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I. VEIKLOS KONTEKSTAS  

 

 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. Mokykla savo veiklą yra įregistravusi Juridinių asmenų registre Lietuvos 

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

grupė – bendrojo ugdymo mokykla, tipas – progimnazija.  

 Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais. 

 Klaipėdos Tauralaukio progimnazija kaip Klaipėdos rajono Tauralaukio pradinė mokykla, 

įsteigta 1933 m. (įsteigimą liudijantys dokumentai neišlikę). Klaipėdos rajono valdybos 1994 m. 

spalio 27 d. potvarkiu Nr. 642-v mokykla reorganizuota į pagrindinę. Klaipėdos miesto tarybos 

1998 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 11 mokyklos savininko teises ir pareigas perėmė Klaipėdos 

miesto savivaldybė. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 

89 mokykla reorganizuota, prijungiant Klaipėdos Tauralaukio darželį. Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-253 mokykla pavadinta Klaipėdos 

Tauralaukio progimnazija.   

 Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 2016–2018 metų strateginis planas parengtas,  

atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės poreikius.   

 Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi 

poreikius švietimo srityje, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

 Naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m2) Pastabos 

Klaipėdos g. 31, LT-92354 Klaipėda 1431,6 Mokykla įsikūrusi 

dviejuose pastatuose 
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 Biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Lt) (tūkst. eurais) 

2013 m.  2014 m. 2015 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 367,0 367,8 115,0 

Pajamų įmokų lėšos už valgyklos paslaugas 139,0 155,7 19,7 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 

(MK lėšos) 

923,3 948,3 285,3 

Kitos lėšos (paramos lėšos, 2 % GPM) 11,9 12,1 

 

5,856 

 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 – penki 1–4 klasių ir keturi 5–8 

klasių komplektai, mokosi 190 mokinių iš jų 1–4 klasėse – 105 ir 5–8 klasėse – 85.  

 2015–2016 m. m. mokykloje mokosi 63 švietimo pagalbos gavėjai, turintys kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimus, iš jų 24 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 15 specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 10 socialiai remtinų, gaunančių nemokamą maitinimą, 7 

mokiniai aprūpinti mokinio reikmenimis, 30 vaikų yra socialinio pedagogo stebimi. 

 Mokykloje visi mokytojai turi pedagoginį išsilavinimą.  
Pedagoginiai  

darbuotojai 

 

Atestacijos duomenys Išsilavinimas 

Mokytojai Vyr. 

mokytojai 

Metodininkai Aukštasis Aukštesnysis 

33 10 15 8 31 2 

 Mokyklos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui suteikta pirmoji vadybos 

kvalifikacinė kategorija.  

 Darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius ir jo pavaduotojai) 

Specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai (darbininkai, 

valytojai, budėtojai ir kt.) 

3 36 8 

Duomenys pateikiami apie visus dirbančius, vaiko priežiūros atostogose esančius 

darbuotojus.  

Patvirtinti 30,3 etatai, iš jų 9,88 etatų pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš mokinio 

krepšelio lėšų, 17,42 darbuotojų etatų, išlaikomų iš aplinkos lėšų. 2 etatai skirti valgyklos 

darbuotojams, kuriems atlyginimas mokamas iš valgyklos pajamų lėšų, ir 1 darbuotojo etatas 

(ikimokykliniame skyriuje), kuriam atlyginimas mokamas iš įmokų už išlaikymą įstaigoje (tėvų 

mokestis). Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įvestas mokytojo padėjėjo etatas, o nuo 2016 m. sausio 1 d. 

prašoma įvesti psichologo 1 etatą bei 0,5 direktoriaus pavaduotojo etato. 

2015–2016 m. m. patvirtinta 25,02 etato pedagoginių normų. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI  

 

Įgyvendinant Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius 

buvo siekiama: sudaryti sąlygas kokybiškam visapusiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi; vaikų 

socialiniam ir psichologiniam saugumui; prigimtinių, kultūros, socialinių, pažintinių poreikių 

tenkinimui; vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui; lėšų pritraukimui, veiklos 

modernizavimui ir įrengimų atnaujinimui; įstaigos būtiniausių reikmių tenkinimui; patalpų ir 

įrengimų remonto darbams; sumaniam ir taupiam turimų išteklių naudojimui; ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies ugdymo prieinamumo 

užtikrinimui.  
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Nuolat vertinta, analizuota ir planuota mokyklos veikla, vadovaujantis veiksminga vadyba – 

tinkamais ir laiku priimamais sprendimais. 

 2014–2015 mokslo metus baigė 187 mokiniai (pernai 179). Labai gerai mokėsi 57 (tai 

sudaro 31 % mokyklos mokinių), 70 mokėsi gerai (39 %).  Labai gerai ir gerai besimokančių 

mokinių skaičius mokykloje išlieka aukštas (2012–2013 m. m. 65 %, 2013–2014 m. m. 65%, 2014–

2015 m. m. 70 %). Pažangiai 2014–2015 m. m. baigė 100 % mokyklos mokinių. Bendras 5–8 klasių 

pažangumo vidurkis – 8,13 (2013–2014 m. m. 7,99). Ugdymo kokybė, t. y. mokinių, kurie užbaigė 

mokslo metus be pažymių, mažesnių nei 7, procentas išlieka aukštas – 45% (2011–2012 m. m.  50,4 

% (2013–2014 m. m. 46 %). 2014–2015 m. m. 8 klases baigę mokiniai mokslus tęsė gimnazijose. 

 2015 m. balandžio-gegužės mėnesiais mokykla atliko įsivertinimą pagal Nacionalinio 

egzaminų centro parengtus standartizuotus testus 4 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. 4 klasės mokinių 

pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius: 1) matematika – aukštesnysis 36,8 % (pernai 44,4 %), 

pagrindinis 57,9 % (pernai 48,1%), patenkinamas 5,3 % (pernai 7,4 %); 2) skaitymas –  

aukštesnysis 20 % (pernai 20 %), pagrindinis 30 % (pernai 68 %), patenkinamas 50 % (pernai 12 

%); 3) rašymas – aukštesnysis 52,6 % (pernai 30,8 %), pagrindinis 47,4 % (42,3 %), patenkinamas 

0 % (pernai 26,9 %); 4) pasaulio pažinimas – aukštesnysis 72,2 %, pagrindinis 27,8 %. Vidutiniškai 

surikta taškų: iš matematikos 60,6 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 64,5 %), skaitymo 65,4 % 

(kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 57,5 %), rašymo 81,3 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 64,8 

%), pasaulio pažinimo 74,3 % (kitų didmiesčių mokyklų 56,5 %). 8 klasės mokinių pasiskirstymas 

pagal pasiekimų lygius: 1) matematika – aukštesnysis 20 % (pernai 48 %), pagrindinis 53,3 % 

(pernai 32 %), patenkinamas 26,7 % (pernai 20 %); 2) skaitymas – aukštesnysis 21,4 % (pernai 60 

%), pagrindinis 50 % (pernai 24 %), patenkinamas 28,6 % (pernai 16 %); 3) rašymas – aukštesnysis 

14,3 % (pernai 33,3 %), pagrindinis 71,4 % (pernai 66,7 %), patenkinamas 14,3 % (pernai 0 %); 4) 

socialiniai mokslai – aukštesnysis 6,7 % (pernai istorija 28 %), pagrindinis 73,3 % (pernai istorija 

64 %), patenkinamas 20 % (pernai istorija 8 %); 5) gamtos mokslai – aukštesnysis 46,7 %, 

pagrindinis 53,3 %.   Vidutiniškai surikta taškų: iš matematikos 63,6 % (kitų didmiesčių mokyklų 

vidurkis 54,7 %), skaitymo 70,2 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 60 %), rašymo 57,1 % (kitų 

didmiesčių mokyklų vidurkis 46,8 %), socialinių mokslų 56,7 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 

53,2 %), gamtos mokslų 65,8 % (kitų didmiesčių mokyklų 51,4 %).  Atliktų standartizuotų testų 

rezultatai rodo, kad suprastėjo mokinių skaitymo įgūdžiai (4 ir 8 klasėse), todėl tai yra vienas iš 

2015–2016 mokslo metų ugdymo plano tikslų.  

 8 klasę baigusių mokinių tolimesnė veikla: 

 „Žemynos“ 

gimnazija 

Vytauto 

Didžiojo 

gimnazija 

„Ąžuolyno“ 

gimnazija 

VšĮ Klaipėdos licėjus 

2014 m. rugsėjis 7 11 1 1 

2015 m. rugsėjis 11 1 3 - 

Iš viso 18 12 4 1 

% 51,4 34,3 11,3 3,0 

  Mokykloje vykdyta neformaliojo švietimo veikla, kuri buvo skirta meninei, sportinei, 

intelektualinei ar kitai veiklai mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, kompetencijoms 

ugdyti. 2014–2015 m. m. įgyvendintose neformaliojo švietimo programose dalyvavo: sporto 

(„Sportiniai žaidimai ir teisėjavimas“, „Judrūs žaidimai“, „Sportiniai žaidimai“) – 32 mokiniai 

(17 %); meninio ugdymo veikloje („Dainos studija“, „Pradinių klasių dainos studija“, „Muzikos 

garsai“, „Žaidžiame dainą“ „Šokim šokimėlį“, „Sukasi ratukas“, „Šokis – tai kūryba“) – 78 

mokiniai (42 %), gamtosauginio ugdymo („Gamtos namai“, „Gamtos bičiuliai“) – 38 mokiniai 

(20 %); kraštotyra, etnokultūra („Gimtinės takeliais“, „Teatro ABC“, „Kurkime kartu“, „Drąsa 

kurti“) – 64 mokiniai (34 %). 
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 2014–2015 m. m. mokykla dalyvavo 90 konkursų, olimpiadų, varžybų ir akcijų 

(informacija pateikiama mokyklos interneto svetainėje): 1 – tarptautiniame, 39 – respublikiniuose, 2 

– regioniniuose, 48 – miesto.    

Respublikiniame IT konkurse „Bebras“ – 5 mokiniai pateko į Lietuvos „Benjaminai-2014“ 

geriausiųjų 10-uką, 4 mokiniai pateko į Lietuvos „Kadetai-2014“ geriausiųjų 10-uką; Vaikų 

kūrybinės iniciatyvos fondo projekte „Gamtos Kengūra“ – laimėtas Oranžinės Kengūros diplomas, 

„Kalbų Kengūra“ – du Auksinės ir vienas Sidabrinės Kengūros diplomai; 2-4 klasių miesto 

dailyraščio konkurse „Plunksnelė“ - III vieta; Klaipėdos m. 5-8 klasių gamtos mokslų konkurse – II 

vieta; Klaipėdos m. viktorinoje „Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam“ – II vieta; Klaipėdos 

m. anglų k. viktorinoje „What do you know about united Kingdom?“ – II vieta; respublikiniame 

kompiuterinių priešinių konkurse „Papuošk puodelį „Mano šeima“; tarptautiniame piešinių 

konkurse „Kalėdų stebuklai 2014“, kompiuterinių animacinių filmukų sekcijoje – I vieta; 

respublikiniame konkurse „Fizikos bandymai aplink mus 2015“ už video darbą „Įdomieji fizikos 

eksperimentai: slėgių skirtumo išdaigos“ – II vieta, už darbą „Pažiūrėkime į kiaušinį kitaip“ – 

nominacija už originalumą ir kūrybinius ieškojimus.   

 Pedagogai kvalifikaciją tobulino atsižvelgdami į įstaigos tikslus, prioritetus, kvalifikacijos 

tobulinimo programą. 2014–2015 m. m. mokytojai savo kvalifikaciją kėlė vidutiniškai 8 dienas. 

  

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS  

 

Mokykla valdo Klaipėdos miesto savivaldybės patikėjimo teise perduotą turtą. Pastatų 

plotas – 1431,6 m².  

Seni mokyklos pastatai neatitinka dabartinių reikalavimų dėl susidėvėjimo ir dėl pakitusio 

požiūrio į higienos reikalavimus bei energijos taupymą. Mokykla įsikūrusi dviejuose pastatuose, 

kurie pastatyti 1968 m. ir 1971 m. 1994 m. darželio pastate įsteigta pagrindinė mokykla, prie kurios 

2002 m. prijungtas darželis. 2005 m. pakeisti langai ir lauko durys. 2015 m. atliktas virtuvės 

kapitalinis remontas. Kasmet atliekamas einamasis mokyklos remontas, tėvų lėšomis 

remontuojamos klasės, grupės, keičiamos vidinės durys, tačiau pastatui būtinas kapitalinis 

remontas. 

Klasėse susidėvėjusi grindų danga, kabinetų durys. Būtina atlikti sienų remontą dalyje 

klasių, grupių ir kabinetų, atlikti kapitalinį rūsio remontą, įrengti drenažo sistemą. 

Būtina sutvarkyti sanitarinius mazgus, nes jie yra kapitališkai neremontuoti nuo mokyklos 

pastatymo ir neatitinka jokių higieninių reikalavimų. Reikia įsigyti inventoriaus valymui, švaros bei 

higienos prekių, aprūpinti jomis sanitarines patalpas.  

Reikia sutvarkyti mokyklos ir jos teritorijos apšvietimą. Susidėvėjęs elektros laidų tinklas, 

kurį būtina nedelsiant keisti, kadangi dėl kompiuterinės technikos naudojimo yra padidėjęs laidų 

apkrovimas. 

Įstaigoje iš viso yra 47 kompiuteriai, 100 % jų prijungti prie interneto, 4 interaktyvios 

lentos, visose klasėse yra vaizdo projektoriai. 12 kompiuterių skirti administracijos ir mokytojų 

reikmėms: mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, raštinės vedėjo, socialinio 

pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistės, 3 

vietos įrengtos mokytojų kambaryje ir 1 bibliotekoje. Naudojamasi TEO LT, AB interneto ryšiu.  

Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos mokyklos 

interneto tinklapyje www.tauralaukiomokykla.lt. Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. 5–8 klasėse, o nuo 

2012 m. rugsėjo mėn. ir 1–4 klasėse naudojamas tik elektroninis dienynas. 
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IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, 

vadovai  

1. Edukacinių erdvių stoka  

2. Aktyvus dalyvavimas respublikiniuose, 

tarptautiniuose projektuose, konkursuose 

2. Seni mokyklos pastatai neatitinka dabartinių 

reikalavimų dėl susidėvėjimo ir dėl pakitusio 

požiūrio į higienos reikalavimus bei energijos 

taupymą 
3. Tapatumo jausmas ir geri mokyklos 

bendruomenės santykiai 

Galimybės Grėsmės 

1. Siekiamybė išlikti patrauklia įstaiga: rengti 

koncertus, parodas, atvirus renginius 

1. Įstatymiškai neužtikrinama tėvų (globėjų, 

rūpintojų) atsakomybė už vaikų auklėjimą  

2. Gabių vaikų ugdymas pamokoje 2. Nėra galimybės priimti visų, norinčių mokytis 

progimnazijoje 

3. Savanorystei reikalingų kompetencijų 

ugdymas 

3. Didėjantis elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių 

mokinių skaičius 

4. Tėvų ir visuomenės įtraukimas į mokyklos 

veiklą  

 

 

 

IV. VIZIJA IR MISIJA 

 

 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.   

   

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant mokyklos vizijos, suformuluoti Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos veiklos 

tikslai, uždaviniai bei priemonės. Jie pateikiami atskirame priede (žr. priedą).  

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus. 
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            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 profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai 

90 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

3. Darbuotojų pareigybių skaičius 

neviršija nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus, procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

4. Maitinimo paslaugos atitinka teisės 

aktų nustatytus reikalavimus, procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

5. Užtikrinama logopedo pagalba 

vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

6. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 

aplinka, procentais   

90 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

7. Įvykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 

80 % 

 

90 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

8. Įstaigos patalpos pritaikytos švietimo 

reikmėms, procentais 

80 % 

 

80 % 

 

80 % 

 

80 % 

 

            

Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 
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2 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai  

2015-iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2016-

iesiems 

metams 

2016-

ųjų 

maksim

alių 

asignavi

mų 

planas 

Projektas 

2017-

iesiems 

metams 

Projektas 

2018-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 448895,56 468955,00  470020,00 480520,00 

1.1. išlaidoms 447325,56 454226,00  465950,00 476270,00 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 392754,00 407838,00  414562,00 420706,00 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

1570,00 4880,00  4070,00 4250,00 

2. FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI: 

448895,56 468955,00  470020,00 480520,00 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, 

IŠ VISO: 

443039,00 463055,00  463920,00 474360,00 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš 

jo: 

     

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto 

lėšos SB 

115009,00 118300,00  122390,00 126080,00 

2.1.1.2. Specialiosios programos 

lėšos (pajamos už atsitiktines 

paslaugas) SB(SP) 

42777,00 47700,00  52370,00 57170,00 

2.1.1.3. Specialiosios programos 

lėšos (pajamos už atsitiktines 

paslaugas) SB(SPN) 

     

2.1.1.4. Valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos 

lėšos SB(VB) 

285253 297055,00  289160,00 291110,00 

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: 

5856,56 5900  6100,00 6160,00 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai 

Kt. 

5856,56 5900  6100,00 6160,00 

________________________ 

 



Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 

direktoriaus 2015 m. _____________d.               

įsakymo Nr. ____________        
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KLAIPĖDOS TAURALAUKIO 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 2017 2018 

1. Ugdyti aktyvų, 

kūrybingą, 

atsakingą pilietį, 

įgijusį 

kompetencijas, 

būtinas sėkmingai 

socialinei 

integracijai ir 

mokymuisi visą 

gyvenimą.  

  

1.1. kokybiško, šiuolaikinės 

pamokos reikalavimus 

atitinkančio ugdymo proceso 

organizavimas 

 

1.1.1 ugdomosios veiklos 

organizavimas  

 

Ona Šalkauskienė Vaikų skaičius, vnt.  

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

245 

 

34,9 

247 

 

35,4 

250 

 

35,4 

1.1.2. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio 

ugdymo pirmos dalies 

programų įgyvendinimas 

Inga Navickaitė Vaikų skaičius, vnt.  

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

245 

 

34,9 

247 

 

35,4 

250 

 

35,4 

1.1.3. neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimas 

Inga Navickaitė Vaikų skaičius, vnt.  

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

245 

 

34,9 

247 

 

35,4 

250 

 

35,4 

1.1.4. mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Ona Šalkauskienė Pedagoginių darbuotojų  

etatų skaičius, vnt. 

34,9 35,4 35,4 

1.1.5.teikiamos pagalbos 

mokiniui veiksmingumo 

užtikrinimas 

Ona Šalkauskienė, 

Inga Navickaitė 

Vaikų skaičius, vnt.  

 

245 247 250 

1.2. mokytojų, mokinių, 

tėvų, kitų specialistų 

bendradarbiavimo 

stiprinimas  

1.2.1.dalykinis ir 

metodinis mokytojų 

bendradarbiavimas 

Metodinė taryba  Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

34,9 35,4 35,4 

1.2.2. pedagoginės ir 

informacinės pagalbos 

Inga Navickaitė Trimestrų įvertinimai,  

E. dienynas, mėn. 

3 

12 

3 

12 

3 

12 
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Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

mokiniams, jų tėvams ir 

socialiniams partneriams 

teikimas 

Interneto svetainė, mėn.  

12 

 

 

12 

 

12 

1.3.mokyklos bendruomenės 

telkimas, kuriant saugią, 

sveiką, aplinką 

 

1.3.1. kokybiško 

maitinimo organizavimas 

Virginijus Daukantas Virtuvės darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

3 3 3 

Vaikų skaičius, vnt. 180 185 190 

1.3.2. specialiosios, 

logopedinės pagalbos 

mokiniams teikimas 

Svajūnė Jakubėnienė Vaikų skaičius, vnt. 63 65 68 

Specialistų etatų skaičius, 

vnt. 

1 1 1 

1.3.3. ugdymo aplinkos 

funkcionavimo 

užtikrinimas 

Virginijus Daukantas Aptarnaujančio personalo 

etatų kaičius, vnt. 

17,42 17,42 17,42 

1.3.4. darbų saugos, 

higienos reikalavimų 

užtikrinimas 

Edita Bertulienė 

 

Asmens sveikatos 

patikrinimas, darbuotojų 

skaičius 

47 47 48 

 1.3.5. aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis, 

vadovėliais 

Virginijus Daukantas,  

Vitalija Poškienė 

Įsigytos priemonės, eurai 3500 3800 4000 

2. Gerinti įstaigos 

materialinę bazę  

 

2.1. vykdyti teisės aktų 

nustatytus higienos 

reikalavimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. santechninės 

įrangos keitimas 

Virginijus Daukantas,  Patalpų, kuriose pakeista 

santechninė įranga, 

skaičius, vnt. 

5 4 2 

2.1.2. grupių sanitarinių 

patalpų remontas 

Virginijus Daukantas,  Suremontuotų san. patalpų 

skaičius, vnt. 

3 3 1 

2.1.3. virtuvės įrangos 

atnaujinimas (el. viryklė 

su orkaite) 

Virginijus Daukantas Įsigytų baldų kiekis, vnt. - - 1 

2.1.4. naujų valgyklos 

stalų įsigijimas 

Virginijus Daukantas Įsigytų baldų kiekis, vnt. 18 

 

- - 

2.1.5. naujų valgyklos  Virginijus Daukantas Įsigytų baldų kiekis, vnt. 70 - - 
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Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

kėdžių įsigijimas 

2.1.6. minkštų kėdžių 

atnaujinimas mokyklos 

salėje  

Virginijus Daukantas Įsigytų baldų kiekis, vnt. - 100 - 

2.1.7. ikimokyklinių 

grupių rūbinės spintelių 

atnaujinimas 

Virginijus Daukantas  

 

Įsigytų baldų kiekis, vnt. - - 40 

2.1.8. vaikiškų lovyčių 

įsigijimas 

Virginijus Daukantas  

 

Įsigytų baldų kiekis, vnt. - 40 - 

2.1.9. lauko aikštynų, 

smėlio dėžių 

atnaujinimas 

Virginijus Daukantas  

 

Atnaujintų aikštelių, 

smėlio dėžių skaičius, vnt. 

 

2 

 

 

1 1 

2.1.10. vaikų žaidimų 

aikštelių įrenginių 

atnaujinimas 

Virginijus Daukantas  

 

Atnaujintų įrenginių 

skaičius, vnt. 

3 3 3 

2.1.11. žoliapjovės 

įsigijimas 

Virginijus Daukantas  

 

Įsigytų priemonių skaičius, 

vnt. 

- 1 - 

2.2. turtinti mokyklos 

edukacines aplinkas 

informacinėmis 

technologijomis 

2.2.1 kompiuterių 

atnaujinimas 

Virginijus Daukantas, 

Marius Skersys 

 

Įsigytų kompiuterių 

skaičius 

5 5 5 

2.2.2 IKT atnaujinimas 

 

Virginijus Daukantas, 

Marius Skersys 

Priemonių skaičius 4 5 4 

 2.3. pritaikyti patalpas 

švietimo reikmėms 

2.3.1. ugdymo patalpų 

paruošimas naujiems 

mokslo metams 

Virginijus Daukantas Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m. 

300 350 4300 

 2.3.2. drenažo sistemos 

įrengimas 

Virginijus Daukantas Drenažo sistema, m 80 - - 

 2.3.3. elektros 

instaliacijos keitimas 

Virginijus Daukantas Pakeisti elektros laidai 

įstaigoje 

-  - 



 

 

11 

 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

  2.3.4. kiemo asfaltavimas Virginijus Daukantas Kiemo ir įvažiavimo 

plotas kv. m 

545 - - 

  2.3.5. apšvietimo 

gerinimas 

Virginijus Daukantas Įsigytų lempų skaičius 8 8 10 

 

 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos direktorė           Ona Šalkauskienė 

 

 

_______________________________ 


