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I. VEIKLOS KONTEKSTAS

Mokyklos  oficialus  pavadinimas  –  Klaipėdos  „Smeltės”  progimnazija,  trumpasis 
pavadinimas – „Smeltės” progimnazija. Duomenys apie mokyklą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir 
saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290445190, Reikjaviko g. 17, LT-94257, Klaipėda.

Klaipėdos  24-oji  vidurinė  mokykla  įsteigta  1979  m.  rugpjūčio  30  d.  Dokumentų, 
patvirtinančių įsteigimą nėra (Klaipėdos apskrities archyvo 2007-03-28 raštas Nr. (8.6) 6R-607). 
Klaipėdos  miesto  valdybos  1993  m.  rugpjūčio  18  d.  potvarkiu  Nr.  414  mokyklai  suteiktas 
„Smeltės“ pavadinimas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 
T2-109  pavadinimas  pakeistas  ir  mokykla  pavadinta  Klaipėdos  „Smeltės“  pagrindinė  mokykla. 
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos  2011 m.  rugsėjo  23  d.  sprendimu Nr.  T2-296 mokykla 
pavadinta Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
Savininkė  –  Klaipėdos  miesto  savivaldybė,  kodas  111100775,  Liepų  g.  11,  LT-91502, 

Klaipėda
2013-2015 metų strateginis planas parengtas, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategija, 

Klaipėdos miesto strateginio planavimo dokumentus,  švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės 
poreikius.  Pagal Mokinių registro 2012 metų rugsėjo 1 d.  duomenis  mokslo metus  pradėjo 564 
mokiniai.  Iš jų 109 socialiai  remtinų,  74 specialiųjų poreikių mokiniai  (kartu su logopediniais). 
Mokiniai  paskirstyti  į  25  klases-  1-4  klasių-  13  ir  5-8  klasių-  12.  2012  metų  rugsėjo  1  d. 
duomenimis mokykloje dirbo 52 pedagoginiai darbuotojai (iš jų 4 antraeilininkai), 20- metodininkų, 
23- vyresnieji mokytojai, 7- mokytojai, specialistai-4, nepedagoginių darbuotojų-31.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija- Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, 
kuri  vykdo  Lietuvos  Respublikos  biudžetinių  įstaigų,  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  kituose 
įstatymuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

Klaipėdos „Smeltės” progimnazijoje vykdomos programos- pradinio ugdymo, pagrindinio 
ugdymo programos pirmoji dalis, neformaliojo vaikų švietimo. Mokymo kalba- lietuvių. Mokymo 
formos- dieninė, mokymo namuose.

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI

2010-2011  mokslo  metais  mokykloje  mokėsi  625  mokiniai.  Trys  mokiniai  buvo  palikti 
kurso  kartoti,  tai  sudarė  0,48  procentų,  o  devyni  mokiniai  perkelti  į  aukštesnę  klase  su 
nepatenkinamais pažymiais- tai sudarė 1,44 procentų. 2011-2012 mokslo metais mokykloje mokėsi 
617 mokinių. Vienas mokinys buvo paliktas kurso kartoti, tai sudarė 0,16 procentų, o 6 mokiniai 
perkelti  į  aukštesnę  klasę  su  nepatenkinamais  pažymiais,  tai  sudarė  0,97  procentų.  2011-2012 
mokslo metais pasiekti geresni ugdymo rezultatai. 2011-2012 mokslo metais mokykloje veikė 23 
neformaliojo švietimo būreliai, kuriuos lankė 320 mokinių, o tai sudaro 51,8 procentų. Mokiniai 
galėjo  lankyti  įvairios  krypties  neformaliojo  švietimo  būrelius,  iš  kurių   35  procentus  sudarė 
muzikinės  krypties  būreliai.  2010-2011  mokslo  metais  įvairiose  varžybose,  konkursuose, 
olimpiadose dalyvavo 212 mokinių, o 2011-2012 mokslo metais – 142 mokiniai. 2010-2011 mokslo 
metais laimėtos 5 prizinės vietos, 2011-2012 mokslo metais – 6 prizinės vietos. Vidaus audito darbo 



grupė  atliko  mokinių  saugumo  ir  emocinių  poreikių  tenkinimo  mokykloje  tyrimą.  Išvadose 
teigiama, kad mokykloje sudarytos saugios sąlygos, tenkinami mokinių poreikiai. Daugiau dėmesio 
reikėtų skirti gabiųjų mokinių ugdymui. 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS

Klaipėdos  miesto  tarybos  2000-07-05  sprendimu  Nr.77,  Klaipėdos  miesto  savivaldybei 
priklausantis  pastatas,  patikėjimo  teise,  perduotas  mokyklai.  Pastato  bendras  plotas  6199,46 
kvadratiniai metrai. Mokyklos pastato būklė patenkinama. Būtina pastatą renovuoti iš išorės, nes 
drėksta sienos, vietomis praleidžia vandenį stogas, žiemos metu labai šalta aktų ir sporto salėse. 
Būtinas  mokyklos  vidaus patalpų  remontas  (grindų,  sienų,  lubų),  būtina keisti  šviestuvus.  2011 
metais iš savivaldybės (3439 Lt) ir iš 2 procentų paramos (1308 Lt) pilnai suremontavome vieną 
kabinetą ir atlikome kosmetinį sanitarinių patalpų remontą. 2012 metais iš savivaldybės biudžeto ir 
nuomos  lėšų  atlikome koridorių  kosmetinį  remontą.  Fizikos  ir  chemijos  kabinetuose  susidėvėję 
baldai,  būtina  keisti  suolus  ir  kėdes  keturiose  kabinetuose.  Mokykloje  naudojamas  elektroninis 
dienynas.  Visi  kabinetai  turi  kompiuterius  su internetiniu  ryšiu.  Aštuoniuose kabinetuose būtina 
keisti  kompiuterius  naujais,  nes  jie  pasenę  ir  nebeatitinka  reikalavimų.  Mokykloje  mokymo  ir 
kitoms  darbo  reikmėms  naudojami  92  kompiuteriai.  Klaipėdos  visuomenės  sveikatos  centro 
patikrinimo  aktuose  (2011-09-08  Nr.  K3-493  ir  2012-11-06   Nr.  K3-587),  nurodyti  trūkumai 
pašalinti.  Neatliktas  tik  grindų remontas  (nėra lėšų).  2011-11-07  mokyklai  išduotas   leidimas- 
higienos pasas Nr. E12- 278, kadangi numatoma mokyklos renovacija.

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės
1.Vykdomas IKT diegimas tarptautiniu, 
nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos 
lygmenimis

1. Nestabili švietimo politika

2. Galimybė naudotis 2% fizinių asmenų 
sumokėtų mokesčių parama

2. Mažėja mokyklų finansavimas, 
nepakanka lėšų būtinoms išlaidoms 
finansuoti

3. Vykdoma mokyklų renovacijos programa
Galimybės Grėsmės

1. Gerėjant ekonominei šalies padėčiai, didės 
švietimo įstaigų finansavimas

1. Ekonominei krizei užsitęsus, bus 
skurdinamos švietimo įstaigos

2. Didės mokyklų renovacijos tempai 2. Trūkstant lėšų reikės mažinti mokytojų 
atlyginimus
3. Mažėja mokinių skaičius

V. VIZIJA IR MISIJA

Vizija. Mokykla šiuolaikiškas mikrorajono kultūros centras.
            Misija. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 
atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi 
poreikius,  pagal  pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  pirmos  pakopos  programas,  sudaryti  lygias 
ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius. 
  

VI. VEIKLOS STRATEGIJA

Siekiant mokyklos vizijos, suformuluoti mokyklos veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonės 
(žr.  priedą).  Tikslo  įgyvendinimo  pažanga  matuojama  pagal  1  lentelėje  pateikiamus  rezultato 
kriterijus.



1 lentelė
Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai

    
Rezultato vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas 2012 m.  rezultatas

Numatomi rezultatai
 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

1. Mokinių skaičius mokykloje 564 mokiniai 540 540 560
2. Aštuntokų tolimesnis mokymasis 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Mokytojų dalyvavimas seminaruose 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Mokytojų darbo vietų aprūpinimas 
informacinėmis technologijomis

80 % 90 % 100 % 100 %

  
(Nurodoma, kad lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje).

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: 2803,4 2572,0 2571,0 2571,0
1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 1947,7 1781,7 1781,7 1781,7
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 2803,4 2572,0 2571,0 2571,0
2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 2787,4 2556,0 2556,0 2556,0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:
2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 417,6 444,2 444,2 444,2
2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 
atsitiktines paslaugas) SB(SP)

160,00 130,0 130,0 130,0

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 
atsitiktines paslaugas) SB(SPN)

3,6 1,0 1,0 1,0

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 
lėšos SB(VB)

2206,2 1980,8 1980,8 1980,8

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio 
atsiskaitymų lėšos MK(K)
2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius 
mokinius SB(MK)
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 16,0 16,0 15,0 15,0
2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt. 16,0 16,0 15,0 15,0

__________________________



Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 
direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. 
įsakymo Nr. V-130
priedas

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



Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo
Produkto vertinimo kriterijus

Pavadinimas, mato vnt. Planuojama reikšmė
2013 2014 2015

1. Užtikrinti 
kokybišką 
ugdymo proceso 
organizavimą

1.1. Sudaryti sąlygas 
ugdytis ir įgyti 
išsilavinimą pagal 
pradinio ugdymo, 
pagrindinio ugdymo 
programos pirmąją dalį

1.1.1. Sudaryti sąlygas 
mokytojų kvalifikacijos 
kėlimui

D.Oželienė Procentai 100% 100% 100%

1.1.2. Gerinti ugdymo(si) 
proceso aplinką

R.Galdikas Litai 4900 6000 7000

1.2.Sudaryti sąlygas 
gauti pedagoginę, 
psichologinę, metodinę 
ir kitą ugdymo proceso 
kokybės gerinimui 
įtakos turinčią pagalbą

1.2.1. Vykdyti mokytojų 
atestavimą, dalyvavimą 
respublikiniuose 
mokymuose ir miesto 
metodinėje veikloje

V.Gražinienė Besiatestuojančių 
mokytojų skaičius

2 2 2

1.2.2.  Vykdyti 
edukacinius renginius, 
projektus, dalyvauti 
respublikinių ir 
tarptautinių projektų 
vykdyme

V.Gražinienė Litai 5000 10000 10000

2. Gerinti 
ugdymo sąlygas 
ir aplinką

2.1. Renovuoti ugdymo 
įstaigos patalpas

2.1.1. Atlikti kabinetų 
remontą

A.Gabrėnienė Kabinetų skaičius 2 3 4

2.1.2. Atlikti einamąjį 
koridorių remontą

A.Gabrėnienė Litai 10000 20000 20000

2.1.3. Mokytojų darbo 
vietas aprūpinti 
informacinėmis 
technologijomis

R.Galdikas Procentai 90% 100% 100%

2.2. Organizuoti 
materialinį, ūkinį 
techninį aptarnavimą

2.2.1. Atlikti virtuvės 
einamąjį remontą

A.Gabrėnienė Litai 5000 5000 6000
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