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KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje (toliau – gimnazija), 2020-09-01 duomenimis, buvo 

sukomplektuota 20 klasių, ugdyti 599 mokiniai. Pagrindinio ugdymo programas (II dalies) ir 

vidurinio ugdymo programas įgyvendino 54 pedagogai. Gimnazijos aplinkos funkcionavimą 

užtikrino 21 nepedagoginis darbuotojas. 

 2020 m. buvo iškeltas strateginis tikslas – siekti visapusiško mokymo proceso dalyvių 

poreikių tenkinimo ir numatyti 2 veiklos prioritetai: tenkinti individualius mokinio ugdymosi 

poreikius ir užtikrinti saugias ugdymosi sąlygas. Gimnazijos metinės veiklos tikslui – kurti 

besimokančią mokyklą, padedančią visiems mokiniams tobulinti ir skleisti individualius gebėjimus – 

pasiekti numatyti trys uždaviniai. 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – sudaryti galimybes įvairių poreikių mokiniams siekti 

asmenybės brandos ir individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) rezultatų bei nuolatinės 

pažangos – susitarta dėl mokinio individualios pažangos stebėjimo formų, laikotarpių, grįžtamojo 

ryšio ir analizės. Uždavinio įvykdymą įrodo mokinių pasiekimai: 141 abiturientas įgijo vidurinį 

išsilavinimą (97,2 proc.). 20 abiturientų (2019 m. – 7) lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų 

(anglų, rusų) valstybiniuose brandos egzaminuose gavo 100 balų įvertinimus. Pagal brandos 

egzaminų rezultatus gimnazija pateko į geriausiai užsienio kalbos (rusų) (26–29 vieta) ir geografiją 

(25 vieta) išmokančių Lietuvos mokyklų penkiasdešimtuką. 82 proc. abiturientų tęsia mokymąsi 

šalies ir užsienio universitetuose ar kolegijose. Visi II gimnazinių klasių mokiniai (141) įgijo 

pagrindinį išsilavinimą. Įgyvendinant ugdymo planą, mokiniams buvo sudarytos galimybės tenkinti 

individualius poreikius – jie galėjo rinktis visų pagrindinių dalykų programų aukštesniuosius kursus, 

pasiūlyta 16 pasirenkamųjų dalykų, 13 modulių programų. 

Praėjusiais metais gimnazijos mokiniai dalyvavo 4 dalykinėse olimpiadose mieste ir laimėjo 

7 prizines vietas (3 II vietas ir 4 III vietas), miesto ir respublikiniuose konkursuose 18 ugdytinių pelnė 

prizines vietas. Bendroje „Mero taurės“ varžybų įskaitoje gimnazijos sportininkai laimėjo 3 vietą. 

Socialinių mokslų kolegijos ir VšĮ „TV vizijos“ organizuoto trumpametražių filmų konkurso „Mano 

atrasta Klaipėda: Miesto ritualai“ geriausiu trumpametražiu filmu išrinktas ir Grand Prix nominacija 

skirta gimnazijos mokinių filmui „La cittá scoperta“. Gimnazijos mokiniai dalyvavo 3 tarptautiniuose 

Etwinning projektuose, tęsė dalyvavimą tarptautiniame projekte „Svajonių komandos“ kartu su Britų 

taryba ir Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, respublikiniame projekte „MEPA“, Klaipėdos miesto 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programoje „Atrask, pažink ir gerbk savo miestą – 

Klaipėdą“. 

2020 m. atliktas gimnazijos ugdymo proceso kokybės įsivertinimas šiose srityse: 1) I klasių 

mokinių adaptacija; 2) II klasių mokinių poreikis ir vidurinio ugdymo programos modulių, 

pasirenkamųjų dalykų pasiūla; 3) neformaliojo švietimo programų pasiūlos ir paklausos situacija; 4) 

brandos egzaminų ir metinio įvertinimo atitiktis; 5) gabių mokinių ugdymo veiksmingumas. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – stiprinti bendruomenės narių lyderystės gebėjimus, kurti 

pozityvią emocinę aplinką – 55 pedagogai tobulino kvalifikaciją profesines, bendrąsias ir 

specialiąsias kompetencijas ugdančiuose kursuose ir seminaruose vidutiniškai 12 dienų (71 valandą) 

per metus. Visiems gimnazijos mokytojams buvo organizuoti 3 seminarai „Skaitmeninio ugdymo 

sprendimai švietimo įstaigoms: MS OFFICE 365 galimybės“, „Kolektyvo sutelktumo stiprinimas, 

didinant savigarbos, asmeninio indėlio į bendruomeniškumą vertę“, „Mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimo sistemos sukūrimas dirbant hibridiniu nuotolinio mokymo principu“. Visi 

mokytojai išklausė „Specialiosios pedagogikos ir psichologijos“ kursus. Skleisdami gerąją patirtį, 

gimnazijos mokytojai organizavo 4 respublikinius renginius, 1 renginį mieste, 4 konferencijas (1 
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tarptautinę, 1 respublikinę, 2 miesto), vedė 1 mokymus, skaitė 10 pranešimų mieste. 2 mokytojai 

rengė metodinę medžiagą: 1 mieste, 1 respublikoje. Mokytojai paruošė mokinius 2 mieste 

organizuotoms konferencijoms. 2020 m. laimėti 2 tarptautiniai Erasmus+ projektai: Erasmus+ KA1 

darbuotojų mobilumo projektas „Gimnazijos bendruomeniškumo ugdymas per aktyvias sveikatinimo 

veiklas“ ir Erasmus+ KA229 „Join Us And Your Mood!“. Laimėtas projektas su mokyklomis 

partnerėmis „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“.  

Visiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę bei 

karjeros planavimo pagalbą. Šią pagalbą teikė mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, 

bibliotekininkai. Tenkinti mokinių neformaliojo švietimo poreikiai – mokiniai galėjo dalyvauti 22 

neformaliojo vaikų švietimo programose. Neformaliajam švietimui skirta 51 ugdymo plano valanda 

per savaitę, programas vykdė 19 mokytojų, dalyvavo 284 mokiniai (47,4 proc.). 2020 m. pagerintas 

mokinių lankomumas, t. y. 1 mokinys per metus vidutiniškai praleido 48 pamokas (2019 m. – 84 

pamokas. Gimnazijos psichologas per metus suteikė psichologines konsultacijas 68 tėvams 

(šeimoms), 534 mokiniams, 77 mokytojams, ugdymo karjerai konsultacijas – 165 mokiniams, 7 

tėvams (šeimoms), 12 mokytojų. Taip pat buvo ištirta II klasių mokinių profesijos pasirinkimo 

situacija. 

Vykdant trečiąjį uždavinį – ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei 

kūrimo vertybines nuostatas, taikant ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos 

elementus – buvo sukomplektuota viena I tokia klasė. Iš viso tokiose I–IV gimnazinėse klasėse 

mokėsi 122 mokiniai. Ekologinis ugdymas integruotas į įvairių dalykų pamokas. Organizuoti 7 

integruoti projektai, stendiniai pranešimai, orientacinis konkursas „Pažinkime gimnazijos aplinką“. 

Vykdytos tarptautinės programos „The GLOBE program“ veiklos. Bendradarbiauta su socialinės 

paramos fondu „Maisto bankas“, Klaipėdos universitetu, Lietuvos jūrų muziejumi. Organizuotos 

edukacinės ekskursijos į Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų institutą, dalyvauta 

paskaitoje ,,Vandenynų ir jūrų apvelingai: kas tai yra, kaip jie tiriami ir kodėl juos reikia tirti?“. 

Atlikti ,,Draugystės“ parko ekologiniai tyrimai. Dalyvauta nuotoliniame Lietuvos jūrų muziejaus 

renginyje „14m3 Baltijos 2050 I Distopija ar Utopija?”, taikomosios antropologijos asociacija 

„Anthropos“ I–II ekologinių klasių mokiniams vedė antropologijos dirbtuves „Maistas ne(be) 

maistas“. I–II gimnazinėse klasėse buvo įgyvendinta socialinio emocinio ugdymo programa „Raktai 

į sėkmę“. Gimnazija pripažinta „Aktyvia mokykla“, įsitraukta į EKO mokyklų tinklą. 

2020 m. gerinant mokinių ugdymo sąlygas, įsigyta vadovėlių už 9,4 tūkst. Eur, metodinių 

priemonių už 2,0 tūkst. Eur, 26 nešiojami kompiuteriai, 2 piešimo planšetės, 16 vnt. baldų (12 spintų, 

4 minkštasuoliai). 10 mokomųjų kabinetų įrengti oro kondicionieriai, informatikos kabinete pakeisti 

kompiuteriniai stalai. Suremontuoti 4 kabinetai ir viena laiptinė, 5 kabinetuose sumontuotos žaliuzės. 

Taip pat atliktas ūkinio pastato stogo remontas.  

2020 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimui buvo panaudotos lėšos: 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

276,2 274,4 99,3 Dėl karantino ir nuotolinio 

mokymo nepilnai panaudotos lėšos 

mokinių važiavimo išlaidų 

kompensavimui bei darbuotojų 

komandiruotėms 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

1004,1 1003,1 99,9 Sutaupytos darbdavio lėšos už 

darbuotojų nedarbingumą, kadangi 

darbas vyko nuotoliniu būdu 

Gautos pajamos 

(surinkta pajamų 

SP), iš jų: 

2,8 1,1 39,0 Dėl karantino nebuvo vykdoma 

patalpų suteikimo paslauga  

Pajamų išlaidos 

(SP) 

– 0,77 70,0 Dėl karantino buvo sustabdyta 

dalis veiklų 
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Projektų 

finansavimas (ES; 

VB; SB) 

52,7 1,2 2,0 Dėl karantino buvo pristabdyta 

veikla dalies ES projektų 

Kitos lėšos 

(parama 2 % GM 

ir kt.) 

3,8 1,2 32,0 Dėl karantino pažintinė-edukacinė 

veikla buvo pristabdyta. Lėšos 

kaupiamos 

Iš viso 1339,6 1281,0 96,0  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021-01-01 – 0,97 tūkst. eurų 

Gruodžio mėnesio sąskaitos už 

komunalines paslaugas pateiktos 

kitų metų sausį 

 

              Gimnazijos bendruomenė, planuodama 2021 m. veiklą, susitarė dėl tokių prioritetų: skatinti 

mokinių individualią pažangą, atsižvelgiant į jų prigimtines galias, ir užtikrinti saugias ugdymo(si) 

sąlygas. 

 

 

Direktorė                           Živilė Kiškionytė 

 


