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KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos Vydūno gimnazijos (toliau – gimnazija) 2019–2021 metų strateginiame plane 

numatyto pirmojo tikslo – ugdyti mokinius pagal bendrojo ugdymo programas ir savitos pedagoginės 

sistemos elementus – pirmasis uždavinys – sudaryti sąlygas ugdyti vaikus pagal bendrojo ugdymo 

programas ir savitos pedagoginės sistemos elementus. 2019 metais gimnazijoje mokėsi 817 mokinių. 

Visi mokiniai dalyvavo Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementų 

įgyvendinimo veiklose ir neformaliojo švietimo programose, kurios sudaro galimybes gimnazijoje 

prasmingai užsiimti ir lavinti įvairius gebėjimus visą dieną (gimnazijoje greta bendrojo ugdymo 

vykdoma apie 60 neformaliojo švietimo programų). Gimnazijos pedagogai aktyviai dalyvauja, 

įgyvendinant ugdymo programas, pagal numatytus normatyvus ir turimas lėšas kelia kvalifikaciją, 

atestuojasi aukštesnėms kvalifikacinėms kategorijoms (2019 m. gimnazijoje dirbo 14 pedagogų, 

turinčių mokytojo, 21 – vyr. mokytojo, 32 – metodininko, 5 – eksperto kvalifikacijos kategorijas). 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui – gimnazijoje 

organizuojamas mokinių maitinimas, pavėžėjimas (nemokamas maitinimas teikiamas 18 mokinių, 

pavėžėjimas iki mokyklos – 20 mokinių). Gimnazijoje veikia pailgintos dienos grupė, kurią lanko 

visi pradinių klasių mokiniai, pedagoginę-psichologinę, profesinio konsultavimo pagalbą mokiniams 

teikia 5 specialistai (4,75 etato), nuo 2019 m. rugsėjo gimnazijoje dirba mokytojo padėjėja. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – užtikrinti sveiką ir saugią aplinką – 2019 m. iš naujo įrengti 2 

mokomieji kabinetai, informacinėmis technologijomis aprūpinta gamtos mokslų laboratorija, nuolat 

įsigyjamos šiuolaikiškos ugdymo priemonės.  

Įgyvendinant antrojo tikslo – gerinti gimnazijos materialinę bazę – pirmąjį uždavinį (užtikrinti 

mokomųjų erdvių atitikimą higienos normų reikalavimams), atnaujinti mokykliniai baldai 2 

kabinetams, sutvarkyta III aukšto ir aktų salės elektros instaliacija, atliktas einamasis remontas ir kiti 

darbai, reaguojant į tikrinančių institucijų reikalavimus. Aprūpinant ugdymo procesą, nupirkta 16 vnt. 

informacinių technologijų įrangos, kitos mokymo priemonės pirktos, panaudojant turimas lėšas pagal 

mokytojų paraiškas. Antrasis uždavinys – užtikrinti įstaigos teritorijos atitikimą ugdymo poreikiams 

– įgyvendintas suremontuojant gimnazijos kiemo nuotekų sistemą, sutvarkant gimnazijos teritorijoje 

augančius želdinius, parengus lauko klasės įrengimo gimnazijos kieme planą. 

Gimnazijos 2019 m. veiklos plane numatytas metų prioritetas – diegti Humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla sampratos elementus ugdymo procese; tikslas – skatinti ir stebėti individualią 

kiekvieno mokinio pažangą, taikant įvairias vertinimo ir mokymo formas. Šio tikslo siekta, 

įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo planą, parengtą pagal gimnazijos išorinio vertinimo 

ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Ugdymo procese akcentuotas mokinių individualios pažangos 

vertinimas, proceso diferencijavimas ir individualizavimas. Kryptingai dirbta su gabiaisiais 

mokiniais, aktyviai dalyvauta olimpiadose ir konkursuose.  

2019 metais vidurinį išsilavinimą įgijo 52 mokiniai. 6 mokiniai išlaikė egzaminus 100-kais 

(biologija – 1, matematika – 1, lietuvių kalba -2, anglų kalba -1, geografija -1). Sėkmingiausiai 

išlaikytas anglų kalbos valstybinis egzaminas: laikė 51 abiturientas, 66,6 % gavo 86–100 balų . 

Valstybinį geografijos brandos egzaminą 28,5 % mokinių išlaikė aukštesniuoju lygiu, informacinių 

technologijų egzaminą – 25 % mokinių.  

Analizuojant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo skirtingų vietovių ir mokyklų tipų 

mokinių pasiekimus, paaiškėjo, kad gimnazijos 2-ųjų, 4-ųjų, 6-ųjų, 8-ųjų klasių mokinių 

matematikos, lietuvių kalbos (skaitymas), socialinių ir gamtos mokslų pasiekimų vidurkis yra 

aukštesnis už šalies didmiesčių mokyklų mokinių pasiekimus. 
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2019 m. gimnazijai ugdymo reikmėms finansuoti skirta 1059300 eurų, įmokų už paslaugas 

surinkta 145526 eurų. Lėšos naudotos pagal patvirtintas sąmatas ir tarifikacijas, galiojančius teisės 

aktus, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Klaipėdos miesto savivaldybės rekomendacijas.  

2020 metais gimnazija toliau įgyvendins veiklos tobulinimo po išorinio vertinimo veiklos 

tobulinimo plane numatytas priemones, veiklos tikslas – skatinti ir stebėti individualią kiekvieno 

mokinio pažangą, taikant įvairias vertinimo ir mokymo formas. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas 

mokinių kultūrinio sąmoningumo stiprinimo plano įgyvendinimui.  
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