
 
 

 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS  

DIREKTORĖS ELENOS KNYZAITĖS  

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Nr.   

Klaipėda 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

       

            Klaipėdos „Medeinės“ mokykla (toliau – Mokykla) įgyvendina pradinio, pagrindinio, so-

cialinių įgūdžių ugdymo (toliau– SĮU), neformalaus švietimo individualizuotas ugdymo progra-

mas.  2021 m. rugsėjo 01 d. duomenimis mokykloje pradėti ugdyti 136 mokiniai (2020 m. – 137) 

Iš 136 mokinių –  34 mokiniai 1–4 klasėse, 50 mokinių – 5–8 klasėse, 29 mokiniai –  9–10 

klasėse, 23 mokiniai – SĮU klasėse. Dirbo 40 pedagogų (35,4 etato) ir 54 nepedagoginiai dar-

buotojai (41,6 etato). 

           Praėjusiais metais mokykla veikė vadovaudamasi 2021 – 2023 m. strateginiu planu (toliau 

– Strateginis planas) ir 2021 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Mokyklos bendruomenė 

2021 m. iškėlė šias prioritetines veiklos kryptis:  profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo 

tobulinimas/gilinimas,  mokinių pasiekimų ir švietimo pagalbos individualizavimas, duomenų 

analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės 

partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Siekta tokio strateginio tikslo: užtikrinti aukštą švietimo 

paslaugų kokybę ir prieinamumą didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems moki-

niams (toliau – SPM), plėtojant švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas. Strateginiame ir 

Veiklos planuose buvo iškelti konkretūs veiklos tikslai ir uždaviniai, numatytos pamatuotos prie-

monės laukiamam rezultatui pasiekti. 

           Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą mokiniams, mokyklos veikla buvo orientuojama į pradinio, pagrindinio, SĮU bei 

neformaliojo mokinių švietimo individualizuotų programų kokybės užtikrinimą 136 mokiniams, 

turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių. Tikslams pasiekti buvo vykdyti keturi 

Veiklos plano uždaviniai: 

           - įgyvendinant pirmąjį uždavinį – laiduoti individualizuotų ugdymo(si) programų įvairovę 

- teikiant papildomas paslaugas buvo įgyvendintas ugdymo(si) proceso kokybiškumas ir ug-

dymo(si) aplinkos užtikrinimas 136 mokiniams: teikiant specialiąją pedagoginę (40 pedagogų), 

medicininę (2 bendrosios praktikos slaugytojos), psichologinę pagalbą (2 psichologai). Teikiant 

papildomas paslaugas buvo užtikrinamos 4 kartų maitinimo paslaugos 125 mokiniams, pavėžė-

jimo paslaugos 98 mokiniams (2020 m. – 98 mokiniams), apgyvendinimo paslaugos 30  –  mo-

kinių. Teikiamų paslaugų kokybė pagerėjo, nes buvo atnaujintos edukacinės aplinkos 8 patal-

pose, pakeistos grindų dangos (250 m²), įsigyta kompiuterinės įrangos už 5000 Eur. Darbuotojų, 

teikiančių papildomas paslaugas SPM, išliko stabilus. 

           - įgyvendinant antrąjį uždavinį – sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius 

ugdymo(si) būdus netradicinėse aplinkose – buvo organizuoti edukaciniai užsiėmimai miesto 

viešose erdvėse: bibliotekose (5), muziejuose (6), aikštėse (3), sporto salėse (8), organizuotos 

edukacinės išvykos į respublikos miestus (5): Druskininkus, Kėdainius, Kauną, Vilnių, Panevėžį. 

Iš viso organizuoti 27 renginiai netradicinėse ugdymo(si) erdvėse (2020 m.– 25). Vykdomas ne-

formalus švietimas ir sporto mokyklose. Mokiniai įgijo pažinimo, pilietiškumo, komunikavimo, 

skaitmeninio raštingumo kompetencijų – savarankiškumo lygis pakilo nuo 54 % iki 67 %. Vyko 

aktyvus mokytojų bendradarbiavimas su išoriniais partneriais (100%). 

           - įgyvendinant trečiąjį uždavinį – plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugų tei-

kimą mokykloje, mieste, rajone. Organizuoti šie renginiai: respublikinis konkursas „Kūrybinės 
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metodinės priemonės dirbant su SPM“, metodiniai seminarai Kelmės, Žagarės, Kauno pedago-

gams „Bendrųjų programų atnaujinimas dirbant su SPM“, mokytojai ir pagalbos mokiniui spe-

cialistai skaitė pranešimus miesto pedagogams, kaip individualizuoti ugdymą dirbant su SPM, 

vyko pedagoginės gerosios patirties sklaida, kaip organizuoti individualizuotą ugdymą dirbant 

su skaitmeninėmis programomis. Mokykla parengė 15 gerosios patirties sklaidos renginių. Dar-

buotojų  kvalifikacijai skirtos lėšos – 1100 Eur –  įsisavintos 100 % (2020 m. – 1500 Eur). 

            - įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo 

kultūrą ir tradicijas – buvo organizuoti ir pravesti renginiai, kurie stiprina bendradarbiavimo kul-

tūrą ir tradicijas, skirti mokinių patriotiškumo ir visuomeniškumo lavinimui domintis Lietuvos 

tautos istorija (12); kalendorinėms šventėms paminėti (15); mokyklos tradicijoms puoselėti (8).  

Renginiai organizuoti visai mokyklos bendruomenei, aktyviai dalyvaujant mokinių tėvams ir so-

cialiniams partneriams. Kiekvieno renginio sklaida vyko socialiniuose tinkluose, miesto ir res-

publikinėje spaudoje, supažindinant visuomenę su mokyklos veikla. 

             Siekiant antrojo Strateginio plano tikslo, mokyklos veikla buvo orientuojama į švietimo 

pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione. Tikslui pasiekti buvo plėtojama 

metodinio kabineto, teikiančio individualizuotą konsultacinę pagalbą, veikla: metodinių priemo-

nių įsigijimui, 15 mokytojų konsultantų  teikė metodinę pagalbą mokinių tėvams, miesto bei 

respublikos pedagogams. Mokytojai konsultantai 2021 m.  pravedė 14 paskaitų bendrojo lavi-

nimo mokyklų pedagogams, tėvams, aukštųjų mokyklų dėstytojams apie SPM individualizuotą 

ugdymą. Mokykla įsigijo individualizuotų ugdymo priemonių už 7100 Eur (2500 Eur daugiau, 

negu 2020 m.). 

             2021 m. Mokyklos finansinė situacija buvo tokia: 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas (pa-

tikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas 

(SB) 

 

10100,00 

 

9703,53 

 

96,1% 

Neįvykdyta, nes 

nemokamam mai-

tinimui buvo sup-

lanuota daugiau 

asignavimų negu 

pagal faktą pri-

reikė 

Specialioji 

tikslinė dota-

cija (VB) 

 

1812613,00 

 

1811818,92 

 

99,9 % 

 

Įstaigos gau-

tos pajamos 

(surinkta pa-

jamų SP), iš 

jų: 

 

 

22500,00 

 

 

18468,16 

 

 

82% 

Planavome su-

rinkti daugiau pa-

jamų, negu faktiš-

kai buvo maiti-

nama mokinių 

Pajamų išlai-

dos (SP) 

22500,00 18468,16 82% Planavome su-

rinkti daugiau pa-

jamų, negu faktiš-

kai buvo maiti-

nama mokinių 

Projektų fi-

nansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos 

(parama 2 % 

GM ir kt.) 

 

 

4531,59 

 

4531,59 

 

100% 

 

Iš viso 1849744,59 1844522,22 99,7% 
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansa-

vimo šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

 

 

 4992,42 

             

             Atlikti patikrinimai, auditai. Tikrinusių institucijų išvados. 

2021 m. gegužės 13 d. planinis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimas 

–  rasti smulkūs trūkumai pašalinti. 

2021 m. birželio 18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos patikrinimas (ge-

sintuvai) – trūkumų nerasta. 

2021 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos Visuomenės sveikatos biuro aplinkos ištyrimas dėl 

narkotinių medžiagų – narkotinių medžiagų nerasta. 

         2021 m. Mokykloje liko neišspręstos šios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos 

(sąlygotos vidaus ir išorės faktorių): neišnaudotos bendradarbiavimo su šeimomis galimybės; 

pasyvus dalies šeimų dalyvavimas mokyklos veikloje, mokinių  skaičiaus mažėjimas mokykloje, 

neigiamų socialinių reiškinių egzistavimas (emigracija, didėjantis visuomenės agresyvumas, be-

darbystė, tėvų abejingumas savo vaikų poreikiams bei problemoms); didelė mokyklos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų kaita; didėjantis vidutinis darbuotojų amžius. 

 
 

Metų užduotys (to-

liau – užduotys) 

Siektini rezulta-

tai 

Rezultatų vertinimo ro-

dikliai (kuriais vadovau-

jantis vertinama, ar nus-

tatytos užduotys įvykdy-

tos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai % 

1.1. Pasiruošti dirbti 

pagal atnaujinto ug-

dymo turinio Bend-

rąsias  programas 

(toliau-BP). 

1.Pasiruošta 

darbui su specia-

liųjų ugdymo(si) 

poreikių turin-

čiais mokiniais 

(toliau-SPM) pa-

gal atnaujinto ug-

dymo turinio BP. 

1. Suburta atnaujinto ug-

dymo turinio įgyvendi-

nimo ir koordinavimo ko-

manda mokykloje (iki 

2021 m. balandžio mėn. 

01 d.). 

2. 100 % pedagogų ir pa-

galbos mokiniui specia-

listų, kurie dirbs pagal at-

naujintas BP, patobulino 

dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas semina-

ruose, mokymuose pagal 

atnaujintų BP reikalavi-

mus (iki 2021 m. gruo-

džio 20 d.). 

3. Pedagogai ir pagalbos 

mokiniui specialistai pa-

rengs ir pakoreguos indi-

vidualius ugdymo planus 

atsižvelgdami į atnaujintų 

 



3 

 

BP reikalavimus (iki 2021 

m. rugsėjo 01 d.). 

1.2. Pagerinti  moki-

nių ugdymo(si) sąly-

gas atnaujinant in-

formacines komuni-

kacines technologi-

jas (IKT). 

 1.Pagerintos ug-

dymo sąlygos į-

diegus IKT, su-

darys galimybę 

didesniam SPM 

skaičiui įgyti 

skaitmeninio raš-

tingumo įgū-

džius. 

1. Įrengta išmanioji klasė 

(iki 2021m. gruodžio 15 

d.).  

 

 

 

2. Įsigyta skaitmeninių 

programų, skirtų SPM ug-

dymui (iki 2021 m. lapk-

ričio 30d.). 

 

 

 

 

 

3. Modernizuota IKT ma-

terialinė bei skaitmeninė 

ugdymo aplinka siekiant 

ją panaudoti įvairiapusiš-

kam mokinių ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 80% SPM turi skaitme-

ninio raštingumo įgūdžių. 

1. Iki 2021-11-10   įreng-

tos trys  išmaniosios kla-

sės, pritaikytos dirbti nuo-

toliniu būdu mokiniams, 

turintiems didelių ir labai 

didelių SP (2021-11-11 

darbų priėmimo aktas 

Nr.7). 

2. Įsigytos 42  licencijuo-

tos  skaitmeninės progra-

mos (Rechacom, Mokinu-

kai.lt). Sudarytos sąlygos 

mokytojo - mokinio ko-

munikacijai link interak-

tyvumo; nuo mechaninio 

mokymo link atradimo; 

nuo visų mokinių mata-

vimo vienu matu link in-

dividualių, lanksčių me-

todų taikymo.  
 

3. Modernizuojant IKT 

materialinę bei skaitme-

ninę aplinką buvo įsigyta 

10 kompiuterių bei moni-

torių. 2021 balandžio mė-

nesį buvo atliktas mano  

inicijuotas tyrimas ,,Dėl 

mokinių kompiuterinio 

raštingumo lygio nusta-

tymo“. Rezultatai aptarti 

Mokytojų tarybos posė-

dyje (2021-06-14 pro-

toklo Nr.2.). 

4. 2021 m. balandžio mė-

nesį atlikus mokinių, mo-

kytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų  apklausas, 

nustatyta,  kad 87 % mo-

kinių turi individuali-

zuoto  lygio skaitmeninio 

raštingumo įgūdžius.  

1.3.Tobulinti moki-

nių  socialinius-emo-

cinius įgūdžius  ne-

formalaus ugdymo 

užsiėmimuose. 

1. Mokykloje pa-

rengtas ir įgyven-

dinamas mokinių 

socialinių-emo-

cinių įgūdžių to-

bulinimo mode-

lis neformalaus 

ugdymo užsiėmi-

muose. 

1. 1. Mokykloje parengtas  

socialinių emocinių įgū-

džių tobulinimo  modelis 

stebint kiekvieno  moki-

nio asmeninę  pažangą 

(iki 2021 m. gruodžio 25 

d.). 

 

 

1.1. 2021 m. balandžio 

mėnesį atliktas tyrimas, 

nustatant mokinių sociali-

nių emocinių  kompeten-

cijų lygį, atsižvelgiant į 

individualius gebėjimus, 

rezultatai aptarti Moky-

tojų tarybos posėdyje 

(2021-08-30 protokolo 

Nr.4). 
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2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

 

3.  Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Atnaujinta lauko klasė, įrengiant individualizuotas 

SPM pritaikytas edukacines  erdves.  

Sudarytos sąlygos SPM ugdymo(si) 

veiklai Mokyklos kieme. 

3.2. Gerosios patirties plėtrai organizavau respubliki-

nius seminarus, kuriose pedagogai perteikė įgytas žinias 

kolegoms iš kitų mokyklų. Skaičiau pranešimą „Naujų, 

kompetencijomis grįstų, atnaujintų programų turinio 

koncepcija“ pristačiau  Klaipėdos „Medeinės“ mo-

kyklos veiklą, Kelmės, Žagarės specialiųjų mokyklų pe-

dagogams. 

Patobulintos 45 mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų  ugdymo(si) ap-

linkų kūrimo, dalyko turinio planavimo 

ir tobulinimo kompetencijos. 

3.3. Inicijavau ir kartu su socialiniais partneriais organi-

zavome  bei įvykdėme  akciją ,,Žvaigždučių vilties bė-

gimas 2021“ miesto ir respublikos SPM. 

Buvo sudarytos sąlygos Mokyklos 

bendruomenei aktyviai įsitraukti į pilie-

tinę ir sportinę veiklą, kurioje dalyvavo 

1500 mokinių. 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų verti-

nimo rodik-

liai (kuriais vado-

Pasiekti rezultatai ir jų ro-

dikliai % 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

2. 90% mokinių dalyvauja 

neformalaus ugdymo už-

siėmimuose.  

 

3. 50% mokinių įgyja rei-

kiamas socialines emoci-

nes kompetencijas. 

1.2. 2021 m. gruodžio  

mėnesį Metodinėje tary-

boje aptartas ir patvirtin-

tas  socialinių emocinių į-

gūdžių tobulinimo  mode-

lis stebint kiekvieno  mo-

kinio asmeninę  pažangą 

(2021-12-18 protokolo 

Nr.8). 

2. 2021 m. rugpjūčio mėn. 

patvirtinta 18 neforma-

laus ugdymo programų, 

kuriose dalyvauja 130 

mokinių (95 %), (5 %  

daugiau, negu 2020 m.). 

3. 95 %  mokinių, daly-

vaujančių neformalaus 

ugdymo užsiėmimuose  

įgijo socialines emocines 

kompetencijas (2021 m. 

spalio mėn. atlikto tyrimo 

rezultatai). 
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vaujantis verti-

nama, ar nustaty-

tos užduotys įvyk-

dytos) 

4.1. Pasiruošti dirbti 

pagal atnaujinto ug-

dymo turinio Bendrą-

sias  programas (toliau-

BP). 

Pasiruošta darbui su 

specialiųjų poreikių 

mokiniais (toliau-

SPM) pagal atnau-

jinto ugdymo turi-

nio BP. 

 

1. Suburta atnau-

jinto ugdymo turi-

nio įgyvendinimo 

ir koordinavimo 

komanda mo-

kykloje (iki 2021 

m. balandžio mėn. 

01 d.). 

2. 100 % pedagogų 

ir pagalbos moki-

niui specialistų, 

kurie dirbs pagal 

atnaujintas BP, pa-

tobulino dalykines 

ir bendrąsias kom-

petencijas semina-

ruose, mokymuose 

pagal atnaujintų 

BP reikalavimus 

(iki 2021 m. gruo-

džio 20 d.). 

 

 

3. Pedagogai ir pa-

galbos mokiniui 

specialistai pa-

rengs ir pakore-

guos individualius 

ugdymo planus at-

sižvelgiant į atnau-

jintų BP reikalavi-

mus (iki 2022 m. 

rugsėjo 01 d.). 

1. 2021-04-01 sudaryta ko-

ordinacinė mokytojų ko-

manda dėl BP atnaujinimo 

darbui su SP mokiniais 

(mokyklos direktoriaus įsa-

kymas Nr.V1A-53). 

 

 

 

2. 1. 2021-06-11 pedagogai 

ir pagalbos mokiniui spe-

cialistai (100 %) dalyvavo 

respublikiniame seminare 

,,Bendrojo ugdymo prog-

ramų atnaujinimas dirbant 

su SP mokiniais (mokyklos 

direktoriaus įsakymas Nr. 

P2A-72).  

2.2. 2021-10-07 mokytojai 

ir pagalbos mokiniui spe-

cialistai (100 %) dalyvavo 

metodinėje dienoje Kelmės 

specialiojoje mokykloje 

,,Naujų, kompetencijomis 

grįstų atnaujintų programų 

turinio koncepcija“. 

 

3. 90 % pedagogų ir pagal-

bos mokiniui specialistų 

parengė ir pakoregavo indi-

vidualius ugdymo planus, 

atsižvelgiant į atnaujintus 

BP reikalavimus, juos pris-

tatė metodinėse grupėse ir 

patvirtino Metodinėje tary-

boje (2021-08-30 protoko-

las Nr.5). 

 

  

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTI-

NIMAS 
  

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
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4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas atliekant funkcijas ir sie-

kiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETEN-

CIJŲ TOBULINIMAS 

  

      6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinka-

mas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo ro-

diklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus ver-

tinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodik-

lius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduočių neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodik-

lius 

Nepatenkina-

mai ☐ 

  

7.  Kompetencijos, kurias norėtųsi tobulinti 

8.1. Pokyčių valdymo kompetenciją. 

8.2. Komunikacinę kompetenciją užsienio kalba. 

 

  

8.    Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali tu-

rėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Mokyklos bendruomenės narių sergamumas, apribotos veiklos dėl karantininių priemonių. 

 

10.2. Finansinių išteklių stoka. 

 

10.3. Nepakankamos mokyklos darbuotojų  kompetencijos paskirtoms užduotims   įgyvendinti. 

 

  

V SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
  

9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

    

Mokyklos tarybos pirmininkas             __________             Edita Mickuvienė    __________ 

                                                                (parašas)                                     (data) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

                                                                     _________       Vytautas Grubliauskas     _______ 
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Klaipėdos miesto savivaldybės meras          (parašas)                        (data)         

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

  
Susipažinau: 

____________________                 __________                    _________________         ________ 

Direktorė                                              (parašas)                              Elena Knyzaitė           (data)  


