
KLAIPEDOS SUAUGUSIUJU GIMNAZIJOS DIREKTORES DAIVOS
xmZlx.qusKAITEs 2019 METV vEIKLos ATASKAITA

Nr.
Klaipeda

I SKYRIUS
STRATAGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos suaugusiqiq gimnazijos (toliau - Gimnazija)
2019 metq veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo

kokybes ir prieinamumo uZtikrinim4, pagalbos mokiniui teikim4,

2019-2021 metq strateginio ir
orientuoti i Svietimo paslaugq

gimnazijos materialines bazes

gerinim4 ir kitq paslaugq teikim4.
2019 metq gimnazijos veiklos prioritetas - galimybiq ivairiq poreikiq mokiniams siekti

asmenybes brandos, individualias galias atitinkandiq pasiekimq ir nuolatines ugdymo(si) paZangos

sudarymas ir i5sikelti metq veiklos tikslai buvo igyvendinti.
Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti i Gimnazijos veiklos reglamentavimo

atitikti, pasikeitus teises aktams, naujos veiklos krypties (iaunimo klasiq ugdymo) igyvendinim4,
pozityvios emocines aplinkos k[rim4, edukaciniq aplinkq modernizavim4.

2019 m. rugsejo 1 d. duomenimis gimnazijoje mokesi 279 mo\<tniai. Pagrindinio ugdymo,

suaugusiqjrtr pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas igyvendino 33 pedagogai (24,65 etato).

Dirbo 24 nepedagoginiai darbuotojai (23 etato). Buvo lanksdiai ir veiksmingai organizuotas

ugdymo pto."ru., .udarytos palankios s4lygos mokiniams siekti asmenines paZangos, nepaisant jq
pradiniq Ziniq ir aplinkos veiksniq. Pasirinktas kasdienio, neakivaizdinio mokymo proceso
-organizavimo 

bfidas, Moodle virtualios mokymosi aplinkos ir EDUKA klases skaitmeninio

mokymo(si) aplinkos (skaitmeniniq vadoveliq. jq komplektq ir uZduodiq biblioteka) naudojimas

atitiko mokiniq poreikius. Individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turini, pasiteisino

mokiniams siulomi dalykq kursai, pasirenkamieji dalykai (7 programos), moduliai (12 programq),

neformaliojo ugdymo uZsiemimai (11 programq). Gimnazijoje buvo efuktyviai panaudotos

valandos pagal poreiki skiriamoms konsultacijoms.
Pasirinktos ugdymo formos atitiko mokiniq poreikius, turim4 mokymosi patirti (daugiau

nei 72Yo mokiniq isivenindami paZymejo" kad padare paiangq, pagerejo jq socialiniai ig[dZiai;
6l% mokiniq patobulino mokejimo mokytis kompetencij4, 50Yo teige, kad pradejo aktyviau

dalyvauti vizuomeniniuose, kult[riniuose renginiuose ir gimnazijos neformalioje veikloje).

Ypatingas demesys buvo skiriamas mokiniq kritinio m4stymo, pasitikejimo savimi ir vie5ojo

fatUe;imo kompetencijq tobulinimui (mokytojq vertinimu daugiau nei 55o/o mokiniq labiau

pasitikejo savimi, apie 50 % mokiniq patobulino vieSojo kalbejimo ir kritinio m4stymo

lompetencijas). 114 lapie 42 %) mokiniq dalyvavo 2l respublikiniame, miesto ir gimnazijos

konkurse, olimpiadose. ISiq 51 (44,7 %) tapo nugaletojais.

II gimnazijos klaiE baige ir pagrindinio i5silavinimo paZymejimus gavo 15 mokiniq (79

%). Vidurinio ugdymo progru*4 Uaige iOe mokiniai, 98 (90%) mokiniai gavo brandos atestatus ir

I i mokiniq --mokymosi pasiekimq paZymejimus. Valstybinius brandos egzaminus pasirinko

laikyti 59 mokiniai (SS,f Xj, Pasiekti geri VBE rezultatai'.96,3 yo mokiniq, pasirinkusiqjq VBE

juos iSlaike .2019 m. gerejo istorijos, biologijos, anglq kalbos VBE rezultalai.

Pasileisino ugdomosios iineformaliojo Svietimo veiklq organizavimas edukacinese erdvese

ui gimnazijos ribq: Klaipedos apskrities vie5ojoje L Simonaitytes bibliolekoje. Klaipedos

senamiestyje, LaikrodZiq, MaZosios Lietuvos istorijos, Pilies muziejuose, prekybos centruose,

Klaipedos valstybineje kolegiioje. KU Botanikos sode, Klaipedos technologijq mokymo centre,

Klaipedos universiteie, XIaipldos moksleiviq savirai5kos centre, Klaipedos miesto visuomenes

sveikatos -biqre, Sqi[dZio parke, Palangos botanikos parke. Kretingos rajono Sr'ietimo centro

suaugusiqjq ir jaunimo *oky*o skyriuje, Socialiniq mokslq kolegijoje, atvirose jaunimo erdvdse,

zuaipeOos KGB padalinio rusyie, Memel Nord bunkqrte, Svyturio aren



organirurtos paZintines*ult[rines i5vykos i Vilniq, Palang4, Silutg" Vinetu kaim4 (Slikiq k.

Kretingales sen.), Sfiduvos kra5t4.
2019 m. atliktas srities ,,Ugdymo(si) aplinkos" veiklos kokybes isivertinimas.

AtsiZvelgus i veiklos kokybes isivertinimo metu gautus rezultatus bei rekomendacijas, numatoma

skatinti mokytojus pamokas vesti ne tik klasese. bet ir kitose Siuo metu ugdymui malai
i5naudojamose mokyklos teritorijos erdvese; tikslingai planuoti edukaciniq programrl kulturinese

istaigose itraukim4 iugdymo(si) proces4.2019 m. pabaigoje IQES online sistemoje buvo atlikta

mokyklos mokiniq (aunimo 9-10, gimnazijos 9-12 klasiq) ir tevq (9-10 klasiq) apklausa, kuri
parode, kad tiek mokiniai, tiek tevai auk5diausiu balu ivertino tai, kad mokinys nepatiria patydiq

mokykloje. Taip pat 4 balq skaleje Zemiausi ve(inimai nukrito tik iki 3 skaitmens.

Metodines tarybos sillymu ypating4 demesi numatoma skirti suaugusiqjq mokiniq vie5ojo

kalbejimo kompetencijq tobulinimui, o jaunimo klasiq mokiniq - mokejimo mokytis, asmenines

(emocijq ir jausmq valdymas) ir socialiniq (pozityvus bendravimas) kompetencijq ugdymui.

]sivertinimo rezultatai ir ataskaitq analize parode. kad mokiniams buvo sistemingai

teikiama pedagogine, socialin€. specialioji, psichologin6, karjeros planavimo pagalba. 2019 m.

socialinis pedagogas suteike virs 500 konsultacijq, aptare virS 1000 situacijq. nuolat

bendradarbiavo su klasiq aukletojais, tdvais, vaikq globos namais, pagalb4 mokiniui teikiandiomis
institucijomis mieste sprendZiant mokiniq lankomumo, paZangumo, socialines problemas.

Psichologas nuo rugsejo men. suteike apie 100 individualiq ir grupiniq konsultacijq, specialusis
pedagogas apie 50.

Didelis d6mesys buvo skiriamas mokytojq pedagoginio meistriSkumo tobulinimui,
psichologiniam pasiruo5imui darbui su jaunimo klasiq mokiniais organizuojant seminarus ir
aktyvinant metoding veikl4. Buvo skatinamas pedagogq bendradarbiavimas metodinese grupese,

kolegialus pamokq stebdjimas, organizuojami gimnazijos renginiai, Sventes, metodines dienos.

2019 metais pedagogai kvalifikacij4 tobulino vidutiniSkai ll dienq. Visiems pedagogams

organizuoti seminarai ,,socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymas - strateginis priejimas" (E.

Karmaza), ,,Pozityvaus santykio tarp mokinio ir mokyojo kurimas, palaikymas. Sudetingr-1

pedagoginiq situacijq sprendimo galimybes" (A. Blande), ,, Paauglystes tarpsnis - vaiko elgesio

ypatumai, pajegumai ir sunkumai. Suaugusiojo vaidmuo kuriant aplink4 asmenybes augimui" (V'
Arvasevidius), ,,I)arbas su vaikais. turindiais elgesio sunkumq" (E. Karmaza).

2019 metais gimnazijos iSlaikymui skirtos le3os naudotos racionaliai, taupiai ir tikslingai'
Per metus savivaldybes le5omis buvo pagerintos mokymosi s4lygos, modernizuotos edukacines

inkos: atliktas sales, bibliotekos ir specialistq kabinetq remontas (4,4 tukst. Eur

II SKYRIUS
2019 METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Itatairindiniai nraeiusiu metu veiklos ezultata

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rczultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
verlinama, ar

nustatytos uZduotys

ivykdvtos)

Pasiekti rczu\tatai ir jq rodikliai

1.1. [gyvendinant
Klaipedos miesto
savivaldybes
bendrojo ugdymo
mokyklq tinklo
pertvarkos 2016-
2020 . metq
bendrojo plano,
patvirtinto

Atlikti jaunimo
klasiq ugdymo
organizavimo
darbai

Sukomplektuotos
jaunimo klases.
Parengtas ir
patvirtintas Jaunimo
klasiq ugdymo
planas.
Sudaryti mokiniq
individual[s ugdymo
planai.

1. Perkelti iS I. SimonaitYes
mokyklos ir sukomplektuoti 7/8-
10 klasiq 4 komplektai (44

mokiniai). sudarytos mokYmo
sutafiys, iSanalizuoti mokiniq
specialieji ugdymosi Poreikiai,
parengtos programos. Sekrningai
integruoti 24 mokiniai, turintYs
dideliu ir vidutiniq sPecialiqiq



Klaipedos miesto
savivaldybes
tarybos 2018-12-
20 sprendimu Nr.
T2-272, 1.2.16.
papunkti,
organizuoti
jaunimo klasiq
ugdym4

Organizuotos
neformaliojo
Svietimo veiklos.
Teikiama mokiniams
pedagogine,

infbrmacine,
socialine, specialioji
pagalba

ugdymosi poreikiq.
2. Parengtas ir igyvendinamas
jaunimo klasiq ugdymo planas.

Sudaryti ir igyvendinami
mokiniq individualus ugdYmo

planai.
3. Organizuotos neformaliojo
Svietimo veiklos: netradicine I-
oji mokslo metq savaite;

patirtinio mokymosi veiklos,
Aikido treniruotes. MokYklos
neformaliojo Svietimo
programose dalyvauja 90%
mokiniq.
4. Mokiniams teikiama
kvalifikuota
informacine,

pedagogine,
psichologine,

socialine, specialioii pagalba

L2. Pakeisti
etatinio mokytojq
darbo
apmokejim4
reglamentuojandi
us Gimnazijos
dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4

Gimnazijos
dokumentq,
reglamentuojandiq
etatinio mokytojrl
darbo apmokejim4,
atitiktis pasikeitus
teises aktams

Pakeisti su teises
akq pakeitimais
susijq Gimnazijos
dokumentai:
mokyojq pareigybiq
apra3ymai, darbo
tvarkos taisykles,
darbo apmokejimo
sistemos tvarkos
apraSai.

Pakeisti Gimnazijos
dokumentai suderinti
su Gimnazijos
darbuotojais arjq
atstovais. Papildytos
(pasikeitus teises
aktq
reglamentavimui) ir
pasiraSy,tos mokytojq
darbo sutartys

1. Parengti ir pasira5Yti

pedagogq pareigybiq apra5ymai
(direktoriaus 2019-09-06

isakymas Nr. V-94).
2. Atnaujinta ir patvirtinta darbo
apmokejimo sistema; darbo
tvarkos taisykles (direktoriaus
2019-08-30 isakymas Nr. V-84,
V-87) suderintos su Darbo
taryba.
3. Parengtos ir pasira5Ytos darbo

sutartys su mokyojais (33).
4. Pedagoginiai darbuotojai
buvo supaZindinti su etatinio
darbo apmokejimo modeliu,
veiklq bendruomenei s4raSu bei
toms veikloms skiriamomis
valandomis, kuris aptartas ir
suderintas Mokytojq tarybos
posedyje (2019-06-24
protokolas Nr. V2-4)
5. Nuo 2019-09-02 kiekvienam
mokytojui paskirstYtos

kontaktines ir nekontaktines
valandos funkcijoms,
susijusioms su kontaktine veikla
ir veikla bendruomenei
(direktoriaus 2019 m. rugsejo 2

d. Nr. P-72).



1.3. Kurti
SiuolaikiSkas
ugdymo aplinkas

[rengti naujas
edukacines
aplinkas

{rengtas naujas,
Siuolaikinius
reikalavimus
atitinkantis
technologijq
kabinetas, aprfipintas
moderniais

irengimais

l. Atnaujintas technologq
kabinetas ir aprupintas nauja
modernia iranga (isigyta:
tekinimo stakles, siaurapjlklis,
elektrinis oblius, kombinuotos
Slifavimo staklds, juostinis
pjflklas, lazeine lempa,

darbastalis).
2. Maisto ruoSimo technologilq
kabinetas aprupintas papildoma
technika: vaisiq dZioq,kle,
darZoviq pjaustykle, trintuvu,
ma5inele makaronams, mikseriu
(i5 viso panaudota 6008,67 Eur).

2. ULduo s, neryyKdytos ar ry kdvtos i5 dalies ddl nu buvo
UZduotvs PrieZastvs. rizikos

2.1. -
3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet irykdytos

ildoma iei buvo allikta ildomu. svari veiklos rezultatams)

UZduotvs / veiklos Poveikis Bvietimo istaisos veiklai
3.1. Sudaryti s4lygas Klaipedos,,Zaliakalnio"
gimnazij os bendruomenei organiz uoli 20 I 9-2020
m. m. ugdymo proces4 Klaipedos suaugusiqjq
gimnazijos patalpose

Sudarytos s4lygos sekmingam_ Klaipedos
suaugusiqjq gimnazijos ir,,Zaliakalnio"
gimnazijos ugdymo proceso igyvendinimui.
Pertvarkltos patalpos, sudarytas
tvarkara5tis, organizuotos veiklos. derinami
sprendimai. Ugdymo procesas vykdomas
sklandZiai.

3.2. Vykdyti finansuojamus projektus Parengtas ir igyvendintas neformaliojo
suaugusiqjq Svietimo projektas, skirtas
nefonnaliuoju budu suteikti tevams
psichologines Linias, ig0dZius apie
paauglystes laikotarpio sunkumus, jq
sprendimo bfidus, vaikq elgesj ,,Atsargiai.
Paauglyste" (gauta 1370 Eur). Projekte
dalyvavo 17 tevrl, kurie igrjo tevystes

igfidZiq kompetencijas. Pagerejo santykiai
tevai- vaikai. tevai-mokykla. Suvienytos
bendruomenes pastangos priimant
sprendimus ir teikiant pagalbq mokiniams.
2019 m. rugsejo gruodZio men.

igyvendintas Salies socialines partnerystes

projektas ,.Sotus. Sveikas. Laimingas!"
(gauta 4000 Eur), skirtas stiprinti socialinius

fgfldZius, igyvendinti technologijq (mitybos)
program4. Projektas igyvendintas per 176

veiklas, kuriose aktyviai dalyvavo 100 %
jaunimo klasiq mokiniq.
Dalyvavimas projekte sustiprino socialinius

ig[dZius, pagerino mokiniq sveikos
gvvensenos iprodius.



3.3. Sudary.ti s4lygas
gerinimui

mokiniq fizinio ugdymo Atnaujinta ir Siuolaiki5kai irengla sporto
salr3: remonto darbams skirta 3962,76 Eur;

irangos atnauiinimui (krepiinio lentos ir
laikikliai, gimnastikos diuZinys, suoliukas,
buomas, tinklinio stovai, turizmo prekes,

bokso pir5tines, letenos) skvta 5247,16 Eur.
Mokiniai turi galimybg rinktis skirtingas
sporto Sakas. |vairi fizine veikla jaunimo
klasiq mokiniui padeda patirti mokymosi

4. usiu metu veiklos uZt luofvs (iei tokiu buvo) ir rezu Itata

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1. -

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCUU TOBULINIMAS

Direktore DaivaKriZinauskaite 2020-01-20
(vardas ir pavarde) (data)(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai:
Direktore Daiva KriZinauskaite 2019 m.

orientuodamasi j veiklos rezultatus, ir virSijo

ivykde neplanuotas veiklas.
Direktores veikla uitikrina ugdymo proceso veiksmingum4: ji inicijuoja ugdymo turinio

pokydiq fgyvendinim4 motyvuodama ir itraukdama vis4 gimnazijos bendruomeng, sutelkia

komandas.atsakingas ui. gimnaz4os kulturos puoselejim4, uZ ry3iq palaikym4 ir bendradarbiavim4

su socialiniais ir uZsienio parneriais. Direktore nuolat analizuoja gimnazijos veikl4, prireikus tariasi

su darbo grupemis ir lanksdiai koreguoja ugdymo turini, sudaro s4lygas taikyti ivairias ugdymo(si)
formas siekdama tenkinti mokiniq poreikius, teikti operatyvi4 ir veiksmingq pagalb4. kuria

nustatylas uZduotis lvykde laiku ir profesionaliai.
kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius, taip pat

5. Pasiektu rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas at

laneel
tinkamas
s

5. L UZduotys jvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius l.abai gerai X

5.2. UZduotys i5 esmds irvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai fI
5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinirno rodiklius Patenkinamai []
5,4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenkinamai E

6.1. Strateginio Svietimo istaigos valdymo kompetencijos tobulinimas: gilinti iinias, padedandias

priimti ir igyvendinti veiklos tobulinimo sprendimus, kurti palanki4 mokymuisi Svietimo istaigos



6

esteti5kas edukacines erdves. Direktores veikla orientuota i gimnazijos bendruomenes nariq ir
nepilnamediq mokiniq tevq pastangq padeti mokiniui siekti asmenines brandos suvientjim4,

sekming4 konfliktq sprendim4 ir jq prevencij4.
Pritariame direktores Daivos KriZinauskaites 2019 metq veiklos ataskaitai ir jos veikl4

vertiname labai gerai.

Gimnazijos tarybos nare,
pavaduoj anti pirminink4

8. Jvertinimas, jo pagrindimas

/'^.*l(t
ir sitilymlil

Gi r Lina GriSdenkoviene 2020-01-31

Klaipedos miesto savivaldybes meras 
(p"r.s^)

Vytautas Grubliauskas
(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir n dausiau kaio 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
uZduotvs ivvkdvtos)

9.1. UZtikrinti kokybi5k4

istaigos veikl4
1. Organizuoti istaigos
veikl4 taip, kad nebltq
nustatyta paZeidimq del

istaigos ir vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovauj antis teises aktais,
reglamentuojandiais

istaigos finansing veiklq

l. lstaigoje nenustatyta
paZeidimq.

2.1. fstaigoje uZtikrintas
tinkamas (laiku ir kt.)
finansiniq dokumentq
pateikimas.
2.2. {staigoje skirti asignavimai
naudojami pagal teises aktq
reikalavimus

9.2. Gerinti lstaigos
mikroklimat4

Gera darbuotojq savijauta

istaigoje

1. Atliktos dvi apklausos del
darbuotoj q savij autos istaigoj e

(vasario men., lapkridio men.).
2. Daugiau kaip 80% istaigos
darbuotojq mikroklimatq
vertina gerai.

3. Mokytojai aktyviai dalyvauja
priimant sprendimus del

istaigos veiklos ir kt. (30 %
mokytojq dalyvauja gimnazijos

savivaldoie)

9.3. Didinti jaunimo klasiq
mokiniq mokymosi motyvacij4

Nustatyti kiekvreno
rnokinio mokymosi ir
elsesio sunkumus bei

1. 20 % padaugejo veiklq,
susijusiq su patyriminiu
usdvmu.



ugdymo(si) poreikius,
laiku suteikti veiksmingq
pagalb4

2. 30 % mokltojq isitrauke i
patyriminio ugdymo veiklas.
3. Sukurta ir igyvendinta
pagalbos mokiniui teikimo
sistema

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos fykdyti Sias uiduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

10.1. LeSu trukumas sali darwi itaka eimnaziios kokybi5kos veiklos uZtikrinimui
10.2. Del nepalankiu aplinkos veiksniu uZduotis eali bflti ivykdyta i5 dalies

10.3. Del specialistu trukumo uZduotis eali buti iwkdyta i5 dalies

Klaipedos miesto savivaldybes meras Vytautas Grubliauskas
(P*"5'*) (data)

SusipaZinau

Direktore Daiva KriZinauskaite
(para5as) (data)


