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2017 m. sausio 13 d. posėdžio protokoliniu
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KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORĖS VITALIJOS GRYBAUSKIENĖS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Klaipėdos Baltijos gimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens
teises. Įstaigos adresas – Baltijos pr. 51, LT-94127 Klaipėda, el. p. rastine@baltijosgimnazija.lt,
interneto svetainės adresas: www.baltijosgimnazija.lt, tel. (8 46) 34 59 20, faks. (8 46) 34 59 20.
Įstaigos tipas – gimnazija, mokymo kalba – lietuvių;
1.2. Įstaigos vadovas – Vitalija Grybauskienė, turinti 39 metų vadybinio darbo stažą,
atestuota I vadybinei kategorijai;
1.3. Darbuotojų skaičius (2016 m. spalio 1 d.):
Administracijos darbuotojai
Pedagoginiai darbuotojai
Kiti darbuotojai (darbininkai,
(direktorius ir jo pavaduotojai)
valytojai, budėtojai ir kt.)
4
1.4. Naudojamos patalpos
Adresas
Baltijos pr. 51
1.5. Biudžetas
Finansavimo šaltiniai

44

24
Plotas (m2)
5160,01
Lėšos
(tūkst.
Eur.)
2015 m.
180,4
573,0
3,3
2,1

Lėšos
(tūkst.
Eur)
2016 m.
216,5
611,3
3,2
2,8

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)
Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos paramos lėšos ES (ŠMM)
Kitos lėšos (labdara, parama, 2 % GM)
Pagrindinės veiklos kitos pajamos:
specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)
2. Įstaigos veiklos rezultatai:
2.1. Įstaigos misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių
ugdymosi poreikius pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi
galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
2.2. 2016–2018 m. gimnazijos strateginio veiklos plano tikslai – užtikrinti kokybišką
ugdymą ir gerinti įstaigos materialinę bazę. Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus, vykdoma
ugdymo proceso užtikrinimo programa, kuria siekiama: 1) laiduoti ugdymo programų įvairovę; 2)
sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui ir švietimo pagalbai; 3) užtikrinti sveiką ir saugią
ugdymo(si) aplinką; 4) vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus; 5) pritaikyti patalpas
švietimo reikmėms.
2.3. Įgyvendinant 2016 m. gimnazijos veiklos planą buvo numatytas prioritetas – sudaryti
sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo aukštesnius pasiekimus.
Plano metinis tikslas – mokinio individualios pažangos skatinimas tobulinant išmokimo stebėjimo
būdus ir formas bei užtikrinant tinkamas sąlygas formaliam ir neformaliam ugdymui(si). Per metus
buvo įgyvendinami šie veiklos plano uždaviniai: 1) tobulinti ugdymo nuostatas ir būdus,
sąlygojančius asmeninę mokinių pažangą; 2) skatinti mokinių mokymosi motyvaciją; 3) plėtoti
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mokinių iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją; 4) užtikrinti saugias, sveikas, modernias
ugdymosi sąlygas skirtingų poreikių mokiniams.
I–II klasėse įgyvendintos šios pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, saviraiškos
programos: savanorystės ir lyderystės ugdymo, pilietinių iniciatyvų, karjeros ugdymo, mokinių
mokomosios bendrovės, ir kt. III–IV klasėse įgyvendintos lyderystės pagrindų, šiuolaikinio šokio,
informacinių technologijų, psichologijos, ekonomikos ir verslumo, karjeros planavimo ir kt.
pasirenkamųjų dalykų programos. Mokiniams skirtos lietuvių kalbos ir literatūros, informacinių
technologijų, geografijos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, rusų), istorijos, biologijos, fizikos,
chemijos konsultacinės valandos.
Mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti 2016 m. buvo vykdomos 18 neformaliojo švietimo
programų, veikė renginių organizavimo grupė, teatro studija, dailės studija, tolerancijos klubas,
psichologijos būrelis ir kt. programos, sudarytos sąlygos savanorystės veiklai vykdyti.
2016 m. nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje laimėta III vieta,
tarptautinėje konferencijoje ,,Laimingas vaikas – sveikas ir saugus“ – padėka už informatyviausią
pristatymą miesto Pasakininkų konkurse ,,Vieną kartą" – nugalėtojo diplomas, 49-ojoje Lietuvos
mokinių biologijos olimpiadoje (miesto etape) – II vieta, 26-ojoje Lietuvos mokinių istorijos
olimpiadoje (miesto etape) - III vieta, Lietuvos mokinių meninio sakitymo konkurse (miesto etape –
III vieta, tarpmokyklinio projekto ,,Balys Sruoga XXI a. žmogaus akimis: gyvenimas ir
kūryba“ skaitovų konkurse – III vieta, tarpmokykliname antikos kultūros konkurse ,,Veni, vidi,
vici“ – III vieta, Klaipėdos mokinių sporto žaidynių ,,Mero taurė“ tinklinio varžybose – I vieta ir kt.
2.4. Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. 2016 m.
sukomplektuota 13 klasių, mokėsi 337 mokiniai, iš jų I–II klasėse – 169, III–IV klasėse – 168
mokinių. 12 mokinių buvo mokomi pavienio mokymosi forma, nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdu. 25 mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (iš jų 7 – judesio ir
padėties sutrikimus), teikta švietimo pagalba. Socialiai remiami 19 mokinių.
3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą:
3.1. 2016 m. informacija apie gimnazijos veiklą buvo skelbta gimnazijos interneto svetainėje,
socialinio tinklo Facebook gimnazijos paskyroje, informaciniuose stenduose, dienraščių „Klaipėda“,
„Vakarų ekspresas“ straipsniuose, regioninės televizijos „Balticum TV“ laidose. Gimnazistų taryba
viešino informaciją apie lyderystės ugdymo prielaidas gimnazijoje. Stiprinant informacinę pagalbą
gimnazijoje, paruošti nauji lankstinukai I kl. mokiniams ir jų tėveliams, atnaujinti ir papildyti
informaciniai lankstinukai mokytojams ir tėvams: „Kur kreiptis pagalbos ir gauti informacijos mūsų
gimnazijoje ir mieste“, „Individualaus ugdymo plano sudarymas“, „Kaip mokytojas gali padėti
mokiniams, kai egzaminai jau visai arti“ ir kt.
Mokytojai ir gimnazijos vadovai vedė metodinius seminarus miesto ir šalies pedagogams,
dalinosi patirtimi konferencijose, Baltijos gimnazijos ir M. Mažvydo progimnazijos mokytojų
metodinio renginio metu. Gimnazijos sėkmės istorijos pristatytos stendiniuose pranešimuose
nacionalinėje mokslinėje konferencijoje “Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“ bei
tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir
lūkesčių“ ir kt. Organizuota XXVI Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (šalies etapas).
2016 m. gimnazijos bendruomenė tęsė dalyvavimą tarptautiniame integruoto prancūzų
kalbos mokymo projekte „EMILE klasė“ bei tarptautiniame eTwinning projekte ,,Young Business
(English) Venture", ,,Ten kur jūra barsto gintarą“ ir kt.
3.2. 2016 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyti tokie gimnazijos
stiprieji veiklos aspektai: mokyklos atvirumas ir svetingumas, dalykų ryšiai ir integracija, lyderystė
mokykloje. 2016 m. buvo tobulinama: išmokimo stebėjimas bei atskirų mokinių pažanga. Veiklos
kokybės įsivertinimo rezultatai aptarti bendruomenės susirinkimuose.
3.3. 2015 m. užtikrintas gimnazijos funkcionavimas, tikslingai organizuota ugdomoji veikla,
laiku parengti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai (2016–2017 m. m. ugdymo planas,
2016 m. veiklos planas), vykdyti bendri ir klasių tėvų susirinkimai, atvirų durų dienos, tirti ir
analizuoti veiklos rezultatai, mokinių mokymosi pasiekimai (pusmečių ir mokslo metų pabaigoje),
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai.
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2016 m. mokiniams teikta kryptinga ir profesionali pedagoginė, psichologinė, socialinė,
informacinė pagalba: mokiniai supažindinti su dalykų ir modulių programomis, vidurinio ugdymo
programa ir galimi mokinių pasirinkimai pristatyti II klasių mokinių ir jų tėvų
susirinkimuose, būsimiems III klasių mokiniams sudaryti individualūs ugdymo planai ir
tvarkaraščiai, numatyta tvarka individualiems planams ir tvarkaraščiams keisti pusmečių ir mokslo
metų pabaigoje. Sudarant individualų mokymosi planą, orientuotasi į tolesnę vaiko mokymosi
kryptį ir profesinę karjerą.
Praėjusiais metais sėkmingai vykdytos priemonės, užtikrinančios bendruomenės narių
saugumą ir žalingų įpročių prevenciją: organizuotos akcijos „Savaitė be patyčių“, Tolerancijos
diena, organizuoti renginiai pasaulinei kovos prieš AIDS dienai paminėti ir kt., mokiniams vyko
paskaitos žalingų įpročių prevencijos tema, organizuoti grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programas, tyrimas „Atvykusių iš kitų mokyklų mokinių (naujokų)
adaptacija ir saugumas“. Tyrimo rezultatai aptarti, išvados ir pasiūlymai pateikti gimnazijos
bendruomenei.
3.4. 2016 m. gimnazijoje dirbo 47 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 4 atestuoti eksperto, 18
mokytojo metodininko, 14 vyresniojo mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms. Gimnazijai
vadovauja profesionali vadybinė komanda.
2016 m. įrengta šokių klasė, skaitykla – biblioteka perkelta į naujas suremontuotas patalpas,
atnaujintas aktų salės parketas, pagaminti nauji laiptai į sceną, atliktas dviejų administracijos, anglų
kalbos, fizikos kabinetų remontas, patalpos prie sporto salės kapitalinis remontas, sanitariniuose
mazguose įrengti 7 pisuarai. Perdažytos centrinio koridoriaus sienos, I aukšto kabinetų durys.
Pagaminti jauni užrašai ant visų kabinetų durų. Įsigyta sportinio inventoriaus, mokymo priemonių,
vadovėlių bei IKT priemonių. Gimnazijai išduotas naujas Leidimas – higienos pasas Nr. LHP.3-210
(buvo pasibaigęs leidimas).
Iš viso gimnazijoje kompiuterizuotos 128 darbo vietos, iš jų – 27 informacinių technologijų
klasėse, 10 administracijos, 63 mokomuosiuose kabinetuose, 14 bibliotekoje ir skaitykloje, 4
judėjimo negalią turinčių mokinių poilsio kambaryje, 10 specialistų ir kitose gimnazijos patalpose,
veikia 1 fakso aparatas, 6 laidinės telefono linijos. Visi gimnazijos kompiuteriai prijungti prie
internetinio LITNET ryšio, veikia gimnazijos internetinė svetainė, socialinė Facebook paskyra,
įdiegtas elektroninis dienynas. Gimnazijos bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei
kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas.
4. Problemos:
4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių: 1) mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija bei tėvų
įsitraukimas į gimnazijos veiklas; 2) nepakankamas dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose
projektuose, programose.
4.2. 2016 m. kontroliuojančios institucijos gimnazijoje tikrino maitinimo, mokymo
organizavimo, mokinių saugumo užtikrinimo, sveikatos normų reikalavimų vykdymą. Atskiri
pažymose (aktuose) išvardinti trūkumai pašalinti.
Direktorė

Vitalija Grybauskienė

