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       PRITARTA 

 Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos tarybos 

       2017 m. vasario 14 d. protokoliniu nutarimu 

       (protokolas Nr.V5-2) 

 

  

BĮ KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS  

ONOS ŠALKAUSKIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 1. Įstaigos pristatymas. 

 1.1 Klaipėdos Tauralaukio progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri turi juridinio asmens teises, herbinį antspaudą, sąskaitą banke. 

Adresas: Klaipėdos g. 31, LT-92354 Klaipėda, tel. faks. (8 46) 48 15 40, el. paštas: 

tauralaukis@inbox.lt. Progimnazija savo veiklą yra įregistravusi Juridinių asmenų registre Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Progimnazijos 

grupė – bendrojo ugdymo mokykla, tipas – progimnazija.  

 1.2. Progimnazijos direktorė Ona Šalkauskienė, vadybinis stažas 22 metų, I-oji vadybinė 

kvalifikacinė kategorija. 

 1.3. Darbuotojų skaičius 

Administracijos darbuotojai  Specialistai 

(pedagoginiai ir 

nepedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti darbuotojai 

(darbininkai, valytojai ir kt.) 

5 36 8 

  

 2017 m. sausio 1 d. duomenys pateikiami apie visus dirbančius, vaiko priežiūros atostogose 

esančius darbuotojus.  

 1.4. Naudojamos patalpos 

Adresas Plotas (m2) Pastabos 

Klaipėdos g. 31, 

LT-92354 Klaipėda 

1431,6 Mokykla įsikūrusi dviejuose 

pastatuose 

  

 1.5. Biudžetas 

Finansavimo šaltiniai Lėšos  

2015 m. (tūkst. eurų) 2016 m. (tūkst. eurų) 

Savivaldybės biudžeto lėšos  115,009 139,100 

Pajamų įmokų lėšos už valgyklos 

paslaugas 

19,694 22,500 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė 

dotacija (MK lėšos) 

285,253 315,700 

Kitos lėšos ( paramos lėšos, 2 % 

GPM) 

5,856 5,396 

  

 2. Įstaigos veiklos rezultatai. 

2.1. Vizija – Klaipėdos Tauralaukio progimnazija – demokratiškai organizuota, humanizmo 

principais ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis grindžianti savo gyvenimą, pagrindinį išsilavinimą 

teikianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė. 
Misija – teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį pirmos dalies bei 

neformaliojo švietimo programų ugdymą, ugdyti kūrybinius, socialinius ir emocinius mokinių 

gebėjimus, kurti saugią, sveiką, modernią ir estetišką ugdymo(si) aplinką.   
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2.2. Įgyvendinant 2016 metų planą, buvo siekiama ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, 

įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. Šio 

tikslo įgyvendinimui iškelti trys metiniai tikslai bei numatytos priemonės trijų uždavinių 

įgyvendinimui: 

2.2.1. sistemingai įgyvendinamas pirmasis uždavinys – kokybiško, šiuolaikinės pamokos 

reikalavimus atitinkančio ugdymo proceso organizavimas. 2015–2016 mokslo metus baigė 191 

mokinys. Labai gerai mokėsi 52 (tai sudaro 27 % mokyklos mokinių), 83 mokėsi gerai (43 %).  Labai 

gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičius mokykloje išlieka aukštas (2013–2014 m. m. 65 %, 

2014–2015 m. m. 70 %, 2015–2016 m. m. 71 %). Pažangiai 2015–2016 m. m.  baigė 100 %  mokyklos 

mokinių. Bendras 5–8 klasių pažangumo vidurkis – 8,29 (2014–2015 m. m. 8,13). Ugdymo kokybė, 

t. y. mokiniai, kurie užbaigė mokslo metus be pažymių, mažesnių nei 7, procentas išlieka aukštas – 

54 % (2014–2015 m. m. 45 %). 2015–2016 m. m. 8 klases baigę mokiniai mokslus tęsė gimnazijose.   

2016 m. balandžio–gegužės mėnesiais mokykla atliko įsivertinimą pagal Nacionalinio 

egzaminų centro parengtus standartizuotus testus 2, 4, 6 ir 8 klasėse. Grįžtamojo ryšio informacija 

išanalizuota metodinėse darbo grupėse, Mokytojų tarybos posėdyje, su rezultatais supažindinti 

mokiniai ir jų tėvai (mokyklos interneto svetainėje). Individualiai aptartos kiekvieno mokinio 

kompetencijų ugdymo, pažangos vertinimo ir įsivertinimo galimybės. 

 2015–2016 m. m. mokykla dalyvavo 118 konkursų, olimpiadų, varžybų ir akcijų (informacija 

pateikiama mokyklos interneto svetainėje): 3 – tarptautiniuose, 21 – respublikiniame, 44 – miesto.  

Respublikiniame IT konkurse „Bebras“ užimtos I-oji, III-oji, IV-oji, ir VI-oji vietos; „Velykinių 

piešinių konkursas 2016“ – I-oji vieta; Respublikiniame kompiuterinių piešinių konkurse „Kalėdų 

stebuklai 2016“ – I-oji vieta; Respublikiniame kompiuterinių piešinių konkurse „Papuošk puodelį“– 

I-oji vieta; Respublikinėje fizikos darbų konferencijoje „Fizikos bandymai aplink mus“ I-oji , II-oji 

vietos; Klaipėdos miesto 5 kl. mokinių konkurse „Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai“– III-oji vieta; 

„Anglų kalbos Kengūra“ – laimėtas sidabrinis ir oranžinis apdovanojimai; Klaipėdos miesto anglų k. 

viktorinoje „Great Britain vs Lithuania“ – II-oji vieta; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

civilinės saugos specialistų organizuotoje viktorinoje „Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam!“ – 

II-oji  vieta; Kalėdiniame matematikos turnyre Klaipėdos mieste 8 kl. grupėje – II-oji, III-oji vietos; 

Klaipėdos miesto kompiuterinių piešinių konkurse „Sveikas, medi“– III-oji vieta; Klaipėdos miesto 

pradinių klasių konkurse „Pažink senuosius klaipėdiškių darbus“ 

 – I-oji vieta; diktanto konkurse „Raštingiausias mokinys 2016“– II-oji ir III-oji vietos; saugaus eismo 

konkurse „Šviesoforas“– II-oji vieta. 

 2.2.2. tikslingai įgyvendintos antrojo uždavinio – užtikrinti galimybes mokinio bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymui – priemonės. Į ugdomąjį procesą buvo integruojamos 

Antikorupcinio ugdymo, Pilietinio ugdymo, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos, Ugdymo karjerai, Etninės kultūros,  Žmogaus saugos,  Sveikatos ugdymo 

bendrosios programos,   LIONS QUEST, „Gyvai“ programos. 

 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės aktyviai dalyvavo tarptautiniuose bei 

respublikiniuose projektuose. 

 Paminėtos valstybinės ir tautinės šventės, organizuotos pažintinės kelionės po Lietuvą ir 

užsienį. 

 Metodinę veiklą koordinavo Metodinė taryba ir trys metodinės grupės: ikimokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo. Metodinė veikla buvo orientuota į individualizuotą ir diferencijuotą 

ugdymą pamokose, vyko atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas.  

 2.2.3 kryptingai įgyvendintos trečiojo uždavinio – stiprinti mokytojų, mokinių tėvų ir kitų 

specialistų bendradarbiavimą – priemonės. Pedagogai kvalifikaciją tobulino atsižvelgdami į įstaigos 

tikslus, prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo programą. 2015–2016 m. m. mokytojai savo 

kvalifikaciją vidutiniškai kėlė 9 dienas. 
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 Organizuotos Tėvų dienos, mokinių tėvų susirinkimai, susitikimai su pagalbos mokiniui 

specialistais. Skaityti pranešimai metodinėse grupėse, mokinių tėvams. Organizuotos gerosios 

patirties sklaidos dienos, renginys pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams „Padėkos diena“. 

 Pagalbos mokiniui specialistai skaitė pranešimus būsimųjų pirmokų tėvams ,,Atverkime 

mokyklos duris“, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvams ,,Ruošiame vaiką mokyklai“. 

Mokyklos psichologas organizavo praktinį užsiėmimą „Kaip bendrauti su vaiku, kad jis kalbėtų ir 

klausytų?” bei parengė tris rekomendacijas raštu, kaip padėti vaikui mokytis. 

 2.3. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.  

 Klaipėdos Tauralaukio progimnazija įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo pirmos dalies bei neformaliojo švietimo programas.  

 Mokyklos ikimokykliniame skyriuje komplektuojamos dvi ikimokyklinio ir viena 

priešmokyklinio ugdymo grupės, ugdomi 57 vaikai, mokykloje – šeši 1–4 klasių ir keturi 5–8 klasių 

komplektai, mokosi 212 mokinių, iš jų 1–4 klasėse – 124 ir 5–8 klasėse – 88.  

 2016–2017 m. m. mokykloje mokosi 67 švietimo pagalbos gavėjai, turintys kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimus, iš jų 25 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 11 specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių  mokinių, 6 socialiai remtini, gaunantys nemokamą maitinimą, 7 mokiniai 

aprūpinti mokinio reikmenimis, 21vaikas yra stebimas socialinio pedagogo.  

 Mokiniams pagalbą teikė Vaiko gerovės komisija. 

 3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

3.1. Vadovo veikla formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

Progimnazijos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atvirų, jaukių, estetiškų 

progimnazijos tikslus atitinkančių edukacinių erdvių kūrimą. Ugdymo procesas progimnazijoje 

organizuojamas dvejuose pastatuose. Edukacinės erdvės pritaikytos organizuoti ugdymo procesą 

pagal Priešmokyklinio, Pradinio, Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas derinant savitą 

ekologijos, aplinkosaugos technologijų ugdymą. 

Mokyklos administracija nuolat domėjosi mokytojų darbo kokybe, naudojamų ugdymo 

metodų veiksmingumu. Pedagogai aktyviai gerąja patirtimi dalijosi metodinėse grupėse bei 

bendruose renginiuose su kitomis ugdymo įstaigomis. Mokykloje vyko konferencijos „Sveikam 

gyvenimui tvirtas – TAIP“  dalyvauta respublikinėje iniciatyvoje „Aš už Lietuvą“ organizuojant 

bendruomenės renginį „Aš, brolis, sesė ir tu – norim mokytis kartu“.  Telkiant mokyklos 

bendruomenę bendrai veiklai kartą per mėnesį organizuoti Tauralaukio gyvenvietės senjorų 

„Susibūrimai“.  Gruodžio mėnesį mokiniai ir tėvai kartu puošė mokyklą artėjančioms šventėms.  

Mokyklos vadovų iniciatyva mokytojai skatinti organizuoti renginius miesto pedagogams.  

Progimnazijos mokytojai dalyvavo šešiose miesto mokyklų dalykinių olimpiadų vertinimo 

komisijose.  

 3.2. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai 

tobulinti, savivaldos institucijų  plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos valdymą.  

Progimnazijos bendruomenė, 2016 m. atlikusi veiklos kokybės įsivertinimą, pateikė 

rekomendacijas, kurios naudojamos mokyklos metinio veiklos plano rengime, aptariamos mokytojų 

tarybos posėdžiuose, atsižvelgiama planuojant įvairias  formalaus ir neformalaus ugdymo veiklas.  

Ypač aktyviai į mokyklos veiklą įsitraukė mokinių tėvai, Mokyklos taryba, kurios iniciatyva 

įvyko keletas renginių bei diskusijų mokyklos veiklos klausimais.  

Stebėta visų mokomųjų dalykų, priešmokyklinės bei ikimokyklinių grupių ugdymo veikla, 

tirtas mokymosi krūvis, įvertintas individualios pagalbos mokiniui efektyvumas bei buvusių 

mokyklos mokinių ugdymosi rezultatai kitose mokyklose.  

3.3. Ugdymo(-si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų kūrimas ir 

tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas 

ir švietimas.  
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 Sudarytos palankios sąlygos ugdymo procese naudoti IKT: įstaigoje iš viso yra 58 

kompiuteriai, 4 interaktyvios lentos, visose klasėse yra vaizdo projektoriai. 12 kompiuterių skirti 

administracijos ir mokytojų reikmėms. Mokyklos interneto puslapyje www.tauralaukiomokykla.lt 

informacija pateikiama operatyviai, su ja gali susipažinti mokiniai, tėvai, visuomenė. 1–8 klasėse 

naudojamas elektroninis dienynas. Naudojamasi TEO LT, AB interneto ryšiu.  

3.4. Žmogiškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. Mokykloje visi mokytojai turi 

pedagoginį išsilavinimą.  

Pedagoginiai  

darbuotojai 

 

Atestacijos duomenys Išsilavinimas 

Mokytojai  Vyresnieji 

mokytojai 

Metodininkai Aukštasis Aukštesnysis 

36 12 13 11 34 2 

  

 Progimnazijoje racionaliai naudotos mokinio krepšelio, ugdymo aplinkos ir paramos lėšos. 

2016 m. patvirtinti 30,3 etatai, iš jų 10,38 etatų pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš 

mokinio krepšelio lėšų, 16,42 darbuotojų  etatų, išlaikomų iš aplinkos lėšų, 0,5 etato iš įmokų už 

mokslą. 2 etatai skirti valgyklos darbuotojams, kuriems atlyginimas mokamas iš valgyklos pajamų 

lėšų, ir 1 darbuotojo etatas,  kuriam atlyginimas mokamas iš įmokų už išlaikymą įstaigoje  (tėvų 

mokestis).  Nuo 2016 m. sausio 1 d. įvestas psichologo 1 etatas, o nuo rugsėjo 1 d. – 0,5  grupės 

auklėtojo etato. 2016–2017 m. m. patvirtinta 28,27 etato pedagoginių normų.   

 4. Problemos. 

 4.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. 

 Būtina renovuoti pastatus, gerinant ugdymosi sąlygas mokiniams. Jau keletą metų prašoma 

įrengti drenažo sistemą, sutvarkyti vidinio kiemo asfalto dangą, suremontuoti „Pelėdžiukų“ grupės 

laiptus, visose klasėse pakeisti susidėvėjusią grindų dangą, kabinetų duris, elektros laidų sistemą, 

tačiau mokyklos vadovų keliamos problemos ir pateikiami dokumentai nugula savivaldybės 

darbuotojų stalčiuose.  

 4.2. Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus audito tarnybos atlikti patikrinimai.  

2016 m. įstaigą tikrino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus specialistai, 2016 m. sausio 29 d. Klaipėdos valstybinė maisto ir 

veterinarinė tarnyba (aktas Nr. 37VMĮP-44),  2016 m. gegužės 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyrius (pažyma Nr. ŠV2-11) bei 2016 m. 

gruodžio 21 d. pateikta ataskaita  Nr. ŠV2-35. Į pateiktas Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarinės 

tarnybos išvadas atsižvelgta, trūkumai pašalinti. 

 

 

Direktorė                                                               Ona Šalkauskienė 

 

http://www.tauralaukiomokykla.lt/

