
                              PRITARTA 

                     Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos tarybos 

                                                                                   2018 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu 

                                               (protokolas Nr. V4-3)  

 

 

KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS BIRUTĖS 

BARTAŠIŪTĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

2018-02-14 

Klaipėda 

 

1. Įstaigos  pristatymas: 

 1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, „Saulėtekio“ progimnazija, Mokyklos 

g. 3, LT-91265 Klaipėda, tel. (8 46) 41 09 84, el. paštas – sauletekis9@gmail.com; 

1.2. mokyklos direktorė Birutė Bartašiūtė, bendrasis stažas – 39 metai, vadybinis stažas – 28 

metai, II vadybos kvalifikacinė kategorija; 

1.3. darbuotojų skaičius: 

Įstaigos vadovai 

(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, 

poskyrių, padalinių vadovai) 

Specialistai (pedagoginiai 

ir nepedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti D lygio darbuotojai 

(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

4 34 13 

 

1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių): 

Adresas Plotas (m
2
) 

Mokyklos g. 3, 91265 Klaipėda 4395,76  

 

1.5. biudžetas (patvirtintas planas):   

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur) 

2016 m. 2017 m. 

Savivaldybės biudžetas  143,2 141,6 

Specialioji tikslinė dotacija  280,4 268,6 

Įstaigos gautos pajamos  2,1 5,3 

ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai, 

kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)  

  

Labdara, parama, 2% GM ir kt. 0,6 0,4 

Iš viso 426,3 415,9 

                           

2. Įstaigos veiklos rezultatai:  

2.1. atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo 

kriterijai ir pasiekti rezultatai: 

1. Tikslas – Užtikrinti ugdymo programų įvairovę 

1.1. Uždavinys – sudaryti sąlygas ugdyti vaikus pagal priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir 

individualizuotas programas.  

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas 

Mokosi 270 mokinių, vykdo 

programas 30 pedagoginių 

darbuotojų 

 

2017-09-01 duomenimis mokėsi 201 

mokinys, suformuota 10 klasių komplektų, iš 

jų 6 pradinės klasės (110 mokinių), 4 5–8 

klasės (91 mokinys). Nesuformuotos 
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priešmokyklinio ugdymo klasės, nes 

Klaipėdos miesto savivaldybė nebeskyrė lėšų 

joms įrengti. Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies programas įgyvendino 29 

mokytojai 

1.1.2. Mokinių 

saviraiškos poreikių 

tenkinimas 

Dalyvauja 147 mokiniai, 

vykdo 15 pedagoginių 

darbuotojų  

73 proc. mokinių dalyvavo 15 neformaliojo 

švietimo programų (šokio, dailės, teatro, 

etnokultūros, sporto, muzikos, tiriamosios 

veiklos, sveikatos ir karjeros ugdymo), 

programas vykdė 15 mokytojų 

1.2. Uždavinys – sukurti saugią aplinką 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.2.1. Ugdymo 

aplinkos 

užtikrinimas 

Ne daugiau kaip 20 etatų 

aptarnaujančio personalo.  

 Darbuotojų pareigybių 

skaičius atitinka Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 

nustatytus reikalavimus 100 

proc. 

18 aptarnaujančio personalo darbuotojų (18,5 

etato)  užtikrina progimnazijos aplinkos 

funkcionavimą. Darbuotojų pareigybių 

skaičius 100 proc. atitinka Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos nustatytus reikalavimus 

1.2.2. Edukacinių 

aplinkų kūrimas 

Sukurta 1 edukacinė aplinka Mokyklos koridoriuje įrengta poilsio zona 

pradinių klasių mokiniams  

1.2.3. Aprūpinimas 

ugdymo 

priemonėmis 

Aprūpinimas mokymo 

priemonėmis pagal parengtą 

planą 100 proc. 

95 proc. mokiniai aprūpinti reikiamais 

vadovėliais už 2600 Eur, mokytojai – 

naujomis mokymo priemonėmis už 600 Eur. 

Nupirktas 1 nešiojamas, 2 stacionarūs 

kompiuteriai, magnetola, projektorius 

2. Tikslas – Vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui 

2.1. Uždavinys – teikti papildomas (apmokamas) paslaugas 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.1.1.Mokinių 

maitinimas 

4 valgyklos darbuotojų 

etatai. Maitinimo paslaugos 

100 proc. atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus  

 2017 m. rugpjūčio 25 d. sudaryta maitinimo 

paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis  su 

Aldonos Naujokienės įmone. Maitinimo 

paslaugos atitinka 100 proc. teisės aktų 

nustatytus reikalavimus. Sudaryta galimybė 

gauti karštą maistą visiems mokiniams. 

Nemokamai maitinami 29 mokiniai teisės 

aktų nustatyta tvarka   

2.2. Uždavinys – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.2.1. Mokinių 

važiavimo išlaidų 

kompensavimas 

Kompensuojamos mokinių 

važiavimo į mokyklą 

išlaidos teisės aktų nustatyta 

tvarka 100 proc. 

19 mokinių (100 proc.) kompensuotos 

važiavimo į mokyklą išlaidos teisės aktų 

nustatyta tvarka 

2.2.2. Švietimo 

pagalbos mokiniams 

teikimas 

Pagalba teikta 200 mokinių, 

vykdė specialistai (2,5 etato) 

Ugdyti 55 specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys mokiniai, iš jų 18 mokinių mokyti 

pagal pritaikytas bendrojo ugdymo 

programas, 1– pagal individualizuotą 

programą. 36 mokiniams teikta logopedinė 
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pagalba. Pagalbą teikė specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis pedagogas, psichologas, 

mokytojo padėjėjas (3,5 etato) 

3.Tikslas – Gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką 

3.1 Uždavinys – pritaikyti patalpas švietimo reikmėms 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

3.1.1. Mokyklos 

paruošimas naujiems 

mokslo metams 

Mokyklos aplinka atitinka 

higienos normą 100 proc. 

2017 m. įrengtas 1 pradinių klasių kabinetas, 

suremontuotas fizikos kabinetas, koridorius, 

pakeistos 35 kabinetų durys, įrengti 2 

sanitariniai mazgai prie sporto salės. 

Mokyklos aplinka 100 proc. atitinka higienos 

normos HN 21:2017 reikalavimus 

3.1.2. Restauruoti 

mokyklos laiptinių 

laiptų pakopas ir 

bekliūčius turėklų 

tarpus 

Mokyklos aplinka atitinka 

higienos normą 95 proc. 

 Suremontuotos mokyklos laiptinės, laiptų 

pakopos, pakeisti turėklai. Mokyklos aplinka 

100 proc. atitinka higienos reikalavimus. 

Išduotas leidimas-higienos pasas 2017 m. 

gruodžio 5 d. Nr. LHP.3-289 (16.7.1 3.11)  

2.2. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

            2017 m. mokėsi 6 mokiniais daugiau negu 2016 m. 2017–2018 m. m. pradžioje mokykloje 

mokosi 201 mokinys (10 klasių komplektų). Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 m. gegužės 25 d. 

sprendimu Nr. T2-129 pakeistas „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pavadinimas ir nuo 2017 m. 

liepos 1 d. ji vadinama Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija. Mokykloje vykdomos pradinio, 

pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo švietimo programos. Mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, nuolatinėms konsultacijoms, 

prevencinėms programoms) buvo skirta 16,5 val. 

Pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai. Teigiamais balais mokslo metus baigė 99%  

mokinių (2016 m – 97,5%). 1 mokinys buvo paliktas kartoti kurso, tačiau nebuvo nė vieno mokinio, 

kuris į aukštesnę klasę būtų keltas su nepatenkinamais balais. Geri nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatai. 4 klasėje pasiekti rodikliai geresni nei šalyje 3 pozicijose, mieste – 6 

pozicijos panašios, žemesni – 1 pozicijoje; 6 klasėje pasiekti rodikliai geresni nei šalyje 8 pozicijose, 

mieste – 5 pozicijose; 8 klasėje geresni nei šalyje rodikliai 7 pozicijose, mieste – 3 pozicijose, 

žemesni – 1 pozicijoje. 2017 metais pagerėjo ir pridėtinės vertės, mokėjimo mokytis rodikliai: 6, 8 

klasėse rodikliai aukštesni nei šalyje ir mieste. Miesto konkursuose, sporto varžybose mokiniai 

laimėjo 14 prizinių vietų (2016 m. – 18).  

 3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 
3.1. vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais:  

Inicijuotas ir atliktas platusis ir giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Mokinių 

tėvai atsakė į anketų klausimus apie mokymo(si) procesą. Nustatytos aukščiausios vertės. Tėvų 

manymu, mokykloje mokytojai vaikus moko bendrauti, padėti vienas kitam – 3,5 (iš galimų 4 

verčių); tėvai įtraukti į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje – 3,4, į mokyklą vaikas eina 

noriai –3,4; mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime – 3,4. Išanalizuotos ir 

žemiausios mokyklos veiklos vertės. Tobulinamas veiklos rodiklis – vertinimas ugdymui. Numatyti 

ugdymo(si) kokybės tobulinimo būdai. 

Aktyviai bendradarbiauta su „Žilvičio“ lopšeliu-darželiu, palaikomi ryšiai su gimnazijomis, 

kuriose mokosi mūsų buvę mokiniai, tęsiamas bendradarbiavimas su Marijos Taikos Karalienės 

bažnyčia, Klaipėdos miesto savivaldybės viešąja biblioteka „Pelėdžiukas“. 

Mokykla kryptingai ir savitai kuria savo įvaizdį vietos bendruomenėje. Operatyviai talpinama 

informacija mokyklos svetainėje apie mokyklos veiklą, mokinių pasiekimus, dalyvavimą 

projektuose, edukaciniuose renginiuose. 

3.2. žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. 
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2017 m. mokykloje dirbo 29 mokytojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą, yra atestuoti: 15 

metodininkų ir 12 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai. Pedagogai sistemingai kėlė savo dalykinę ir 

metodinę kvalifikaciją seminaruose (82 dienas per metus).Tikslingai ir racionaliai naudojami 

įstaigos finansai. 46 darbuotojams buvo mokėtos priemokos už papildomus darbus, 37 

darbuotojams už labai gerą darbą ar vienkartinių svarbių įstaigos veiklai užduočių vykdymą 

išmokėtos premijos. Gauta 2300 Eur už patalpų nuomą, 3000 Eur  už patalpų suteikimo paslaugą. 

Modernizuojama mokyklos aplinka. Ilgalaikio materialinio turto remontui išleista 64,7 tūkst. Eur.  

4. Problemos: 

4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių; 

Su ugdymu susijusios problemos: nepakankamas tėvų dėmesys  vaikų mokymuisi, drausmei 

ir lankomumui; žema dalies mokinių mokymosi motyvacija, dėl to kylančios elgesio ir drausmės 

problemos; dėl mažo darbo krūvio mokytojų darbas ne vienoje ugdymo įstaigoje; trūksta lėšų 

naujiems kompiuteriams įsigyti. Su ugdymo aplinka susijusios problemos: mokykloje pasenę 

santechnikos, kanalizacijos vamzdynai, prastos būklės elektros instaliacija, įvadinis kabelis; 

susidėvėjęs pastato fasadas, pasenusi pastato vidaus bei išorės lietaus nuvedimo sistema.  

4.2. kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas). 

Buvo atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

patikrinimas dėl žmogaus saugos programos įgyvendinimo mokykloje. Rekomenduota žmogaus 

saugos mokytojui išklausyti įvadinę civilinės saugos mokymo programą, todėl jis užregistruotas į 

nuotolinius kursus. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius tikrino 

dokumentų ir interneto svetainės kalbos klaidas. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 

4 ir 5 straipsnių pažeidimų nerasta. Rastos interneto svetainės kalbos klaidos ištaisytos iki nurodyto 

termino.  

5. Kitų metų veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys. 

2018 m. veiklos prioritetai: individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos 

efektyvinimas; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas. Metiniai veiklos tikslai: padėti 

kiekvienam mokiniui pagal galimybes pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, efektyvinant 

pamokos veiksmingumą ir pažangos stebėseną; skatinti bendruomenės lyderystę, orientuotą į 

ugdymo pokyčius, asmeninį ir profesinį tobulėjimą. 

 

Direktorė                                                                                       Birutė Bartašiūtė 


