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KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS 2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Mokyklos oficialus pavadinimas – Klaipėdos Gedminų progimnazija, trumpasis 

pavadinimas – Gedminų progimnazija. 

Klaipėdos Gedminų progimnazija įsteigta, kaip Klaipėdos 21–oji vidurinė mokykla 

Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto 1974 m. rugpjūčio 15 d. sprendimu Nr. 414. Klaipėdos 

miesto valdybos 1993 m. rugpjūčio 18 d potvarkiu Nr. 414 mokyklai suteiktas Gedminų vidurinės 

mokyklos pavadinimas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 26 d sprendimu 

Nr. 114 pakeistas mokyklos pavadinimas ir ji pavadinta Klaipėdos Gedminų pagrindine mokykla. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d sprendimu Nr. T2-136 pakeistas 

Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos pavadinimas ir nuspręsta ją vadinti Klaipėdos Gedminų 

progimnazija. 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Progimnazijos buveinė – Gedminų g. 3, LT–94167 Klaipėda, 

mokymo kalba – lietuvių. Progimnazijoje vykdomos švietimo programos – pradinio ugdymo 

programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

Gedminų progimnazijos 2016–2018 metų strateginis planas parengtas, atsižvelgiant į  

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimui keliamus uždavinius, progimnazijos narių 

poreikius, vadovautasi valstybiniu švietimo strategija, Klaipėdos miesto 2013–2020 m. strateginės 

plėtros plane švietimui keliamais tikslais bei uždaviniais, progimnazijos veiklos įsivertinimo 

išvadomis.  

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, progimnazijoje ugdomi 877 mokiniai, iš jų – 73 socialiai 

remtini, 101 specialiųjų ugdymosi poreikių, iš jų 70 mokinių, turinčių kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus. Sukomplektuotos 36 klasės, iš jų 16 1–4 klasių ir 20 5–8 klasių. Dirba 103 darbuotojai, 

iš jų 77 – pedagogai ir 26 – techninis personalas. 5 progimnazijos mokytojai atestuoti eksperto, 27 

mokytojo metodininko, 29 vyr. mokytojo, 15 mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms, 1 mokytojas 

neatestuotas. Progimnazijos direktoriui ir 2 direktoriaus pavaduotojams ugdymui suteiktos 

pirmosios vadovo kvalifikacinės kategorijos, 1 direktoriaus pavaduotojui ugdymui – trečioji vadovo 

kvalifikacinė kategorija. 

Progimnazijos direktorius žmoniškuosius, materialinius ir finansinius išteklius valdė, 

vadovaudamasis įstaigos 2013–2015 metų strateginiu planu bei metiniais progimnazijos veiklos 

planais. Suderinus su progimnazijos taryba, 2% GM paramos ir labdaros lėšos panaudotos 

progimnazijos materialinei bazei ir ugdymo procesui modernizuoti.  
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Tikimasi, kad, įgyvendinus įstaigos 2016–2018 metų strateginį planą, progimnazija dar 

labiau priartės prie savo siekiamo tikslo tapti savita, patrauklios kultūros, tenkinančia kiekvieno 

mokinio poreikius, užtikrinančia saugias, šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas mokykla. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI PROGIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Nuo 2013 m. progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas integruotoms socialinių gyvenimo 

įgūdžių bei prevencinėms ugdymo programoms. Organizuotos priemonės – tęstinis projektas 

„Gerumo savaitė“, akcija kartu su Klaipėdos globos namais, profesinio orientavimo užsiėmimai 

„Savo interesų pažinimas“, edukacinės popietės – „Kas man yra Lietuva“, „Proto mūšis“, 

netradicinės  ugdymo(si) dienos ,,Mokausi aš, mokaisi tu“, ,,Sužinojau ir dalinuosi“, užsiėmimai 

tėvams „Laiptai“. Organizuota tradicinė progimnazijos bendruomenės sporto šventė Lengvosios 

atletikos manieže „Gedminų Taurė – 2013“. 

Progimnazijoje sėkmingai veikia mokinių klubai „100 dešimtukų“, Jaunieji lyderių, „Įdomu, 

interaktyvu, aišku“, „Oho“, kūrybinė studija „A“, vokalo studija „Natelė“, organizuoti mokykliniai 

projektai „Su knyga per Lietuvos istoriją“, „Knygos mylėtojų klubas“, „Biblioterapija“, „Aš 

Klaipėdietis visa širdim esu“, skirtas Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos paminėti, 

integruotas lietuvių kalbos, anglų kalbos ir informacinių technologijų projektas ,,Apie mane“, 

vykdytos akcijos „Pasidalink gerumu – būk savanoris“, „Atmintis gyva, nes liudija“, sukurta ir 

įgyvendinta kryptingo meninio ugdymo (šokis, teatras) neformaliojo švietimo programa. 

2014–2015 m., progimnazija dalyvavo šiuose respublikiniuose projektuose: „Pagrindinio 

ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“, „Pradinio 

ugdymo tobulinimas“, „4–8 klasių mokinių pasiekimų vertinimas panaudojant standartizuotus 

testus“, „Sveikatiada – Mankštiniada“, „Mūsų tikslas – vieningumas“, „Matų skersgatvis“. Nuo 

2014 m. dalyvavaujama 9 tarptautiniuose projektuose: eTvinning „Creativity gives Wings forus“, 

„European day of Languages“, Comenius „United in nature – NATIONAL nature, international 

heritage“, „Domėkis ir tau pasiseks“, Erasmus+ (K1) ir (K2), Itec „Novatoriškos technologijos 

mokymuisi“, „Living Schools Lab“, „EU Classroom ePortfolios (Eufolio)“. 

Aukšti progimnazijos mokinių pasiekimai: tarptautiniame estradinės dainos konkurse 

„Linksmieji Perliukai – 2013“ laimėtos I ir III vietos, miesto lietuvių kalbos (gimtosios) 5–8 klasių 

olimpiadoje tarp 5 kasių laimėta I, tarp 6 klasių – II, tarp 8 klasių – III vietos. Maironio poezijos 

skaitymo konkurse užimta I vieta, dailiojo rašto konkurse „Žąsies plunksna“ ir „Gražiausio 

sąsiuvinio“ konkurse pagrindinių mokyklų tarpe – I vieta. 2013–2014 m. keturių sporto šakų 

varžybose mokyklos sportininkai tapo prizininkais ir nugalėtojais, finalinėse Mero taurės varžybose 

merginų kvadrato komanda laimėjo II vietą, respublikinėse tarpukovės varžybose berniukų 

komanda užėmė I vietą. 2014 m. respublikiniame konkurse-festivalyje „Pamario suktinis“ tautinių 

šokių kolektyvas „Gedmina“ apdovanotas I laipsnio diplomu, XII respublikiniame Logo konkurse 

pradinių klasių mokinai animuoto piešinio ir filmuko rungtyse užėmė I vietą, 2 mokiniai gavo 

Padėkos raštus už dalyvavimą pašto ženklų piešinių konkurse, skirtame Klaipėdos krašto atgavimo 

metinėms pažymėti, XIII respublikinėje Logo olimpiadoje mokiniai užėmė I, II, III vietas, 

respublikinėje matematikos olimpiadoje – I vietą, 2 mokiniai apdovanoti „Sidabrinės ir Oranžinės 

Kengūros“ diplomais, miesto rašinio konkurse „Aš bendruomenės dalis“ laimėtos dvi I vietos. 

Nuo 2014 m. sėkmingai vykdomas Gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo modelis, 

individualiai dirbama su nepažangiais mokiniais.  
 

III SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Klaipėdos miesto savivaldybės turtą – 

mokyklos pastatą, kurio bendras plotas – 6251,35 kv. m., ugdymo procese naudojamas                                    

1890,75 kv. m. plotas. 
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2003 m. mokykloje atlikta pastato renovacija: langų keitimas, stiklo blokelių plotų 

mažinimas, stogo renovacija, išorinių durų keitimas, apšvietimo sistemos renovacija, tarpplokštinių 

sandūrų remontas, dalinis grindų dangos keitimas, dalinis vėdinimo sistemos įrengimas, šilumos 

ūkio ir santechnikos renovacija, tualetų ir dušų remontas, panduso keitimas, pastato fasado 

renovacija. 

2013–2015 m., panaudojant savivaldybės biudžeto, 2 proc. paramos ir labdaros bei pagal 

laimėtus projektus gautas lėšas, įrengta anglų kalbos studija, atnaujinti 2 pradinių klasių, biologijos 

kabinetai, įkurtos edukacinės erdvės mokyklos I ir II aukšto fojė, sutvarkytas 1 sanitarinis mazgas. 

Pagal Mokinio krepšelio skaičiavimo metodiką progimnazijai per mažai lėšų skiriama mokymo 

priemonėms, vadovėliams, ugdymo aplinkai finansuoti. Mokykla nepajėgi atnaujinti senų, higienos 

reikalavimų neatitinkančių baldų. Ypač blogos būklės yra sporto salės grindų danga. Mažas iš 

ugdymo aplinkos finansuojamų darbuotojų atlyginimas. Taip pat esant dideliam mokinių skaičiui 

mokyklai neužtenka 1 socialinio pedagogo etato. 

Įstaiga apsirūpinusi informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis (toliau – IKT): 

kompiuterizuotos 135 darbo vietos, visose įdiegtas interneto ryšys, veikia 5 interaktyvios lentos, 28 

daugialypės terpės projektoriais, 6 daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, 8 telefono aparatai, 1 

fakso aparatas. Tačiau dauguma kompiuterių yra pasenę, nebetinkami naudojimui. Mokykla šiuo 

metu redaguoja ilgalaikę „IKT diegimo Klaipėdos Gedminų progimnazijoje programą“, pagal kurią 

numatyta IKT atnaujinimo planas ir gairės platesniam IKT diegimui visame ugdymo procese ir 

mokyklos valdyme. 

Mokyklos bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos 

atliekamos, naudojant bankų internetines sistemas, buhalterinė apskaita vykdoma centralizuotai.  

2014 m. mokykla laimėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciuotą 

projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir 

šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“, pagal kurį progimnazijai bus skirta apie 300 000 eurų 

šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimui.  

 

IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. IKT diegimas ugdymo procese ir 

progimnazijos valdyme 

1. Neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla ir vykdymas 

2. Sėkmingas progimnazijos dalyvavimas 

projektinėje veikloje 

2. Efektyvaus, tarpusavio pagarba ir pagalba 

grįsto tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo stoka 

3. Edukacinių erdvių, pritaikytų mokinių 

poreikiams tenkinti, kūrimas 

3. Sporto salės būklė 

Galimybės Grėsmės 

1. Ieškoti naujų formų ir būdų efektyvinti 

neformalųjį vaikų švietimą 

1. Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija ir 

silpnėjančios mokinių iniciatyvos ugdyti savo 

gebėjimus 

2. Tradicinio tėvų ir mokyklos 

bendradarbiavimo keitimas į partnerišką 

veiklą 

2. Kritiškas mokinių ir jų tėvų požiūris į 

ugdymo procesą progimnazijoje, atsakomybės 

vengimas  

3. Ieškoti lėšų progimnazijos sporto salės  

remontui 

3. Nepakankamas mokinių saugumas 

užsiėmimų sporto salėje metu 

 

V SKYRIUS 

VIZIJA IR MISIJA 

 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos vizija – demokratiškos valstybės miniatiūra. 
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Progimnazijos misija: įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius, ugdyti kritiškai mąstančius Lietuvos piliečius, 

sugebančius integruotis į kintančią visuomenę, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 

skirtas lėšas. 

 

VI SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant progimnazijos vizijos, suformuluoti mokyklos veiklos tikslai, uždaviniai bei 

priemonės (priedas). 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 Klaipėdos miesto gyventojų 

poreikius, procentais 

100 100 100 100 

2.Darbuotojų pareigybių skaičius 

neviršija nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus, procentais 

100 100 100 100 

3.Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai 

85 90 95 100 

4. Švietimo socialinė pagalba vaikams 

atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus, procentais 

100 100 100 100 

5.Užtikrinta saugi ir sveika ugdymo 

aplinka, procentais 

85 90 95 100 

6.Įvykdyti teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 

60 80 90 100 

 

Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavi-

mai  

2015 m. 

Lėšų 

poreikis 

2016 m. 

2016 m. 

maksim

alių 

asignavi

mų 

planas 

Projektas 

2017 m. 

Projektas 

2018 m. 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 1196426 1175909  1175909 1175909 

1.1. išlaidoms 1196426 1175909  1175909 1175909 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 813775 779786  784786    784786 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

     

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1196426 1175909  1175909 1175909 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ 

VISO: 

1196426 1175909  1175909 1175909 



5 

 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 1196426 1175909  1175909 1175909 

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos 

SB 

165692 170495  170495 170495 

2.1.1.2. Pajamos už atsitiktines 

paslaugas SB(SP) 

47498 62300  62300 62300 

2.1.1.3. Pajamos už atsitiktines 

paslaugas SB(SPN) 

5051 5240  5240 5240 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

SB(VB) 

974315 933974  933974 933974 

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: 3870 3900  3900 3900 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 3870 3900  3900 3900 

 

_____________________ 
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Klaipėdos Gedminų progimnazijos  

direktoriaus 2015 m.                  d. 

įsakymo Nr.  

priedas  

 
 

PROGIMNAZIJOS 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 m. 2017 m. 2018 m. 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

ugdymą 

1.1. Užtikrinti ugdymo 

programų įvairovę 

1.1.1. Pradinio ugdymo 

ir pagrindinio ugdymo I 

dalies  programų 

įgyvendinimas 

Daiva Stasiulienė 

Ilona Balsienė 

Jurgita Alčauskienė 

Mokinių skaičius, vnt. 875 880 880 

Pedagoginių normų 

skaičius, vnt. 

119,81 119,81 119,81 

1.1.2. Valdorfo 

pedagoginės sistemos 

elementų taikymas 

Aurelijus Liaudanskas 

Daiva Stasiulienė 

 

Mokinių skaičius, vnt. 91 90 90 

Pedagoginių normų 

skaičius, vnt. 

4,38 

 

4,38 4,38 

1.1.3. Kryptingo 

meninio ugdymo 

programos vykdymas 

Ilona Balsienė 

 

Mokinių skaičius, vnt. 200 200 230 

Pedagoginių normų 

skaičius, vnt. 

2 2 2 

1.1.4.Vaikų pažinimo, 

ugdymosi ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

Aurelijus Liaudanskas 

Daiva Stasiulienė 

Ilona Balsienė 

Jurgita Alčauskienė 

Mokinių skaičius, vnt. 875 880 880 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

119,81 119,81 119,81 

1.2. Sudaryti sąlygas 

darbuotojų profesiniam 

tobulėjimui 

1.2.1.Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

atestacijos vykdymas 

Jurgita Alčauskienė Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių skaičius, vnt. 

7 7 7 

Ilona Balsienė Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius,vnt. 

3 7 4 

1.3.Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

1.3.1.Kokybiško 

maitinimo 

organizavimas 

Vaida Zeifertienė Mokinių skaičius, vnt. 530 500 500 

Valgyklos darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

5 5 5 

1.3.2.Specialiosios Daiva Stasiulienė Mokinių skaičius, vnt. 365 365 360 
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pedagoginės, 

psichologinės 

pedagoginės pagalbos 

vaikams teikimas 

Pagalbos specialistų etatų 

skaičius, vnt. 

4,25 4,25 4,25 

1.3.3. Pailgintos darbo 

dienos grupės veiklos 

organizavimas 

Daiva Stasiulienė Mokinių skaičius, vnt. 21 21 21 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

0,5 0,5 0,5 

1.4. Užtikrinti sveiką ir 

saugią ugdymo(si) 

aplinką 

1.4.1. Aplinkos 

funkcionavimo 

užtikrinimas 

Genė Nijolė Šimkienė Aptarnaujančio personalo 

etatų skaičius, vnt. 

24,25 24,25 24,25 

1.4.2. Edukacinių 

aplinkų kūrimas 

Aurelijus Liaudanskas Edukacinių aplinkų 

skaičius, vnt. 

2 1 2 

2.Gerinti 

įstaigos 

materialinę bazę 

2.1.Vykdyti teisės aktų 

nustatytus higienos 

reikalavimus 

2.1.1.Pėsčiųjų takų ir 

sporto aikštynų 

atnaujinimas 

Aurelijus Liaudanskas Sporto aikštynų plotas, 

kv. m. 

312,4 272,9 925,0 

2.1.2. Sporto salės 

renovacija 

Aurelijus Liaudanskas Sporto salės plotas,  

kv. m. 

463,35 0 0 

2.1.2.Mokyklinių baldų 

atnaujinimas 

Aurelijus Liaudanskas 

Genė Nijolė Šimkienė 

Mokyklinių baldų 

skaičius, komplektų vnt. 

60 210 60 

2.2.Pritaikyti patalpas 

švietimo reikmėms 

2.2.1. Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams 

Genė Nijolė Šimkienė Patalpų plotas, kv. m. 165 2000 165 

2.2.2. Patalpų suteikimo 

paslaugos teikimas 

Aurelijus Liaudanskas Patalpų skaičius, vnt. 4 4 4 

 

 

________________________________ 

                                                                                        


