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I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos „Medeinės“ mokykla, adresas – Panevėţio g. 2, LT-92307 Klaipėda, 

telefonas/faksas - (846) 49 78 93, elektroninis adresas – klaipedosmedeine@gmail.com, 

specmokykla@gmail.com, svetainės adresas www.specmokykla.lt Ugdymas įstaigoje 

organizuojamas lietuvių ir rusų kalbomis.  

Klaipėdos „Medeinės“ mokykla (toliau-Mokykla), esanti Panevėţio 2, Klaipėdoje įsteigta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1979 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.86. Veiklą 

pradėjo 1979 m. rugsėjo 1 d., buvo pavadinta  „Klaipėdos 2- oji specialioji internatinė mokykla“, 

skirta lietuvių ir  tautinių maţumų vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, 

vykdanti našlaičių prieţiūrą.  Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos 2005 m. 

birţelio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1217 Mokyklai pakeistas pavadinimas į „Klaipėdos 2-oji 

specialioji mokykla“, nuo to laiko mokykla nevykdo našlaičių prieţiūros ir globos. Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2010 m. geguţės 27 d. sprendimu Nr. T2-143 Mokyklos savininko 

teises ir pareigas perėmė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Klaipėdos  miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birţelio 28 d. sprendimu Nr. T2-166 Mokykla pavadinta Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla. 

2013-2015 metų strateginis planas parengtas,  atsiţvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos 

bendruomenės poreikius. Mokykloje mokosi 81 ugdytiniai nuo 7-21 metų iš Klaipėdos miesto ir 

aplinkinių rajonų. Visi jie turi didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių: didelių specialiųjų 

ugdymo poreikių – 45; labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių – 36; iš jų: 44 su kompleksiniais 

sutrikimais (judėjimo negalia ir lėtiniais neurologiniais sutrikimais – 30; su regos sutrikimais – 5; su 

klausos sutrikimais – 2; su įvairiapusiais raidos sutrikimais 7), 65 iš jų yra socialiai remtini vaikai. 

  Mokykloje organizuojamas  maitinamas mokyklos valgykloje pagal patvirtintas normas ir 

įkainius. Maistą įstaigos virtuvėje gamina 3 virėjos. Kiekvienos dienos valgiaraščius sudaro 

visuomenės sveikatos prieţiūros specialistas- dietistas.  

Mokykla turi 1 mikroautobusą, vaikams, gyvenantiems toliau, kaip 3 km. nuo mokyklos 

arba judantiems funkciniuose veţimėliuose, pavėţėjimui organizuoti (32 mokiniai).  Sudaryta 

sutartis su įmone, kuri mikroautobusu veţa iš namų į mokyklą ir iš mokyklos į namus mokinius, 

turinčius intelektinę bei kompleksinę negalią (19 mokinių). 

 Mokykloje sukomplektuota 13 klasių, dirba 27 pedagogai: mokytojai - 7, vyresnieji 

mokytojai - 15, metodininkai - 4, neatestuotas mokytojas - 1, specialistų, kitų darbuotojų skaičius: 
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pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą (auklėtojai) – 5, pedagoginiai darbuotojai, 

teikiantys socialinę pagalbą (psichologas, socialinis pedagogas) - 2, nepedagoginiai darbuotojai, 

teikiantys pagalbą (bibliotekos vedėja, visuomenės sveikatos prieţiūros specialistas, mokytojų 

padėjėjai, techninių priemonių ir kompiuterių prieţiūros  inţinierius) -17 , kiti darbuotojai - 26. 

Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo 

individualizuota ar pritaikyta programa, pagrindinio  ugdymo programa, pagrindinio ugdymo 

individualizuota ar pritaikyta programa, socialinių įgūdţių ugdymo programa ir neformaliojo vaikų 

švietimo programos. Mokykloje yra bendrabutis, kuriame mokymosi dienomis gyvena 26 

ugdytiniai iš socialiai remtinų šeimų arba iš šeimų, gyvenančių  daugiau, kaip 3 kilometrai nuo 

mokyklos. Mokykloje yra 25,85 etato darbuotojų, išlaikomų iš ūkio lėšų ir 57,79 etato darbuotojų, 

išlaikomų iš mokinio krepšelio lėšų. Ugdymo procesą kuruoja 2 direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, dirbančios po 0,5 etato. 

 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2010-2011 mokslo metais ugdytiniams įteikti 8, 2011-2012 mokslo metais  2 pagrindinio 

ugdymo pasiekimų paţymėjimai. 

 2012 m.  strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo 

švietimo kokybės. Mokyklos veiklos prioritetai: ugdymo turinio orientavimas į mokinių 

kompetencijų ugdymą, saugaus ir sveiko mokinio ugdymas; metinis veiklos tikslas: uţtikrinti 

kokybišką specialiųjų poreikių mokinių ugdymą ir individualizuoti jo turinį pagal atnaujintas 

Bendrąsias programas. 

2012 m. rugsėjo mėn. suformuota 13 klasių komplektų, iš jų 8 specialiosios lavinamosios 

klasės, 4 specialiosios klasės, 1 socialinių įgūdţių ugdymo klasė. Komplektų skaičius palyginus su 

2011-2012 m. m. pasikeitė, tai yra padidėjo 1 komplektu, nes susiformavo pirmoji  specialioji 

lavinamoji klasė. 

2012 m. mokykloje dirbo 27 pedagogai. Mokyklos administracija – direktorė Elena 

Knyzaitė (I vadybinė kategorija), direktoriaus pavaduotojos ugdymui – Valentina Samuchova (II 

vadybinė kategorija) ir Tatjana Abramova (II vadybinė kategorija). Darbo staţą iki 10 metų turėjo 5 

mokytojai, daugiau nei 10 metų – 22 mokytojai. Mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 

4 mokytojai (Valentina Samuchova, Tatjana Abramova, Laima Naraškevičienė, 

Raimonda.Tiškienė), vyresniojo mokytojo – 15, mokytojo – 7, neatestuota 1 mokytoja.  

 Mokykloje organizuojamas platus spektras neformalaus ugdymo uţsiėmimų: meninio 

ugdymo, technologijų, sveikos gyvensenos, šviesos terapijos, dailės terapijos, keramikos, teatrinės 

veiklos, šokių.  Mokiniai aktyviai dalyvavo regiono ir šalies olimpiadose: Lietuvos specialiojo 

olimpinio komiteto organizuojamose futbolo, rudens kroso, sportinių estafečių  sporto 

čempionatuose, kuriose laimėtos prizinės vietos, Europos Specialiosios Olimpiados futbolo 

savaitėje uţimta 2 vieta, dalyvaudami Tarptautiniame  piešinių konkurse „Ţemės spalvos“ mokiniai 

uţėmė 1 vietą, dalyvaudami respublikiniame meno festivalyje „Gerumo sparnai“ mokiniai uţėmė 2 

vietą, dalyvaudami respublikiniuose renginiuose, skirtuose Tarptautinei ţmonių su negalia dienai 

paminėti mokiniai visada uţima pirmas vietas kvadrato ir krepšinio varţybose.  

Inicijuotas įsivertinimas, sudarant nuolat veikiančią Mokyklos koordinacinę vidaus audito 

grupę, kurios pateiktos išvados naudojamos mokyklos metinės veiklos programos rengime, 

aptariamos mokytojų tarybos posėdţiuose, atsiţvelgiama planuojant įvairias formalaus ir 

neformalaus ugdymo veiklas. Analizuojami ir teikiami pasiūlymai strateginio plano bei 

mokyklos veiklos programoms tobulinti. Pastaruoju metu mokyklos įsivertinimas vykdomas 

pagal 2009 m. kovo 30 d. ŠMM Nr. ISAK-607 pateiktas „Įsivertinimo rekomendacijas“. 

2012 m. atlikus platųjį auditą, pasirinkta giluminiam vertinimui 4-oji sritis „Pagalba 

mokiniui“, kuri įvertinta 3-iam lygiui. Gerai vertinamas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymas ir psichologinė, socialinė pagalba. Aktyviai bendradarbiaujant pedagogams, tėvams 

pagerėjo individualizuotų ugdymo programų kokybė, jos turinys, paţangos vertinimas, tikslų 



formulavimas tolimesnių uţdavinių įgyvendinimui. Komandiniu būdu paruoštos individualizuotos 

ugdymo programos suteikia galimybę nuosekliai siekti paţangos, atsiţvelgiant į specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikų galimybes. 

 

III. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

   Mokyklos  tikslas - gerinti įstaigos materialinę bazę bei uţtikrinti saugią ugdymo aplinką. 

Specialiosios mokyklos  nepakankamai finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų, nes jos teikia 

pagalbą  mokiniams, turintiems sunkių ir labai sunkių specialiųjų ugdymosi poreikių, jiems būtina 

įvairi specialistų pagalba, kurios mokinio krepšelio metodika nenumato. Todėl būtina išnaudoti ne 

tik Europos Sąjungos programų, bet ir Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų lėšas. 

Sėkmingam šių lėšų įsisavinimui reikia stiprinti dalyvavimą projektuose, plėsti darbo apimtis. Tai 

sudėtinga padaryti dėl maţo specialistų skaičiaus. Švietimo ir mokslo ministerija padeda steigėjams 

spręsti specialiųjų mokyklų finansavimo klausimus – kiekvienais metais tobulinama mokinio 

krepšelio metodika, didinamas jų finansavimo koeficientas. 

Informacijos kaupimas ir technologijų panaudojimas - svarbi specialiojo ugdymo dalis. 

Specialiosiose mokyklose naudojamos programos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių duomenų 

bazei. Gerėja aprūpinimas informacinėmis technologijomis ir gebėjimai jomis naudotis.  

Mokykla valdo perduotą patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės turtą – statinį, kuris 

skirtas kultūros ir švietimo reikmėms, bendras plotas  6259,74 kv.m, pajėgumas -156 ţmonės , 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema - dūmų detektoriai, vidaus gaisrinis vandentiekis 

nesuprojektuotas. Įrengta stacionari gaisro gesinimo sistema milteliniai gesinimo įrenginiai, įrengti 

gaisrą atskiriantys konstrukciniai elementai, įrengta vedinimo sistema: stoglangiai, paruošti 

evakuaciniai planai, avarinių išėjimų ţenklinimas, autonominiai dūmų signalizatoriai, dūmų 

šalinimo sistema - ventiliacija languose, duryse, stoglangiai. 

2009 m. rugsėjo 14 d. Mokykla renovuota, atlikti apšiltinimo darbai, pakeisti langai ir 

šildymo sistema. Atlikti darbai: pakeistos klasių grindų dangos, įrengti nuolydţiai prie pagrindinių 

įėjimų bei laiptinis keltuvas. 

Mokykloje yra  įrengti  trys  informacinių technologijų kabinetai, iš  kurių vienas pritaikytas 

mokiniams su labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, kuris įrengtas, vykdant Europos 

sąjungos finansuojamą projektą „Mokinių ugdymo sąlygų gerinimas“. Mokykloje yra 36 

kompiuteriai, skirti ugdymo procesui organizuoti, vienam vaikui tenka 2,2 kompiuterio. Viename iš 

ugdymo kabinetų įrengta interaktyvi lenta, pritaikyta vaikams su labai dideliais specialiais 

ugdymosi poreikiais. 

2011 m. rugsėjo 13 d. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras nurodė renovuoti sanitarinius 

įrenginius (dušus) prie sporto salės bei atnaujinti grindų dangą. 2011 m. gruodţio 12-25 d.  šis  

nurodymas buvo įvykdytas.  

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Kryptinga korekcinė pagalba. 

2. Medicininė prieţiūra. 

3.Saviraiškos poreikių uţtikrinimas turiningoje 

veikloje. 

4. Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje, 

tobulinant ugdymo procesą, panaudojant rėmėjų 

ir Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšas. 

5. Aukštas mokytojų kvalifikacijos lygis. 

6. Pritaikytos patalpos vaikams su ţymia negalia. 

7. Palanki geografinė aplinka. 

8. Gera mokinių pavėţėjimo sistema 

1. Komunikacinių ir reabilitacinių 

priemonių stoka. 

2. Nepakankamas tėvų dalyvavimas 

mokyklos gyvenime. 

3. Nepakankama pedagoginės patirties 

apibendrinimas ir sklaida; 

4. Nepakanka aptarnaujančiojo personalo 

vaikams su ţymia negalia. 

5. Mokymosi motyvacijos stoka 

 



Galimybės Grėsmės 

1. Valstybės, savivaldybės, rėmėjų  investicijos 

individualizuojant edukacinę aplinką. 

2. Mokytojų komandinis darbas ir aktyvus 

bendradarbiavimas, tobulinat individualizuotą 

ugdymo procesą. 

3. Aktyvių socialinių-kultūrinių ryšių plėtojimas 

su socialiniais partneriais, įgyvendinant mokinių 

socializaciją. 

 

1. Mokinių tėvų migracija į kitas šalis  

maţina pasitikėjimą valstybės valdymo 

politika. 

2. Neturinti tęstinumo specialiųjų ugdymo 

poreikių turinčių mokinių integracijos 

politika. 

3. Nepakankamas darbo uţmokestis 

atsiliepia darbuotojų motyvacijai. 

4. Nepakankant aptarnaujančio personalo, 

neuţtikrinamas mokinių saugumas. 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

VIZIJA   

 Mokykla sudarys palankiausias sąlygas puoselėti mokinio gebėjimus, lemiančius 

asmenybės visapusišką vystymą, jo integracijos į visuomenę sėkmę, sieks išugdyti asmenį, pajėgų 

savarankiškai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas. 

Mokykla tai - ugdymo, konsultavimo, metodinės pagalbos teikimo įstaiga, organizuojanti 

mokinių su dideliais ir labai dideliais specialiais ugdymosi poreikiais ugdymą, socialinę adaptaciją 

bei reabilitaciją.  

MISIJA  

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teiks kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias 

nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkins Klaipėdos miesto mokinių ugdymo poreikius pagal 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos ugdymo programas, sudarys lygias ugdymo galimybes ir sąlygas, 

racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius. 

 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant mokyklos vizijos suformuluoti mokyklos veiklos tikslai, uţdaviniai bei priemonės. Jie 

pateikiami atskirame priede (ţr. priedą); Tikslo įgyvendinimo paţanga matuojama pagal 1 lentelėje 

pateikiamus rezultato kriterijus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                                   1 lentelė 

 



Tikslo paţangos 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. 
 

749,3 732,2 732,2 732,2 

2. Darbuotojų pareigybių skaičius 

atitinka savivaldybės tarybos nustatytus 

normatyvus 

1403,9 1505,7 1505,7 1505,7 

3. Mokinių maitinimas organizuojamas, 

atsiţvelgiant į nustatytus normatyvus bei 

įkainius 

89,9 99,4 99,4 99,4 

4. Mokinių vaţiavimo išlaidos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

62,2 51,5 51,5 51,5 

5. Uţtikrinamas mokinių, lankančių 

įstaigą, aprūpinimas ugdymo 

priemonėms 

44,3 21,8 21,8 21,8 

   

  

   

                                           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: 2349,6 2410,6  2410,6 2410,6 

1.1. išlaidoms      

1.1.1. iš jų darbo uţmokesčiui 1403,9 1505,7  1505,7 1505,7 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti      

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 2349,6 2410,6  2410,6 2410,6 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 2063,4 2357,7  2357,7 2357,7 

2.1.1. Savivaldybės biudţetas, iš jo:      

2.1.1.1.  Savivaldybės biudţeto lėšos SB 7,3     

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos uţ 

atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

     

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos uţ 

atsitiktines paslaugas) SB(SPN) 

3,7 3,7  3,7 3,7 

2.1.1.4. Valstybės biudţeto specialiosios tikslinės dotacijos 

lėšos SB(VB) 

2052,4 2354,0  2354,0 2354,0 

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudţeto tarpusavio 

atsiskaitymų lėšos MK(K) 

     

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių uţ atvykusius 

mokinius SB(MK) 

     

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 286,2 52,9  52,9 52,9 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 286,2 52,9  52,9 52,9 

 



Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos 

direktoriaus 2013 m. ________ d. 

įsakymo Nr. __________ 

priedas 
 

MOKYKLOS 2013-2015 METŲ TIKSLŲ, UŢDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
 

Tikslas Uţdavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2013 2014 2015 

1.Uţtikrinti 

ugdymo 

programų 

įvairovę 

1.1. Laiduoti ugdymo 

programų įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

uţtikrinimas. 

 

Elena Knyzaitė, 

direktorė 

81 vaikas, 27 mokytojai, 

12 mokytojų padėjėjų 

1042,3 1042,3 1042,3 

2.2. Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

2.2.2.Specialiosios 

pedagoginės, 

psichologinės pedagoginės 

pagalbos teikimas 

Elena Knyzaitė, 

direktorė 

81 vaikas, 4 auklėtojai 

1 bibliotekininkas, 

1 socialinis pedagogas, 

1 psichologas 

271,9 271,9 271,9 

2.Vykdyti 

priemones, 

turinčias 

netiesioginės 

įtakos ugdymo 

procesui 
 

 

2.1. Teikti papildomas 

(apmokamas) paslaugas. 

 

2.1.1. Ugdymo ir kitų 

paslaugų (nuoma, 

netradicinės ugdymo 

programos ir kt.) teikimas 

Elena Knyzaitė, 

direktorė 

Išnuomoti 500 kv.m. 

mokyklos patalpų 

nepagrindinių uţsiėmimų 

metu  

3,7 3,7 73,7 

2.2.Vykdyti teisės aktų 

nustatytus higienos 

reikalavimus 

2.2.2. Grupių ir klasių 

grindų dangos 

atnaujinimas 

Elena Knyzaitė, 

direktorė 

Atnaujinti 200 kv.m. 

klasių grindų dangos 

143,4 143,4 143,4 

3.Gerinti 

įstaigos 

materialinę bazę 

bei uţtikrinti 

saugią ugdymo 

aplinką, 

 

3.1. Atnaujinti mokyklos 

materialinę bazę. 

 

3.1.1.Pasiruošimas 

naujiems mokslo metams, 

atsiţvelgiant į 

kontroliuojančių institucijų 

aktus, patalpų atnaujinimas 

(sienų, grindų daţai, 

santechninė įranga ir kt. 

priemonės), 

Virginija 

Jaugelavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Laiptinių remontas-200 

kv.m. 

330,5 330,5 330,5 

 3.1.2.Naujų grupių 

įrengimas, mokomųjų 

Virginija 

Jaugelavičienė, 

Suremontuoti 3 ugdymo 

klases, įsigyti  ugdymo 

290,4 290,4 290,4 



Tikslas Uţdavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2013 2014 2015 

kabinetų pritaikymas 

ugdomajai veiklai, kiemų 

ir privaţiavimų 

sutvarkymas. 

 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

klasėms būtino 

inventoriaus 

 3.1.3.Kokybiško 

maitinimo organizavimas 

Virginija 

Jaugelavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

81 vaikas 3 valgyklos 

darbuotojai. 

250,00 250,0 250,0 

 3.1.4.Mokinių pavėţėjimo 

uţtikrinimas 

Valentina 

Samuchova, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

81 vaikas,1 vairuotojas 78,4 78,4 78,4 

 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos    direktorius                                                    Elena Knyzaitė  

 

________________________________ 

 

 


