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I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija savo veiklą pradėjo 1989 m. rugsėjo 1 d. kaip 27-oji vidurinė 

mokykla. 1993 m. vidurinei mokyklai suteiktas „Varpo“ vardas, 2008 m. vidurinė mokykla 

reorganizuota į gimnaziją. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įgyvendinanti pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo 

programas. Įstaigos veiklos sritis – švietimas. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo 

būdai: grupinio mokymosi forma kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio 

mokymosi forma savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu. Ugdymo įstaiga išleido 24 

abiturientų laidas. 

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokykloje mokosi 510 mokinių: 284 mokiniai – pagal 

pagrindinio ugdymo II dalies programą ir 226 mokiniai pagal vidurinio ugdymo programą. Sudaryta 

18 klasių komplektų (I-II kl. – 10 klasių, III-IV kl. – 8 klasės). 31 mokiniui teikiama  socialinė 

pagalba (nemokamas maitinimas), gimnazijoje mokosi7 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai. Gimnaziją lanko našlaičiai, kuriems skirta globa, mokinių abu tėvai išvykę į užsienį. 

Gimnazijoje dirba 81 darbuotojas, iš jų 53 pedagogai: 8 mokytojai ekspertai, 35 mokytojai 

metodininkai, 7 atestuoti vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai, 4 turi mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją. Mokiniams specialiąją, socialinę, psichologinę pagalbą teikia 2 pagalbos 

mokiniui specialistai: psichologas, socialinis pedagogas. Gimnazijoje dirba 5 administracijos 

darbuotojai: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 1 pavaduotojas neformaliajam 

ugdymui ir 1 pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams. Direktorius ir 2 direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui turi I vadybinę kategoriją, pavaduotoja neformaliajam ugdymui – II 

vadybinę  kategoriją. Iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojami 28,25 aptarnaujančio personalo 

etatai, dirba 28 darbuotojai. 

 

I. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Įgyvendindama veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius, gimnazija siekia teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, sudaryti saugias ir palankias sąlygas 
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visapusiškam mokinių ugdymui ir ugdymuisi, savarankiškos asmenybės formavimuisi, siekia 

stiprinti gabių mokinių motyvaciją, diferencijuoja ugdymo procesą taip, kad visi mokiniai pasiektų 

būtinus ugdymo standartus. Mokinys turi galimybę tenkinti savo kūrybinius visuomeninius 

poreikius bei interesus, dalyvaudamas neformaliojo švietimo veikloje, mokinių savivaldoje, 

savanorių judėjime. 

Gimnazija sėkmingai dalyvauja Comenius organizuojamuose projektuose. 2015 m. 

įsitraukėme į projektą „Išankstinės nuomonės ir realybė“, Europos socialinio fondo agentūros, 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos respublikiniame projekte „ESF Akademija“, Ugdymo plėtotės centro, Šiaurės 

ministrų tarybos biuro Lietuvoje ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Medijų ir informacinio 

raštingumo ugdymas“. 

Siekiama gimnazijoje užtikrinti kokybišką ugdymą. Vidurinį išsilavinimą 2015 metais įgijo 

104 abiturientai, viena abiturientė baigė su pagyrimu. Džiugina valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai. Anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą 78 abiturientų vidutinis laikymų balas 71,2 (iš 

jų 5 mokiniai išlaikė 100% įvertinimu), rusų kalbos egzaminą išlaikė 5 mokiniai 72,8 balų vidurkiu, 

fizikos – 9 mokiniai 60 balų vidurkiu, istoriją laikė 46 mokiniai – vidutinis balas 51,1. Visų dalykų 

brandos egzaminų rezultatai artimi miesto vidurkiui.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime 2015 metais dalyvavo 137 mokiniai (pasiekimų 

patikrinime dalyvavo 100% mokinių), lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimo vidurkis 6,67, 

matematikos 5,7. 2 mokiniai palikti kurso kartoti. 

Mokiniams siūlomos neformaliojo švietimo paslaugos: gimnazijoje yra choras „Vaivora“, 

liaudiškos muzikos ansamblis „Joginta“, šokių kolektyvas „Svajoklis“, Kraštotyros būrelis, Jaunųjų 

žurnalistų būrelis, teatras „Jorė“, Poetinio teksto komponavimo ir meninio skaitymo būrelis, 

Jaunojo programuotojo būrelis, Žurnalistų klubas anglų kalba, Šaulių būrelis, Jaunųjų žurnalistų 

būrelis. Mokiniai gali sportuoti krepšinio, tinklinio, sportinių žaidimų, bendrojo fizinio pasirengimo 

būreliuose. 

„Varpo“ gimnazistai aktyviai ir sėkmingai dalyvauja dalykinėse olimpiadose ir įvairiuose 

konkursuose. Miesto dalykinėse olimpiadose iškovotos prizinės vietos: rusų kalbos olimpiadoje II 

vieta, anglų kalbos olimpiadoje II vieta, lietuvių kalbos olimpiadoje III vieta, technologijų 

olimpiadoje II vieta, geografijos olimpiadoje III vieta, Maironio poezijos skaitymo konkurse II 

vieta, raiškiojo skaitymo anglų kalba konkurse I vieta, meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse – 

laureatas, meninio skaitymo konkurse II ir III vietos, poetinių kompozicijų konkurse I vieta. Yra 

prizininkų ir respublikinėse olimpiadose: anglų kalbos – II vieta, meninio skaitymo (poetinė) – II 

vieta. 

Aktyviai ir sėkmingai gimnazistai dalyvauja ir sportinėse varžybose. Gimnazijos berniukų 

krepšinio komanda mieste tapo nugalėtoja, rankinio varžybose iškovota II vieta, daug prizininkų 

Mero taurės lengvosios atletikos varžybose. 

 

III. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija patikėjimo teise valdo pastatą Budelkiemio g. 7, Klaipėdoje 

(unikalus Nr. 2198-9001-2013). Pastato plotas 9746,32 kv. m., būklė patenkinama. 2014 metais 

baigta pastato šiluminė renovacija: 2012 metais pakeisti langai. Savo jėgomis dalinai atlikome 

vidaus patalpų dažymo darbus. Tačiau dar liko kabinetų, kurie po elektros instaliacijos keitimo dar 

yra neišdažyti. 

Labai bloga padėtis su dalies kabinetų grindų danga. Iš viso grindų dangos keitimas būtinas 

548,55 m2. Choreografijos persirengimo kambariais naudotis negalime – neliko grindų dangos, 

nedažytos sienos, neveikiantys tualetai. Būtina išdažyti sporto ir aktų salės sienas, aktų salėje 

nuvalyti parketą ir naujai nulakuoti. Nuotekų vamzdis iš berniukų tualeto į šulinį yra užlūžęs po 

žeme, todėl dažnai jaučiamas blogas kvapas vidaus patalpose. 
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Pakeitus kabinetų langų rėmus neturime žaliuzių. Visuomenės sveikatos centras reikalauja 

uždengti nuo saulės langus, o mokykla neturi tam lėšų. 

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšta mokytojų kvalifikacija 1. Mažėjantis mokinių skaičius 

2. Gilios meninės saviraiškos tradicijos 2. Smunka mokinių mokymosi motyvacija 

3. Aktyvi mokinių savivalda 3. Morališkai pasenusi IKT materialinė 

bazė 4. Geras bendruomenėje mikroklimatas 

Galimybės Grėsmės 

1. Platesnė ugdymo proceso reklama spaudoje 1. Mažėjanti mokinių mokymosi 

motyvacija 

2. Ryšių su Klaipėdos Universitetu plėtra 2. Didėjantis mokinių, paliekančių 

gimnaziją baigus pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

3. Senstantis pedagogų kolektyvas 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija: Klaipėdos „Varpo“ gimnazija – save tobulinanti ir projektuojanti kaitą organizacija. 

Misija: gimnazija visuomenei įsipareigoja: 

 ugdyti dorą, savarankišką, kūrybišką ir laisvą asmenybę; 

 ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį; 

 padėti atsiskleisti mokinių žmogiškosioms vertybėms. 

Gimnazija tėvams įsipareigoja: 

 sudaryti vaikams saugias ugdymosi sąlygas; 

 vertinti ne tik vaiko sugebėjimą dirbti, bet ir jo asmenybę, individualumą, pastangas 

tobulėti; 

 suteikti būtinų dalykinių žinių pagrindus. 

Tėvai gimnazijoje galės: 

 dalyvauti gimnazijos valdyme; 

 dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje kartu su savo vaikais; 

 gauti išsamią informaciją apie savo vaiko mokymąsi, gimnazijos darbą, ugdymo 

proceso ypatumus. 

 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Aukštą švietimo paslaugų kokybę galima užtikrinti gerinant švietimo kokybės vadybą, 

tobulinant mokytojų kvalifikaciją, mokyklos materialinę ir techninę bazę. Gerinant ugdymo kokybę 

sėkmės rodikliu bus ne tik įstojusių į gimnazijas mokinių skaičius, bet ir pedagogų sugebėjimas 

suteikti reikiamą dalykinę, psichologinę bei socialinę pagalbą mokiniams. Modernizavus ugdymo 

procesą, ugdymas mokiniams taps patrauklesnis, didės jų mokymosi motyvacija, gerės mokymosi 

rezultatai, sėkmės rodikliu bus kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, ugdymas(is) pagal jo 

gebėjimus.  

Siekiant gimnazijos vizijos, suformuluoti švietimo įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai bei 

priemonės. Jie pateikiami atskirame priede (žr. priedą). Tikslo 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 pareigybių skaičius 

atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos nustatytus normatyvus, 

procentais 

100 % 100 % 100 % 100 % 

3. Darbuotojai nuosekliai ir planingai 

tobulina profesinę kvalifikaciją, 

procentais 

100 % 100 % 100 % 100 % 

4. Maitinimo paslaugos atitinka teisės 

aktų nustatytus reikalavimus, procentais 

100 % 100 % 100 % 100 % 

5. Socialinė, psichologinė, specialioji 

švietimo pagalba mokiniams atitinka 

teisės aktų nustatytus reikalavimus, 

procentais 

100 % 100 % 100 % 100 % 

6. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 

90 % 90 % 90 % 90 % 

   

          Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

 

 2 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asigna-

vimai 

2015-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2016-

iesiems 

metams 

2016-

ųjų 

maksi-

malių 

asigna-

vimų 

planas 

Projektas 

2017-

iesiems 

metams 

Projektas 

2018-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 896,3 882,5 - 882,5 882,5 

1.1. išlaidoms 896,3 882,5 - 882,5 882,5 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 654,7 644,3 - 644,3 644,3 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

- - - - - 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 896,3 882,5 - 882,5 882,5 

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 894,2 880,4 - 880,4 880,4 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: - - - - - 

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB 169,3 173,0 - 173,0 173,0 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos 

už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

- - - - - 
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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) 

724,9 707,4 - 707,4 707,4 

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: 2,1 2,1 - 2,1 2,1 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt. 2,1 2,1 - 2,1 2,1 

 

_________________________ 



 

 

Klaipėdos  ,,Varpo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas 2015 m. lapkričio 16 d. 

įsakymo Nr. V- 62 

priedas 
 

„VARPO“ GIMNAZIJOS  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. Užtikrinti 

mokiniams 

aukštą 

švietimo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą 

1.1. Užtikrinti ugdymo 

programų įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

organizavimas ir 

užtikrinimas 

Direktorius 1. Mokinių skaičius, vnt. 510 510 510 

1.1.2. Pagrindinio II 

dalies ir vidurinio 

ugdymo programų 

užtikrinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

1. Mokinių skaičius, vnt. 510 510 510 

2. Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

54 54 54 

1.1.3. Vaikų saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui 

1. Mokinių skaičius, vnt. 300 300 300 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

3,72 3,72 3,72 

1.1.4. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos 

vykdymas 

Irena Pluškienė 1. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių, 

tenkančių 1 pedagogui 

skaičius, vnt. 

5 5 5 

2. Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius, vnt. 

1 2 - 

1.2. Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

1.2.1. Specialiosios 

pedagoginės, 

psichologinės, socialinės 

pagalbos teikimas 

mokiniams 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1. Mokinių skaičius, vnt. 510 510 510 

2. Pagalbos mokiniui 

specialistų etatų 

skaičius, vnt. 

2,2 2,2 2,2 
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 1.2.2. Mokinių 

pavežėjimas 

 Pavežamų mokinių 

skaičius 

23 25 20 

1.3. Užtikrinti saugią ir 

sveiką ugdymo(si) 

aplinką 

1.3.1. Ugdymo aplinkos 

užtikrinimas 

Rima Stainienė Aptarnaujančio personalo 

etatų skaičius 

29,25 29,25 29,25 

1.3.2. Aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis 

Rima Stainienė, 

bibliotekos vedėja 

Igytų priemonių skaičius 500 500 500 

2. Gerinti 

įstaigos 

materialinę 

bazę 

2.1. Pritaikyti patalpas 

ugdymo reikmėms 

2.1.1. Įstaigos 

paruošimas naujiems 

mokslo metams 

Rima Stainienė 1. Suremontuotų 

ugdomųjų patalpų plotas, 

m2 

500 500 400 

2. Suremontuotų 

sanitarinių patalpų plotas, 

m2 

13,22 - - 

2.2. Vykdyti teisės aktų 

nustatytus higienos 

reikalavimus 

2.2.1. Kabinetų ir 

ugdymo patalpų 

remontas 

Rima Stainienė 1. Keista grindų danga 

mokomuosiuose 

kabinetuose, m2 

200 200 200 

2. Atnaujintos grindų 

dangos plotas aktų salėje, 

m2 

- 293 - 

3. Atnaujintos grindų 

dangos plotas sporto 

salėje, m2 

- - 469,5 

4. Įsigyta žaliuzių 

kabinetams, vnt. 

30 30 20 

2.2.2. Patalpų vidaus 

apdaila 

Rima Stainienė 1. Išdažytų kabinetų 

skaičius, vnt. 

15 5 5 

2. Išdažytos sporto salės 

sienos, m2 

- 518 - 

2.3. Teikti papildomas 

paslaugas 

2.3.1. Patalpų nuoma 

laisvu nuo užsiėmimų 

laiku 

Rima Stainienė Nuomojamų patalpų 

nuomos sutarčių skaičius, 

vnt. 

2 2 2 

 

Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos direktorius                                                                                        Valerijus Kuzliakinas 

______________________ 


