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Klaipėdos Baltijos gimnazijos tarybos
posėdžio 2018 m. vasario 15 d. protokoliniu
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KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. vasario 15 d.
Klaipėda
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Klaipėdos Baltijos gimnazija (toliau – gimnazija) – savivaldybės biudžetinė įstaiga,
kurios adresas – Baltijos pr. 51, 94127 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 34 59 20, el. p.
rastine@baltijosgimnazija.lt;
1.2. įstaigos direktorė – Vitalija Grybauskienė, kurios bendrasis stažas – 49 metai,
vadybinis stažas – 40 metų;
1.3. darbuotojų skaičius:
Įstaigos vadovai
Specialistai (pedagoginiai
Kiti D lygio darbuotojai
(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių,
ir nepedagoginiai
(darbininkai, valytojai,
poskyrių, padalinių vadovai)
darbuotojai)
budėtojai ir kt.)
4
52
12
1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių):
Adresas
Plotas (m2)
Baltijos pr. 51, 94127 Klaipėda
4848,7
1.5. biudžetas (patvirtintas planas):
Finansavimo šaltiniai
Lėšos (tūkst. Eur)
2016 m.
2017 m.
Savivaldybės biudžetas
215,6
233,3
Specialioji tikslinė dotacija
606,3
578,5
Įstaigos gautos pajamos
3,6
5,6
ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai,
0,2
17,6
kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)
Labdara, parama, 2% GM ir kt.
3,2
2,9
Iš viso
828,9
837,9
2. Įstaigos veiklos rezultatai:
2.1. 2017 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir
pasiekti rezultatai:
1. Tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą
1.1. Uždavinys – laiduoti ugdymo programų įvairovę
Priemonės
Rezultato
Pasiekti rezultatai
vertinimo
kriterijai
1.1.1. Ugdymo proceso
užtikrinimas
1.1.2. Pagrindinio ugdymo
programos II dalies ir
vidurinio ugdymo
programų įgyvendinimas
1.1.3. Nuotolinio
mokymo(si) įgyvendinimas

Mokosi 350
mokinių, vykdo
pedagoginiai
darbuotojai (55,0
etatai)
Mokosi 10
mokinių

2017-09-01 duomenimis mokėsi 300 mokinių,
suformuota 12 klasių, iš jų 6 I–II klasės (152
mokiniai) ir 6 III–IV klasės (148 mokiniai).
Pagrindinio (II dalies) ir akredituotą vidurinio
ugdymo bei neformaliojo švietimo programas
įgyvendino 42 pedagogai (59,5 etatai)
Nuotoliniu mokymosi būdu mokėsi 10 mokinių
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1.1.4. Mokinių pažinimo,
ugdymosi ir saviraiškos
poreikių tenkinimas

Dalyvavo 201 mokinys (67 %, 2016 m. – 66,1
%) 14 neformaliojo švietimo programų
(pilietiškumo, meninės pakraipos, sporto, kalbų,
kt.). Programas vykdė 11 pedagogų. Laimėtas
finansavimas
Erasmus+KA2
partnerystės
projektui (21,75 tūkst. Eur), kuriame tiesiogiai
dalyvaus 30 mokinių, organizuotos
visų
bendrojo ugdymo dalykų olimpiados, 6
socialinės akcijos, dalyvauta 32 konkursuose,
renginiuose, projektuose gimnazijos, miesto,
šalies ir tarptautiniu lygmeniu. Mokinių
apklausos duomenimis, tenkinti 95 % jų
saviraiškos poreikių
1.1.5. Kryptingo meninio
Užimta 90
Dėl pasikeitusių finansavimo iš savivaldybės
ugdymo programos
mokinių,
biudžeto principų programos vykdymui lėšų
„Etiudai“ įgyvendinimas
nustatyti 8
nebuvo skirta, todėl programa nebuvo
pedagogų etatai
įgyvendinama
1.1.6. Darbuotojų
Tobulina
85 % pedagogų kvalifikaciją tobulino 5 ir
kvalifikacijos tobulinimas
kvalifikacija 5
daugiau dienų per metus. Visiems pedagogams
ir atestacijos vykdymas
dienas per metus, organizuoti 2 seminarai (,,Asmenybės brandos,
atestuoti 3
socialinės raidos ir mokinių pasiekimų
pedagogai
individualios pažangos vertinimas pamokoje“,
,,Kiekvienas mokytojas turi būti ir aktorius“).
Pedagogai plačiai skleidė gerąją patirtį (vesti 7
autoriniai seminarai, pristatyti 6 pranešimai
konferencijose, parengta stažuotės programa
pagal projektą ,,Samsung mokykla ateičiai“).
Laimėtas
finansavimas
Erasmus+KA1
kvalifikacijos tobulinimo projektui ,,IGNITE“
(18,0 tūkst. Eur), kuriame dalyvaus 9 mokytojai.
Aukštesnę kvalifikacinę kategoriją (metodininko)
įgijo 2 mokytojai
1.2. Uždavinys – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui ir švietimo pagalbai
1.2.1. Kokybiško
Maitinta 350
Sudaryta galimybė maitintis visiems (300)
maitinimo organizavimas
mokinių, iš jų 25 mokiniams, nemokamas maitinimas skirtas 19
nemokamai
mokinių teisės aktų nustatyta tvarka
1.2.2. Specialiosios
Pagalba teikta
Ugdyti 29 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
pedagoginės, specialiosios, 350 mokinių,
mokiniai, iš jų 23 mokyti pagal pritaikytas, 2
psichologinės, socialinės
vykdė specialistai pagal individualizuotas programas. Fiksuota 411
pedagoginės, informacinės (4,0 etatai)
pokalbių bei konsultacijų mokiniams, tėvams ir
pagalbos mokiniams
pedagogams, iš jų 16 su specialiuoju pedagogu,
teikimas
185 su psichologu, 210 su socialiniu pedagogu.
Nustatyti 4 švietimo pagalbos specialistų etatai.
Per metus įvyko 14 vaiko gerovės komisijos
posėdžių, organizuota 19 ugdymo karjerai, 19
žalingų įpročių prevencijos renginių
1.2.3. Aprūpinimas
Skirta 20 mokinių Mokinio reikmenimis aprūpinta 12 mokinių
mokinio reikmenimis
teisės aktų nustatyta tvarka
1.2.4. Mokinių pavežėjimo Vežiota 12
Gimnazijos mokykliniu autobusu vežioti 4
organizavimas
mokinių
mokiniai, važiavimo išlaidos kompensuotos 4
mokiniams teisės aktų nustatyta tvarka
Dalyvauja 230
mokinių
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1.3. Uždavinys – užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką
1.3.1. Aplinkos
Nustatyti 21,25
17 aptarnaujančio personalo darbuotojai (18,25
funkcionavimo
etato
etato)
užtikrina
gimnazijos
aplinkos
užtikrinimas
aptarnaujančio
funkcionavimą. Per metus įsigyta žolės pjovimo
personalo
mašina, pano centriniame koridoriuje (0,9 tūkst.
darbuotojų
Eur), mokykliniai baldai 3 kabinetams (1,9 tūkst.
Eur), roletai (2,5 tūkst. Eur), televizorius į fojė,
pakeistos 3 mokyklinės lentos (0,48 tūkst. Eur),
18 kėdžių valgyklai. Sumontuoti 5 veidrodžiai
centriniame koridoriuje (0,2 tūkst. Eur),
gimnazijos lėšomis įrengtos 28 spintelės
mokiniams, 8 nauji suoliukai vidiniame
kiemelyje
1.3.2. Aprūpinimas
Įsigyti 383 vnt.
Įsigyti 6 kompiuteriai, 4 demonstraciniai ekranai,
ugdymo priemonėmis
priemonių
1 demonstracinis stalas (213,0 Eur), 3D
spausdintuvas (999,46 Eur), mikroskopų rinkinys
(5,0 tūkst. Eur), treniruokliai judėjimo negalią
turintiems mokiniams (377,83 Eur.), vadovėliai
(4,0 tūkst. Eur), 120 egz. 79 pavadinimų grožinė
literatūra (1,0 tūkst. Eur). Bendradarbiaujant su
Kauno technologijos universitetu gauti 3
interaktyvūs plakatai
2. Tikslas – gerinti gimnazijos materialinę bazę
2.1. Uždavinys – vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus
Priemonės
Rezultato
Pasiekti rezultatai
vertinimo
kriterijai
2.1.1. Elektros instaliacijos Pakeista 5
Pakeisti šviestuvai 12 kabinetų už 4,2 tūkst. Eur
kabinetuose keitimas
kabinetuose
2.1.2. Cokolio remontas
Suremontuota
Šiems darbams nebuvo skirta savivaldybės
200 kv. m. ploto
biudžeto lėšų
2.1.3. Pastato sienų
Apšiltinta 500 kv.
apšiltinimas
m. sienų
2.2. Uždavinys – pritaikyti patalpas švietimo reikmėms
2.2.1. Pasiruošimas
Suremontuota
Atlikta remonto darbų už 30,8 tūkst. Eur
naujiems mokslo metams
200 kv. m. ploto
(perdažytos II–III aukšto ir administracinio
korpuso kabinetų durys, sienos, palangės,
pakeistos visų kabinetų pavadinimų lentelės,
atliktas dušų kabinų prie sporto salės kapitalinis
remontas)
2.2.2. Kabinetų grindų
Atnaujinta 1
Pilnai suremontuotas mokinių tarybos ir 6
dangų atnaujinimas
kabinete
mokomieji kabinetai, atliktas aktų salės
einamasis remontas (19,8 tūkst. Eur)
2.2.3. Sporto salės
Pakeista 1
Pakeistos visos apšvietimo lempos sporto salėje,
apšvietimo atnaujinimas
patalpoje
įrengti apsauginiai lempų skydai.
2.2.4. Lifto į aktų salę
Įrengtas 1 liftas
Šiems darbams nebuvo skirta savivaldybės
įrengimas
biudžeto lėšų
2.2. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai:
2017 m. mokiniams siūlyti 7 pasirenkamieji dalykai, 3 dalykų moduliai, dalyvauta 6
tarptautiniuose projektuose, 6 respublikiniuose konkursuose ir kituose miesto pažintiniuose,
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edukaciniuose, mokinių saviraiškos renginiuose. Parengta inžinerinio ugdymo specializuotos
krypties programos įgyvendinimo gimnazijoje strategija. Vidurinį išsilavinimą įgijo 98 %
abiturientų (2016 m. – 95 %). Valstybinių brandos egzaminų įvertinimus, aukštesnius už 86 balus,
gavo 14 % abiturientų. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 98 % mokinių. Šalies ir miesto dalykinėse
olimpiadose, konkursuose mokiniai pelnė 17 prizinių vietų (2016 m. – 14). Sustiprinta tėvų
įsitraukimo į ugdymo procesą sritis. Gimnazistai kartu su tėvais dalyvavo miesto pilietinėje
akcijoje ,,Tėvai mokykloje“, organizuotos „Kitokios Tėvų pamokos“, diskusija ,,Gimnazija šiandien
ir rytoj“, įkurtas Tėvų klubas ir kita.
3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.
3.1. Vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais:
2017 m. bendruomenė įsivertino veiklos kokybę gimnazijos–mokinio pasiekimų ir
pažangos bei bendradarbiavimo su tėvais srityse. Nustatyta, kad išaugo mokinių mokymosi
motyvacija, tarpusavio bendradarbiavimas, kad jie gimnazijoje jaučiasi saugūs. Praėjusiais metais
pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos
pramoninkų asociacija, Klaipėdos universitetu, tęstas glaudus bendradarbiavimas su Klaipėdos M.
Mažvydo progimnazija (vykdyta mokytojų metodinė popietė, gimnazistų prisistatymai 8 klasių
mokiniams, jų tėvams) ir kitomis miesto, šalies ir užsienio švietimo, mokslo, kultūros, socialinėje ir
vaiko teisių apsaugos srityse dirbančiomis institucijomis;
3.2. žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas:
2017 m. gimnazijoje dirbo 41 pedagogas, iš jų 4 atestuoti eksperto, 20 – mokytojo
metodininko, 8 – vyresniojo mokytojo, 9 – mokytojo kvalifikacijos kategorijoms. Gimnazijos
direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui atestuoti I vadybinei kategorijai. Visų pedagogų
išsilavinimas buvo aukštasis, įgyta pedagogo kvalifikacija. Gimnazijos turtas naudotas ir juo
disponuota rūpestingai, siekta maksimaliai tenkinti bendruomenės poreikius. Lėšos valdytos
racionaliai ir tikslingai teisės aktų nustatyta tvarka. Visiems gimnazijos darbuotojams buvo mokėtos
priemokos už papildomus darbus, už ypatingai svarbių vienkartinių užduočių vykdymą
darbuotojams (98 %) buvo skirtos premijos.
4. Problemos:
4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:
Gimnazijoje sprendžiamos tokios su ugdymu susijusios problemos: 1) mažėjanti mokinių
mokymosi motyvacija ir tėvų įtaka vaikų auklėjimui; 2) padidėjęs mokytojų darbo krūvis ir
mokytojų trūkumas; 3) sumažėjęs mokinių skaičius gimnazijoje. Pagrindinė materialioji problemą –
pastato pamatų ir išorinių sienų renovacija;
4.2. kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas):
2017 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus specialistai gimnazijoje tikrino mokytojo padėjėjo teikiamos pagalbos integruotai
besimokantiems mokiniams efektyvumą, žmogaus saugos ugdymo programos įgyvendinimą, 4
brandos egzaminų ir 1 pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą ir vykdymą
(pažeidimų nenustatyta). LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės
politikos departamento specialistai vertino ūkio lėšų iš valstybės biudžeto panaudojimą (pažeidimų
nenustatyta).
5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.
2018 m. gimnazijos veiklos prioritetas – inžinerinio ugdymo specializuotos krypties
programos integravimas į gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykų bendrąjį turinį.
Direktorė

Vitalija Grybauskienė

