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              KLAIPĖDOS ,,MEDEINĖS“ MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos (toliau – mokyklos) 2020-2022 metų strateginio plano 

tikslas – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą mokiniams –  įgyvendintas 

atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės poreikius. Vykdomos ugdymo programos 

atitinka gyventojų poreikius. Mokykloje mokosi 137 mokiniai, turintys didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo 7 iki 21 metų, suformuoti 26 klasių komplektai. Vykdomos 

pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių, neformaliojo švietimo individualizuotos ugdymo 

programos. Metinis mokyklos pažangumo vidurkis išliko stabilus – 8. 2020 metais mokiniams buvo 

sudarytos galimybės dalyvauti mokyklos 17-oje neformaliojo švietimo programų. Mokyklos 

mokiniai dar lanko sporto būrelius Klaipėdos miesto sporto mokykloje. Miesto ir mokyklos 

neformaliojo švietimo veiklose dalyvavo 100 procentų mokinių. 

Įgyvendinant mokyklos 2020 metų veiklos plano tikslą – siekiant ugdymo kokybės, plėsti 

informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) tikslingą panaudojimą, skatinti lyderystę ir 

tobulinti mokinio individualios pažangos vertinimą – įsigytos IKT diegimo priemonės, skaitmeninės 

programos, panaudojant 7010,64 Eur mokyklos biudžeto lėšų.  

Mokykloje sudarytos sąlygos ugdymo procese taikyti IKT priemones: įdiegta E-dienyno 

sistema, naudojama Google for Education platforma, atnaujinta informacinių komunikacinių 

technologijų kabineto įranga, gamtos ir technologinių mokslų priemonių kabinetas. Ugdymo procese 

IKT naudoja 40 mokytojų. 2020 m. mokytojai papildomai buvo aprūpinti 23 kompiuteriais, 2 

monitoriais, 10 projektorių, 12 spausdintuvų. Skatinant lyderystę, sudarytos 7 darbo grupės 

edukacinių ir socializacijos projektų, kuriuos mokytojai sėkmingai įgyvendino, parengimui. 2020 m. 

atliktas mokyklos giluminis veiklos kokybės įsivertinimas, tirtas 4.1.1. rodiklis „Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai“. Tyrimas parodė, kad 70 % mokyklos darbuotojų dalyvauja priimant 

aktualius sprendimus, 25 % daugiau negu 2019 m. Gerinant mokyklos mikroklimatą atliktos dvi 

apklausos: 70,6 % mokyklos darbuotojų mikroklimatą vertina gerai (10 % daugiau, negu 2019 m.). 

Įgyvendintas mokyklos veiklos plano uždavinys – siekiant, kad kiekvienas mokinys pasiektų 

asmeninės pažangos ir geresnių ugdymosi rezultatų, 2020 metais buvo parengtas „Mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 

analizuojama individuali mokinio pažanga, 1 kartą per pusmetį organizuojami mokinių 

individualiosios pažangos pamatavimai dalyvaujant ugdytinių tėvams, globėjams. 73,6 %  mokytojų 

įsitraukė į patyriminio ugdymo veiklas, tai 43,6 % daugiau negu 2019 m.: 4 mokytojai įgyvendino 

projektą „Vilties laiškai“. 14 mokytojų įgyvendino projektą „Man čia gyventi gera“: vedė atviras 

integruotas pamokas, edukacinius užsiėmimus, organizavo mokinių darbų parodą viešojoje Ievos 

Simonaitytės bibliotekoje, tradicines technologijų dienas, organizavo 3 ekskursijas mokiniams po 

Lietuvą. Įgyvendintas projektas „Gera mums draugų būry“ su Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 

pradinių klasių mokiniais, suorganizuota mokinių piešinių  paroda „Mūsų draugystė“, nuotoliniu 

būdu vestos sportinės varžybos. Projekte dalyvavo 7 mokytojai. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – kurti individualizuotą ugdymo aplinką – mokiniams su 

judėjimo negalia pritaikyta lauko klasė su scena, suoliukais, sūpynėmis, atnaujintas sporto 

inventorius. Užtikrinant higieninius reikalavimus, mokiniai aprūpinti individualiomis persirengimo 

spintelėmis, baldais, mokymo priemonėmis. 

Darbuotojų pareigybių skaičius išliko stabilus ir atitinka nustatytus normatyvus. Dirbo 38 

mokytojai, visi atestuoti, iš jų 3 įgiję mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 14 vyresniųjų mokytojų, 19 

metodininkų, 2 ekspertų. Individualizuotą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikė 41 
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pagalbos mokiniui specialistas (padidėjo mokytojų padėjėjų skaičius) ir 27 kiti darbuotojai. 

Darbuotojai 10 dienų per metus kėlė savo dalykines ir metodines kompetencijas miesto bei 

respublikos kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Mokykloje buvo skaitytos paskaitos „Agresijos 

valdymo modelis“, „Kaniterapijos galimybės ir privalumai mokykloje“, parengtos švietimo pagalbos 

specialistų rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo tobulinimo, organizuoti ir vykdyti Rotaract 

international klubo susitikimai su mokiniais. Įtraukiant visą mokyklos bendruomenę, vykdyta virtuali 

paroda-konkursas „Mokyklos vardas“. Mokykloje minimos profesinės šventės, organizuota metodinė 

išvyka į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą pasidalinti gerąja patirtimi. Darbuotojų kvalifikacijai 

kelti skirtos lėšos (1436,00 Eur) panaudotos 100%. 

Mokinių maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į nustatytus normatyvus bei įkainius: 

mokamas mokinių maitinimas organizuojamas 98 mokiniams (2019 m. buvo 99 mokiniai), 

nemokamai gyvenančių bendrabutyje ir maitinamų iš mokyklos lėšų buvo 8 mokiniai (2019 m. – 4), 

socialinę paramą (nemokamus pietus) gavo – 19 mokinių (2019 m. – 20). Mokykla turi 4 mokyklinius 

autobusus, kuriais užtikrinamas pavėžėjimas 125 mokiniams, atsižvelgiant į mokinių tėvų / globėjų 

prašymus. 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslin 

tas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdy 

mas (%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

5,8 

 

5,2 90  Nepanaudota suma 0,6 tūkst. 

eurų, skirta gamybos kaštams 

dengti  

Lėšos apskrities švietimo 

įstaigoms išlaikyti (LR 

ŠMM-SV74) 

 

632,4 

 

632,3 

 

99,9 

 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

1063,0 1061,3 99  Nepanaudotos nemokamo 

maitinimo lėšos 1,8 tūkst. eurų 

Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš 

jų: 

 

22,9 

 

21,1 

 

92  

Klaipėdos karate kiokušin 

klubas "SHODAN" nevykdė 

veiklos, nebuvo surinktos 

planuojamos pajamos 

Pajamų išlaidos (SP) 22,9 21,1 92  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 % 

GM ir kt.) 

3,4 3,4 100   

Iš viso 1730,0 1723,3 99,6  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d. – 7,0  

Kreditinį įsiskolinimą sudarė 

komunalinių paslaugų 

mokesčiai UAB „Klaipėdos 

energija“ už patalpų šildymą, 

nes sąskaita apmokėjimui už 

2020 m. gruodžio mėn. gauta 

tik 2021 m. sausio 11 d. 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, mokyklos bendruomenė susitarė dėl prioriteto: pozityvios 

emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų savijautą mokykloje, kūrimas. 

 

 

Direktorė       Elena Knyzaitė 


