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VEIKLOS KONTEKSTAS 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos 2019–2021 strateginis planas (toliau – Strateginis planas) 

parengtas atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – 

Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir Klaipėdos Gedminų 

progimnazijos (toliau – Progimnazija) bendruomenės poreikius. Strateginiame plane apibrėžiami 

metiniai ir ilgos trukmės finansiniai projektai, vadovaujantis Savivaldybės 2015–2019 metų veiklos 

prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, 

patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-119, Savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos 

grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“, Valdorfo 

pedagogikos Lietuvoje koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK-761 (toliau – Valdorfo samprata). Strateginiame plane 

numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui, jų kvalifikacijos tobulinimui, 

socialinio draudimo įmokoms, Progimnazijos pastatų ir jos teritorijoje esančių įrenginių 

modernizavimui, išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms, mokinių maitinimui, prekėms ir 

paslaugoms.  

Vadovaujantis 2019 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. ŠV1-374, Progimnazija 2019–2021 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus: 

1. Aplinkų modernizavimas ir pritaikymas švietimo reikmėms. 

2. Ugdymo inovacijų diegimas. 

3. Įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas. 

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinamas pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, 

neformaliojo švietimo programų ir netradicinio ugdymo Valdorfo sampratos elementų 

įgyvendinimas, darbuotojų darbo užmokestis, Progimnazijos pastatų ir jos teritorijoje esančių 

įrenginių išlaikymas. 

 

01. TIKSLAS. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo(si) procesui organizuoti.  
Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti ugdymo(si) kokybę, kad jis būtų grindžiamas 

pamatinėmis vertybėmis, prasmės, atradimų ieškojimu. Pirmiausia turi būti koncentruojamasi į 

mokinį – apmąstant, kaip orientuojantis į asmeninius gebėjimus, polinkius padėti jam tapti 

pilnaverčiu, atviru ir aktyviu šiuolaikinės visuomenės nariu. 

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo 

kriterijus: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 metų 

faktas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės 

nustatytus reikalavimus, procentais 

100 100 100 100 
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Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 metų 

faktas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo 

bendro pedagogų skaičiaus, procentas 

100 100 100 100 

3. Mokinių, besimokančių pagal Valdorfo sampratos 

elementus, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, 

procentas 

18 21 21 21 

4. Mokinių, dalyvaujančių tarptautinės programos 

Erasmus+2 projekte „Mokausi kitaip“, dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus, procentas 

25 25 25  

5. Mokinių, dalyvaujančių tarptautinės programos 

Erasmus+2 projekte „Europos istorijos lobiai“, dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus, procentas 

13 13 13  

6. Mokinių, dalyvaujančių tarptautinės programos 

Nordplus Junior projekte „Žmogaus teisės: 

pažadinkime pilietiškumą“, dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus, procentas 

8 8 8  

7. Mokinių, dalyvaujančių tarptautiniame projekte 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo 

priemonėmis“, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, 

procentas 

100 100 100 100 

8. Mokytojų, dalyvaujančių tarptautinės programos 

„Erasmus+“ projekte „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, 

augti, būti“, dalis nuo bendro mokytojų skaičiaus, 

procentas 

25 25 25  

9. Nemokamai maitinamų mokinių dalis, nuo bendro 

nemokamą maitinimą turinčių gauti mokinių skaičiaus, 

procentais 

100 100 100 100 

10. Mokinių, kuriems suteikta švietimo pagalba, dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus, procentas 

28 28 28 28 

 

 

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS: 

Progimnazija, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti: 

01.01. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę. Įgyvendinant šį uždavinį, bus 

vykdomos šios priemonės: 

01.01.01. Priemonė. Ugdymo programų įgyvendinimas.  
Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso 

užtikrinimo, pradinio ir pirmosios dalies pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimo. Priemonės 

įgyvendinimui planuojamos lėšos 57,33 pedagogų etatų išlaikymui, reikalingų mokymo priemonių, 

įrangos įsigijimui (apie 950 vnt. vadovėlių, grožinės literatūros ir kt. kasmet). 

Papriemonė. Valdorfo sampratos elementų taikymas.  

Vykdant šią papriemonę, bus sudarytos sąlygos rinktis mokymą pagal Valdorfo sampratos 

elementus. Bus keliama mokytojų kvalifikacija. 

01.01.02. Priemonė. Tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas.  

Įgyvendinus šią priemonę, bus užtikrintas pasatų išlaikymas, apmokėtos komunalinių ir kitų 

paslaugų išlaidos, išmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas nepedagoginiams 

darbuotojams (24,25 etato). 

01.01.03. Priemonė. Tarptautinio projekto „Mokausi kitaip“ vykdymas.  
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Dalyvaudami tarptautinės programos Erasmus+2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 

sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekte „Mokausi kitaip“ (Nr. 2018-1-LT01-KA229-

047007_1), jo dalyviai geriau supras ugdymo įvairovę, išmoks pasidalyti gerąja patirtimi ir ją 

praktiškai pritaikys, kuriant lanksčias rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymui visų dalykų pamokose, 

naudojant inovatyvius metodus, strategijas bei priemones. Projekto metu bus sukurtas el. metodinis 

leidinys „Mokau(si) kitaip“, parengta elektroninė priemonė – idėjų bankas „Erdvė augti“, pagamintos 

kinestetinės mokymo priemonės, parengtas interaktyvių užduočių rinkinys skaitymo ir rašymo 

gebėjimams gerinti, mokinių kūrybinių darbų almanachas „Augame kartu“. Priemonės 

įgyvendinimui 2020 m. bus panaudoti 5,3 tūkst. Eur  ES lėšų. Dalyvaus 11 Progimnazijos mokytojų 

ir 210 mokinių. 

01.01.04. Priemonė. Tarptautinio projekto „Europos istorijos lobiai“ vykdymas. 

Vykdant tarptautinės programos Erasmus+2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 

sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projektą „Europos istorijos lobiai“ (Nr. 2018-1-SK01-

KA229-046306_5), bus siekiama, kad jauni žmonės gerai išmanytų savo Tėvynės ir kitų Europos 

šalių istoriją, pažintų kultūros vertybes. Progimnazijos mokiniai (120) rinks medžiagą, kurs 

pristatymus numatytomis temomis, įvairia technika atliks kūrybinius darbus. Projekte dalyvaujantys 

Progimnazijos mokytojai (10), turės galimybę keistis patirtimi, kaip efektyviai mokyti istorijos, 

naudojant inovatyvius metodus, interaktyvias programas, įvairius žaidimus. Bus parengtas 

elektroniniai leidiniai (istorijos pamokų planai, užduotys, tarptautinis lankytinų vietų gidas, knyga 

„Europos istoriniai herojai ir legendos“), tarptautiniai koliažai. Priemonės įgyvendinimui 2020 m. 

bus panaudoti 5,0 tūkst. Eur  ES lėšų. 

01.01.05. Priemonė. Tarptautinio projekto „Žmogaus teisės: pažadinkime pilietiškumą“ 

vykdymas. 

Tarptautinės programos Nordplus Junior projekto „Žmogaus teisės: pažadinkime 

pilietiškumą“ (Nr. NP JP-2018/10332) įgyvendinimas padės trijų Šiaurės šalių mokykloms 

(Norvegijos, Švedijos ir Lietuvos) įgyvendinti teigiamus pokyčius, supažindinant Progimnazijos 

mokinius (70) su žmogaus teisių vertybėmis, principais, jų gynimo svarba, sudarant sąlygas 

mokiniams ugdyti(s) prigimtinį asmens poreikį aktyviai veikti, analizuoti kultūrinę, etninę, socialinę 

įvairovę. Dalyvaudami projekte mokiniai, taikant inovatyvius formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

metodus, susipažins su žmogaus teisėmis, atliks tyrimus, apklausas, kaip žmogaus teisės suvokiamos, 

ginamos skirtingose kultūrinėse aplinkose. Priemonės įgyvendinimui 2020 m. bus panaudoti 5,9 

tūkst. Eur  ES lėšų. Dalyvaus 6 Progimnazijos mokytojai. 

01.01.06. Priemonė. Tarptautinio projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologijų mokslo priemonėmis“ įgyvendinimas.  

Įgyvendinant šią priemonę, 2019 m. Progimnazijos mokinių (924) gamtamoksliniam ugdymui 

organizuoti bus įsigyta mokymo priemonių už 19,0 tūkst. eurų. Gamtamokslių dalykų mokytojai 

patyriminiam mokymui, bandymams skirs ne mažiau 30 procentų visų šiems dalykams skirtų 

pamokų. 

01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos augimui. Įgyvendinant šį 

uždavinį, bus vykdomos šios priemonės: 

01.02.01. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos vykdymas.  

Vykdant šią priemonę, Progimnazijos darbuotojai planuos savo kvalifikacijos tobulinimo 

veiklas kalendoriniams metams (vidutiniškai vienas darbuotojas sudalyvaus ne mažiau kaip 3 

renginiuose per metus). Kvalifikacijos tobulinimo veiklas mokytojai rinksis tikslingai, atsižvelgdami 

į Progimnazijos metų veiklos ir ugdymo planuose numatytus prioritetus. Kiekvienas pedagogas savo 

kvalifikacijos tobulinimui skirs ne mažiau kaip 5 dienas per kalendorinius metus. Taip pat bus 

užtikrinta 6 pedagogų atestacija per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ŠV1-

48 patvirtinta Progimnazijos atestacijos programa.  

01.02.02. Priemonė. Tarptautinio projekto „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ 

vykdymas. 
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Dalyvaudami tarptautinės programos Erasmus+ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo 

projekte (KA101) „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ (Nr. 2018-1-LT01-KA101-046837) 

Progimnazijos 6 mokytojai susipažins su kitų šalių pamokoje taikomais pažangiais, efektyviais 

mokymo metodais, ugdymo proceso planavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo principais, mokinių 

motyvavimo, mokymosi tyrinėjant, integralaus mokymo, lyderystės skatinimo metodais, būdais, 

siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Progimnazijos administracija įgis patirties vystant 

Progimnaziją kaip gyvąją organizaciją ir teikiant savalaikę pagalbą mokytojams. Mokytojai 

susipažins ir taikys pažangius, netradicinius mokymo metodus ir būdus, siekdami tinkamai atliepti 

kiekvieno mokinio poreikius bei galimybes, įgis praktinės patirties ir žinių, reikalingų sėkmingai 

taikyti Progimnazijoje Valdorfo sampratos elementus. Bus pasiruošta Progimnazijoje diegti dalyko ir 

anglų kalbos mokymą. Progimnazija turės galimybę pritaikyti užsienio šalių praktiką, kuriant 

ugdymo turinį, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pasiekimus. Priemonės įgyvendinimui 

2020 m. bus panaudoti 4,6 tūkst. Eur  ES lėšų. Dalyvaus 190 Progimnazijos mokinių. 

01.03. Uždavinys.  Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką. Įgyvendinant šį uždavinį, 

bus vykdomos šios priemonės: 

01.03.01. Priemonė. Švietimo pagalbos mokiniams teikimas.  

Švietimo pagalbos specialistai, vykdydami Progimnazijoje ankstyvąją intervenciją, laiku 

pastebės ir įvertins mokinių mokymosi, psichosocialinius poreikius. Suteikus savalaikę pagalbą gerės 

vaikų emocinė būklė, savivertė, bus išlaikoma mokymosi motyvacija, mažės delinkventinio elgesio 

mokinių. Mokinių poreikius atliepianti švietimo pagalba leis sukurti ne tik fiziškai, bet ir 

psichologiškai saugią aplinką, atitinkančią Geros mokyklos koncepciją ir švietimo politikos 

prioritetus, mokiniai gebės teisingai įvertinti savo psichoemocinius, socialinius poreikius, tinkamai į 

juos reaguos, todėl Progimnazijoje mažės patyčių ir smurto atvejų. Vykdant šią priemonę, bus 

užtikrinamas Progimnazijos specialistų (5,0 etatai) išlaikymas, pagalba bus suteikta 230 mokinių. 

01.03.02. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas.  

Šia priemone bus užtikrintas kokybiškas mokinių (55) užimtumas po pamokų, realizuojami 

mokinių saviraiškos poreikiai. Vykdant šią priemonę bus finansuojama 1,34 etato pailgintos dienos 

grupės auklėtojo pareigybės. 

01.03.03. Priemonė. Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas. Bendradarbiaujant 

Progimnazijos specialistams, bus tinkamai organizuojamas 56 mokinių nemokamas maitinimas. 

Socialinis pedagogas teiks reikalingus duomenis Eurofondo duomenų sistemoje. 

 

02. TIKSLAS. Atnaujinti ir kurti inovatyvias edukacines erdves. 
Siekiant šio tikslo, planuojama esamas Progimnazijos erdves kuo labiau išnaudoti ugdymo(si) 

proceso efektyvinimui. Jauki, įvairiapusiškai saugi edukacinė aplinka yra įtakojantis faktorius ne tik 

ugdymo rezultatams, bet ir svarbi mokinių fiziniam ir psichologiniam saugumui, patyrimui, 

saviugdai, padeda formuotis jo pomėgiams, daro įtaką kultūrai, vertybinių nuostatų formavimui, 

mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiams. 

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo 

kriterijus: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 metų 

faktas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, 

procentai 

90 95 95 100 

2. Atnaujintos arba naujai įrengtos edukacinių aplinkų 

vidaus erdvės, vienetai 

9 8 5 5 

3. 3. Įsigyta informacinių technologijų ar įrangos, vienetai 52 40 40 40 

4. 4. Atnaujintos ar naujai įrengtos edukacinės lauko erdvės, 

vienetai 

1 1 1 2 
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02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS: 

Progimnazija, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti: 

02.01. Uždavinys. Pritaikyti esamas patalpas ugdymo(si) reikmėms. Įgyvendinant šį 

uždavinį, bus vykdomos šios priemonės: 

02.01.01. Priemonė. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.  

Vykdant šią priemonę, kiekvienais metais (iki rugsėjo 1 d.) bus atlikti einamieji vidaus 

patalpų, mokomųjų kabinetų (po 4 kasmet), kad ugdymo procesas prasidėtų sklandžiai ir atitiktų 

higienos normas. 

02.01.02. Priemonė. Informacinių technologijų diegimo ir naudojimo strategijos 

įgyvendinimas. 

Vykdant šią priemonę bus įgyvendinama Informacinių technologijų diegimo ir naudojimo 

Progimnazijoje 2019–2021 metais strategija, kurios pagalba per trejus metus bus pakeisti ugdymui 

naudojami 4 metų ir senesni kompiuteriai (48 vnt.), įsigyti 4 interaktyvūs ekranai, nupirkta kitos 

mokomosios įrangos (12 vnt.). Bus patobulintos Progimnazijos darbuotojų IKT kompetencijos. 

Įgyvendinus strategiją bus sudarytos sąlygas ugdymo modernizavimui, individualizavimui ir 

mokymosi motyvacijos didinimui, informatikos mokymu grįsto ugdymo turinio plėtrai, veiksmingam 

švietimo pagalbos edukacinių programų įgyvendinimui. 

02.02. Uždavinys. Kurti inovatyvias edukacines erdves. Įgyvendinant šį uždavinį, bus 

vykdomos šios priemonės: 

02.02.01. Priemonė. Tarptautinio projekto „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas“ 

vykdymas. 

Vykdant šią priemonę, bus įgyvendinamas tarptautinis projektas „Modernių ugdymosi erdvių 

sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ (Nr.09.1.3-CPVA-R-724-31-0006). 

Modernizavus I aukšto erdvę (biblioteką–skaityklą) ir 3 mokomuosius kabinetus, kai kurios ugdymo 

veiklos bus organizuojamos nuotolinių vaizdo forumų būdu. Šiuo būdu organizuojant veiklas, jose iš 

karto gali dalyvauti trijų klasių mokiniai. Veikloms organizuoti bus naudojami nešiojami arba 

planšetiniai kompiuteriai. Mokiniai įgytas teorines žinias, naudodami IT įrangą, taikys praktiniuose 

užsiėmimuose kurdami vaizdines priemones pamokoms ir projektinėms veikloms. Bus sukurta 

„Gyvųjų pamokų bazė”, kurios medžiaga galės naudotis įvairių dalykų mokytojai ugdymo proceso 

efektyvinimui, mokiniai – savarankiškam, individualizuotam mokymuisi tiek formaliojo, tiek 

neformaliojo ugdymo metu. Priemonės įgyvendinimui bus panaudota 170,9 tūkst. Eur SB, SB(VB) 

ir ES lėšų. 

02.02.02. Priemonė. Patalpų atnaujinimas ir pritaikymas.  
Vykdant šią priemonę, bus modernizuojamos 7 patalpos, atliekami einamojo remonto darbai 

8 mokomuosiuose kabinetuose. Taip pat bus sutvarkytos 4 lauko zonos, pritaikant jas edukaciniams 

užsiėmimams. Iš viso bus panaudota po 28,0 tūkst. Eur kasmet. 

 

 

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2019–2021 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, 

priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė. 

 

 

Direktorius                                                                                                          Aurelijus Liaudanskas  

____________________________ 

 

 

SUDERINTA                                                 SUDERINTA 

Progimnazijos tarybos posėdžio                                Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

2018-11-20 protokoliniu nutarimu             Ugdymo ir kultūros departamento 

(protokolas Nr. V2-6 )                                    Švietimo skyriaus vedėjo 

                                                                        2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-436 

 



Strateginio plano 
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Produkto kriterijaus 
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01 Tikslas. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo(si) procesui organizuoti 

01 01 Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę 

01 01 01 Ugdymo programų 

įgyvendinimas  

Papriemonė: 

Valdorfo sampratos 

elementų taikymas 

   Direktorius SB(VB) 966,4 1079,6 1079,6 1079,6 Mokinių skaičius, vnt. 924 924 924 

Dirbančių pedagogų etatų 

skaičius, vnt. 

57,33 57,33 57,33 

Įsigytų vadovėlių, 

literatūros, mokymo 

priemonių skaičius, vnt. 

950 950 950 

Iš viso: 966,4 1079,6 1079,6 1079,6 

01 01 02 Tinkamos ugdymo 

aplinkos užtikrinimas 

  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

SB 182,1 202,7 202,7 202,7 Dirbančių nepedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

24,25 24,25 24,25 

Išlaikomų pastatų skaičius, 

vnt. 

2 2 2 

Iš viso: 182,1 202,7 202,7 202,7 

01 01 03 Tarptautinio  

projekto „Mokausi 

kitaip“ vykdymas 
  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ES 21,1  5,3  Dalyvaujančių mokytojų 

skaičius, vnt. 

11 11  

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius, vnt. 

210 210  

Iš viso: 21,1 0,0 5,3 0,0 

01 01 04 Tarptautinio  

projekto „Europos 

istorijos lobiai“ 

vykdymas 

  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ES 20,2  5,0  Dalyvaujančių mokytojų 

skaičius, vnt. 

10 10  

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius, vnt. 

120 120  

Iš viso: 20,2 0,0 5,0 0,0 
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01 01 05 Tarptautinio  

projekto „Žmogaus 

teisės: pažadinkime 

pilietiškumą“ 

vykdymas 

  Direktoriaus 

pavaduotojai  

ES 23,8  5,9  Dalyvaujančių mokytojų 

skaičius, vnt. 

6 5  

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius, vnt. 

70 70  

Iš viso 23,8 0,0 5,9 0,0 

01 01 06 Tarptautinio  

projekto „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos 

ir technologijų 

mokslo 

priemonėmis“ 

įgyvendinimas 

  

Direktoriaus 

pavaduotojai  

ES 3,9 19,0   Dalyvaujančių mokinių 

skaičius, vnt. 

924 924 924 

Iš viso 3,9 19,0 0,0 0,0 

01 01 Iš viso uždaviniui: 1217,5 1301,31 1298,5 1282,3  

01 02 Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos augimui 

01 02 01 Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo ir 

atestacijos vykdymas 

  Direktoriaus 

pavaduotojai  

SB(VB) 5,6 7,2 7,2 7,2 Vidutiniškai 1 darbuotojo 

sudalyvautų renginių 

skaičius, vnt. 

3 3 3 

SB 0,2 0,6 0,6 0,6 

Besiatestuojančių 

darbuotojų skaičius 

4 1 1 

Iš viso: 5,8 7,8 7,8 7,8 

01 02 02 Tarptautinio projekto 

„Gyvoji mokykla: 

erdvė kurti, augti, 

būti“ vykdymas 

  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ES 18,6  4,6  Dalyvaujančių mokytojų 

skaičius, vnt. 

6 5  

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius, vnt. 

190 190  

Iš viso: 18,6 0,0 4,6 0,0 

01 02 Iš viso uždaviniui: 24,4 7,8 12,4 7,8  

01 03 Uždavinys. Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką 

01 03 01 Švietimo pagalbos 

mokiniams teikimas   

Direktorius SB 

(VB) 

36,4 47,3 47,3 47,3 Specialistų skaičius, vnt. 5 5 5 

Mokinių skaičius, vnt. 230 230 230 

Iš viso: 36,4 47,3 47,3 47,3 

01 03 02 Pailgintos dienos 

grupės veiklos 

organizavimas 
  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

SB (SP) 5,8 12,3 12,3 12,3 Mokinių, lankančių grupę 

skaičius, vnt. 

55 55 55 

Nustatytų auklėtojų etatų 

skaičius, vnt. 

1,34 1,34 1,34 

Iš viso: 5,8 12,3 12,3 12,3 

01 03 03 Nemokamo mokinių 

maitinimo 

organizavimas 
  

Socialinis 

pedagogas  

SB 4,2 3,6 3,6 3,6 Mokinių, gaunančių 

nemokamą maitinimą 

skaičius, vnt. 

56 56 56 

SB(VB) 20,9 14,5 14,5 14,5    

Iš viso: 25,1 18,1 18,1 18,1 

01 03 Iš viso uždaviniui: 67,3 77,7 77,7 77,7   
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01 Iš viso tikslui: 1309,2 1386,81 1388,6 1367,8   

02 Tikslas. Atnaujinti ir kurti edukacines erdves 

02 01 Uždavinys. Pritaikyti esamas patalpas ugdymo(si) reikmėms 

02 01 01 Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams 

    Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

SB 10,7 10,5 10,5 10,5 Suremontuotų patalpų 

skaičius, vnt. 

4 4 4 

Kt 1,7 2,0 2,0 2,0 

Iš viso: 12,4 12,5 12,5 12,5 

02 01 02 Informacinių 

technologijų diegimo 

ir naudojimo 

strategijos 

įgyvendinimas 

    Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

SB 13,8 26,3 5,0 5,0 Nupirktų kompiuterių 

skaičius, vnt. 

36 6 6 

SB(VB) 14,1    

Kt 2,9 4,0 4,0 4,0 Įsigytų interaktyvių ekranų 

skaičius, vnt. 

2 2  

Nupirktos įrangos skaičius, 

vnt. 

5 2 5 

Iš viso: 30,8 30,3 9,0 9,0 

02 01 Iš viso uždaviniui: 43,2 42,8 21,5 21,5  

02 02 Uždavinys. Kurti inovatyvias edukacines erdves 

02 02 01 Tarptautinio projekto 

„Modernių ugdymosi 

erdvių sukūrimas“ 

vykdymas 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

SB  14,4   Modernizuotų mokymo 

patalpų skaičius, vnt.  

4   

SB(VB)  12,6   

ES  143,9   

Iš viso: 0,0 170,9 0,0 0,0 

02 02 02 Patalpų atnaujinimas 

ir pritaikymas  

  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

SB 13,6 14,1 14,1 14,1 Nupirktų baldų, mokymo 

priemonių ir žaidimų 

įrangos, vnt. 

273 71 71 

Kt 10,3 13,9 13,9 13,9 

Įsigytų lauko muzikos 

instrumentų skaičius, vnt. 

 4  

Iš viso: 23,9 28,0 28,0 28,0 

02 02 Iš viso uždaviniui: 23,9 198,9 28,0 28,0  

02 Iš viso tikslui: 67,1 241,7 49,5 49,5   

01 Iš viso veiklos planui: 1376,3 1628,51 1438,1 1417,3   
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SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 1273,8 1445,7 1397,4 1397,4 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 224,6 272,2 236,5 236,5 

Apyvartos lėšų likutis SB(L)     

Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti  SB(ESA)     

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)     

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)     

Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 5,8 12,3 12,3 12,3 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) 1043,4 1161,2 1148,6 1148,6 

Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)     

Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)     

Paskolos lėšos SB(P)     

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF     

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 102,5 182,81 40,7 19,9 

Europos Sąjungos paramos lėšos ES 87,6 162,91 20,8  

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP     

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD     

Valstybės biudžeto lėšos LRVB     

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF     

Kiti finansavimo šaltiniai Kt 14,9 19,9 19,9 19,9 

IŠ VISO: 1376,3 1628,51 1438,1 1417,3 

 

___________________________ 

 


