ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
ROMO SENKAUS
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-01-17
Šiauliai
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Tikslas, uždaviniai, priemonės
1. Progimnazijos materialinės ir
techninės bazės stiprinimas
1.1. Užtikrinti progimnazijos
funkcionavimą.
1.1.1. Atlikti pagrindinio pastato
einamąjį remontą.

Siekiniai (rezultato
vertinimo, produkto
kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas)

Išdažytos visų
progimnazijos klasių
grindys ( 12 vnt.).
Padarytas virtuvės
pagalbinių patalpų
remontas

Siekinių įgyvendinimo faktas

Teigiami Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
Šiaulių departamento
Patikrinimo akto Nr. PA-7792 ir
Šiaulių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos 2019-0108 Nr. S- 2 Patikrinimo akto Nr.
57VMĮP rezultatai

1.1.2.Tikslingai panaudoti
mokinio krepšelio ir aplinkos
lėšas

Išlaikomas progimnazijai
skirtas aplinkos
darbuotojų sk.- 17,25
(etatai) ir mokytojų etatų
sk. -14,11.

1.2. Aktyviai dalyvauti
progimnazijos rekonstrukcijos
projektuose.
1.2.1. Dalyvauti progimnazijos
rekonstrukcijos projektų
svarstyme.

Pateikti progimnazijos
bendruomenės pasiūlymai
savivaldybės administracijai.
Paruoštas investicinis projektas
Paruošti miesto
(1400 eurai) „Rėkyvos
savivaldybės
progimnazijos pastato
administracijai „ Rėkyvos
rekonstrukcija
ir priestato
progimnazijos pastatų
statyba“.
renovacijos ir
Gautos
VIP
(vyriausybės
rekonstrukcijos
investicinė programa) lėšos 2019
pasiūlymus“.
metams – 50 tūkst. eurų.
Dalyvauti sprendimų
Informuota progimnazijos
priėmime.
bendruomenė.

1.2.2. Teikti progimnazijos
bendruomenės pasiūlymus.

Sutaupytos aplinkos lėšos
( daugiau kaip 8 tūkst. eurų,
įsigyta aplinkos priežiūros
technikos)

2. Bendrųjų ugdymo programų
kokybės gerinimas
2.1. Įgyvendinti bendrąsias
ugdymo programas.
2.1.1.Efektyviai panaudoti MK
mokymui skirtas lėšas.
2.1.2. Tikslingas savivaldybės
skirtų lėšų mokinių pagalbai
panaudojimas
2.2. Įgyvendinti mokinių ugdymą
netradicinėse aplinkose.
2.2.1.Tobulinti išorinę
progimnazijos aplinką

2.2.2. Naudoti ugdymui socialinių
partnerių edukacines erdves
2.3. Ugdyti mokinių socialines
kompetencijas.
2.3.1. Socialinių ir emocinių
įgūdžių ugdymas

2.3.2. Tarptautinių programų
integravimas

Tikslingai panaudoti
mokyklos nuožiūra
skiriamas ugdymo
valandas.
Efektyviai naudojami
mokinių karjeros
specialisto ir pailgintos
dienos grupės specialisto
etatai

50 % didėja dalykinių
konsultacijų mokiniams.
100 % panaudota neformalaus
ugdymo valandų.
24 pirmokai pailgintoje dienos
grupėje.
profesinio veiklinimo
užsiėmimų padidėjo 20 %,
individualių konsultacijų - 30 %.

Paruošti nacionaliniam
konkursui:
- 10 išorinių ugdymosi
edukacines erdvių;
- 2 vidines ugdymosi
edukacines erdves;
- mažuosius architektūros
elementus.
Plėsti socialinių partnerių
tinklus

Progimnazija tapo nacionalinio
konkurso „Lietuvos švietimo
įstaigų edukacinės erdvės 2019
m.“ nugalėtoja.

Didėjo užsiėmimų skaičius ŠU,
miesto gimnazijų, seniūnijos
įstaigų edukacinėse erdvėse.

Veiklos perkeliamos į SKU
kalendorių. Su veiklų turiniu
progimnazijos facebook
paskyroje supažindinama
progimnazijos bendruomenė
Integruoti Gamtosauginių
Paruoštos Gamtosauginių
mokyklų, sveikatą
mokyklų, sveikatą skatinančių
skatinančių mokyklų ir
mokyklų ir Šviečiamosios
Šviečiamosios
gyvulininkystės programos,
gyvulininkystės
veiklų planai..
programas į bendrąjį
Progimnazija apdovanota Žaliąja
ugdymą
vėliava.
SKU modelio diegimas,
pasinaudojant Šiaulių
miesto švietimo įstaigų
gerąja patirtimi

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
1.1. Dalyvauti
1.1.1. Paruošta ir
1.1.1.1.Pristatymas miesto
Paruoštas

progimnazijos
rekonstrukcijos
planavimo
projektuose.

pristatyta Rėkyvos
progimnazijos
pastatų analizė ir
ateities
perspektyvos
miesto
administracijai.
1.1.2. Dalyvauta
ruošiant investicinį
projektą ir paraišką
valstybės
investicijų
programos lėšom
gauti.

1.2. Įgyvendinti
naujo darbuotojų
darbo apmokėjimo
įstatymo nuostatas.

1.2.1. Parengtas ir
pradėtas
įgyvendinti etatinis
mokytojų darbo
apmokėjimas.

1.3. Įgyvendinti
mokinių ugdymą
progimnazijos
vidinėse ir išorinėse
erdvėse.

1.3.1.1. Išorinės ir vidinės
progimnazijos erdvės
paruoštos pagal Lietuvos
švietimo įstaigų edukacinių
erdvių konkurso sąlygas.
1.3.1.Patobulintos
1.3.1.2. Įgyvendintos dvi
išorinės ir vidinės
mokinių iniciatyvos.
progimnazijos
1.3.2.1.Įgalintos dvi naujos
aplinkos.
edukacinės erdvės:
1.3.2.Žaliųjų erdvių
- „Kneipo takas“ (išplėstas
plėtojimas.
iki 40 m);
- „Vabzdžių viešbutis“.
1.3.2.2.Atnaujinti visi
mažosios architektūros
elementai.

1.4. Siekti brandžios
ir sėkmingos vaiko
rūgties.

1.4.1.
Įgyvendinama
Socialinių
kompetencijų
ugdymo sistema.
1.4.2. Dalyvaujama
2-3 tarptautinėse
programose.

administracijai „Rėkyvos
progimnazijos pastatų
renovacijos ir
rekonstrukcijos pasiūlymai“
(iki 02.28)
1.1.2.1.Paruoštas
investicinis projektas VIP
lėšoms gauti (iki 05-28)
1.1.2.2.Paruošta kitų
investicinių fondų
(galimybių) analizė (iki
06.30).
1.1.2.3.Susitikta su Seimo
narių Šiaulių krašto grupe,
aptarta situacija.
1.2.1.1.Patvirtinti
pareigybių aprašymai.
1.2.1.2. Paruoštas darbo
apmokėjimo tvarkos
aprašas.
1.2.1.3.Pasirašyti darbo
sutarčių priedai ir įvykdytos
darbuotojų informavimo bei
konsultavimo procedūros.

1.4.1.1. 95 % 5–8 klasių
mokinių pasirengs karjeros
planą.
1.4.1.2. 10 % padidės
savanorių skaičius, 2-3
naujos savanoriškos veiklos.
1.4.2.1.100 % mokinių
dalyvaus gamtosauginio
ugdymo ir sveikatą
skatinančių mokyklų

investicinis
projektas.
Progimnazijai
skirtos VIP
(vyriausybės
investicinė
programa) lėšos
2019 metams – 50
tūkst. eurų.

Progimnazijoje
veikia etatinis
pedagogų
apmokėjimo
modelis.

Progimnazija
nugalėjo
nacionaliniame
konkurse
„Lietuvos
švietimo įstaigų
edukacinės
erdvės“
Vidinėse erdvėse
pagerinta
skaitmeninė
aplinka, wi-fi
ryšys, 57 %
klasių įveiklintos
skaitmeninėmis
priemonėmis.
Visi 5–8 klasių
mokiniai rengia
karjeros planą.
Progimnazija
apdovanota
Žaliąja vėliava.

programose.
2.

Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Dalyvauta 36 akad. val. tarptautiniuose
mokymuose „Edukacinių erdvių ir gamtos
ekspozicijų mokyklų aplinkose kūrimas, remiantis
Čekijos ir Vokietijos švietimo institucijų patirtimi“
3.2.Dalyvauta 40 akad. val. IKT tobulinimo kursų
programoje
4.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Kuriamos naujos edukacinės erdvės
išorinėje aplinkoje.
Keičiasi progimnazijos vidinės
edukacinės erdvės. Skaitmeninėmis
priemonėmis įveiklinta 57 % klasių.

Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
_______________________________

• iki sausio 20 dienos progimnazijos direktorius parengia ataskaitą,
paskelbia viešai ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos
bendruomenei ir mokyklos tarybai
• mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo
metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus
dėl jos vertinimo mokyklos tarybai

