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KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJA, 190440648  

 

2013-2015 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija kaip Klaipėdos 14 vidurinė mokykla, įsteigta Klaipėdos 

miesto Tarybos 1967 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 246, Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. 

rugpjūčio 18 d. potvarkiu Nr. 414. Mokyklai suteiktas Klaipėdos „Ąžuolyno“ vidurinės mokyklos 

pavadinimas. LR švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1996-05-30 d. nutarimu Nr. 42 „Dėl 

gimnazijos statuso suteikimo“ mokyklai suteiktas realinės gimnazijos statusas, o LR švietimo ir 

mokslo ministro 2000 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 751 gimnazijai suteiktas ir humanitarinio 

profilio statusas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.1-101 

„Dėl Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos reorganizavimo projekto patvirtinimo“ gimnazija nuo 2003 

m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į keturmetę gimnaziją.  

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės. 

Gimnazijos savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-

91502 Klaipėda, gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos 

miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus 

įgaliojimus. 

„Ąžuolyno“ gimnazijos buveinės adresas Paryžiaus Komunos g. 16, LT-911667 Klaipėda. 

Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių. Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso 

organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

Gimnazijoje vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo programos II dalis, 

vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

„Ąžuolyno“ gimnazijos 2013-2015 metų strateginis planas parengtas atsižvelgiant į 

Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, 

švietimo būklę ir gimnazijos bendruomenės poreikius. 



2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis gimnazijoje mokosi 780 mokinių: I gimnazijos klasėse 

ugdomi 160 mokinių, II – 204 mokiniai, III – 212 mokinių, IV– 204 mokiniai. Gimnazijoje yra 26 

klasių komplektai. 

Socialinė parama (nemokamas maitinimas) skirta 57 mokiniams.  

Gimnazijoje dirba 5 administracijos darbuotojai: direktorius, 3 pavaduotojai ugdymui ir 

pavaduotojas ūkio reikalams. Direktorius ir vienas direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi I 

vadybinę kategoriją, kiti du pavaduotojai ugdymui – II vadybinę kategoriją. Mokiniams pagalbą 

teikia specialistai: socialinis pedagogas, psichologas, karjeros koordinatorius, bibliotekos vedėjas ir 

skaityklos bibliotekininkas. 

Iš aplinkos lėšų finansuojami 23,75 etato. 

Iš viso gimnazijoje dirba 73 pedagogai, iš jų 17 ekspertų, 35 mokytojai metodininkai, 9 – 

vyresnieji mokytojai. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Valstybinius egzaminus 2011 m. laikė ir vidurinį išsilavinimą įgijo 226, 2012 metais  - 231 

abiturientas. 2011 ir 2012 metų brandos egzaminų rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Mokslo metai 2010-2011 

(226 abiturientų) 

2011-2012 

(231 abiturientas) 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 781 813 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius vienam mokiniui 3,46 3,52 

Neišlaikyta egzaminų 1 (0,1 %) 0 

Gauti 100 balų įvertinimai 34 (4,35 %) 37 (4.55 %) 

Gauti įvertinimai 96-99 81 (10,37 %) 151 (18,57 %) 

Gauti įvertinimai 90-100 213 (27,27 %) 263 (32,35 %) 

Gauti įvertinimai (proc.) daugiau negu 50 visų valstybinių 

egzaminų 

79,6 80 

Skaičius mokinių, kurie visus valstybinius egzaminus 

išlaikė daugiau negu 50  

131 (57,96 %) 135 (58,44 %) 

Iš jų daugiau negu 90 13 (5,75 %) 15 (6,49 %) 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 9 6 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius vienam mokiniui 0,04 0,03 

Iš viso įvertinimų „neišlaikė“ 0 0 

Vidutiniškai vienas mokinys laikė egzaminų (V+M) 3,49 3,55 

Įteikta atestatų su pagyrimu 28 34 

 

 Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Mokslo metai 2010-2011 2011-2012 

Egzaminas Įvertinimas daugiau kaip 50 

balų (procentais) 

Įvertinimas daugiau kaip 50 

balų (procentais) 

Biologija 91,9 90,9 

Chemija 73,3 61,1 

Fizika 78,9 84,9 

Istorija 70,3 86,4 

Matematika 75,4 65,9 

Lietuvių (gimtoji) kalba 77 82,6 

Užsienio kalba (rusų) - 50 



Užsienio kalba (anglų) 88,4 85,4 

Informacinės technologijos 81,8 92,9 

Geografija - 100 

 

Pagrindinį išsilavinimą 2011 ir 2012 metais įgijo po 209 mokinius. Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo rezultatai pateikiami 3 lentelėje. 

3 lentelė 

 

 

Įvertinimai   

Matematika Lietuvių kalba 

2010-2011 m.m. 2011-2012 

m.m. 

2010-2011 m.m. 2011-2012 m.m. 

10 41 76 16 22 

9 80 64 57 58 

8 54 49 78 57 

7 26 14 42 58 

6 4 5 10 13 

5 1 1 2 1 

4 - - - - 

Neišlaikė - - - - 

Nelaikė 3 - 4 - 

Įvertinimo vidurkis 8,48 8,9 7,95 8,1 

 

Gimnazijos mokiniai tiek 2011, tiek 2012 metais pasiekė puikių laimėjimų tarptautinėse, 

respublikinėse bei miesto olimpiadose, konkursuose, projektuose. 2011 m. gimnazistai tapo 

tarptautinės MMB mugės ir tarptautinio debatų projekto nugalėtojais, 2 mokiniai – tarptautinės 

chemijos olimpiados bronzos medalių laimėtojais. 2011 m. įvairiose respublikinėse olimpiadose 

laimėta 11 prizinių vietų, 7 kartus mokiniai apdovanoti pagyrimo raštais, o miesto olimpiadų 

prizininkais gimnazistai tapo net 57 kartus. 2012 metais tarptautinėje 44-oje chemijos olimpiadoje 

iškovotas bronzos medalis, padėkos ratu apdovanota tarptautinėje geografijos olimpiadoje 

dalyvavusi gimnazistė. Europos virtualių įmonių valdymo čempionate „Virtual Business Challenge 

2012“ gimnazistai tapo verslo konkurso nugalėtojais bei iškovotos IV ir V vietos komandų 

varžybose. 2 mokiniai tapo finalininkais Baltijos šalių moksleivių ekonomikos varžybose. 

Respublikinėse olimpiadose bei konkursuose 2012 m. laimėta 13 prizinių vietų, 5 mokiniai 

apdovanoti pagyrimo raštais. Miesto olimpiadose iškovotos 55 prizinės vietos, gimnazijos komanda 

laimėjo apskrities „EUROSCOLA“ konkursą. Tradiciškai gimnaziją mieste bei respublikoje garsina 

meno kolektyvai ir sportininkai: 2012 m. mišrus gimnazijos ansamblis tapo respublikinio konkurso 

„Dainų dainelė“ laureatu, šokių kolektyvas „Auštrelė“ – respublikinio Lietuvos vaikų ir moksleivių 

šokių konkurso „Aguonėlė“  II vietos laimėtoju. Gimnazijos choras „Atžalynas“ ir šokių kolektyvas 

„Auštra“ atstovavo Klaipėdą respublikinėje moksleivių dainų šventėje. 2012 m. 8 sporto šakų 

varžybose gimnazijos sportininkai mieste tapo prizininkais arba nugalėtojais, gimnazijos 

sportininkai tapo miesto Mero taurės laimėtojais gimnazijų grupėje.  

Vidurinio ugdymo programoje mokiniai 2011 m. galėjo rinktis 12 pasirenkamųjų dalykų ir 6 

dalykų modulių programas, 2012 m. – 13 pasirenkamųjų dalykų ir 8 modulių programas. 

Pagrindinio ugdymo programos mokiniai gali rinktis 10 orientuojamųjų modulių programas, 7-ių 

mokomųjų dalykų konsultacines valandas. Neformalusis švietimas gimnazijoje vykdomas meninio, 

mokslinio, sportinio ugdymo kryptimis, mokiniai gali rinktis 17 neformaliojo ugdymo kolektyvų. 

Kurso kartoti 2011 m. dėl sveikatos palikta kartoti (prašant tėvams) viena mokinė. 2012 m., 

patiems prašant, kurso kartoti palikti du III gimnazijos klasės mokiniai – vienas dėl onkologinės 

ligos, kitas - metus laiko gyvenęs Norvegijoje ir mokęsis savarankiškai. Į aukštesnę klasę su 

neigiamais įvertinimais 2012 m. keltas 1 mokinys. 



Gimnazijos pedagogai dalyvauja respublikiniuose projektuose „Mokymosi krypties 

pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi 

diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo 

pasauliui“ bei „Vertinimo sistemos tobulinimas dorinio ugdymo, menų ir kūno kultūros pamokose“,  

MTP Plius programos projektuose „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ bei 

„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Gimnazijos mokytojai tobulino 

kvalifikaciją ir kompetencijas seminaruose, dalinosi patirtimi metodinėse grupėse, gimnazijoje 

organizavo metodinę konferenciją „Modulinis mokymas – motyvacijos mokytis skatinimo 

procesas“, skleidė gerąją patirtį mieste ir respublikoje. 

2011 metais gimnazijoje vykusio Mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo ataskaitoje 

gimnazijai rekomenduojama bendrosioms kompetencijoms ugdyti pamokose dažniau taikyti 

inovatyvius ugdymo metodus, dažniau pamokoje ugdymo turinį diferencijuoti ir individualizuoti 

skirtingų gebėjimų mokiniams, įvairesniais būdais ir formomis vertinti mokinių pažangą ir 

pasiekimus. 2012 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė atliko giluminį rodiklio 

„Mokymo nuostatos ir būdai“ įsivertinimą, pristatė išvadas ir pateikė rekomendacijas apie 

inovatyvių, bendrąsias kompetencijas ugdančių metodų taikymą pamokose, siekiant didinti mokinių 

mokymosi motyvaciją, lengvinant ir darant įdomesnį mokymo (si) procesą.  

 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Gimnazija valdo perduotą patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės turtą – gimnazijos 

pastatą, kurio bendras plotas 5425 kv. m., ugdymo procese naudojamas plotas – 2697,4 kv. m.  

2000 m. gimnazijoje atlikta dalinė renovacija: pakeisti langai, 1-3 aukštų koridorių grindų 

dangos, renovuotas šilumos punktas, nudažytas mokyklos pastato fasadas, laiptinių stiklo blokai 

pakeisti plytomis, atliktas dalinis stogo remontas. Nuo 2004 iki 2007 metų, panaudojant steigėjo 

skiriamas ir rėmėjų lėšas, renovuota sporto salė, pakeista grindų danga 4-o aukšto koridoriuje, 

renovuoti sanitariniai mazgai, pakeista aktų salės grindų danga, renovuotos gimnazijos laiptų 

pakopos ir aikštelės. Rengiantis 2005-2006 m. m. ir 2007-2008 m. sutvarkyta 80 proc. gimnazijos 

elektros instaliacijos ir apšvietimas visose klasėse. Per laikotarpį nuo 2004 iki 2012 metų, įrengti 

nauji anglų kalbos ir ekonomikos kabinetai, rėmėjų lėšomis pilnai renovuoti ir naujais baldais 

aprūpinti technologijų kabinetai, suremontuoti dailės, muzikos, 2 anglų kalbos, 4 matematikos, 5 

lietuvių k., fizikos, geografijos kabinetai, chemijos kabinetas ir jo laboratorija,  4 administracijos 

kabinetai. 2011 metais suremontuoti antro bei trečio aukštų koridoriai. 2012 metais suremontuotas 

ketvirto aukšto koridorius, virtuvės sienos ir lubos, valgykloje pakeistas kanalizacijos vamzdynas, 

praustuvai, maišytuvai, tualetuose sumontuoti rankų džiovintuvai - vėjeliai ir vandens šildytuvai. 

Suremontuotos lauko sandėlio sienos, atlikta dalinė lauko apšvietimo renovacija. Bet materialinė 

bazė dar nėra labai gera: bloga grindų danga daugelyje mokomųjų kabinetų, 1 ir 4 aukšto 

kabinetuose nėra įvesto vandens ir kanalizacijos, prasta 1 aukšto koridorių sienų ir visų aukštų 

kabinetų durų būklė neleidžia ugdyti vaikų estetiškoje aplinkoje. Neaptverta gimnazijos teritorija 

neužtikrina moksleivių saugumo. Reikėtų pabaigti lauko ir vidaus elektros instaliacijos 

rekonstrukciją, atlikti sienų ir lubų remontus aktų salėje, laiptinėse, virtuvėje pakeisti vėdinimo 

sistemą, kanalizacijos ir vandentiekio vamzdyną bei suremontuoti sienas ir grindis, atlikti mokyklos 

pastato fasado remonto darbus, apšiltinant rytinę mokomojo korpuso sieną. Šiems visiems darbams 

atlikti mokykla nepajėgi sukaupti savo lėšų, o steigėjo finansavimas paskutiniaisiais metais – 

minimalus. Nors gimnazija, racionaliai naudodama mokinio krepšelio ir ūkio lėšas, planingai 

atnaujina mokyklinius baldus (suolus, kabinetų spintas, klasių lentas), dalis gimnazijos baldų yra 

nusidėvėję. Gimnazijos pastato pradinė vertė – 1.915.088 Lt., nusidėvėjimo suma nuo 

eksploatacijos pradžios – 842.659 Lt., pastato likutinė vertė – 1.072.428 Lt. 

Gimnazija gerai apsirūpinusi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis: yra 187 

kompiuteriai (tarp jų 35 nešiojamieji), visuose kabinetuose, aktų salėje ir skaitykloje yra 



daugialypės terpės projektoriai, kompiuterizuota biblioteka ir skaitykla, kiekvieno mokytojo ir 

pagalbos mokiniui specialisto, administracijos darbuotojo darbo vieta, profesinio informavimo 

taškas. Turima kompiuterinė technika pakankamai atnaujinta. Gimnazijoje yra serveris, 3 

kopijavimo aparatai, 12 multifunkcinių  spausdintuvų, 9 spausdintuvai, 1 interaktyvi lenta, 5 vaizdo 

kameros, 11 skaitmeninių fotoaparatų, 2 namų kino sistemos komplektai. Visi kompiuteriai turi 

laisvą prieigą prie interneto.  Nemokamai naudojamasi LITNET internetiniu ryšiu. Skubi 

informacija perduodama faksu. Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie gimnazijos veiklą 

skelbiamos gimnazijos interneto tinklalapyje, naudojamas elektroninis dienynas. Gimnazija naudoja 

5 telefono numerius (iš jų tris sublokuotus), 1 fakso aparatą.   

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-10-26 d. patikrinimo akto Nr. K3-558  

išvados: sporto salėje langai neapsaugoti nuo dužimo; į mokyklos tualetus (išskyrus tualetus prie 

sporto salės) neteikiamas karštas vanduo. Pastarasis pažeidimas jau pašalintas. 

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aiškiai suvokiami ir kryptingai įgyvendinami 

gimnazijos pažangos siekiai, demokratiškas ir 

atsakingas vadovavimas 

1. Gimnazijoje trūksta modernių edukacinių 

erdvių, laboratorijų 

2. Aukšta daugumos pedagoginių kvalifikacija ir 

dalykinė kompetencija 

2. Ugdant bendrąsias kompetencijas per 

mažai taikomi inovatyvūs metodai 

3. Veiksminga pedagoginė, psichologinė, 

socialinė pagalba, kryptinga pagalba planuojant 

karjerą  

3. Pamokose nepakankamai 

diferencijuojamas ir individualizuojamas 

ugdymo turinys  

4. Išskirtiniai gimnazijos mokinių pasiekimai  

Galimybės Grėsmės 

1. Bendradarbiavimo su Klaipėdos Universitetu 

išplėtojimas sudarytų sąlygas vykdyti ugdomąjį 

procesą modernesnėje aplinkoje 

1. Kasmet mažėjantis mokinių skaičius 

Klaipėdos mieste ir dėl to mažinamas 

mokinių skaičius gimnazijoje 

2. Patirties, įgytos dalyvaujant respublikiniuose 

ir tarptautiniuose projektuose, platesnis taikymas 

pamokose gerintų ugdymo kokybę 

2. Blogas gimnazijos aprūpinimas naujais 

suolais ir baldais  

3. Stojamųjų testų organizavimas leistų geriau 

tenkinti norinčių mokytis gimnazijoje poreikius, 

didintų mokymosi motyvaciją 

3. Sunki ekonominė situacija valstybėje 

trukdo pritraukti rėmėjus, dėl mažėjančių 

atlyginimų ir didelio nedarbo mažėja 

gimnazijos gaunamos 2 % paramos lėšos 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija: „Ąžuolyno“ gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo 

principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas 

psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas 

mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, garantuota kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, sąžinės ir 

minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų 

veikla, moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė- techninė bazė. 

Misija: Ugdome savarankišką, laisvą ir dorą asmenybę; pasirengusį mokytis visą gyvenimą 

jaunuolį; gebantį adaptuotis visuomenėje žmogų; mokantį naudotis šiuolaikinėmis technologijomis 

mokinį; kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį. Esame aukštus akademinius rodiklius turinti institucija; 



šiltus ir pagarbius santykius propaguojanti bendruomenė;  savo mikrorajono bei miesto kultūros 

židinys. 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

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

priemonės (pateikiama atskirame priede (žr. priedą)). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama 

pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.  

1 lentelė 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai 

     

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2012 m.  rezultatas 

Numatomi rezultatai 

 2013 m. 2014 m.  2015 m.  

1.Vykdomos ugdymo programos atitinka 

gyventojų poreikius, procentais 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

2.Darbuotojų etatų skaičius atitinka 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

nustatytus normatyvus, procentais 

100% 100% 100% 100% 

3.Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai, 

procentais 

100% 100% 100% 100% 

4.Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus. Nemokamas 

maitinimas suteiktas visiems mokiniams, 

vadovaujantis atitinkamų institucijų 

sprendimais, mokinių skaičius, procentais 

100% 100% 100% 100% 

5.Švietimo, socialinė pagalba moksleiviams 

atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, 

procentais 

100% 100% 100% 100% 

1. 6.Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 

aplinka, procentais 

100% 100% 100% 100% 

7.Įvykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 

100% 100% 100% 100% 

   

P.S. Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

 

2 lentelė 

Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavi-

mai 2012-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2013-

iesiems 

metams 

2013-ųjų 

maksima

lių 

asignavi

mų 

planas 

Projektas 

2014-

iesiems 

metams 

Projektas 

2015-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 4392,5 4013,4  4012,2 4012,4 

1.1. išlaidoms 4347,9 4013,4  4012,2 4012,4 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 3017,9 2871,2  2871,2 2871,2 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 44,6     

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 4392,5 4013,4  4012,2 4012,4 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 4370,2 3990,4  3990,4 3990,4 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:      

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 422,6 455,2  455,2 455,2 



2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 

atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

1,7 3,8  3,8 3,8 

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) 

3944,5 3531,4  3531,4 3531,4 

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: 22,3 23,0  21,8 22,0 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 22,3 23,0  21,8 22,0 

__________________________ 

 



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 
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KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 2013-2015 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO 

KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2013 2014 2015 

1. Užtikrinti 

aukštos kokybės  

ugdymą 

1.1. Laiduoti ugdymo 

programų įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

organizavimas ir 

užtikrinimas 

Vilija Prižgintienė 1. Mokinių skaičius, vnt. 780 780 780 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

116,73 116,73 116,73 

1.1.2. Pagrindinio 

ugdymo II dalies ir 

vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimo 

užtikrinimas 

  Vida Rudokienė 

Virgenija Valaitienė 

 Rita Babraitienė 

1. Mokinių skaičius, vnt. 

 

780 780 780 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

116,73 116,73 116,73 

1.1.3. Mokinių 

neformalaus ugdymo  

poreikių tenkinimas 

Rita Babraitienė 1. Mokinių skaičius, vnt. 

 

780 780 780 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

116,73 116,73 116,73 

1.1.4. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos 

vykdymas 

Vilija Prižgintienė 

Virgenija Valaitienė 

1. Bendrų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

skaičius, vnt. 

3 3 3 

2. Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius, vnt. 

3 2 2 



Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2013 2014 2015 

1.2. Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

1.2.1. Kokybiško 

maitinimo organizavimas 

Vilija Prižgintienė 1. Maitinamų mokinių 

skaičius, vnt. 

780 780 780 

1.2.2.Pedagoginės, 

socialinės, psichologinės 

pagalbos moksleiviams 

teikimas 

Vilija Prižgintienė 

 

1. Mokinių skaičius, vnt. 780 780 780 

2. Pagalbos specialistų 

etatų skaičius, vnt. 

2 2 2 

 1.3. Užtikrinti sveiką ir 

saugią ugdymo(-si) 

aplinką 

1.3.1.Aplinkos 

funkcionavimo 

užtikrinimas 

Audronė Intienė Aptarnaujančio 

personalo etatų skaičius, 

vnt. 

23,75 23,75 23,75 

1.3.2.Naujų edukacinių 

aplinkų kūrimas 

Vilija Prižgintienė 

Audronė Intienė 

Edukacinių aplinkų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

1.3.3.Aprūpinimas 

vadovėliais 

Skaistutė 

Vaičikauskienė 

Įsigytų vadovėlių 

skaičius, vnt. 

1200 1100 1000 

1.3.4.Aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis 

Virgenija Valaitienė 

  Audronė Intienė 

Įsigytų priemonių 

pavadinimų skaičius, vnt. 

50 50 50 

2. Modernizuoti 

„Ąžuolyno“ 

gimnazijos 

materialinę bazę 

2.1.Visuomenės sveikatos 

centro nustatytų  

pažeidimų pašalinimas 

2.1.1. Sporto salės langų 

apsaugų įrengimas  

Audronė Intienė Langų, kuriems reikia 

įrengti apsaugą, skaičius 

vnt. 

8 - - 

2.2.Atnaujinti švietimo 

reikmėms naudojamas 

patalpas 

2.1.1.  2.2.1.Pasiruošimas 

naujiems mokslo metams 

(kabinetų, aktų salės, 

sporto salės, 1 aukšto 

koridoriaus ir foje, 

laiptinių remontas) 

Audronė Intienė 1.Suremontuotų kabinetų 

plotas, kv. m.  

110 110 110 

2.Sporto salės plotas, 

kv.m. 

  1000 

3.Aktų salės plotas, kv.m.  500  

4.1-o aukšto koridoriaus 

ir foje plotas, kv. m. 

500   

5.Laiptinės plotas, kv. m. 500   

2.1.2.  2.2.2. Baldų atnaujinimas Audronė Inteinė Kabinetų, kuriuose 

atnaujinti baldai, skaičius 

3 3 3 



Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2013 2014 2015 

Valgyklos kėdučių 

skaičius, vnt. 

60 70 70 

2.1.3.  2.2.3.Mokyklos pastato 

fasado remontas, 

apšiltinant mokomojo 

korpuso rytinę sieną 

Audronė Intienė Fasado plotas, kv. m.  - - 1500 

2.1.4.  2.2.4.Virtuvės ir 

pagalbinių patalpų lubų, 

sienų ir grindų remontas 

Audronė Intienė Remontuojamos dalies 

plotas, kv. m. 

  450 

2.1.5.  2.2.5.Virtuvės vėdinimo 

sistemos pakeitimas 

Audronė Intienė Vėdinimo sistema, vnt.  1  

2.1.6.  2.2.6.Virtuvės 

kanalizacijos ir 

vandentiekio vamzdyno 

remontas 

Audronė Intienė Kanalizacijos vamzdžių 

kiekis, m 

100   

2.1.7.  2.2.7.Naujų sanitarinių 

mazgų įrengimas 

Audronė Intienė Sanitarinių mazgų 

skaičius, vnt. 

4   

2.1.8.  2.2.8.Ventiliacijos 

sistemos įrengimas 

Audronė Intienė Ventiliacijos sistema, vnt.   1 

2.2.9. Vidaus ir lauko 

elektros instaliacijos 

renovacija 

 Audronė Intienė 1.Instaliacinio kabelio 

kiekis, m 

 1800  

2.Elektros kabelių lovelių 

kiekis, m 

 110  

3.Šviestuvų skaičius, vnt.  42  

4.Lauko prožektorių 

skaičius, vnt. 

 6  

5.Elektros skydelių 

skaičius, vnt. 

 1  

2.3. Teikti papildomas 2.3.1. Patalpų nuoma Vilija Prižgintienė Nuomojamų patalpų 3 4 5 



Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2013 2014 2015 

paslaugas laisvu nuo užsiėmimų 

metu 

skaičius, vnt. 

 

 

 

 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė                       Vilija Prižgintienė 
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