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KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJA, 190440648  

 

2016-2018 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija kaip Klaipėdos 14 vidurinė mokykla, įsteigta Klaipėdos 

miesto Tarybos 1967 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 246, Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. 

rugpjūčio 18 d. potvarkiu Nr. 414. Mokyklai suteiktas Klaipėdos „Ąžuolyno“ vidurinės mokyklos 

pavadinimas. LR švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1996-05-30 d. nutarimu Nr. 42 „Dėl 

gimnazijos statuso suteikimo“ mokyklai suteiktas realinės gimnazijos statusas, o LR švietimo ir 

mokslo ministro 2000 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 751 gimnazijai suteiktas ir humanitarinio 

profilio statusas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.1-101 

„Dėl Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos reorganizavimo projekto patvirtinimo“ gimnazija nuo 2003 

m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į keturmetę gimnaziją.  

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės. 

Gimnazijos savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-

91502 Klaipėda, gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos 

miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus 

įgaliojimus. 

„Ąžuolyno“ gimnazijos buveinės adresas Paryžiaus Komunos g. 16, LT-911667 Klaipėda. 

Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių. Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso 

organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

Gimnazijoje vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo programos II dalis, 

vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

„Ąžuolyno“ gimnazijos 2016-2018 metų strateginis planas parengtas atsižvelgiant į 

Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, 

švietimo būklę ir gimnazijos bendruomenės poreikius. 

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis gimnazijoje mokosi 641 mokinys: I gimnazijos klasėse 

ugdomi 150 mokinių, II – 155 mokiniai, III – 154 mokiniai, IV– 182 mokiniai. Gimnazijoje yra 21 

klasių komplektas. 



Socialinė parama (nemokamas maitinimas) skirta 16 mokinių. Į gimnaziją pavežami 54 

mokiniai. 

Gimnazijoje dirba 6 administracijos darbuotojai: direktorius, 3 pavaduotojai ugdymui 

(vienas jų 0,25 et.), pavaduotojas neformaliajam švietimui (0,75 et.) ir pavaduotojas ūkio reikalams. 

Direktorius ir vienas direktoriaus pavaduotojas ugdymui atestuoti I vadybinei kategorijai, kiti 

pavaduotojai ugdymui turi II vadybinę kategoriją. Mokiniams pagalbą teikia specialistai: socialinis 

pedagogas, psichologas, karjeros specialistas, bibliotekos vedėjas ir skaityklos bibliotekininkas. 

Iš aplinkos lėšų finansuojami 23,25 etato. 

Iš viso gimnazijoje dirba 64 pedagogai, iš jų 15 ekspertų, 33 mokytojai metodininkai, 9 – 

vyresnieji mokytojai. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Valstybinius egzaminus 2014 m. laikė 208 ir vidurinį išsilavinimą įgijo 209 (vienas mokinys 

dėl ligos buvo atleistas nuo brandos egzaminų), 2015 metais   egzaminus laikė ir vidurinį 

išsilavinimą įgijo 179 abiturientai. 2014 ir 2015 metų brandos egzaminų rezultatai pateikiami 1 

lentelėje. 

 

1 lentelė 

Mokslo metai 

2013-2014 

(209 abiturientai, 

208 laikė 

egzaminus) 

2014-2015 

(179 abiturientai) 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 845 702 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius vienam mokiniui 4,06 3,92 

Su pagyrimu baigė 8 14 

Gauti 100 balų įvertinimai 62 87 

Egzaminai išlaikyti aukštesniuoju lygiu (procentais) 36,16 45,73 

Egzaminai išlaikyti pagrindiniu  lygiu (procentais) 52,76 43,59 

Egzaminai išlaikyti patenkinamu lygiu (procentais) 10, 6 10,11 

Neišlaikyta egzaminų (procentais) 0,48 0,57 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 7 26 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius vienam 

mokiniui 
0,034 0,15 

Iš viso laikytų (M+V) egzaminų skaičius vienam 

mokiniui 
4,1 4,07 

 

  

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus  ir pasiekimų lygius pateikiami 2 ir 

3 lentelėse. 

 



2 lentelė 

Mokslo metai 2013-2014 2014-2015 

Egzaminas 
Brandos egzaminų įvertinimų 

vidurkis (2013-2014) 

Brandos egzaminų įvertinimų 

vidurkis (2014-2015) 

Lietuvių kalba ir literatūra 58,4 60,6 

Užsienio kalba (anglų) 77,3 87,2 

Užsienio kalba (rusų) 78 79,7 

Užsienio kalba (vokiečių) - 100 

Istorija 59,9 65,8 

Geografija 74,4 80,8 

Matematika 70,3 67,6 

Informacinės technologijos 94 95,1 

Biologija 77,5 84,7 

Chemija 76,8 67,9 

Fizika 77,2 77,9 

 

3 lentelė 

Mokslo 

metai 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Egzaminas 

Aukštesniu 

lygiu 

išlaikyta,  
% 

Aukštesniu 

lygiu 

išlaikyta, 
% 

Pagrindiniu 

lygiu 

išlaikyta, 
% 

Pagrindiniu 

lygiu 

išlaikyta, 
% 

Patenkinamu 

lygiu 

išlaikyta, 
% 

Patenkinamu 

lygiu 

išlaikyta,  
% 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

26,6 

 

29,0 

 

46,8 45,7 24,6 25,3 

Užsienio 

kalba (anglų) 
44,9 71,3 53,2 28,1 1,9 0,6 

Užsienio 

kalba (rusų) 
0 66,7 100,0 33,3 0 0 

Užsienio 

kalba 

(vokiečių) 

- 100 - 0 - 0 

Istorija 14,0 26,5 73,7 57,1 12,3 16,3 

Geografija 30,8 50,0 69,2 50,0 0 0 

Matematika 36,4 30,8 49,7 53,8 13,9 15,4 



Informacinės 

technologijos 
88,0 92,3 12,0 3,8 0 3,8 

Biologija 34,9 63,0 63,9 37,0 1,2 0 

Chemija 43,5 20,0 50 76,0 6,5 4,0 

Fizika 41,4 40,4 58,6 57,7 0 1,9 

 

Pagrindinį išsilavinimą 2014 metais įgijo 172, o 2015 metais 145 mokiniai. Visi 

gimnazijos antrų klasių mokiniai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime pasiekia pagrindinį 

arba aukštesnį pasiekimų lygį, dažniausiai jų pasiekimų patikrinimo rezultatai sutampa su metiniu 

dalyko įvertinimu arba yra aukštesni. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

pateikiami 4, 5 ir 6  lentelėse. 

4 lentelė 

 

 

Įvertinimai   

Matematika Lietuvių kalba 

2013-2014 m.m. 2014-2015 m.m. 2013-2014 m.m. 2014-2015 m.m. 

10 84 68 11 15 

9 45 42 68 57 

8 23 26 59 54 

7 14 5 24 17 

6 6 4 10 2 

5 - - - - 

4 - - - - 

Neišlaikė - - - - 

Įvertinimo vidurkis 9,03 9,14 8,27 8,46 

 

 

 

5 lentelė 

 
Pasiekimų  
lygis 

Metinis 

įvertinimas 
2014 m. 

Pasiekimų 

patikrinimas 
2014 m. 

Metinis 

įvertinimas  
2015 m. 

Pasiekimų 

patikrinimas 
2015 m. 

Mok. 
skaičius 

Dalis 

(%) 
 

Mok. 
skaičius 

Dalis 

(%) 
 

Mok. 
skaičius 

Dalis 

(%) 
 

Mok. 
skaičius 

Dalis 

(%) 
 

Lietuvių 

kalba 
Patenkinamas 
4-5 

4 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pagrindinis  
6-8 

109 63,4 93 54,1 80 55,2 73 50,3 

Aukštesnysis 
 9-10 

59 34,3 79 45,9 65 44,8 72 49,7 

Matema-

tika 
Patenkinamas  
4-5 

13 7,6 0 0,0 7 4,8 0 0,0 

Pagrindinis 
 6-8 

119 69,2 43 25,0 100 69,0 35 24,1 

Aukštesnysis  
 9-10 

40 23,3 129 75,0 38 26,2 110 75,9 

 

 



6 lentelė 

Dalykas  Pasiekimų lygis 

Metinis įvertinimas atitinka 

PUPP įvertinimą 2014 m. 

Metinis įvertinimas atitinka PUPP 

įvertinimą 2015 m. 

Mokinių 

skaičius 
Dalis (%) Mokinių 

skaičius 
Dalis (%) 

Lietuvių 

kalba 
Patenkinamas 
4-5 

0 0,0 0 0 

Pagrindinis 
6-8 

78 
71,6 

65 
81,3 

Aukštesnysis 
9-10 

48 
81,4 

57 
87,7 

Matematika Patenkinamas 
4-5 

0 
0,0 

0 
0 

Pagrindinis 
6-8 

31 
26,05 

27 
27,0 

Aukštesnysis 
9-10 

40 
100 

36 
94,7 

 

Gimnazijos mokiniai tiek 2014, tiek 2015 metais pasiekė puikių laimėjimų tarptautinėse, 

respublikinėse bei miesto olimpiadose, konkursuose, projektuose. 2014 metais 12 mokinių 

laimėtojais ar prizininkais tarptautiniuose konkursuose ar olimpiadose, 49 kartus gimnazistai tapo 

prizininkais respublikiniuose olimpiadų ar konkursų etapuose, 81 kartą pelnė prizines vietas miesto 

dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. 2015 m. metais laimėtas aukso medalis ES gamtos mokslų 

olimpiadoje, 66 kartus gimnazistai tapo prizininkais arba laureatais regioniniuose bei 

respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, 74 kartus pelnė prizines vietas miesto dalykinėse 

olimpiadose bei konkursuose. 

2014 – 2015 metais gimnazijos sportininkai miesto „Mero taurės“ varžybose užėmė III vietą 

gimnazijų grupėje. 2014 metais gimnazijos futbolo komanda užėmė III vietą Lietuvos mokyklų 10-

osiose futbolo varžybose. 

Gimnazijos meno kolektyvai aktyviai dalyvauja gimnazijos, miesto, respublikos 

renginiuose, konkursuose. Dramos studijos „Erdvė“ ir skaitovų būrelio nariai 2013-2014, 2014-

2015 mokslo metais respublikiniuose meninio skaitymo ir poetinių kompozicijų, M.Valančiaus 

raštų meninio skaitymo konkursuose, respublikiniame konkurse Maironio muziejuje, etnokultūrinio 

projekto „Mano senolių godos“ respublikinėse varžytuvėse, Klaipėdos apskrities meninio skaitymo 

ir dainuojamosios poezijos konkursuose  laimėjo prizines vietas. Mišrus choras „Atžalynas“ 2014-

2015 m. m. respublikiniame chorų konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ laimėjo I vietą,  mišrus 

gimnazistų ansamblis 2013-2014 m. m. tapo respublikinio vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

„Dainų dainelė“ laureatu, mišrus choras „Atžalynas“ ir šokių grupė „Auštra“ 2013-2014 metais 

dalyvavo respublikinėje dainų šventėje „Čia mano namai“.  

2015 metais „Ąžuolyno“ gimnazija tapo projekto „Gera mokykla“ nominante.  

Vidurinio ugdymo programoje mokiniai 2014 m. galėjo rinktis 12 pasirenkamųjų dalykų ir 8 

dalykų modulių programas, 2015 m. – 16 pasirenkamųjų dalykų ir 8 modulių programas. 

Pagrindinio ugdymo programos mokiniai gali rinktis 2 išliginamųjų ir 10 orientuojamųjų modulių 

programas, visų mokomųjų dalykų konsultacines valandas. Visi pagrindinio ugdymo programos I 

gimnazijos klasių mokiniai rinkosi ir atliko kūrybinius-tiriamuosius darbus. Neformalusis švietimas 

gimnazijoje vykdomas meninio, mokslinio, sportinio ugdymo kryptimis, mokiniai gali rinktis 15 

neformaliojo ugdymo būrelių, studijų, kolektyvų. Visiems mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti 

savanorystės veikloje (bendradarbiaujama su Girulių kūdikių namais, vaikų globos namais, 

tvarkomi apleisti kapai Joniškės kapinėse, vyksta neatlygintinos kraujo donorystės akcijos, 

dalyvaujama Maisto banko, raudonojo Kryžiaus organizuojamose akcijose). 



Kurso kartoti 2014, 2015 metais nepaliktas nei vienas mokinys. 2014 ir 2015 nėra mokinių, 

keltų  į aukštesnę klasę su neigiamais įvertinimais. 

Gimnazijos pedagogai dalyvauja respublikiniuose projektuose: „Mokymosi krypties 

pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi 

diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo 

pasauliui“, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra III etapas“, 

„Demokratinis ugdymas Lietuvoje“, „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos 

egzaminų (lietuvių kalbos) sistemos tobulinimas“, „Skaidrumo laboratorija“, tarptautiniame 

projekte „Youth again racism“. Gimnazijos mokytojai tobulino kvalifikaciją ir kompetencijas 

seminaruose, dalinosi patirtimi metodinėse grupėse, Klaipėdos mieste ir respublikoje. Gimnazijoje 

organizuota respublikinė konferencija „Ugdymo turinio organizavimo idėjų įgyvendinimas siekiant 

išplėsti mokinių pasirinkimo galimybes“, vedė konsultacijas šalies pedagogams, norintiems dirbti 

pagal modulinę mokymo sistemą. Gimnazijoje įgyvendinta respublikinio projekto „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra III etapas“ stažuotė, gimnazijos 

pedagogai pamokose pradėjo diegti tarptautinės Mąstymo mokyklos metodiką.  

Analizuodama veiklą, siekdama aukštesnės ugdymo kokybės, gimnazija ne tik diegia 

naujoves, bet ir analizuoja, koks yra jų poveikis mokinių mokymosi rezultatams. Gimnazijoje 

analizuojami mokinių mokymosi pasiekimai, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo rezultatai, vykdoma Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros veiklos kokybės 

įsivertinimo apklausa per IQES sistemą, atliekamas vidinis įsivertinimas, įvairūs tyrimai. 2014-

2015 metais atliktas platusis visų gimnazijos veiklos sričių vertinimas bei tyrimai: „Mokymosi 

sunkumai“ (III gimnazijos klasių mokiniams), „Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūla ir 

paklausa“ (III gimnazijos klasių mokiniams), „I gimnazijos klasių mokinių adaptacijos tyrimas“, 

„Berlyno intelekto tetas. Gabumų ir ypatingų gabumų nustatymas“ (II gimnazijos klasių 

mokiniams), „Mokinių mokymosi motyvacijos priklausomybė nuo lankomumo“ (III gimnazijos 

klasių mokiniams). Vertinimų ir tyrimų rezultatai aptarti Mokytojų tarybos posėdžiuose, klasių 

vadovų metodinėje grupėje, išplėstiniame direkcijos posėdyje. Informacija naudojama gerinant 

gimnazijos veiklos kokybę, rengiant gimnazijos ugdymo ir metinės veiklos planus. 

  

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Gimnazija valdo perduotą patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės turtą – gimnazijos 

pastatą, kurio bendras plotas 5425 kv. m., ugdymo procese naudojamas plotas – 2697,4 kv. m.  

2000 m. gimnazijoje atlikta dalinė renovacija: pakeisti langai, 1-3 aukštų koridorių grindų 

dangos, renovuotas šilumos punktas, nudažytas mokyklos pastato fasadas, laiptinių stiklo blokai 

pakeisti plytomis, atliktas dalinis stogo remontas. Nuo 2004-2008 metai, panaudojant steigėjo 

skiriamas ir rėmėjų lėšas, renovuota sporto salė, pakeista grindų danga 4-o aukšto koridoriuje, 

renovuoti sanitariniai mazgai, pakeista aktų salės grindų danga, renovuotos gimnazijos laiptų 

pakopos ir aikštelės, sutvarkyta 80 proc. gimnazijos elektros instaliacijos ir apšvietimas visose 

klasėse. 2011-2012 metais suremontuoti antro, trečio bei ketvirto aukštų koridoriai. Per laikotarpį 

nuo 2004 iki 2015 metų gimnazijoje įrengti nauji anglų kalbos, ekonomikos kabinetai, informacinis 

centras, rėmėjų lėšomis pilnai renovuoti ir naujais baldais aprūpinti technologijų kabinetai, 

suremontuota 20 mokomųjų kabinetų,  4 administracijos kabinetai, virtuvės patalpos, II aukšto fojė, 

renovuotas pagrindinis gimnazijos įėjimas. Bet gimnazijos materialinė bazė dar nėra labai gera: 

bloga grindų danga dalyje mokomųjų kabinetų, 1 ir 4 aukšto kabinetuose nėra įvesto vandens ir 

kanalizacijos, prasta 1 aukšto koridorių sienų ir visų aukštų kabinetų durų būklė neleidžia ugdyti 

vaikų estetiškoje aplinkoje. Neaptverta gimnazijos teritorija neužtikrina moksleivių saugumo. 

Reikėtų pabaigti vidaus elektros instaliacijos rekonstrukciją, atlikti sienų ir lubų remontus aktų 

salėje, laiptinėse, virtuvės pagalbinėse patalpose, knygų sandėlyje bei archyvo patalpose, renovuoti 

vieną sanitarinį mazgą, atlikti mokyklos pastato fasado remonto darbus, apšiltinant rytinę ir 



vakarinę mokomojo korpuso sienas. Šiems visiems darbams atlikti mokykla nepajėgi sukaupti savo 

lėšų, o steigėjo finansavimas paskutiniaisiais metais – minimalus. Nors gimnazija, racionaliai 

naudodama mokinio krepšelio ir ūkio lėšas, planingai atnaujina mokyklinius baldus (suolus, 

kabinetų spintas, klasių lentas), dalis gimnazijos baldų yra nusidėvėję. Gimnazijos pastato pradinė 

vertė – 554647,82 €, nusidėvėjimo suma nuo eksploatacijos pradžios – 259318,4 €, pastato likutinė 

vertė – 295329,42 €. 

Gimnazija gerai apsirūpinusi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis: yra 188 

stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, visuose kabinetuose, aktų salėje ir skaitykloje yra 

daugialypės terpės projektoriai (iš viso 42 vnt.), kompiuterizuota biblioteka ir skaitykla, kiekvieno 

mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto, administracijos darbuotojo darbo vieta, profesinio 

informavimo taškas. Turima kompiuterinė technika pakankamai atnaujinta. Gimnazijoje yra 

serveris, 3 kopijavimo aparatai, 11 multifunkcinių spausdintuvų, 11 spausdintuvų, 1 interaktyvi 

kamera, 4 vaizdo kameros, 4 fotokameros 11 skaitmeninių fotoaparatų, 2 namų kino sistemos 

komplektai. Visi kompiuteriai turi laisvą prieigą prie interneto. Nemokamai naudojamasi LITNET 

internetiniu ryšiu. Skubi informacija perduodama faksu, elektroniniu paštu. Mokiniams, jų tėvams, 

visuomenei žinios apie gimnazijos veiklą skelbiamos gimnazijos interneto tinklalapyje, naudojamas 

elektroninis dienynas. Gimnazija naudoja 8 telefono numerius – 2 laidinius ir 6 mobilius.  

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšta daugumos pedagoginių kvalifikacija ir 

dalykinė kompetencija 

1. Gimnazijoje trūksta modernių edukacinių 

erdvių, laboratorijų 

2. Aukšta daugumo mokinių mokymosi 

motyvacija 

2. Dėl mažinamo klasių skaičiaus sunku 

patenkinti mokinių ugdymosi poreikius 

3. Išskirtiniai gimnazijos mokinių pasiekimai 3. Per mažai naudojamasi galimybe 

pamokas vykdyti įvairesnėse, ne mokyklos 

erdvėse 

4. Aiškiai suvokiami ir kryptingai įgyvendinami 

gimnazijos pažangos siekiai, demokratiškas ir 

atsakingas vadovavimas 

4. Nepakanka lėšų nuolatiniam 

informacinių technologijų savalaikiam 

atnaujinimui 

Galimybės Grėsmės 

1. Gimnazijos dalyvavimas Klaipėdos miesto 

vykdomuose ES projektuose leistų įrengti 

modernias laboratorijas, edukacines erdves  

1. Kasmet mažėjantis mokinių skaičius 

Klaipėdos mieste ir dėl to mažinamas 

mokinių skaičius gimnazijoje 

2. Patirties, įgytos dalyvaujant respublikiniuose 

ir tarptautiniuose projektuose, platesnis taikymas 

pamokose gerintų ugdymo kokybę 

2. Prastėjanti pastato būklė kels mokinių 

fizinio saugumo užtikrinimo problemas 

3. Bendradarbiavimo su kolegijomis ir 

universitetais išplėtojimas sudarytų galimybes  

geriau organizuoti ugdomąjį procesą ir tenkinti 

mokinių poreikius 

3. Didėjantis mokytojų amžius gali kelti 

bendravimo su mokiniais problemų. 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija: „Ąžuolyno“ gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo 

principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas 

psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas 

mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, garantuota kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, sąžinės ir 



minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų 

veikla, moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė- techninė bazė. 

Misija: Ugdome savarankišką, laisvą ir dorą asmenybę; pasirengusį mokytis visą gyvenimą 

jaunuolį; gebantį adaptuotis visuomenėje žmogų; mokantį naudotis šiuolaikinėmis technologijomis 

mokinį; kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį. Esame aukštus akademinius rodiklius turinti institucija; 

šiltus ir pagarbius santykius propaguojanti bendruomenė;  savo mikrorajono bei miesto kultūros 

židinys. 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant gimnazijos vizijos, suformuluoti švietimo įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai bei 

priemonės (pateikiama atskirame priede (žr. priedą)). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama 

pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.  

1 lentelė 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai 

     

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2015 m.  rezultatas 

Numatomi rezultatai 

 2016 m. 2017 m.  2018 m.  

1.Vykdomos ugdymo programos atitinka 

gyventojų poreikius, procentais 
100% 

 
100% 

 
100% 100% 

2.Darbuotojų etatų skaičius atitinka 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

nustatytus normatyvus, procentais 

100% 100% 100% 100% 

3.Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai, 

procentais 

100% 100% 100% 100% 

4.Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus. Nemokamas 

maitinimas suteiktas visiems mokiniams, 

vadovaujantis atitinkamų institucijų 

sprendimais, mokinių skaičius, procentais 

100% 100% 100% 100% 

5.Švietimo, socialinė pagalba moksleiviams 

atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, 

procentais 

100% 100% 100% 100% 

1. 6.Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 

aplinka, procentais 
100% 100% 100% 100% 

7.Įvykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 
100% 100% 100% 100% 

   

P.S. Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

 

2 lentelė 

Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavi-

mai  

2015-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2016-

iesiems 

metams 

2016-ųjų 

maksima

lių 

asignavi

mų 

planas 

Projektas 

2017-

iesiems 

metams 

Projektas 

2018-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 1062434 1022469  1022469 1022469 

1.1. išlaidoms 1062434 1022469  1022469 1022469 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 762924 728154  728154 728154 



1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti      

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1062434 1022469  1022469 1022469 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 1057988 1018169  1018169 1018169 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 1057988 1018169  1018169 1018169 

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 153326 152734  152734 152734 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 

atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

898 1800  1800 1800 

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 

atsitiktines paslaugas) SB(SPN) 

790 2400  2400 2400 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

lėšos SB(VB) 

902974 861235  861235 861235 

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio 

atsiskaitymų lėšos MK(K) 

     

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius 

mokinius SB(MK) 

     

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 4446 4300  4300 4300 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 4446 4300  4300 4300 

__________________________ 

 



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 

direktoriaus 2015 m.gruožio 4 d. 

įsakymo Nr. V1-100 

priedas 
 

 

 

KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO 

KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

1. Užtikrinti 

švietimo 

paslaugų 

prieinamumą ir 

aukštos kokybės  

ugdymą 

1.1. Laiduoti ugdymo 

programų įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

organizavimas ir 

užtikrinimas 

Vilija Prižgintienė 1. Mokinių skaičius, vnt. 641 615 615 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

95,29 95,29 95,29 

1.1.2. Pagrindinio 

ugdymo II dalies ir 

vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimo 

užtikrinimas 

  Vida Rudokienė 

Virgenija Valaitienė 

 Jolanta Ulrichaitė 

1. Mokinių skaičius, vnt. 

 

641 615 615 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

95,29 95,29 95,29 

1.1.3. Mokinių 

neformalaus ugdymo  

poreikių tenkinimas 

Rita Babraitienė 1. Mokinių skaičius, vnt. 

 

641 615 615 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

95,29 95,29 95,29 

1.1.4. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos 

vykdymas 

Vilija Prižgintienė 

Virgenija Valaitienė 

1. Bendrų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

skaičius, vnt. 

2 2 2 

2. Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius, vnt. 

3 2 2 



Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

1.2. Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

1.2.1. Kokybiško 

maitinimo organizavimas 

Vilija Prižgintienė 1. Maitinamų mokinių 

skaičius, vnt. 

641 615 615 

1.2.2.Pedagoginės, 

socialinės, psichologinės 

pagalbos mokiniams 

teikimas 

Vilija Prižgintienė 

 

1. Mokinių skaičius, vnt. 641 615 615 

2. Pagalbos specialistų 

etatų skaičius, vnt. 

2 2 2 

1.2.3.Pagalbos, 

planuojant karjerą, 

teikimas mokiniams 

Vida Rudokienė 1. Karjeros specialistų 

etatų skaičius, vnt. 

0,5 0,5 0,5 

1.3. Užtikrinti sveiką ir 

saugią ugdymo(-si) 

aplinką 

1.3.1.Aplinkos 

funkcionavimo 

užtikrinimas 

Audronė Intienė Aptarnaujančio 

personalo etatų skaičius, 

vnt. 

23,25 23,25 23,25 

1.3.2.Naujų edukacinių 

aplinkų kūrimas 

Vilija Prižgintienė 

Audronė Intienė 

Edukacinių aplinkų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

1.3.3.Aprūpinimas 

vadovėliais 

Skaistutė 

Vaičikauskienė 

Įsigytų vadovėlių 

skaičius, vnt. 

250 250 250 

1.3.4.Aprūpinimas 

grožine literatūra 

Skaistutė 

Vaičikauskienė 

Įsigytų grožinės 

literatūros knygų 

skaičius, vnt. 

300 350 350 

1.3.5.Aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis 

Virgenija Valaitienė 

Audronė Intienė 

Įsigytų priemonių 

pavadinimų skaičius, vnt. 

25 30 25 

2. Modernizuoti 

„Ąžuolyno“ 

gimnazijos 

materialinę bazę 

 

2.1.Atnaujinti švietimo 

reikmėms naudojamas 

patalpas 

1.2.3.  2.1.1.Pasiruošimas 

naujiems mokslo metams 

(kabinetų, aktų salės, 

sporto salės, 1 aukšto 

koridoriaus ir foje, 

laiptinių, sanitarinio 

mazgo, archyvo ir knygų 

sandėlio remontas) 

Audronė Intienė 1.Suremontuotų kabinetų 

plotas, kv. m.  

110 110 110 

2.Sporto salės plotas, 

kv.m. 

  1000 

3.Aktų salės plotas, kv.m.  500  

4.1-o aukšto koridoriaus 

ir foje plotas, kv. m. 

 500  

5.Laiptinės plotas, kv. m.   500 



Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

6.Knygų sandėlio 

remontas, kv. m. 

150   

7.Archyvo patalpų 

remontas, kv. m. 

  150 

8. Sanitarinio mazgo 

remontas 

80   

1.2.4.  2.1.2. Baldų atnaujinimas Audronė Inteinė Kabinetų, kuriuose 

atnaujinti baldai, skaičius 

2 2 2 

Valgyklos kėdučių 

skaičius, vnt. 

60 70 70 

Fojė kėdžių skaičius, vnt. 40 20 20 

1.2.5.  2.1.3.Mokyklos pastato 

fasado remontas, 

apšiltinant mokomojo 

korpuso rytinę sieną 

Audronė Intienė Fasado plotas, kv. m.  - - 1500 

1.2.6.  2.1.4.Pagalbinių patalpų 

lubų, sienų ir grindų 

remontas 

Audronė Intienė Remontuojamos dalies 

plotas, kv. m. 

 200  

2.1.5. Vidaus elektros 

instaliacijos renovacija, 

elektroninio skambučio 

įrengimas 

Audronė Intienė 1.Instaliacinio kabelio 

kiekis, m 

 1800  

2.Elektros kabelių lovelių 

kiekis, m 

 110  

3.Šviestuvų skaičius, vnt.  42  

4.Elektroninis skambutis, 

vnt. 

  1 

5.Elektros skydelių 

skaičius, vnt. 

 1  

2.2. Teikti papildomas 2.2.1. Patalpų suteikimo Vilija Prižgintienė Suteikiamų patalpų 2 3 4 



Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

paslaugas paslauga laisvu nuo 

užsiėmimų metu 

skaičius, vnt. 

2.2.2.Patalpų nuomos 

paslauga 

Vilija Prižgintienė Nuomojamų patalpų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

 

 

 

 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė                                         Vilija Prižgintienė 
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