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KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginiame ir 2019 

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

kokybės užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą.  

2019 m. veiklos tikslui – užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si) saugioje ir estetiškoje  

ugdymo(si) aplinkoje, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti asmeninės pažangos ir geresnių 

ugdymo(si) rezultatų bei įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

– pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai: 1) plačiau naudoti nuotolinio mokymo 

galimybes ugdymo procese; 2) maksimaliai užtikrinti skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius 

(diferencijuojant, integruojant, individualizuojant mokinių ugdymą dalyvauti edukacinėse 

programose už Įstaigos ribų), 3) tobulinti mokinių bendrąjį raštingumą visų mokomųjų dalykų 

pamokose. 

Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, 

atsižvelgiama į naujus kokybiško ugdymo užtikrinimo reikalavimus, individualios mokinio pažangos 

sistemos tobulinimą, integruoto ugdymo turinio įgyvendinimą ir atskirų dalykų integravimą, 

patyriminio ugdymo įgyvendinimą, mokinių mokymosi krūvio mažinimą, darbuotojų pasitikėjimo 

savo veiklos rezultatais skatinamą.  

2019 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

Stabilizavosi mokinių skaičius Įstaigoje: 2019-09-01 duomenimis, ugdyti 377 mokiniai (iki 2017 m. 

Įstaigoje buvo ugdoma apie 300 mokinių). Pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo 

programas įgyvendino 54 pedagogai, specialistai ir vadovai (51,49 etato); dirbo 19 nepedagoginių 

darbuotojų (20,75 etato). Įgyvendinta 18 neformaliojo vaikų švietimo programų, kuriose dalyvavo 

306 (81 % visų besimokančiųjų) mokiniai. Buvo vykdyti 2 tarptautiniai, 3 šalies, 5 miesto projektai, 

organizuota 20 atvirų veiklų, 32 edukacinės išvykos, apie 100 tradicinių ir netradicinių renginių, 

kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai.  

Sėkmingą 2019 m. ugdymo plano įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai, brandos egzaminų 

ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai. Bendras pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo vidurkis – 6,72. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo visi II gimnazinių klasių 

mokiniai. Bendras mokyklinių brandos egzaminų vidurkis – 7,9, valstybinių brandos egzaminų 

vidurkis – 35 balai. Pagerėjo lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, chemijos, biologijos 

valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Brandos atestatus gavo visi IV gimnazinių (95) klasių 

mokiniai.  

Įgyvendinant 2019 m. ugdymo planą, ugdymo procesas buvo organizuotas kokybiškai ir 

sklandžiai, ugdymo plano valandos buvo panaudotos racionaliai, įgyvendinti ilgalaikiai dalykų planai 

ir individualiosios bei integruotos ugdymo programos, kryptingai realizuota mokinių projektinė ir 

socialinė veikla, nepamokinės veiklos dienos buvo organizuotos efektyviai ir naudingai mokiniams, 

neprivalomojo ugdymo (neformalusis švietimas, pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, kita 

ugdomoji veikla) pasiūla 90 % atitiko mokinių lūkesčius, dvikalbystės ugdymas vyko kryptingai ir 

kokybiškai. 

2019 m. pagerėjo mokinių lankomumas: 1 mokinys per metus vidutiniškai be pateisinamos 

priežasties praleido 7,5 pamokos (2018 m. – 8 pamokas). Įstaigoje mokėsi 25 specialiųjų poreikių 

mokiniai, iš jų 24 – vidutinių specialiųjų poreikių. Įstaigoje pagrindinės psichologinės pagalbos sritys: 

individualus darbas su mokiniais, jų tėvais, psichologinių problemų nustatymas, įvertinimas, Įstaigos 

bendruomenės psichologinis švietimas, psichologinių problemų prevencija. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais, jų tėvais, pedagogais buvo fiksuojami Pagalbos gavėjų registravimo žurnale. Dėl 
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psichologinės pagalbos 2019 metais buvo kreiptasi 45 kartus. Įstaigoje nebuvo užfiksuoti patyčių 

atvejai. Mokinių tėvų švietimas vyko klasių tėvų susirinkimų metu, organizuotas bendras tėvų 

susirinkimas „Tėvų atsakomybė už nepilnamečių vaikų nepriežiūrą “. 

2019 m. kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 6 dienas. Birželio mėnesį 

visiems pedagogams organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kultūros ir istorijos paveldo 

panaudojimas ugdymo procese“, patobulinta ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencija. Per metus 

pedagogai parengė ir įgyvendino 3 respublikinio, 4 miesto ir 2 tarptautinio lygmens projektus tema 

„Viljamo Šekspyro pasaulinis paveldas“ (integruojant į mokomuosius dalykus), skaitė pranešimus 3 

šalies, 7 miesto konferencijose, seminaruose. 2019 m. Įstaigos mokytojai aktyviai dalyvavo 2 

teminiuose seminaruose: „Mokytojo emocinis intelektas EQ motyvuojančiai komunikacijai 

pamokoje: kaip išnaudoti emocijų energiją“, kuriame  patobulino psichologinę kompetenciją; 

edukacinėje išvykoje tema „Mažoji Lietuva. Netradicinių edukacinių erdvių panaudojimas 

ugdymo(si) procese“(Šilutė), kur patobulino kultūrinę ir didaktinę kompetencijas. 

II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo įvairiuose respublikinio projekto „Svajonių 

komandos“ mokymuose, finansuojamuose iš projekto lėšų. Mokiniai įgijo lyderystės kompetencijų ir 

jas pritaikė dalyvaudami  mokinių savivaldos inicijuojamose veiklose.  

Visi klasių auklėtojai vykdė socialinio emocinio ugdymo programą ,,Raktas į sėkmę“. 

Birželio mėn. atliktas platusis Įstaigos veiklos įsivertinimas. 47 mokytojai įvertino Įstaigos 

veiklos sritis. Aukščiausia verte įvertinti rodikliai: „ Ugdymo(si) tikslai“, „Orientavimasis į mokinių 

poreikius“, „Ugdymo(si) organizavimas“, „Ugdymas mokyklos gyvenimu“, „Vertinimas ugdymui“, 

„Mokymasis ne mokykloje“, „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“, „Lyderystė“, „Mokyklos 

savivalda“, „Veikimas kartu“, “Kompetencija“, „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“. Žemiausia verte 

įvertinti rodikliai: „ Asmenybės tapsmas“; „Mokymasis“. Sistemoje IQES online Lietuva apklausos 

anketas iš 250 mokinių užpildė 207 (82,8 % pakviestų dalyvauti apklausoje), iš 250 tėvų užpildė 196 

(78,4 % pakviestų dalyvauti apklausoje). Apklausos duomenys panaudoti gerinant Įstaigos veiklą. 

Nuspręsta 2020 m. atlikti platųjį 3 srities „Ugdymo(si) aplinka“ įsivertinimą. 

2019 m. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos taryba ir Paramos nuolatine komisija. Visos lėšų panaudojimo 

ataskaitos viešinamos Įstaigos tinklalapyje. Iš sutaupytų Įstaigos lėšų (21796 Eur) visiems 

darbuotojams buvo išmokėtos priemokos ir premijos.  

Sėkmingai įgyvendinta Įstaigos materialinės bazės modernizavimo programa. Įgyvendinant 

strategines mokomųjų kabinetų materialinės bazės vystymo programas, Savivaldybės biudžeto, 

specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti ir paramos lėšos panaudotos racionaliai. 

2019 m. prasidėjo Įstaigos pastato renovacijos darbai, kurie turi būti baigti iki 2020 rugsėjo mėnesio. 

Didesni mokymo priemonių ir kitų prekių (spintos drabužiams, mobiliosios lentos, kedės, 

kompiuteriai ir kt.) pirkimai buvo atlikti iš sutaupytų lėšų. 2019 m. iš viso panaudota 21376 Eur.  

Toliau buvo realizuojama Įstaigos programa, visi mokytojai aprūpinti nešiojamais kompiuteriais 

(arba pakeisti į naujesnius) ir būtiniausiomis mokomosiomis programomis, elektroniniais 

vadovėliais. Išanalizavus gimnazijos 2019 m. veiklos programą, konstatuota, kad apie 96 % numatytų 

programoje priemonių sėkmingai įgyvendinta.  

Rengdama 2020 metų veiklos planą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl šių tikslų: 1) teikiant 

mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, maksimaliai išnaudoti neformaliojo  ugdymo, kuris 

padės mokiniams gerinti asmeninę pažangą, galimybes; 2) inicijuoti Įstaigos bendruomenės narius 

organizuoti įvairiapusę veiklą, kuri padės įgyvendinti geros mokyklos koncepciją; 3) palaikyti 

palankų psichologinį mikroklimatą, kuris sėkmingai atskleis Įstaigos bendruomenės narių 

iniciatyvumą ir kūrybiškumą, skatins bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų. 
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