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1. Įstaigos  pristatymas: 
1.1. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda, tel./faksas  
(8 46) 32 46 94, el. p. versmes@gmail.com; 
1.2. direktorė – Gražina Pocienė, pedagoginis stažas – 34 metai, vadybinis stažas – 33 metai, 
I vadybinė  kategorija; 
1.3. darbuotojų skaičius: 102. 
 

Įstaigos vadovai 
(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, 

poskyrių, padalinių vadovai) 

Specialistai (pedagoginiai 
ir nepedagoginiai 
darbuotojai) 

Kiti D lygio darbuotojai 
(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 
5 81 16 

 
1.4. Naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių): 

Adresas Plotas (m2) 
I. Simonaitytės g. 2 , Klaipėda 6174,64 kv. m 

 
1.5. biudžetas (patvirtintas planas):   

 Lėšos (tūkst. eurų) 
 2017 m. 2018 m. 
Savivaldybės biudžetas  181,5 223,5 
Specialioji tikslinė dotacija  1106,3 1104,8 
Įstaigos gautos pajamos  8,45 10,2 
ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai, 
kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)  

19,14 15,05 

Labdara, parama, 2% GM ir kt. 11,38 13,8 
Iš viso 1326,77 1367,33 

                       
2. Įstaigos veiklos rezultatai:  
2.1. 2018 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir 

pasiekti rezultatai: 
1. Tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą 
1.1. Uždavinys – laiduoti ugdymo programų įvairovę 

Priemonės Rezultato vertinimo 
kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Ugdymo proceso 
užtikrinimas 
 

Planuota:  
Mokinių skaičius - 
910. 
Klasių komplektų 
skaičius – 35. 
Pedagoginių 
darbuotojų skaičius  

2018-09-01 duomenimis mokėsi 925 mokiniai, 
suformuotos 36 klasės, iš jų 16 pradinių klasių 
(376 mokinių) ir 20 5–8 klasių (547 mokinių). 
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 
įgyvendino 77 pedagogai 

1.1.2. Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų 
įgyvendinimas 
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–  65 
1.1.3. Darbuotojų  
kvalifikacijos 
tobulinimas ir atestacijos 
vykdymas 

Kvalifikaciją tobulina 
kiekvienas pedagogas 
5 dienas per metus, 
besiatestuojančių 
pedagogų skaičius – 2 

2018 metais pedagogai ir administracija 
daugiau nei 400 dienų kėlė metodinę bei 
dalykinę kvalifikaciją kursuose bei 
seminaruose. Visiems pedagogams organizuoti 
seminarai: ,,Ugdymo proceso 
individualizavimas, diferencijavimas, 
personalizavimas“, „Taisyklės ir ribos 
besimokantiems: nuo nurodymų link 
susitarimų“, „Komandinio darbo svarba 
įstaigos veiklos planavime“, ,,Mokytojų 
lyderystė. Atsakomybės strategija“, „Mokinių 
aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas“, 
„Mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 
ugdymas- mąstymo žemėlapiai“, ,,Mokyklų 
vaidmuo mokiniams renkantis profesiją”. 
Gerosios patirties semtasi Baltarusijos Gardino 
mokykloje, Lenkijos Gdansko miesto 
A.Mickevičiaus mokykloje.  
Aukštesnei kvalifikacinei kategorijai atestuoti 
5 pedagogai 

1.2. Uždavinys – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui ir švietimo pagalbai 
Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 
Pasiekti rezultatai 

1.2.1. Švietimo 
pagalbos mokiniams 
teikimas 

Specialiosios 
pedagoginės, 
socialinės ir 
psichologinės  
pagalbos mokiniams 
teikimas (450 mok.) 

Informacinė, specialioji pedagoginė, socialinė, 
psichologinė  pagalba teikta 925  mokiniams, 
ugdyti 37 specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintys mokiniai, iš jų 34 mokyti pagal  
pritaikytas programas, 3 pagal individualizuotą 
programą. 68 mokiniams teikta logopedinė, 38 
mokiniams specialioji pedagoginė, 54 – 
psichologinė, 155 – socialinė pagalba (376 
fiksuoti pokalbiai). Pagalbą teikė 1 logopedas, 
2 specialieji pedagogai, 1 psichologas, 1 
socialinis pedagogas (5 etatai) 

1.2.2. Pailgintos darbo 
dienos grupės veiklos 
organizavimas 

Mokinių skaičius vnt. 
– 20, auklėtojų etatų 
sk. 0,5 

Pailginto darbo dienos grupę lankė 20 mokinių, 
auklėtojų etatų skaičius – 0,5 etato 

1.2.3. Kokybiško 
maitinimo 
organizavimas 

Maitinama mokinių 
(450) 

Sudaryta galimybė maitintis visiems 925 
mokiniams, nemokamas maitinimas teisės aktų 
nustatyta tvarka skirtas 35 mokiniams 

1.3. Uždavinys – kurti  saugią ugdymo(si) aplinką 
Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 
Pasiekti rezultatai 

1.3.1. Aplinkos 
funkcionavimo 
užtikrinimas 

Nustatyti 22,5 etatai 
aptarnaujančio 
personalo 

22 aptarnaujančio personalo darbuotojai 
užtikrina progimnazijos aplinkos 
funkcionavimą 

1.3.2. Edukacinių 
aplinkų kūrimas 

Sukurtos 2 edukacinės 
aplinkos 

Įrengta 1 nauja edukacinė aplinka vidiniame 
progimnazijos kiemelyje (1307 Eur) 

2. Tikslas – gerinti materialinę, techninę ir informacinę bazę 
2.1. Uždavinys – turtinti klases ir kabinetus  naujausiomis moderniomis technologijomis ir mokymo 
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priemonėmis 
Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 
Pasiekti rezultatai 

2.1.1. IKT kabinetų 
modernizavimas 

 

Modernizuotas 1 
kabinetas 
 

Įsigytos dvi kompiuterinės programos  
„Mokinukai.Lt“, „Mozabook“ (777 Eur) 
 

2.1.2.Kabinetų ir klasių 
aprūpinimas IKT 

Įsigyti 5 kompiuteriai Įsigyti 9 kompiuteriai, 3 interaktyvūs ekranai 
 

2.1.3.Technologijų 
kabinetų 
modernizavimas 

Modernizuotas 1 
kabinetas 

Technologijų kabinetui nupirkta 20 vnt. Mikro 
kompiuterių Micro:bit už 3000,00 Eur. 
 

2.2. Uždavinys – Vykdyti  teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus. 
Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 
Pasiekti rezultatai 

2.2.1. Klasių ir kabinetų 
grindų dangos keitimas 

Suremontuota 150   
kv. m. patalpų.  

12 kabinetų atlikti remontai (iš viso 
suremontuota 574 kv. m. patalpų ploto) 

2.2.2.  Progimnazijos 
vidaus patalpų ir elektros 
instaliacijos renovacija 

 8 kabinetuose visi šviestuvai pakeisti į LED 
šviestuvus (4500,00 Eur) 
 

2.3. Uždavinys- pritaikyti patalpas švietimo reikmėms 
2.3.1. Pasiruošimas 
naujiems mokslo metams 

Suremontuota 
kabinetų, klasių plotas 
200 kv. m. 

Įrengta mokykloje laboratorija- padarytas 
remontas, atnaujinti baldai, pakeistas 
apšvietimas, nupirktas interaktyvus ekranas. 
Muzikos kabinetui nupirkti nauji muzikos 
instrumentai Džembės – 645,00 Eur. 
Mokiniams nupirktos sporto aprangos ir 
apranga technologijų kabinetui  už 823,00 Eur. 
Įrengtas mokyklos vidinis kiemelis: įrengta 
terasa, pastatyti suoliukai, 3 treniruokliai už 
5200 Eur: Naujai įrengtas mokytojų kambarys, 
atnaujinti 2 pavaduotojų ugdymui kabinetai, 
visiškai suremontuoti 310, 220, 224, 315, 204, 
102, 304, 308, 119 kabinetai, mokytojų rūbinė, 
suremontuotos 2 laiptinės, bendra remontų 
suma – 5500,00 Eur.  Pakeistos  10 vidaus 
patalpų durys už 2500 Eur.  Atliktas kapitalinis 
remontas mokytojų tualetuose, atnaujinti 2 
vyresniųjų klasių mokinių tualetai. Pabaigtas 
įrengti mokyklos stadionas su universalia ir 
krepšinio aikštele. Pakeistos trinkelės prie 
mokyklos stadiono už 5400 Eur. 

2.3.2. Baldų atnaujinimas Atnaujinta 10 baldų Baldų atnaujinimas: 2 kabinetuose atnaujinti 
mokykliniai suolai – 4413,00 Eur,  
2 kabinetams nupirktos spintos,  
7 kabinetams padarytos naujos spintelės su 
kriauklėmis – 1200,00 Eur, 
1 pavaduotojo ugdymui kabinetui atnaujinti 
visi  baldai – 1400,00 Eur, 
pakeisti  mokytojų kambaryje baldai – 1700,00 
Eur,  
3 kabinetuose pakeistos mokyklinės lentos – 
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420,00 Eur. 
7 kabinetuose pakeistos vertikalios žaliuzės, 
ritininės užuolaidos už – 2850,00 Eur. 

2.4. Uždavinys- teikti papildomas paslaugas 
2.4.1. Patalpų nuoma 
laisvu nuo užsiėmimų 
metu 

Nuomojama 1 patalpa Už patalpų nuomą 2018 metais gauta 10.2 
tūkst. Eur. pajamų 

 
2.2. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 
2018 m. mokėsi 5 mokiniais mažiau nei 2017 m. (iš viso 925). Klasių komplektų sumažėjo 

vienu komplektu (2017 metais buvo 16 pradinių klasių komplektų, 2018 yra 15 komplektų). 
Mokiniams siūlyti 3 dalykų moduliai, dalyvauta 4 tarptautiniuose projektuose. 

2018 metais pasiekti aukšti ugdymo rezultatai. Progimnazija pateko į Lietuvos Respublikos 
stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų trisdešimtuką (2018 m. lapkričio 13 d. 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-888).  

 Mokiniai dalyvavo šalies konkursuose ir olimpiadose, kuriose prizines vietas laimėjo 72 
mokiniai. Siekiant paskatinti mokinius už puikius rezultatus įvairiose veiklos srityse, prizines vietas 
olimpiadose, konkursuose, sporto pasiekimus 204 moksleiviai bendruomenės šventės metu 
apdovanoti padėkos raštais. 

Progimnazija atliko įsivertinimą pagal Nacionalinius mokinių pasiekimų testus 2, 4, 6, 8 
klasėse. Visų dalykų pasiekimų rezultatai aukštesni nei šalies vidurkis.  

 Progimnazija savo veiklą planuoja ruošdama metų veiklos, mokslo metų ugdymo bei 
kiekvieno mėnesio konkrečių veiklų priemonių planus. Vykdytos pamokų kokybės tobulinimo 
priemonės, atliktas  išorinis  įstaigos veiklos įsivertinimas. Aukščiausiai mokinių įvertinta sritis 
„Man yra svarbu ir patinka mokytis“ (3,4 iš 4); tėvai aukščiausiai įvertino sritį „Mokykloje 
mokytojai moko vaikus bendradarbiauti, padėti vienas kitam“ (3,4 iš 4 ).  

Siekiant užtikrinti mokinių saugumą ir lygias ugdymosi galimybes,  įgyvendinamos 1-8 klasių  
LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo bei OLWEUS patyčių prevencijos programos. Atlikus 
patyčių paplitimo progimnazijoje tyrimą nustatyta, kad patyčių atvejų lyginant su projekto pradžia 
sumažėjo 68%, lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 5 %.  Pagal iškeltus metinius veiklos tikslus 
skatintas mokytojų bendradarbiavimas, mokomųjų dalykų integracija, kultūrinio sąmoningumo 
kompetencijos ugdymas, rūpintasi kultūrinio ugdymo grupių veiklos tobulinimu. 

Progimnazijos valdyme dalyvauja savivaldos institucijos – mokytojų metodinės grupės (7), 
mokytojų kūrybinės grupės: Metodinė, Mokytojų, Mokinių, Tėvų klubas bei Progimnazijos taryba. 
Šios savivaldos institucijos veikia pagal Progimnazijos nuostatuose nustatytus veiklos principus ir 
teikia siūlymus bei dalyvauja svarstymuose pagal Progimnazijos nuostatuose priskirtas 
kompetencijas. Nuolatos skatinamos kūrybinės, pilietinės, savanoriškos mokinių, mokytojų, tėvų 
iniciatyvos, sudaromos sąlygos jų įgyvendinimui. 

 
3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 
3.1. Vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 
Sėkmingai vykdytas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, plėstas bei atnaujintas 

socialinių partnerių ratas. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šilutės raj. Švėkšnos 
„Saulės“ gimnazija, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos, Šiaulių „Dainų“, Telšių 
„Atžalyno“ progimnazija. Pradinių klasių, kūno kultūros, anglų kalbos mokytojai ir pagalbos 
mokiniui specialistai vadovavo ištisinei studentų praktikai. Aktyviai bendradarbiauta su Klaipėdos 
kolegija, Klaipėdos universitetu, miesto bei respublikos  mokyklomis, darželiais.  

Progimnazijos pedagogai lankėsi Baltarusijos Gardino 1 gimnazijoje bei Lenkijos Gdansko 
miesto A.Mickevičiaus mokykloje, susipažino su ugdymo ypatumais užsienio mokyklose bei šių 
mokyklų gerosios patirties panaudojimo galimybėmis „Versmės“ progimnazijoje. Progimnazijoje 
2018  metais organizuoti respublikos ir miesto renginiai: 62 kultūriniai renginiai, 24 akcijos. 
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Progimnazijos mokytojai sėkmingai dalijosi patirtimi vesdami atviras pamokas (vesta daugiau nei 
60 atvirų pamokų, stebėta daugiau nei 70 kolegų pamokų).  65 mokytojai  noriai dalyvavo įvairiose 
projektinėse veiklose. Progimnazijoje organizuota respublikinės konferencijos ,,Moksleivis 
savanoriškoje veikloje“, anglų kalbos mokytojų seminaras-konferenciją ,,XXI amžiaus gebėjimų 
ugdymas anglų kalbos pamokose“. Didelis dėmesys buvo skirtas mokytojų darbo kokybei, 
naudojamų ugdymo(si) metodų veiksmingumui, mokinių raštingumo ugdymui, modernių 
mokymosi metodų, vertinimo ir įsivertinimo formų ir būdų taikymui  pamokoje, aukštesniųjų 
mąstymo gebėjimų ugdymui, skaitymo technikos sąmoningumui 1-4 klasėse. Metodinės tarybos 
susirinkimuose diskutuota įvairiomis temomis ir priimti  sprendimai: ,,Mokinio individualios 
pažangos stebėjimo ir fiksavimo aprašo koregavimas“, ,,Gerosios patirties sklaida kitose miesto 
mokyklose“, „Apskritojo stalo“ diskusija apie  mokinio individualios pažangos stebėjimą bei 
fiksavimą (VIP), „Integruotų veiklų savaitė – sveika gyvensena“. 2018 m. aukštesnę kvalifikacinę 
kategoriją įgijo 5 mokytojai. Mieste ir progimnazijoje organizuota bei dalyvauta daugiau nei 160 
renginių. 

 
3.2. Žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymas:  
2018 m. progimnazijoje dirbo 79 pedagogai, iš jų 2 atestuoti eksperto, 46 – mokytojo 

metodininko, 16 – vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorijoms. Visų pedagogų išsilavinimas  
aukštasis, įgyta pedagogo kvalifikacija.  

Progimnazijos turtas praėjusiais metais buvo naudotas taupiai ir juo disponuota rūpestingai, 
siekta maksimaliai tenkinti bendruomenės poreikius. Lėšos valdytos racionaliai ir tikslingai teisės 
aktų nustatyta tvarka. Visiems progimnazijos darbuotojams buvo mokėtos priemokos už 
papildomus darbus, už ypatingai svarbių vienkartinių užduočių vykdymą darbuotojams buvo skirtos 
premijos.  

4. Problemos. 
4.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:  
4.1.1. su ugdymu susijusios problemos: nepakankamas tėvų dalyvavimas ugdymo procese ir  

nepalankus jų požiūris į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymąsi bendrosiose 
klasėse;  

4.1.2. su ugdymo aplinka susijusios problemos, atsižvelgus į Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centro išvadas: būtina pastato, sporto salės, laiptinių, I aukšto koridorių grindų dangos, elektros 
instaliacijos, šviestuvų, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynų, vėdinimo sistemų atnaujinimas.  

4.2. Kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas):  
2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 

specialistai progimnazijoje atliko „Versmės“ progimnazijos veiklos, organizuojant priėmimą į 
pirmąją klasę vertinimą. Nustatyta, kad vidaus kontrolė, vertinant asmenų priėmimo į pirmas klases 
2017–2018 mokslo metams procedūras yra patenkinama. Kontrolės trūkumai pašalinti, priimamų 
asmenų sąrašai sudaryti ir patvirtinti vadovaujantis Mokinių priėmimo tvarkos aprašo nuostatomis; 
užtikrintas Mokinių sutarčių registravimo žurnalo duomenų apie sudarytas sutartis teisingumas.  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 
skyriaus specialistai tikrino valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino ir 2, 4, 6, 8 klasių 
mokinių standartizuotų testų patikrinimo organizavimą ir vykdymą (pažeidimų nenustatyta).  

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba tikrino priešgaisrinę progimnazijos 
būklę (pažeidimų nenustatyta). 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamento visuomenės sveikatos skyrius atliko Progimnazijos periodinę sveikatos saugos 
kontrolę.  Nustatytas Lietuvos higienos normų HN 21:2017 59 punkto reikalavimo pažeidimas (per 
pastato siūles skverbiasi vanduo, kaupiasi pelėsis). Klaipėdos miesto administracijos direktoriui bei 
Klaipėdos socialinės infrastruktūros priežiūros skyriui pateikti  prašymai dėl progimnazijos pastato 
remonto, renovacijos.  

5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys. 
2019 metų progimnazijos veiklos prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.  
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Metiniai veiklos tikslai: tobulinti ugdymo personalizavimą, individualizavimą, integravimą; 
plėtoti mokyklos bendruomenės lyderystės gebėjimus; pradėti įgyvendinti Klasikinio ugdymo 
sampratos elementų diegimą progimnazijoje. 

Tobulinant progimnazijos veiklą, planuojama didesnį dėmesį skirti gabių mokinių ugdymui. 
Planuojant ugdymo turinį atsižvelgti į kiekvieno mokinio pažinimą, mokinio gebėjimų ir galių 
išsiaiškinimą bei individualius pagalbos poreikius. Stiprinti visų grandžių bendradarbiavimą, 
siekiant kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės. 

 
 

 
Įstaigos vadovė                                                                       Gražina Pocienė       
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