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JGYVENDINIMAS 

lgyvendinant Klaipedos ,,Versmes" progimnazijos (toliau - Progimnazija) 2019-2021 m. 
strateginio ir 2020 m. veiklos planuose nustatytus tikslus ir uzdavinius, orientuotus i svietimo 
paslaugq kokybes gerinim4 buvo pasirinktos prioritetines veiklos kryptys: uztikrinti kokybiskq 
ugdymo proceso organizavim4 pletoti bendruomenes nariq lyderystes kompetencijas, kurti sveikl:}, 
saugic! ir siuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepianciq aplinkq. 

2020 m. kokybiskai organizuotas ugdymo procesas: tenkinami mokiniq ugdymo(si) poreikiai, 
uztikrinama auksta ugdymo kokybe. lgyvendintos priemones, uztikrinancios sveikq aplinkq, zalingq 
jprociq prevencijc!. Sudarytos sqlygos mokytojams taikyti naujausius ugdymo metodus, formas, 
budus, infonnacines technologijas, organizuoti ir dalyvauti jvairiuose projektuose, konferencijose, 
seminaruose, dalintis geraja darbo patirtimi. Informacija apie progimnazijos veiklq skelbiama 
internetineje svetaineje, informaciniame mokyklos ekrane. 

lgyvendinant 2020 m. veiklos planq, buvo siekiama kiekvieno mokinio asmenines pazangos 
modelio efektyvinimo. Del susiklosciusios neeilines situacijos, Mokinio individualios pazangos 
stebejimas ir fiksavimas persikele i virtualic! erdvy - buvo sukurtas Mokinio individualios pazangos 
intemetinis fiksavimo modelis. Toks modelis leido atidziau stebeti kiekvieno vaiko daromq pazangq, 
laiku pastebeti daromos pazangos pokycius, suteikti reikiamq specialistq pagalbq. Mokiniai mokesi 
vertinti save, numatyti tolimesnius ugdymo(si) uzdavinius, gebejimus, pastangas, siekius. Sieke 
asmenines pazangos, planuoti ugdymosi veiklq padejo tevai (globejai, rupintojai). Siekiant mokiniq 
asmenines pazangos, buvo atliekama ugdymo(si) pasiekimq stebesena: analizuoti pusmeciq, 
standartizuotq testq (5 klases), nacionaliniq tyrimq, konkursq ir olimpiadq rezultatai, buvo stebimas 
ir analizuojamas mokymosi rezultatq kitimas, buvusiq 8 klasiq mokiniq tureti pazymiai lyginti su 
gautais gimnazijose, kuriose tysia mokym<lsi progimnazijos mokiniai. 2019-2020 mokslo metus 
baige 917 moksleiviai - visi perkelti i aukstesny klasy; Progirnnazija sekmingai jgyvendino 
Klasikinio ugdymo sampratos elementus. Buvo sukurtos ir jgyvendinamos integruotos ugdymo 
programos, kurios sqlygojo individualiq mokiniq pazangq. Sudarytos galimybes sqlygojo gabiq 
mokiniq aukstesnius ugdymo rezultatus. Lyginant su praejusiais mokslo metais, ugdymo rezultatai 
pagerejo 1 %. 2019 metq 5-8 klasiq mokiniq metinis visq dalykq pafyrniq vidurkis buvo 8,35, 2020 
metq vidutinis metinis pazymiq vidurkis 8,43. Padidejo gerai ir puikiai besimokanciq mokiniq 
skaicius: 1-4 klasese - nuo 24% iki 33%, 5-8 klasese - nuo 54% iki 55%. Sumazejo patenkinamu 
lygiu besin1okanciq mokiniq skaicius: 1-4 klasese - nuo 31 % iki 21 %, 5-8 klasese - nuo 45% iki 
44%. Mokslo metus progimnazijos mokiniai baige 100% pazangumu. Infonnacija apie mokiniq 
pasiekimus, jq pokycius pateikta Mokytojq tarybos, Mokyklos tarybos posedziuose, pristatyta klasiq 
tevq susirinkimuose. 

Atsizvelgiant i prioritetus, mokyklos tikslus bei individualius pedagogq poreikius, savisvietl:l, 
kryptingai organizuotas kvalifikacijos kelimas. 1 pedagogas jgijo mokytojo eksperto kvalifikaciny 
kategorijq. 2020 m. pedagogai ir adrninistracija, siekdarni profesines kompetencijos augimo, 
orientuoto i ugdymo kokybes gerinimq, daugiau nei 2000 valandq (daugiau nei 362 dienq) kele 
metodiny bei dalykiny kvalifikacijq kursuose bei seminaruose. Beveik puse kvalifikaciniq kursq 
valandq buvo skirta nuotolinio ugdymo pasiruosimui, skaitmeniniq technologijq jvaldymui. 
Mo klos mok o · ai sekmin ai dali · osi atirtimi vesdami atviras amokas: vesta 60 atvir 




















