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1. Įstaigos pristatymas: 
1.1. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas: 

Reikjaviko g. 17, LT-94257 Klaipėda, el. paštas: smeltesm@gmail.com; 
1.2. Progimnazijos vadovas - Romanas Galdikas, išsilavinimas aukštasis, vadybinis stažas 

33 metai, I vadybinė kvalifikacinė kategorija. 
1.3. Darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai 
(direktorius ir jo pavaduotojai, vyr. 

finansininkas, skyrių, poskyrių 
vadovai) 

Specialistai (pedagoginiai ir 
nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai 
(darbininkai, valytojai, 
budėtojai ir kt.) 

8 62 19 
 
1.4. Naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m2) Pastabos 
Reikjaviko g. 17, LT-94257 Klaipėda 6199 m2 - 

  
 1.5. Biudžetas: 

Lėšos (tūkst. Lt) Finansavimo šaltiniai 
2011 m. 2012m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos  461,566 416,800 
Pajamų įmokų lėšos (valgyklos pajamos) 119,443 126,443 
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (mokinio 
krepšelio lėšos) 

2357,588 2228,254 

Pajamų įmokų lėšos (už patalpų nuomą) 3,6 2,7 

Kitos lėšos (paramos lėšos, 2% GPM) 15,797 17,195 
 

2. Įstaigos veiklos rezultatai: 
2.1. Įstaigos misija. Įgyvendinti švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius, kiekvienam laiduoti bendrojo išsilavinimo įsigijimą, 
racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas. 

2.2. 2012-2014 m. strateginio veiklos plano tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo 
lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės. 

2.3. Įgyvendinant 2012 metų veiklos planą buvo siekiama teikti kokybiškas ir prieinamas 
švietimo paslaugas. Jų įgyvendinimui buvo numatyti du tikslai. 

Įgyvendintas pirmasis tikslas – užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką. Tinkamai 
sukomplektuotos klasės. 2012 metais 1-4 klasių užpildomumas 19,9 , o 5-8 klasių 25,3 mokinio. 
Sudaryti formalaus ir neformalaus švietimo tvarkaraščiai, atitinkantys higienos normų reikalavimus. 
Atnaujintas ugdymo turinys buvo planuojamas vadovaujantis mokyklos patvirtinta ilgalaikių planų 
struktūra. Dešimt dienų pagal ugdymo planą skirta suplanuotai mokinių pažintinei kultūrinei, 
sportinei veiklai. Mokiniams buvo sudarytos galimybės lankyti miesto bei šalies kultūrinius 
objektus. Buvo organizuojamos ekskursijos geriausioms mokyklos klasėms. Mokiniai lankėsi 
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Šiaulių konditerijos gamykloje, Klaipėdos duonos kombinate, Klaipėdos vandenvietėje, kepykloje 
„Javinė“. 

 Toliau tęsiamas kalbinis projektas ,,EMILE KLASĖS“ (Lietuva – Prancūzija). Vykdoma 
OLWEUS smurto ir patyčių prevencijos programa. Įgyvendinta vaiko gerovės komisijos priemonių 
programa 2012 metams. 1-4 klasėse įgyvendinta vaisių ir pieno produktų programa pagal kurią 
mokiniai nemokamai gauna vaisius ir pieno produktus. 

Organizuota filmo „Patyčios“ peržiūra ir aptarimas su 7-8 klasių mokiniais, pokalbiai su 
mokyklos specialistais žalingų įpročių prevencijos klausimais, vyko sveikatingumo dienos, sporto 
šventės, klasių valandėlės. 

Įgyvendintas antrasis tikslas – gerinti įstaigos materialinę ugdymo(si) bazę. Progimnazijoje 
pradėtas naudoti elektroninis MANO dienynas. Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais ir turi 
internetinį ryšį. Įstaigoje mokymo ir kitoms darbo reikmėms naudojami 92 kompiuteriai. 

2.4. Mokykloje paslaugas teikė psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 
logopedas, stomatologas, bibliotekininkai. Individuali psichologo pagalba mokiniams, turintiems 
bendravimo, emocinių bei elgesio problemų teikta 66 atvejais, mokytojams – 57, pravestas 31 
užsiėmimas tėvams. Socialinė pedagogė pravedė 142 individualius pokalbius su mokiniais ir jų 
tėvais (pokalbiai dėl mokyklos nelankymo, elgesio problemų), 20 klasės valandėlių.  

2012 metais 25 klasėse mokykloje mokėsi (1-8 kl.) 564 mokiniai, 2011 m. 27 klasėse – 617 
mokinių. Kasmet mokinių skaičius progimnazijoje mažėja. 2012 metais neformaliojo švietimo 
užsiėmimus lankė 451 mokinys. Olimpiadų, konkursų prizininkais tapo šeši mokiniai. 

2012 metais progimnazijoje dirbo 46 mokytojai. Mokytojai ir mokyklos vadovai tobulino 
pedagoginę kompetenciją, lankė kvalifikacijos kursus, seminarus (2011 metais vienam mokytojui 
vidutiniškai teko 4,3 seminaro dienos, 2012 metais - 4,2 dienos). 

Mokyklos bibliotekos paslaugomis 2011 metais nuolat naudojosi 312 mokinių, o 2012 
metais – 310 mokinių. 

2012 metais įgyvendintos nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos, sveikos 
gyvensenos ugdymo, kvalifikacijos tobulinimo, mokinių saviraiškos tenkinimo programos. 

3. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą: 
3.1. Įstaigos reklamos tobulinimas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  
Progimnazijoje buvo organizuojami tradiciniai renginiai: mokslo metų pradžios šventė, 

mokytojo dienos šventė, muzikos diena, tolerancijos diena, Kalėdinių renginių savaitė. Toliau 
sėkmingai plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Buvo sudarytos 
bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos švietimo, kultūros, teisėsaugos institucijomis. Glaudžiau 
bendradarbiauta su vaikų globos namais „Smiltelė“. 

3.2. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai 
tobulinti.  

Įstaigoje inicijuoti bendruomenės narių saugumo, mokinių adaptacijos tyrimai, atliktas 
vidaus auditas. Gauti duomenys panaudoti ugdymo kokybės gerinimui ir metinės veiklos programos 
sudarymui. 

3.3. Ugdymo(-si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų kūrimas ir 
tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas,  tėvų (globėjų, rūpintojų) 
informavimas ir švietimas. 

Mokyklos direktorius vadovavo mokyklos mokytojų tarybai, direkcinei tarybai, aktyviai 
dalyvavo mokyklos metodinės tarybos, vaiko gerovės komisijos ir kitų komandų veikloje. Teikė 
mokyklos savivaldos institucijoms informacinę ir konsultacinę pagalbą. 2012 metais sudarė darbo 
grupes strateginio plano, metinei veiklos programos rengimui, įvairių projektų įgyvendinimui.  

3.4. Žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. 
2012 metais progimnazijoje dirbo 21 mokytojas metodininkas, 25 vyresnieji mokytojai, 5 

mokytojai. Buvo sudarytos sąlygos mokytojams tobulinti dalykinę, psichologinę kompetenciją, 
lankant kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus. Mokykloje praktiką atliko Klaipėdos 
universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai.  
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Materialiniai ir finansiniai ištekliai buvo valdomi pagal mokyklos finansų apskaitos politiką, 
patvirtintą 2010 m. sausio 27 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V-54. Už materialinių bei finansinių 
išteklių panaudojimą direktorius atsiskaitė mokyklos tarybai ir tėvų bendruomenei. Sudaryta darbo 
grupė sprendžiant 2 % GM paramos panaudojimo tikslingumą. 2012 metais gautos 2% GPM 
paramos lėšos (14609.00 Lt) bus panaudotos mokyklos kabinetų kompiuterizavimui, kadangi 
pradėtas naudoti elektroninis dienynas. Mokyklinių suolų įsigijimui, mokyklos remonto darbams.  

4. Problemos: 
4.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių.  
Išryškėjo šios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: nepakankamas tėvų 

suinteresuotumas bendradarbiauti su mokykla, tėvų atsakomybės stoka už vaikų priežiūrą, dalies 
mokinių žema mokymosi motyvacija. Dėl lėšų stokos neatliktas stogo remontas, nepakeista grindų 
danga. 

4.2. Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus audito tarnybos atlikti patikrinimai.  
2012 metais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus specialistai vykdė patikrinimus „Dėl mokymo organizavimo 
mokyklose“, „Valstybinių egzaminų organizavimas ir vykdymas“. Į pasiūlymus ir rekomendacijas 
atsižvelgta.  

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-11-06 surašytas aktas Nr. K3-587. Pažeidimų 
nenustatyta. Klaipėdos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus specialistų 2012-05-24 
surašytas patikrinimo aktas Nr.36.7-123. Pažeidimų nenustatyta.  
 
 
Direktorius                  Romanas Galdikas 
 
 
 
 


