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KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2019–2021 metų strateginio ir 2019 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į švietimo paslaugų kokybės ir 

prieinamumo užtikrinimą, pagalbos mokiniui teikimą, gimnazijos materialinės bazės gerinimą ir kitų 

paslaugų teikimą.  

2019 metų Gimnazijos veiklos prioritetas – galimybių įvairių poreikių mokiniams siekti 

asmenybės brandos, individualias galias atitinkančių pasiekimų ir nuolatinės ugdymo(si) pažangos 

sudarymas ir išsikelti metų veiklos tikslai buvo įgyvendinti.  

Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į Gimnazijos veiklos reglamentavimo atitiktį, 

pasikeitus teisės aktams, naujos veiklos krypties (jaunimo klasių ugdymo) įgyvendinimą, pozityvios 

emocinės aplinkos kūrimą, edukacinių aplinkų modernizavimą. 

2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Gimnazijoje mokėsi 279 mokiniai. Pagrindinio ugdymo, 

suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendino 33 pedagogai (24,65 etato). 

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

procesas, sudarytos palankios sąlygos mokiniams siekti asmeninės pažangos, nepaisant jų pradinių 

žinių ir aplinkos veiksnių. Pasirinktas kasdienio, neakivaizdinio mokymo proceso organizavimo 

būdas, Moodle virtualios mokymosi aplinkos ir EDUKA klasės skaitmeninio mokymo(si) aplinkos 

(skaitmeninių vadovėlių, jų komplektų ir užduočių biblioteka) naudojimas  atitiko mokinių poreikius. 

Individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, pasiteisino mokiniams siūlomi dalykų kursai, 

pasirenkamieji dalykai (7 programos), moduliai (12 programų), neformaliojo ugdymo užsiėmimai (11 

programų). Gimnazijoje buvo efektyviai panaudotos valandos pagal poreikį skiriamoms 

konsultacijoms. 

Pasirinktos ugdymo formos atitiko mokinių poreikius, turimą mokymosi patirtį (daugiau nei 

72 % mokinių įsivertindami pažymėjo, kad padarė pažangą, pagerėjo jų socialiniai įgūdžiai; 61 % 

mokinių patobulino mokėjimo mokytis kompetenciją, 50 % teigė, kad pradėjo aktyviau dalyvauti 

visuomeniniuose, kultūriniuose renginiuose ir gimnazijos neformalioje veikloje). Ypatingas dėmesys 

buvo skiriamas mokinių kritinio mąstymo, pasitikėjimo savimi ir viešojo kalbėjimo kompetencijų 

tobulinimui (mokytojų vertinimu daugiau nei 55 % mokinių labiau pasitikėjo savimi, apie 50 % 

mokinių patobulino viešojo kalbėjimo ir kritinio mąstymo kompetencijas). 114 (apie 42 %) mokinių 

dalyvavo 21 respublikiniame, miesto ir gimnazijos konkurse, olimpiadose. Iš jų 51 (44,7 %) tapo 

nugalėtojais.  

II gimnazijos klasę baigė ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 15 mokinių (79 %). 

Vidurinio ugdymo programą baigė 109 mokiniai, 98 (90 %) mokiniai gavo brandos atestatus ir 11 

mokinių – mokymosi pasiekimų pažymėjimus. Valstybinius brandos egzaminus pasirinko laikyti 59 

mokiniai (55,1 %). Pasiekti geri VBE rezultatai: 96,3 % mokinių, pasirinkusiųjų VBE juos išlaikė. 

2019 m. gerėjo istorijos, biologijos, anglų kalbos VBE rezultatai.  

Pasiteisino ugdomosios ir neformaliojo švietimo veiklų organizavimas edukacinėse erdvėse 

už Gimnazijos ribų: Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, Klaipėdos 

senamiestyje, Laikrodžių, Mažosios Lietuvos istorijos, Pilies muziejuose, prekybos centruose, 

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, KU Botanikos sode, Klaipėdos technologijų mokymo centre, 

Klaipėdos universitete, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre, Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biure, Sąjūdžio parke, Palangos botanikos parke, Kretingos rajono švietimo centro 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje, Socialinių mokslų kolegijoje, atvirose jaunimo erdvėse, 

Klaipėdos KGB padalinio rūsyje, Memel Nord bunkeryje, Švyturio arenoje. Mokiniams buvo 
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organizuotos pažintinės-kultūrinės išvykos į Vilnių, Palangą, Šilutę, Vinetu kaimą (Šlikių k. 

Kretingalės sen.), Sūduvos kraštą.  

2019 m. atliktas srities „Ugdymo(si) aplinkos“ veiklos kokybės įsivertinimas. Atsižvelgus į 

veiklos kokybės įsivertinimo metu gautus rezultatus bei rekomendacijas, numatoma skatinti 

mokytojus pamokas vesti ne tik klasėse, bet ir kitose šiuo metu ugdymui mažai išnaudojamose 

mokyklos teritorijos erdvėse; tikslingai planuoti edukacinių programų kultūrinėse įstaigose įtraukimą 

į ugdymo(si) procesą. 2019 m. pabaigoje IQES online sistemoje buvo atlikta mokyklos mokinių 

(jaunimo 9-10, gimnazijos 9-12 klasių) ir tėvų (9-10 klasių) apklausa, kuri parodė, kad tiek mokiniai, 

tiek tėvai aukščiausiu balu įvertino tai, kad mokinys nepatiria patyčių mokykloje. Taip pat 4 balų 

skalėje žemiausi vertinimai nukrito tik iki 3 skaitmens. 

Metodinės tarybos siūlymu ypatingą dėmesį numatoma skirti suaugusiųjų mokinių viešojo 

kalbėjimo kompetencijų tobulinimui, o jaunimo klasių mokinių - mokėjimo mokytis, asmeninės 

(emocijų ir jausmų valdymas) ir socialinių (pozityvus bendravimas) kompetencijų ugdymui.  

Įsivertinimo rezultatai ir ataskaitų analizė parodė, kad mokiniams buvo sistemingai teikiama 

pedagoginė, socialinė, specialioji, psichologinė, karjeros planavimo pagalba. 2019 m. socialinis 

pedagogas suteikė virš 500 konsultacijų, aptarė virš 1000 situacijų, nuolat bendradarbiavo su klasių 

auklėtojais, tėvais, vaikų globos namais, pagalbą mokiniui teikiančiomis institucijomis mieste 

sprendžiant mokinių lankomumo, pažangumo, socialines problemas. Psichologas nuo rugsėjo mėn. 

suteikė apie 100 individualių ir grupinių konsultacijų, specialusis pedagogas apie 50. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų pedagoginio meistriškumo tobulinimui, 

psichologiniam pasiruošimui darbui su jaunimo klasių mokiniais organizuojant seminarus ir 

aktyvinant metodinę veiklą. Buvo skatinamas pedagogų bendradarbiavimas metodinėse grupėse, 

kolegialus pamokų stebėjimas, organizuojami gimnazijos renginiai, šventės, metodinės dienos. 2019 

metais pedagogai kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 11 dienų. Visiems pedagogams organizuoti 

seminarai: „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas – strateginis priėjimas“ (E. Karmaza), 

„Pozityvaus santykio tarp mokinio ir mokytojo kūrimas, palaikymas. Sudėtingų pedagoginių situacijų 

sprendimo galimybės“ (A. Blandė), „ Paauglystės tarpsnis – vaiko elgesio ypatumai, pajėgumai ir 

sunkumai. Suaugusiojo vaidmuo kuriant aplinką asmenybės augimui“ (V. Arvasevičius), „Darbas su 

vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“ (E. Karmaza). 

2019 metais Gimnazijos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai, taupiai ir tikslingai. Per 

metus savivaldybės lėšomis buvo pagerintos mokymosi sąlygos, modernizuotos edukacinės aplinkos: 

atliktas sporto salės, bibliotekos ir specialistų kabinetų remontas (4,4 tūkst. Eur). 
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