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1. fstaigos pristafymas:
1.1. Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazija (toliau - progimnazija), S. Daukanto g. 5, LT

92123, Klaipeda, tel./faksas 8 (46) 41 09 57, eI. paStas: gorkio.mokykla@gmail.com; interneto
svetaines adresas: www-go_rkio.lt, yra savivaldybes biudZetine istaiga. Tai bendrojo lavinimo
mokykla, igyvendinanti prieSmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programas.
Ugdomoji kalba - rusq. Mokymosi formos: dienine, grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi
namie.

1.2. Mokyklos direktore - Irina Narkevidiene, vadybinis staZas - 12 mett4, I-oji vadybos
kvalifi kacine kate gorij a.

2. fstaigos veiklos rezultatai:
2.I. atsiskaitomqjq metq veiklos tikslai, uldaviniai ir priemones, rezultato vertinimo

skaidius.3

fstaigos vadovai.
(direktorius, jo pavaduotojai, skyriq,

poskyriu, padaliniu vadovai)

Specialistai (pedago giniai
ir nepedagoginiai
darbuotoiai)

Kiti D lygio darbuotojai
(darbininkai, valytoj ai,

budetoiai ir kt.)
4 88 t9

1,4 amos be statiniu\:
Adresas Plotas (m'

S. Daukanto e. 5. LT 92123. Klaioeda 632t.78
.5. biudZetas rtintas olanas

Finansavimo Saltiniai Le5os (tdkst. Eur)
2016 m. 2017 m.

Savivaldvbes biudZetas 205,7 2t2.8
Specialioii tiksline dotaciia 87r.9 979,7
Istaigos gautos paiamos 27,9
ES, VB ir kitq Saltiniq projektams skirtos le5os (investiciniai,
kvalifikacii os tobulinimo, edukaciniai proi ektai ir pan.) 0,4

Labdara, parama,2% GM ir kt. \) 6,2
I5 viso 1082,8 t439"8

kriteriiai ir pasiekti rczultatat:
1. Tikslas - UZtikrinti kokybi5ka Svietimo paslaugrl teikima
l.l. UZdavinys - igyvendinti Bendr4sias ugdymo programas

Priemones Rezultato vertinimo
kriteriiai

Pasiekti rczultatai

1.1.1. Pradinio ugdymo
programos

igyvendinimas ir
pasiekimai

100 procentq visq
ketvirtos klases
mokiniq igijo pradini
iSsilavinima

113 ketvirtos klases mokiniq (100 proc.)
sekmingai baige pradinio ugdymo program4 ir
igij o pradini i3silavinim4.

Lt.2.Pagrindinio
ugdymo programos

Pagrindini
iSsilavinima isiiusiu

24 de5imtos klases mokiniai (100 proo.)
sekmingai baige pagrindinio ugdymo pro$ama



igyvendinimas ir
pasiekimai

mokiniq dalis nuo visq
de5imtos klases
mokiniq skaidiaus
sudaro 100 proc.

1.1.3. PUPP
organizavimas ir
pasiekimai

PUPP kokybe -80
proc.

Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinime
dalyvavo 20 de5imtos klases mokiniq (83
proc.)" 4 mokiniai nuo dalyvavimo PUPP buvo
atleisti. Dalis gabiq ir motyvuotq mokiniq po 8
klases i5vyksta i gimnazijas, todel bendras
kokybes rodiklis yra maZesnis nei planuotas -
72 proc.: gimtoji kalba (rusq) -100 proc.,
lietuviq kalba (valstybine) - 60 proc.,
matematika - 55 proc.

1 . 1.4. Standartizuofiq,
testq organizavimas ir
pasiekimai

Standartizuotq testq
auk5tesnijiir
pagrindini lygi
pasieke 65 proc. visq
testavime dalyvavusiq
mokiniu

2017 mett4 nacionaliniuose mokiniq pasiekimq
tyrimuose auk5tesniji ir pagrindini lygi pasieke
84 proc. visq tyrimuose dalyvavusiq mokyklos
mokiniq (4 kl. - 91,8 proc.; 6 kl. - 85,7 proc.;
8 kl. - 75,6 proc.).

1,2. ULdavinvs - tenkinti mokiniu savirai5kos pore kius
Priemones Rezultato vertinimo

kriteriiai
Pasiekti rczultatai

1.2.1. Neformaliojo
Svietimo programrl
vykdymas

Neformaliajame
Svietime dalyvauja 55
proc. visq
progimnazijos
mokiniq

Progimnazijoje vykdoma 19 neformaliojo
Svietimo programrl (teatro, dailes, muzikos,
etnokultflros ir kt.), kuriose dalyvauja 49,7
proc. visq progimnazijos mokiniq. Rezultatas
yra maZesnis, nes tredius metus dideja poreikis
dal! neformaliojo Svietimo valandq skirti
netradicinio ugdymo klasems.

l.2.LDalyvavimas
miesto ir respublikos
konkursuose,
olimpiadose, varZybose,
festivaliuose

Olimpiadose,
konkursuose,
varZybose laimeta 40
priziniq vietq

2017-2018 m.m. miesto dalykinese
olimpiadose laimetos 4, tarptautiniuose, Salies
ir miesto konkursuose, sporto varZybose - 48
prizines vietos, tarptautiniame teatrq festivalyj e

,,Rusu klasika Latviioie" - Grand Prix.
1.2.3.Dalyvavimas
tarptautiniuose ir
respublikiniuose
projektuose

Tarptautiniuose ir
respublikiniuose
projektuose dalyvavo
150 mokyklos
mokiniu

Siekiant vieno i5 veiklos uZdaviniq
organizuoti aktyvi4 mokinirl veikl4 pamokoje,
pereinant nuo mokymo prie mokymosi,-
vykdyta 10 tarptautiniq ir 6 respublikiniai
projektai. Projektineje veikloje dalyvavo
daugiau nei planuota 390 mokiniq.
Aktyviausiai dalyvauta respublikiniame
proj ekte,,Simtmedio dovanos", tarptautiniame
proi ekte,,Siaures 5a1iu biblioteku savaite".

2 Tikslas - gerinti ugdymo salygas ir uZtikrinti saugia ugdymo aplinka
2.1. UZdavinvs - wkdvti priemones. turindias netiesioeines itakos usdymo procesui

Priemones Rezultato vertinimo
kriteriiai

Pasiekti rezultatai

2.1 .2.Mokiniq maitinimo
organizavimas

UZ mokiniq maitinim4
gauta 13900,00 Eur

Sudarytos galimybes maitintis visiems
mokiniams, nemokamai - 31 mokiniui (4,2
proc.). Nemokamam maitinimui organizuoti
gauta 11129,22 Eur. Prie5mokyklines grupes 5

vaiku maitinimui skirta 1500,00 Eur.



2.1.3. Mokiniq
paveZejimas

Mokiniq valiavimo
iSlaidoms
kompensuoti teises
aktq nustatlta tvarka
skirta 1450.00 Eur

2017 metais planuota kompensuoti 4 mokiniq
paveZejimo i5laidas. Tadiau vadovaujantis
kompensavimui pristatytomis kelioniq bilietq
ataskaitomis, paveZejimui kompensuoti
panaudota 46Bur.

2.1.4. Mokiniq
apriipinimas vadoveliais
ir priemonemis

Vadoveliams ir
mokymo priemonems

isigyti skirta
12000"00 Eur

9987,40 Eur skirta vadoveliams atnaujinti.
Mokymo priemonems lsigyti naudotos
sutaupytos bei paramos leSos - 32415,60 Eur.
fsigyta: 29 kompiuteriai, Smart interaktyvus
ekranas, 4 spausdintuvai,5I suolas pradinems
klasems, medZio apdirbimo stakles
technologijq pamokoms, diuZiniai sporlo salei
ir kt.

2.1.5. Kvalifikuotos
specialiosios ir socialines
pagalbos teikimas

30 proc. visq
progimnazijos
mokiniq suteikta
psichologine,
specialioj i pedagogine
ir socialine pagalba

Specialioji pedagogine pagalba I pusmeti teikta
33, II pusmeti - 24 mokiniams, psichologas
konsultavo t42, logopedas - 70 mokiniq.
Kalbos ir komunikacijos sutrikimai visi5kai
pa5alinti 34 mokiniams. Socialinis pedagogas
dirbo su 9 rizikos grupes mokiniais. Pagalba
teikta 14 i5 uZsienio atvykusiq mokiniq. I5 viso
specialioji ir socialine pagalba teikta 36 proc.
mokiniu.

2.1.6. Mokytojq
kvalifikacijos kelimas

Mokytojq
kvalifi kacij ai tobulinti
skirta 2200,00Eur

Kiekvienas mokytojas kvalifikacij4
vidutini5kai tobulino 9 dienas. Kvalifikacijai
tobulinti 2017 metais buvo skirta 2000,00 Eur
mokinio krep5elio le5q, panaudota - 1954,00
Eur. Papildomai naudotos paramos leSos - 281
Eur.

2.2. UZdavinvs - kurti sausia ir sveika ir mokvmosi aplinka
Priemones Rezultato vertinimo

kriteriiai
Pasiekti rezultatai

2.2.I. Higienos nolmq
vykdymo uZtikrinimas

Prekems skirta
1800.00 Eur

Higienos irangos ir priemoniq isigyta uL
2158,00 Eur. Klaipedos visuomenes sveikatos
centro reikalavimams igyvendinti 2500,00
Eur, gautq uL patalpq nuomos bei kitq
paslaugq teikim4, skirta susidevejusiai
koridoriu srindu daneai pakeisti.

2.2.2.Keltuvo i ren gimas Keltuvas irengtas 2016 metais, skirta I7,95I
Eur. 2017 metais keltuvo techniniam
aptamavimui panaudota 218,00 Eur.

2.2. suteiktq paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokyciai.
Progimnazijoje vykdomos prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies

programos. Klasiq komplektq skaidius su prie5mokyklinio ugdymo grupe - 30, ugdyiniq skaidius,
lyginant su praejusiais metais, padidejo iki 740 (2016-2017 m.m. buvo 724). Bendras 5-10 klasiq
mokiniq paLangumas - 100 proc., kokybe - 64,4 proc., vidurkis - 8,1 balo (2016 m. atitinkamai
buvo 100 proc., 58 proc., 8,0 balo). Gerais ir labai gerais (1-4 kl. - tik auk5tesniaisiais) ivertinimais
baigusiq mokiniq skaidius sudaro 45,5 proc. (2016 m. - 43,2 proc.). Bendras mokiniq PUPP
vidurkis - 7,9 balo (2016 m. - 7,6 balo). Geri ir pakankamai stabilfis Nacionaliniq mokiniq
p as i ekimq tyrimq rczultatai.

3. Vadovo ind6lis, tobulinant istaigos administravim4.
3.1: vadovo veikla, formuojant ir keidiant istaigos kultur4, bendradarbiavimas su socialiniais

partneriais.



2017 metais progimnazijos bendruomene tikslingai pletojo humanistines kultfiros ir

pedagogikos idejas. Humanistines pedagogikos principq.laikymas pamokoje sudare prielaidas

atsigrgZti i kiekviena mokini, pletoii jo" p"tigi*titt t guiiut bei atsakingQ poZiflri i mokym4si'

Aktyviai dalyvauta iios srities- tarptautini.roi. ."nginiuose, organizuoti 4--autoriniai seminarai,

mokytojq ir tevq konferencija. {steigta tredia pirmokq- ll?tt, igyvendinanti Humanistines kultfrros

ugdymo menine veikla sampratos elementus. Mokiniams sudarytos s4lygos igyti meniniq

kompetencijq, siekta, kad per mening veikl4 jie perimtq humanistines vertybes ir perkeltq jas i

gyvenimo ir ugdYmo sritis.
Socialine partneryste su miesto rusakalbemis mokyklomis, lop5eliais . dataeliais, Klaipedos

Sendvario progimnazija, Palangos V. Jurgudio pagrindine mokykla padejo igyvendinti mokyklos

metines veiklos tikJ?. patait<omi rySiai iu Latvijos, Estijos, Rusrjgs lumanistines pedagogikos

asociacijomis. Tarptautinis ,,Eras*rrr#' projektas vykdomas bendradarbiaujant su Rumunijos'

Bulgarij os, Turkij os, Lenkij o s ir Makedonij os pedago gais' .
3.2,Lmoni5kqiq,materialiqirfinansiniqi5tekliqvaldymas.
2017 m. pri{ri"u"ijoje diibo motyvuoias, kfrybingas ir aukstos kvalifikacijos kolektyvas:

6 ekspertai, 48 meto-clininkai, 
-12 

vyr.mokyojq, 8 mokyojai. Mokyklos vadovai atestuoti I vadybos

kvalifikacinei kategorijai. Mokytbjq u*Ziu"t vidurkis - 50 metq, vidutinis pedagoginio darbo

staZas -?6 metai.
Materialiniai ir finansiniai iitekliai naudoti tikslingai pagal paskirti, siekiant patenkinti

progimnazijos bendruomenes poreikius. 2017 m.paramos lesq gauta 13,1 t[kst' E'ur' (2016 m' -7'8

tflkst. Eur). I5 2 proc.pajamq mokesdio papildomai gavta4,3 t[kst. Eur (2016 m' - 4,4 tflkst' Eur)'

Suderinus ,r, ruroryfi* turybu, dalis paramos lesq. panaudota edukacinei aplinkai tobulinti'

tarptautiniam vaikq ir jaunimo teatrq iestivaliui_ ,,ditrt*itt" au5rao' organizuoti, progimnazijos

vestibiuliui remontuoti. Visiem, progi*oazijos darbuotojams uZ papildomq darbq ir uZduodiq

vykdym4 skirtos Premijos.
4. Problemos:
4.1. s4lygotos vidaus ir i5ores faktoriq' . , 1 , ,,- ----^Lr^.-.. +A-, .

Ugdymo prJt.-or: padaugejo mokiniq, turindiq elgesio ir-.lankomumo problemq' tevai

daugeliu atvejq nebegali itakoti savo vaikq eigesio. Ugdymo aplinkos problemos: del anksti

pradedamq,,Viesulo'o sporto centro uZsiemimq progimnazijos sporto saleje nera galimybes aktyviau

vykdyti mokyklos ugdytiniams skirtas neformaliojJ Sui.ti-o sporto programas; morali5kai pasenusi

valgyklos kar5to -"uirto isdavimo linija netenkina bendruomenes poreikio didesniam mokiniq

,U:i8i,ri savaranki5kai pasirinkti pageidauj am4 pietq variant4.

4.2. kontroliuojanriq institucijq atiit<ti patikrinimai (i5vadq apibendrinimas ir ivykdymas)'

2017 metai, *ot yt to, veikla iikrino' Li"t ruo. Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos

Svietimo kokybes ir regionines politikos departamento rpeCialistai - del lietuviq kalbos ir literattros

valstybinio brandos efiamino &ganizavimo; Klaipedos miesto administracijos Ugdymo ir kult[ros
j];;ffi*a*$ui"tirno skyriaus specialistai - aet matematikos valstybinio brandos egzamino,

priesmokyklinio ujJym o irganizuiimo; Klaipedos visuomenes sveikatos centro specialistai - del

bendrqjq sveikatos saugos reikalavimq vykdymo.. Klaipedos miesto savivaldybes Kontroles ir

audito tamyba vykde prigimnazijos finansq kontrolg. PaZeidimq nerasta, i tikrinimq metu pateiktus

sitl)'rnus atsiZvel gta.

5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys

20lg metq progimnazios veiklos prioritetai: individualios kiekvieno vaiko paLangos

stebesenos efektyvinimas, mokiniq fizinis ir psichologinis saugumas' Metines veiklos tikslas -
siekti asmenines kiekvieno mokinio paaangos, sudarantJam s4lygas ugdytis pagal asmenines raidos

galimybes. Planuojama tobulinti asmenin5s paaangos nlallvimo':l:!:jt^T:i, T::ll::"lflif*;S4rurrJ

kuri pades geriau identifikuoti individualias mokiniq problemas ir jas sprgsti, bendradarbiaujant
Al.r rar r c6'\$II y4uve Evrres r'

mokytojams, mokiniams bei jq tevams. Bus tqsiamas patydiq prevencijos progfamos 
"Olweusoo

igyvendinimas.

Direktore
(para5as) (vardas,

Qne


