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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

  

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2019–2021 metų strateginiame ir 

2020 metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai, orientuoti į kokybiškų paslaugų teikimo 

užtikrinimą ir Įstaigos saugios ir šiuolaikiškos aplinkos kūrimą, įvykdyti. 2020 m. veiklos tikslas – 

kurti aplinką, motyvuojančią mokytis ir mokyti – buvo įgyvendintas per priemones, numatytas 3-

juose uždaviniuose: gerinti ugdymo kokybę ir pažangą, stiprinant mokinių motyvaciją; aktualizuoti 

mokytojų profesines vertybes, įkvepiančias mokinius mokytis; tapti bendruomene, įgyvendinančia 

pokyčius.  

Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į Gimnazijos bendruomenės 

mikroklimato gerinimą, saugios ir patrauklios aplinkos puoselėjimą bei Gimnazijos aprūpinimą 

informacinėmis technologijomis.  

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Gimnazijoje mokėsi 503 mokiniai (9–10 klasėse 

mokėsi 264, 11–12 klasėse – 239 mokiniai).  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendino 

59 pedagogai (53 etatai), dirbo 29 nepedagoginiai darbuotojai (28,5 etatai). 2020 m. gimnaziją baigė 

122 (2019 m. – 116) abiturientai.  

Palyginus su 2019 metais pagerėjo mokinių ugdymo(si) rezultatai. 2020 m. pakilo 

valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkis. Visų valstybinių brandos egzaminų vidurkis sudarė 

49,4 balo (2019 m. – 46,9). 10 abiturientų anglų kalbos, 2 – rusų kalbos ir 1 – lietuvių kalbos darbai 

įvertinti 100 balų. 60 (14,5 proc.) abiturientų visų valstybinių brandos egzaminų įvertinti 86–100 balų 

(2019 m. – 53 (12,5 proc.). Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 8 

abiturientai (6,5 proc.), matematikos – 28 (22,9 proc.). Mokyklinius lietuvių kalbos ir literatūros bei 

menų ir technologijų brandos egzaminus išlaikė visi mokiniai (20 – 100 proc.). Pagerėjo anglų kalbos, 

istorijos, geografijos, informacinių technologijų, fizikos ir biologijos valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai. Palyginus su 2019 m. pagerėjo mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo 

programos II dalį, metiniai ugdymo(si) pasiekimai (0,5 proc.). 

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai stebėti mokytojų kasdienėje ugdymo veikloje, 

atliekant diagnostinius patikrinamuosius darbus, analizuojant olimpiadų, konkursų, bandomųjų 

egzaminų rezultatus. Pagal gimnazijos individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašą 

mokiniai stebėjo savo mokymosi pažangą, kėlė mokymosi tikslus, analizavo pokyčius. Mokinių 

dalykinei pažangai didinti ir mokymosi problemoms mažinti teigiamą įtaką turėjo skirtos 

ilgalaikės/tarifikuotos ir trumpalaikės/netarifikuotos konsultacijos.   

2020 m. 306 mokiniai Gimnazijai atstovavo 27 įvairiuose renginiuose, konkursuose, 

konferencijose. Olimpiadose, konkursuose, varžybose pelnytos 42 prizinės vietos. Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos žinovo konkurse (miesto etape) skirtingų klasių grupėje laimėtos 4 

prizinės vietos, Klaipėdos miesto mokinių chemijos olimpiadoje – III-ia vieta, biologijos olimpiadoje 

– dvi III-iosios vietos, istorijos olimpiadoje – dvi III-iosios vietos, technologijų olimpiadoje laimėta 

III-ia vieta.  

Atsižvelgus į mokinių saviraiškos poreikius ir Gimnazijos galimybes mokiniams buvo 

sudarytos sąlygos pasirinkti jų poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo 

programas (20). Neformaliojo švietimo veikloje dalyvavo 43,5 proc. gimnazistų. 

2020 m. pažintininėje, ugdymo karjerai, savanorystės, socialinėje, patyriminėje 

veiklose dalyvavo 568 mokiniai, 168 mokiniai naudojosi Kultūros paso teikiamomis galimybėmis.  

2020 m. pavyko daugiau tėvų įtraukti į mokinių ugdymo(si) problemų sprendimą. 

Ugdymo rezultatai buvo aptariami klasių tėvų susirinkimuose. 2020 m. buvo suorganizuoti 58 tėvų 

susirinkimai atskirose klasėse, kuriose dalyvavo 755 tėvai, įvyko 2 Gimnazijos atvirų durų dienos. 
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2020 m. Gimnazijoje nuosekliai vykdytas ugdymas karjerai: mokiniai dalyvavo studijų 

ir karjeros parodoje ,,Studijų regata 2020“ (Klaipėda), tarptautinėje mokymosi, studijų ir karjeros 

planavimo parodoje ,,Studijos 2020“ (Vilnius). Buvo bendradarbiaujama su Klaipėdos universitetu, 

Klaipėdos valstybine kolegija, Lietuvos verslo kolegija. Vyko renginiai ir paskaitos: Kalba.lt renginys 

IV kl. moksleiviams „Renkuosi ateitį sau“, ISM universiteto paskaita IV kl. moksleiviams „Teisingas 

karjeros pasirinkimas“, Eurodesk ir Savanoriškos jaunimo užimtumo tarnybos renginys I 

kl. moksleiviams apie savanorystę, interaktyvus žaidimas apie asmeninių kompetencijų tobulinimą, 

Swedbank finansų laboratorijos paskaitos II kl. moksleiviams „Savarankiški sprendimai“  „ Taupymo 

įgūdžių lavinimas“ (nuotoliniu būdu), 2-jų dienų Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų karjeros 

konferencija II–III kl. moksleiviams (nuotoliniu būdu). Buvo vykdomos individualios 

karjeros konsultacijos mokiniams it tėvams, atliekami karjeros testai. 2020 m. laidos abiturientai 

sėkmingai  studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose (74 abiturientai – 58,2 proc), profesinėse 

mokyklose (6 abiturientai - 4,72 proc.), užsienio mokymo įstaigose (6,29 proc. - 8 mokiniai).  

Aktualizuoti mokytojų profesines vertybes, įkvepiančias mokinius mokytis, padėjo 

kolegialus mokytojų bendradarbiavimas metodinėse grupėse, dalijimasis patirtimi,  dalyvavimas 

įvairiose darbo grupėse: Gimnazijos strateginio plano kūrimo grupėje, Veiklos kokybės įsivertinimo 

grupėje, Nuotolinio darbo tvarkos aprašo kūrimo grupėje, Tradicijų taryboje, Metodinėje taryboje, 

laikinose iniciatyvinėse grupėse.  

2020 metais Gimnazijos pedagogų kvalifikacijos kėlimas buvo orientuotas į emocinio 

intelekto stiprinimo kompetencijų tobulinimą bei nuotolinio mokymo įgūdžių tobulinimą. 

Kvalifikacija tobulino visi pedagogai (100 proc.), kiekvienas vidutiniškai po 5 dienas. Visiems 

pedagogams Gimnazijoje buvo organizuoti seminarai „Ugdytojo emocinis intelektas – būtina sąlyga 

motyvuojančiam mikroklimatui sukurti: socialinių ir emocinių kompetencijų kėlimas“, „Microsoft 

Office 365“. Balandžio mėnesį pedagogai dalyvavo EQ trenerės Nomedos Marazienės seminare 

„Emocinis atsparumas“. Gimnazijos pedagogai vyko į pažintinę-kvalifikacinę kelionę Raseiniuose, 

kurioje susipažino su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ypatumais. Administracijos komanda 

dalyvavo mokymuose „Psichologinio atsparumo pratybos“. 12 gimnazijos mokytojų dalyvavo 

ilgalaikiuose psichinę sveikatos stiprinančiuose mokymuose „Švietimo įstaigos darbuotojų psichikos 

sveikatos kompetencijų didinimo veiklos“. Metodinės tarybos iniciatyva buvo skatinamas kolegialus 

mokymasis, vasario 18 d. Gimnazijos  mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų komanda dalyvavo 

Alytaus Putinų gimnazijoje respublikinėje konferencijoje „Pažinti. Patirti. Grąžinti“ , kurioje 8 

mokytojai pristatė pamokose taikomus kūrybinius žaidybinius metodus.  

2020 m. įgyvendintas Gimnazijos siekis tapti įstaiga įgyvendinančia pokyčius. 2020 m. 

vykdyti nacionaliniai projektai: ,,Svajonių komandos“, „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Pagal 

projektą „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ 

prasidėjo Gimnazijos sporto salės atnaujinimo darbai. Su Lenkijos Gorlicės vidurine mokykla Nr. 5. 

įgyvendintas Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų paramos fondo finansuojamas projektas 

„Žvelgdami į praeitį – galvojame apie ateitį" (projektas buvo įgyvendintas nuotoliniu būdu). 2019–

2022 metais vyksta Erasmus KA2 tarptautinis mokyklų partnerių mainų projektas „Pažindami praeitį 

– gelbstime ateitį (projekto partneriai: Turkija, Bulgarija, Graikija, Rumunija). Su Menų agentūra 

„Artscape“, Britų taryba ir Goethe‘s institutu įgyvendintas taikomojo teatro projektas „Namai“. Su 

VšĮ „Lyderystės ekspertų grupe“ pradėtos projekto „Asmeninė bei komandinė emocinė branda keičia 

visos bendruomenės kultūrą“ veiklos. Su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru vykdomas projektas 

„Sveika mokykla“, kurio tikslas – vykdyti ligų prevenciją, šviesti mokinius sveikatos tema. Buvo 

vykdomas Britų tarybos ir Meno avilio medijų raštingumo projektas, kviečiantis su jaunimu 

dirbančias švietimo, socialinių paslaugų ir kultūros įstaigas tyrinėti savo bendruomenes ir megzti 

dialogą su kitomis, pasitelkiant medijų raštingumo gebėjimus ir jaunimui aktualias audiovizualines 

medijas („Dideli maži ekranai“). Pedagogai vykdė socialinio emocinio ugdymo programą ,,Raktai į 

sėkmę“. Projektinė veikla padėjo formuoti vertybines nuostatas ir pasaulėžiūrą, ugdyti mokinių 

bendravimo, bendradarbiavimo, komunikavimo ir kompetencijas. 

2020 m. Gimnazijoje buvo sėkmingai gyvendindama mokinių lyderystė. Mokinių 

taryba atliko svarbų vaidmenį padėdama Gimnazijos administracijai komunikuoti su moksleiviais ir 
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įveikti nuotolinio mokymosi iššūkius. Mokinių tarybos nariai inicijavo naujus renginių formatus kaip 

virtualus gyvūnų apsaugos ir aplinkosaugos forumas. Mokinių tarybos nariai gilino savo žinias ir 

tobulino įgūdžius Lietuvos moksleivių sąjungos organizuotose seminaruose. Mokinių tarybos 

iniciatyva buvo vedamos finansinio raštingumo pamokos, sprendžiamos nuotolinio mokymo 

problemos.  

Gimnazijos bendruomenė sutelktai vykdė  nuotolinį ugdymą. Mokytojai tapo IT 

mokymo koordinatoriais. Buvo išgryninti pagrindiniai principai dėl komunikacijos, sutarta dėl 

nuotolinio mokymo platformų. Mokytojai pasirinko virtualią Moodle aplinką ir įrankius 

– Zoom, Eduka, Messenger, Egzaminatorius, elektroninį dienyną. Gegužės mėn. Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupei IQES online platformoje atlikus rodiklio „Mokymasis virtualioje 

aplinkoje“ tyrimą, nustatyta, kad virtualių aplinkų naudojimas patobulino mokytojų kompiuterinį 

raštingumą. Paaiškėjo, kad Gimnazijoje buvo naudojama pernelyg didelė virtualių mokymosi aplinkų 

ir įrankių įvairovė, todėl buvo nuspręsta taikyti Microsoft for Education bei papildomą įrankį 

Eduka.lt.  

2020 m. Gimnazijos veiklos tobulinimas buvo grindžiamas tyrimų, apklausos,  veiklos 

analizės duomenimis. Veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatytas stipriausias gimnazijos veiklos 

rodiklis – ugdymo(si) organizavimas (klasės valdymas). Mokiniai laikosi susitartų bendrabūvio 

taisyklių. Siekiama tvarką ir drausmę palaikyti sutelkiant mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą, 

mokymąsi. Mokomasi konstruktyviai, nekonfliktuojant ir neišsigąstant įveikti mokymosi problemas 

ir trukdžius. Silpniausias veiklos rodiklis – mokinio pasiekimai ir pažanga (pažangos pastovumas). 

Tobulintinas veiklos rodiklis – mokymasis virtualioje aplinkoje (įvairiapusiškumas).  

2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau  – 

Švietimo skyrius) specialistai vertino lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino, 

užsienio kalbos (anglų) valstybinio egzamino, biologijos ir informacinių technologijų valstybinių 

egzaminų vykdymą, pažeidimų nenustatyta (įrašai Gimnazijos tikrinimų registravimo knygoje). 2020 

m. gruodžio mėn. Švietimo skyrius vertino pasirengimą nuotoliniam mokymui(si). Vertinimo 

išvadose pažymėta, kad Gimnazija gerai organizavo nuotolinį mokymą(sį) (Švietimo skyriaus 2020-

12-30 pažyma Nr. ŠV2-57). Gimnazijos veiklą tikrino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Viešosios tvarkos skyriaus specialistai, pažeidimų nenustatyta (Civilinės saugos būklės patikrinimo 

aktas 2020-10-28 Nr. CS-42).  

2020 metais Gimnazijai skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus atlikti vidaus remonto 

darbai (už 9 500 Eur), sanitarinių mazgų remontai (už 35 000 Eur); savivaldybės lėšomis 2020 metais 

pilnai suremontuoti 8 mokomieji kabinetai: perdažytos sienos ir lubos (už 1 475,27 Eur), pakabinti 

roletai ir žaliuzės (už 4 890,01 Eur), įsigyti baldai: mokytojo stalai, metodinės spintos, vienviečiai 

reguliuojamojo aukščio stalai su kėdėmis (už 6 921,60 Eur), atnaujinta kompiuterinė technika (už 6 

684,17 Eur), 7 kabinetuose įrengti oro kondicionieriai (už 9 400 Eur), nupirkti stendai ir rėmai (už 1 

323,05 Eur), nupirktas audinys ir pertrauktos kėdės aktų salėje (už 798 Eur). Atliktas patalpų 

atnaujinimas, užtikrinant atitiktį higienos normoms– suremontuoti technologijų kabinetai, pakeista 

grindų danga (už 17 300 Eur). 

Gimnazijai skirti asignavimai naudoti teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazija 

finansinius metus pabaigė be kreditinių įsiskolinimų. Sutaupytos lėšos (63,5 tūkst. Eur) panaudotos 

darbuotojams skatinti (priemokoms) ir premijuoti. Įstaigos darbuotojams (100 proc.) per metus 

skirtos premijos už vienkartinių Gimnazijai svarbių užduočių vykdymą (nuo 20 proc. iki 100 proc. 

atlyginimų dydžių). 

2020 metų finansiniai rodikliai: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

342,1 338,2 98,86 Nepanaudota dėl nuotolinio 

mokymo paskelbimo 
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Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

989,9 988,3 99,84  

 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

7,5 3,2 42,67 57.33 % dėl karantino ir 

sporto salės renovacijos 

planuotų pajamų 

nesurinkome 

Pajamų išlaidos (SP) – 3,2 100  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

2,2 1,8 81,82 Sąmatos lėšų panaudojimas 

persikėlė į 2021 metus 

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

1,8 1,0 55,56  

Iš viso 1343,6 1332,5 99,17  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 

m. sausio 1 d. – 0,93(tūkst. eurų) 

Kadangi tiekėjai už el, 

energijos ir ryšių paslaugas 

pateikia sąskaitas iki kito 

mėn. 10 d. (pagal LR 

buhalterijos įstatymo 12 str. 3 

d.) 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos bendruomenė susitarė 

dėl prioriteto – bendruomenės narių emocinio intelekto stiprinimas, užtikrinant ugdymo kokybę ir 

sėkmę. 2021 metais numatoma tinkamai pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui; 

sistemingai ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, siekiant kiekvieno bendruomenės nario 

įtraukties į saugios emocinės aplinkos užtikrinimą bei kuriant tvarius tarpasmeninius santykius; teikti 

veiksmingą pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams mokymosi praradimams kompensuoti; kurti saugią, 

partneryste grįsta ugdymosi aplinką, skatinančią bendruomenės narių lyderystę ir savarankiškumą. 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Rasa Mašurinienė  

 

 

 


