau pailgintos dienos grupes pirmq klasiq
mokiniams steigim4.

202l-08-27 Mokyklos tarybos posedyje,

(protokolo Nr.V5-5) pritarta grupes steigimui, jos

veiklos planui bei veiklos organizavimo tvarkos

apra5ui. Pailgintos dienos grupes organizavimo

tvarkos apra5as patvirtintas 2021-09-13

direktoriaus isakymu Nr. UPI-26. Grup0 isteigta
2021-09-r3



UZtikrintas pirmokq saugumas, uZimtumas,

teikiama socialine, pedagogine, psichologine ir
kita reikalinga pagalba mokiniams. Sudarytos

s4lygos gerinti mokiniq ugdymo(si) kokybg,
pletoti uZimtum4 bei mokyti turiningai leisti
laisvalaiki

3. 7. Inicij avau Psichosocialiniq profesines

rizikos veiksniq darbe tyrim4 Tauralaukio
progimnazij oj e, organizav au bendruomenes

supaiindinim4 tyrimo rezultatais :

mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams

2021-ll-17 (Mokytojq tarybos posedZio

protoko I as N r .Y 4 -7 ) darbuotoj ams - sus irinkime
2021-tt-22
202l-12-27 organizavat psichologes Ziedos
MaZeikaites - Gylienes paskaitq bendruomenei

,,Bendravimas be pykdio".

Parengtas ,,Mobingo ir psichologinio smurto

darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos

tvarkos apra5as'., patvirtintas 2021-09-01
direktoriaus isakymu Nr.V-65.
Progimnazijoje kuriama aplinka, kurioje visa
bendruomene jaustqsi tiek fiziSkai, tiek
psicholo gi5kai saugi, vyrautq pagarbfls tarpusavio
santykiai, veikla grindZiama bendravimu ir
bendradarbiavimu, abipuse pagarba, pasitikej imu,
tolerancij a ir nuo5irdumu.

Direktore

e,1 Nf RimaNarkiene


