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                                                                                                               PATVIRTINTA  
                                                                                         VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės  

                                                                                                            mokyklos  direktoriaus 2013 m. vasario 01 d. 

                                                                                                              įsakymu Nr. V4-1-8 

                                                                                                              PRITARTA 

                                                                                                              VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės 

                                                                                 mokyklos steigėjų dalininkų 

                                                                                             susirinkime, Protokolo Nr. S/2013/1 

VŠ Į „VAIVORYKŠTĖS TAKO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 

2013-2015  METŲ STRATEGINIS PLANAS 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinė mokykla įsteigta mokyklos steigėjų sprendimu 1997 metų  liepos 4 

dieną. Pagal mokyklos įstatus  mokyklai suteiktas VšĮ „Vaivorykštės tako“ pradinės mokyklos  statusas.  

Steigėjų sprendimu  2004 metais liepos 2 dieną mokykla perregistruota į pagrindinę mokyklą.   2012 

metais mokykla perregistruota į  VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinę mokyklą. 

 Mokyklos teisinė forma – viešoji įstaiga.  Mokyklos kodas –  195170434. Nuo 1997 metų mokykla pagal 

panaudos sutartį su Klaipėdos miesto  Savivaldybe veikė adresu Baltijos pr. 63, nuo 2006–ųjų metų pagal 

Klaipėdos miesto Savivaldybės panaudos sutartį  Nr. J4-153  adresu Sportininkų g. 11. Pastato  savininkė 

– Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, adresas - Liepų g. 11, LT- 91502 Klaipėda. Mokyklos 

 buveinės adresas Sportininkų g.11 , LT-911667 Klaipėda. Nuo 2011 mokslo metų pradţios mokykla 

laikinai persikėlė į patalpas Baltikalnio g. 11 pastato Sportininkų g. 11 rekonstrukcijos metu. 2010 – 2012 

metais pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamo projekto „Kompleksinis 

VšĮ Vaivorykštės tako pagrindinės mokyklos sutvarkymas“ I-asis etapas. 

VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos mokymo kalba – lietuvių. Mokyklos mokymosi formos ir 

mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma  savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokykloje  vykdomos švietimo programos – pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo 

programos I ir II dalys, vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo programos . VšĮ 

„Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  2013-2015 metų strateginis planas  parengtas atsiţvelgiant į 

Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, 

švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės poreikius. 

2012-2013 m.m. pradėta vidurinio ugdymo programa – suformuota 11 klasė. 2012 m. rugsėjo 1 d. 

duomenimis mokykloje mokosi 137 mokinių: pradinėse klasėse ugdomi 52 mokiniai, pagrindinio ugdymo 

programos I dalyje (5-8 klasėse) – 56 mokiniai, pagrindinio ugdymo programos II dalyje (9-10 klasėse) –

16 mokinių, ir vidurinio ugdymo programoje – 6 mokiniai. 

Iš viso mokykloje dirba 30 pedagogų, iš jų 9 mokytojai metodininkai, 14 – vyresniųjų mokytojų. 

 VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos sprendimu 2012 metais atidarytas mokyklas filialas 

Vilniuje pavadinimu  VšĮ “Vaivorykštės tako“ vidurinė mokykla Vilniaus filialas. Filialas turi savo 

nuostatus, vadovą,  banko sąskaitą. Viso mokykloje  yra 12 klasių komplektų, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupė.  Socialinė parama (nemokamas maitinimas)  skirta 58 mokiniams. 

Mokyklos steigėjų sprendimu į mokyklą taip pat kviečiami mokytis  vaikai ir iš labiausiai  paţeidţiamų 

visuomenės sluoksnių:  vaikai iš  globos namų , išskirtine tvarka (maţinant mokesčius ar visiškai 

atleidţiant nuo jų) nepasiturinčiose šeimose augantys vaikai, netekę vieno iš tėvų vaikai, globojami 
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vaikai. Mokykloje  dirba 5 administracijos darbuotojai: direktorius, 2 pavaduotojai: pavaduotojas 

ugdymui ir pavaduotojas ugdymui bei personalui, vyr.finansininkas, administratorė. Direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui siekia įgyti  II vadybinę kategoriją.  Mokiniams pagalbą teikia 

specialistai: spec.pedagogas – logopedas,  karjeros koordinatorius, klasių auklėtojai. Esant nedideliam 

mokiniui skaičiui klasėse ( iki 12 mokinių) socialinio darbuotojo funkcijos priskiriamos klasių 

auklėtojams.  Mokykla aplinkai skirtų lėšų  iš Savivaldybės negauna. Aplinkai reikalingas lėšas mokyklai 

surenka iš tėvų mokėjimų  pagal mokymosi sutartis; pavienių paramos teikėjų ir paramos organizacijų. 

Mokykla turi paramos gavėjo statusą. Taip pat mokyklos biudţetą papildo  lėšos, surinktos 

realizuojant gaunamą humanitarinę pagalbą. Pedagoginis personalas (apie 70 proc.) apmokamas 

iš Valstybės dotacijų -  mokinio krepšelio lėšų. Aptarnaujantį personalą mokykloje sudaro 3 etatai:  

ūkvedys, 2 valytojos . 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

2012 m. pagrindinę mokyklą t.y. 10 klasę baigė 10 mokinių (kartu su Viniaus filialo mokiniais). 

Ţinių patikrinimo rezultatai (matematika ir lietuvių kalba). 

 Lentelė 1 

 
Įvertinimai 

Matematika 
mmati
ka 

Lietuvių kalba 

2012-2013 m.m. 2012-2013 m.m. 

10 0 0 

9 0 1 

8 2 1 

7 2 2 

6 2 3 

5 3 3 

4 0 0 

Neišlaikė 1 0 

Nelaikė 0 0 

Įvertinimo vidurkis 6 6,4 

   

VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  mokiniai tiek 2011, tiek 2012 metais aktyviai dalyvavo 

tarptautinėse, respublikinėse bei miesto olimpiadose, konkursuose, projektuose ir pasiekė laimėjimų.  

2011 metais 8 klasės mokinė Aurelija Bagdonaitė gavo padėką uţ dalyvavimą gamtamokslinėje 

konferencijoje „Paţink mus supantį pasaulį“. Parengė pranešimą „Išvalykime Baltijos pajūrį“. 

2011 metais dailės vyresnioji mokytoja gavo Lietuvos Jaunimo turizmo centro padėką uţ dalyvavimą 

šalies mokinių konkurse „Pasaulis, kuriame gera augti“. 

2011 m.  mokiniai dalyvavo Kalbų kengūra 2011 konkurse ( mokytojai  Diana  Ţilienė ir Kristina 

Grušauskaitė) gavo projekto vykdytojo paţymėjimus. 

2011metais 5 mokiniai ir 2012 metais 11 mokinių dalyvavo atvirame tarptautiniame projekte 

Tarptautiniame online (internetiname) rusų kalbos konkurse AZBUKOVNIK:  ( konkurso dalyvių 

rezultatai : 68%, 58%,70%,66%,88%, 67%, 78%. 
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2012 metais Rimas Chomičenkas Vyskupo Motiejaus Valančiaus mokinių rašinio konkurse 

„SAVANORYSTĖ – PAGALBA KITAM“ laimėjo II-ąją vietą. 

2012 metais 7 klasės mokinys Klaipėdos miesto 5-8 klasių mokinių  matematikos olimpiadoje laimėjo III-

iąją vietą. 

2012 metais Bernadeta  Ščėsnaitė laimėjo diplomanto kategoriją tarptautiniame 4
th

 International popular 

music singing contest “Linksmieji perliukai – 2012”. 

2012 metais VšĮ  „Vaivorykštės tako“ pagrindinės mokyklos komanda dalyvavo Klaipėdos miesto 2-4 

klasių mokinių gamtamokslinių ţinių ir gebėjimų konkurse „Gamtos labirintai“. 

2012 metais 2 mokiniai gavo apdovanojimus uţ labai gerą vertimą iš anglų kalbos Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo Vertimų ir iliustracijų projekte. 

2012 metais mokytojos Graţina Suleimanova ir Vijolė Mineikienė gavo Gamtos Kengūros 2012  projekto 

vykdytojų paţymėjimus. 

2012 metais mokytojos Nadieţda Sorokina ir Diana Ţilienė gavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

Vertimų ir iliustracijų projekto paţymėjimus, uţ vertimų ir iliustracijų projektui „Tavo ţvilgsnis“ 

paruoštus vaikus. 

2012 metais 10 klasės mokinė Simona Lukošiūtė tapo Lietuvos mokinių piešinių konkurso „Išgirsk 

slapčiausią Šv. Velykų  paslaptį“ laureate. 

2012 metais 8 klasės mokinė Aurelija Bagdonaitė dalyvavo Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų 

konkurso nacionalinio etapo  I ture ir pristatė mokslo darbą „Noriu būti graţi“. 

2012 metais 5-os klasės mokinė Julija Andriuškevičiūtė Klaipėdos miesto pagrindinių mokyklų 5-8 klasių 

mokinių Lietuvos kalbos olimpiadoje uţėmė V vietą. 

2012 metais  7-os klasės mokinys Klaipėdos miesto pagrindinių mokyklų matematikos olimpiadoje  

Henrikas Jokūbas Ţukauskas uţėmė III vietą, trys kitų klasių mokiniai uţėmė VI vietą. 

2012 metais „Vaivorykštės tako: pagrindinės mokyklos komanda dalyvavo Klaipėdos miesto 9-10 klasių 

mokinių ekologijos konkurse. 

2012 metais Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune įteikė padėką mokyklos 5-10 klasių 

moksleiviams uţ aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą Vasario 16-osios akcijoje “ Pasveikinkim vieni kitus”. 

2012 metais LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY įteikė padėką technologijų vyr. mokytojai Ţydrūnei 

Kriukaitei – Juciuvienei uţ dalyvavimą LCC tarptautinio universiteto rengtoje Kalėdinėje mugėje – 

socialinėje akcijoje „Prie Kūčių stalo“. 

2012 metais geografijos mokytoja Edita  Ţemgulytė  kartu su „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos 

mokiniais dalyvavo akcijoje UŢ ŠVARIĄ ŢEMĘ IR TYRĄ VANDENĮ, kurį organizavo Gamtos paveldo 

fondas.  2012 metais 10-os klasės mokinė Simona Lukošiūtė piešinių konkurse “Mano švyturys“ laimėjo 

II-ąją vietą. 

  Vidurinio ugdymo programoje mokiniai  2012 m. gali rinktis 5 pasirenkamuosius dalykus ( II-ąją 

uţsienio kalbą (rusų k.), informacinių technologijų (programavimas, duomenų bazių kūrimas ir valdymas, 
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ekonomika ir verslumas)  ir 8 modulių programas (lietuvių k., anglų k.,  istorija, geografija, matematika, biologija, 

fizika, chemija ). Pagrindinio ugdymo programos mokiniai gali rinktis 8 orientuojamųjų modulių programas, 

4-ių mokomųjų dalykų konsultacines valandas. 

 Neformalusis švietimas mokykloje vykdomas meninio, mokslinio, sportinio ugdymo kryptimis, mokiniai 

gali rinktis 11 neformaliojo ugdymo ( anglų, vokiečių, Šv.Rašto pagrindų, šokių, dailės, teatro, 

geografijos, gamtininkų, stalo teniso, šachmatų)  uţsiėmimų. Kurso kartoti 2011 m. dėl sveikatos palikti 

kartoti (prašant tėvams) 2 mokiniai pradinėse klasėse. 2012 m., patiems prašant, kurso kartoti palikti 2 

mokiniai: 1 pradinėje klasėje ir 1 septintoje klasėje ( specialiųjų poreikių, individualizuota programa) . 

Mokyklos mokytojai tobulino kvalifikaciją ir kompetencijas seminaruose, dalinosi patirtimi metodinėse 

grupėse. 2011 metų pavasarį mokyklos bendruomenėje organizuota Nacionalinės mokyklų Agentūros 

parengto filmo „Atrask sėkmę“ perţiūra ir atvira diskusija  „Mūsų mokyklos sėkmė“. 

2011-2012 metais mokykloje organizuoti seminarai mokytojams:  

„Krikščioniško ugdymo misija“, seminaro lektorius – LCC Tarptautinio universiteto dėstytojas Oluwa 

Femi Joseph Odebiyi; 

„Krikščioniškos mokyklos pašaukimas. Bendradarbiavimas su tėvais“, seminaro lektorė-ilgametė 

krikščioniškos mokyklos Rusijoje direktorė Ala Falalejeva. 

2 dienų seminaras „Krikščioniško ugdymo filosofija“, seminaro lektorė Kamill Bishop (Tarptautinio 

krikščioniško Universiteto dekanė, pedagogikos mokslų daktarė ) JAV 

2011 metais mokykloje vykusio Mokyklų veiklos kokybės vidaus įsivertinimo ataskaitoje  

rekomenduojama bendrosioms kompetencijoms ugdyti pamokose daţniau taikyti inovatyvius ugdymo 

metodus, daţniau pamokoje ugdymo turinį diferencijuoti ir individualizuoti skirtingų gebėjimų 

mokiniams, įvairesniais būdais ir formomis vertinti mokinių paţangą ir pasiekimus. 2012 m. gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo grupė atliko giluminį rodiklio „Mokymo nuostatos ir būdai“ įsivertinimą, 

pristatė išvadas ir pateikė rekomendacijas apie inovatyvių, bendrąsias kompetencijas ugdančių metodų 

taikymą pamokose, siekiant didinti mokinių mokymosi motyvaciją, lengvinant ir darant įdomesnį 

mokymo (si) procesą.    

III. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

VšĮ “Vaivorykštės tako” vidurinė mokykla laikinai ( nuo 2011 metų liepos mėn. 28 d. ) naudojasi 

Klaipėdos miesto Savivaldybei priklausančiomis patalpomis, adresu Baltikalnio g. 11 pagal panaudos 

sutartį Nr. J11-41 . Pastato, kurio bendras plotas apie 2400 kv. m., ugdymo procese naudojamas plotas – 

apie 1600 kv. m.; pastato likutinė vertė 282452,62 Lt. Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio  pastate adresu 

Sportininkų g. 11 atliekama rekonstrukcija. Todėl į pastatą Baltikalnio g. 11 mokykla neinvestuoja, nes 

tai yra laikinos mokyklos patalpos. Rekonstruojamame pastate Sportininkų g. 11 planuojami atlikti 

esminiai pastato rekonstrukcijos, modernizavimo, pritaikymo neįgaliesiems darbai. Pastatas - 1964 metų 

statybos, statytas ir  pritaikytas darţelio reikmėms ir nebuvo kapitaliai remontuotas. Pagal ES 

finansuojamą projektą “ Kompleksinis VšĮ “Vaivorykštės tako” vidurinės mokyklos sutvarkymas” 

numatyti atlikti sekantys pastato atnaujinimo darbai: iš esmės pakeisti šildymo, vandentiekio, elektros 

sistemas; pakeisti naujais langus, apšiltinti pastatą iš išorės, apšiltinti pamatus; suformuoti naują patrauklų 

įėjimą iš pietinės kiemo pusės (ankstesnis įėjimas - iš šiaurinės pusės) ; pastatą pritaikyti neįgaliųjų 

patekimui ( kiemo pusėje - pandusas, viduje - keltuvas);  stogo dangą pakeisti nauja; mokyklos teritoriją 
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išvalyti nuo senų ţeldinių, naujai apţeldinti, sutvarkyti  ir aptverti patvaria segmentine tvora. Mokyklos 

kieme planuojama suformuoti automobilių parkavimo aikštelę ( numatytos 7 vietos automobilių 

parkavimui)  . Pastato viduje  suformuoti naujas erdves  mokinių poilsiui ( II-ame aukšte – foje, kur 

planuojama pastatyti stalo tenisą -  vyresniųjų klasių mokinių uţimtumui, prie pradinių klasių pastatyti 

šachmatų stalą –pradinių klasių mokinių uţimtumui). Virš vieno aukšto pastato patalpų dviejose dalyse  

iškelti  antstatus, t.y. II-ąjį aukštą ir taip  suformuoti 2 papildomus naujus kabinetus. Visur pastato viduje 

atlikti kapitalinį lubų, sienų ir grindų remontą. Steigėjų ir rėmėjų lėšomis I-ame aukšte planuojama įrengti 

modernias stiklines pertvaras, skiriančias mokyklos vestibiulį, raštinę ir administracijos patalpas. Iš esmės 

planuojama naujai įrengti sanitarinius mazgus, mokyklos vestibiulį I aukšte, renovuoti  mokyklos laiptų 

pakopas ir aikšteles. Iš Europos Sąjungos 85proc. finansuojamo beveik (2 milijonų) vertės projekto 

numatyta  atnaujinti ir mokymo įrangą mokykloje. Planuojama naujajame antstate įrengti naują gamtos 

mokslų kabinetą, pritaikytą chemijos ir fizikos pamokų laboratoriniams darbams. Naujai  įrengti 

socialinių mokslų kabinetą ( su interaktyvios mokymo lentos įranga, 12 naujausiomis programomis 

aprūpintų naujų kompiuterių). Iš projekto lėšų taip pat planuojama atnaujinti mokymo baldus: įsigyti 40 

naujų mokyklinių suolų, 60 konferencinių kėdţių, skirtų aktų salei, 2 dideles ir 3 maţesnes mokyklines 

lentas. Mokomųjų kabinetų atnaujinimui - 10 kėdţių mokytojams, 5 rašomieji stalai mokytojams, 5  

spintos su antresolėmis mokymo priemonėms. Taip pat planuojama įsigyti įrangą technologijų 

pamokoms: 4 darbastalius medţio darbams, 2 darbastalius maisto gaminimui, šaldytuvą, indaplovę, molio 

degimo krosnį. Planuojama įsigyti įrankių technologijų pamokoms uţ 6 tūkst. litų. Projekto lėšomis 

visuose mokyklos pastato mokomuosiuose kabinetuose, koridoriuose, administracinėse patalpose bus 

įrengtos  apsauginės ţaliuzės nuo saulės. Informacinių technologijų kabinete - šviesai nepralaidţios 

ţaliuzės. Virtuvė maisto gaminimui nenumatyta, planuojama, kad maistas bus tiekiamas pagamintas. Tuo 

tikslu naujai suprojektuotos dvi pagalbinės patalpos : maisto dalinimui ir nešvarių indų surinkimui bei 

plovimui. Suplanuotos naujos lengvos ir kokybiškos pertvaros mokinių sanitariniuose mazguose. 

Mokytojų WC pritaikytas ir neįgaliesiems. Pastato balansinė (įsigijimo) vertė  223278,00   Lt..  Pabaigus 

projekto įgyvendinimą pastato būklė bus pagerinta iš III lygio į I. Statybos ir rekonstrukcijos darbams bus 

panaudota apie 1,5 milijonų litų, o mokomosios bazės atnaujinimui - apie 300 tūkstančių litų. Mokykla 

bus gerai apsirūpinusi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis: bus 15 naujų kompiuterių (tarp 

jų 3 nešiojami); iš anksčiau turėta kompiuterinė įranga - 10 geros būklės ( iš jų 1 nešiojamas), ir 5 

pakankamos būklės. Mokykla galės naudotis 3 projektoriais, 1 nauju muzikos centru. 

Dabartinėse mokyklos patalpose įrengta biblioteka, skirta mokyklos bendruomenės nariams. Bibliotekoje 

įrengta kompiuteriu ir internetiniu ryšiu aprūpinta darbo vieta.  Sugrįţus į patalpas Sportininkų g. 11 (dėl 

patalpų stygiaus) planuojama biblioteką išskirstyti pagal skaitytojų ir dalykinių mokomųjų kabinetų 

poreikį po klases.  Kiekvienas mokomasis kabinetas Sportininkų g. 11 taip pat turės kompiuterizuotą 1-4 

darbo vietas; informacinių technologijų kabinetas – 16 darbo vietų. 

Spec.pedagogas – logopedas turi atskirą mokymo priemonėmis aprūpintą darbo kabinetą. Kabinetui 

pravestas internetinis ryšys, darbui paskirtas stacionarus ir planšetinis kompiuteris. 

Mokykloje yra serveris, 2 kopijavimo aparatai, 3  spausdintuvai,   3 televizoriai, video grotuvas, 

multimedia aparatas. Visi kompiuteriai turi laisvą prieigą prie internetinio ryšio. 
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IV. SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ) ANALIZĖ 

 

                                    STIPRYBĖS                  SILPNYBĖS 

1. Aiškiai įvardintos ir suvokiamos ir 

nekintamos  pasirinktos 

(krikščioniškos) vertybės, kurios 

sudaro pagrindą visai mokyklos 

veiklai. 

2. Iniciatyvus, kūrybiškas ir  potencialus 

mokytojų kolektyvas (100 proc. 

aukštąjį išsilavinimą turintys 

pedagogai). 

3. Kasmet augantis mokinių skaičius 

mokykloje.  

4. Mokinių popamokinis uţimtumas iki 

17 val.. ir sudarytos geros sąlygos 

mokinių saviraiškai atitinka dirbančių 

tėvų poreikius. 

 

 

1. Mokyklai trūksta tinkamų modernių 

edukacinių erdvių, laboratorijų. 

 

2. Dėl patalpų stokos ir nepritaikymo 

mokyklos teikmėms, vyresniųjų klasių 

mokiniai neturi tinkamos sporto salės. 

 

 

3. Mokykla nepakankamai ţinoma miesto 

centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyse. 

 

4.  Ugdant bendrąsias kompetencijas per 

maţai taikomi inovatyvūs metodai. 

 

 

                     GALIMYBĖS                            GRĖSMĖS 

1. Mokinių skaičius klasėse ribojamas 

iki 15 mokinių; optimalios galimybės 

individualizuoti ir diferencijuoti 

mokymą. 

2. Pagal pasirinktą viziją – krikščioniškų 

vertybių puoselėjimą – didelės 

galimybės bendradarbiauti su 

vietinėmis, šalies ir tarptautinėmis 

krikščioniškomis organizacijomis 

(Tarptautine krikščioniškų mokyklų 

asociacija,  Tarptautiniu krikščionišku 

Universitetu LCC) 

3. Projekto „Kompleksinis VšĮ 

Vaivorykštės tako mokyklos 

sutvarkymas „ įgyvendinimas suteiks 

mokyklai išorinio ir vidinio 

1. Infliacija šalyje maţina galimybes 

tėvams mokėti uţ mokymo paslaugas. 

 

2. Nepalanki įstatyminė bazė dėl aplinkos 

lėšų privačiai mokyklai. 

 

 

3. Neturėdama pakankamų sąlygų vidurinės 

mokyklos organizavimui, mokykla 

negaus gimnazijos akreditavimo. 

 

4. Rekonstrukcijos rangovo laiku 

neuţbaigti darbai apsunkins mokyklos 
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patrauklumo. 

4. Nepakankamas ikimokyklinių įstaigų 

tinklas mieste sudarys galimybes 

sukomplektuoti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupę. 

mokslo metų pradţią Sportininkų g. 11.  

 

 

5. Ilgi mokyklos rekonstrukcijos terminai  

padidins mokyklos investicijas į projektą. 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

     Sekant Lietuvos švietimo vizija , kad „kiekvienas vaikas, jaunas ir suaugęs ţmogus Lietuvoje siekia ir 

nesunkiai randa kur mokytis, šalies švietimo sistemą sudaro valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės 

nuolat tobulėjančios, tarpusavyje ir su partneriais bendradarbiaujančios švietimo įstaigos, kurių 

darbuotojai turi autoritetą visuomenėje ir palaiko nuolatinę diskusiją dėl šalies švietimo plėtotės“ bei 

valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos pagrindiniu tikslu – „paversti Lietuvos švietimą tvariu 

pagrindu valstybės gerovės kėlimui, verţliam ir savarankiškam ţmogui, atsakingai ir solidariai 

kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį“ kuriama mokyklos vizija . 

      Klaipėdos miesto savivaldybės, kaip institucijos, misija – teikti miesto bendruomenei kokybiškas 

paslaugas, atitinkančias suinteresuotų šalių išreikštus poreikius bei lūkesčius. 

    VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos vizija: moderni , auganti ir bręstanti dvasiškai bei 

profesionaliai, vis atsinaujinanti krikščioniška gimnazija.  Tai – atvira visuomenei, organizuota, 

krikščioniškais principais ir krikščioniškomis vertybėmis savo gyvenimą grindţianti mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų bendruomenė, kurioje siekiama uţtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą, sukurti šiltą 

mikroklimatą, uţtikrinti aukštą ugdymo kokybę ir pedagogų kvalifikaciją, būti pasirengusiais mokytis ir 

tobulėti visą gyvenimą. Mokykloje sudarytos palankios sąlygos kiekvieno mokinio ir mokytojo 

individualybės raiškai, asmens, sąţinės ir minties laisvei, puoselėjama pagarba kito nuomonei, 

gailestingumas, meilė artimui, meilė tėvynei;  aktyvi savivaldos institucijų veikla. 

 Misija: Ugdome savarankišką, laisvą,  atsakingai savo gyvenimą kurti gebantį ţmogų ; tvirtus dorinius 

pagrindus, krikščionišką pasaulėţiūrą turinčius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai 

sąmoningus ir atsakingus, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kūrybingus ir darnos siekti pajėgiančius 

jaunuolius.  

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

Siekiant gimnazijos vizijos, suformuluoti švietimo įstaigos veiklos tikslai, uţdaviniai bei priemonės 

(pateikiama atskirame priede (ţr. priedą)). Tikslo įgyvendinimo paţanga matuojama pagal 1 lentelėje 

pateikiamus rezultato kriterijus.  

 1 lentelė Tikslo paţangos matavimo rezultato kriterijai     

 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2012 metų 

Rezultatai 

Numatomi 

rezultatai 

Numatomi 

rezultatai 

Numatomi 

rezultatai 

2013 metai 2014 metai 2015 metai 

1.Vykdomos ugdymo programos 

atitinka gyventojų poreikius, 

procentais  

100% 100% 100% 100% 
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2.Darbuotojų etatų skaičius atitinka 

turimą mokyklos biudţetą ir 

optimalų poreikį 

100% 100% 100% 100% 

3.Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai 

100% 100% 100% 100% 

4.Maitinimo paslaugos atitinka 

teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

Nemokamas maitinimas suteiktas 

visiems mokiniams, vadovaujantis 

atitinkamų institucijų sprendimais, 

mokinių skaičius, procentais 

80% 80% 90% 90% 

5.Švietimo, socialinė pagalba 

moksleiviams atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, procentais 

100% 100% 100% 100% 

 6.Uţtikrinama saugi ir sveika 

ugdymo aplinka, procentais  

80% 80% 90% 100% 

7.Įvykdomi teisės aktų nustatyti 

higienos reikalavimai, procentais 

80% 80% 90% 100% 

 

P.S. Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

2 lentelė  

Ekonominės klasifikacijos grupės
Asignavimai

2012 metams

Lėšų

poreikis

2013

metams

2013

maksimalių

asignavimų

planas

Projektas

2014

metams

Projektas

2015

metams

1.LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 852216 1233499 1233499 1993250 1106000

1.1. išlaidoms 852216 1233499 1233499 1993250 1106000

1.1. 1. iš jų darbo išlaidoms 614000 647000 647000 824733 900000

1.1. 2. iš jų mokyklos renovacijos

projektui įgyvendinti 73217 422925 422925 1025768 0

1. 2. turtui įsigyti ir finansiniams

įsipareigojimams vykdyti

2.FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 852359 1231628 1231628 1969945 1106408

2.1 NE MOKYKLOS LĖŠOS,

IŠ VISO: 570500 853077 853077 1590991 704000

2.1.1. Mokinio krepšelio lėšos 453000 496800 496800 562000 630000

2.1.2. Nemokamo maitinimo,

mokinių vežimui kompensuoti lėšos 49000 41000 41000 42000 44000

2.1.3. Darbo biržos finansavimas 10000 29581 29581 32915 30000

2.1.4. LR finansų  ministerijos lėšos

mokyklos renovacijos pr.įgyvendinti 58500 285696 285696 954076 0

2.2. MOKYKLOS SURINKTOS

LĖŠOS, IŠ VISO: 281859 378551 378551 378954 402408

2.2.1.Tėvų mokėjimai už mokslą 145633 169280 169280 202010 294408

2.2.2.Tėvų mokėjimai už maitinimą 20000 27000 27000 42000 40000

2.2.3.Rėmėjų lėšos 88000 158843 158843 66973 50000

2.2.4.Lėšos, surinktos už

humanitarinę pagalbą 24698 20020 20020 14173 15000

2.2.5.  2 procentų parama mokyklai 3528 3408 3408 2006 3000

2.2.6.Beprocentinė rėmėjų paskola 51792  
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                                                                                                      Klaipėdos VšĮ „Vaivorykštės tako“  

                                                                                                 vidurinės mokyklos direktoriaus 

                                                                                                            2013 m. vasario 01 d. 

                                                                                           įsakymo Nr. V4-1-8 priedas     

 

VŠĮ „VAIVORYKŠTĖS TAKO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2013-2015 METŲ TIKSLŲ, 

UŢDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

 

Tikslas 

 

Uţdavinys 

 

Priemonės 

pavadinimas 

 

Atsakingas 

asmuo  

 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

Planuojama 

reikšmė 

2013 2014 2015  

1. Uţtikrinti 

aukštos 

kokybės  

ugdymą  

1.1. 

Laiduoti 

ugdymo 

programų 

įvairovę  

1.1.1. Ugdymo 

proceso 

organizavimas ir 

uţtikrinimas 

Dţiuljeta 

Gečienė 

1. Mokinių 

skaičius, vnt. 
137 152 177 

    2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt.  

 

23 23 23 

 

 

 

 

 1.1.2. Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimo 

uţtikrinimas 

Dţiuljeta 

Gečienė,  

Rūta 

Milerienė  

1.Mokinių 

skaičius, vnt. 

 

 

12 10 15 

 

 

 

   2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

 

  1.2.3. Pradinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimo 

uţtikrinimas  

Dţiuljeta 

Gečienė,  

Rūta 

Milerienė 

1.Mokinių 

skaičius vnt.  
45 55 60 

    

 

2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

5 5 5 

  1.2.4.Pagrindinio 

ugdymo I dalies 

programos 

įgyvendinimo 

uţtikrinimas 

 

 

 

 1.Mokinių 

skaičius vnt. 
40 50 60 
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Tikslas 

 

 

Uţdavinys 

 

 

Priemonės 

pavadinimas 

 

 

Atsaking

as asmuo  
 

 

 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus 

 

 

Reik

šmė 

  

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2013 2014 2015 

    2.Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

7 7 7 

  1.1.2. Pagrindinio 

ugdymo II dalies ir 

vidurinio ugdymo 

programų 

įgyvendinimo 

uţtikrinimas  

Rūta 

Milerienė, 

Indrė 

Globienė, 

 

1. Mokinių 

skaičius, vnt.   
 

24 30 42 

    2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt.  

5 5 5 

  1.1.3. Mokinių 

neformalaus 

ugdymo  poreikių 

tenkinimas  

Rūta 

Milerienė 
1. Mokinių 

skaičius, vnt.   
 

40 50 60 

    2. Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

1,5 1,5 1,5 

  1.1.4. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

atestacijos 

vykdymas 

Dţiuljeta 

Gečienė 

Indrė 

Globienė 

1. Bendrų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių 

skaičius, vnt. 

3 3 3 

    2. 

Besiatestuojanči

ų pedagogų 

skaičius, vnt. 
 

2 2 3 

 1.2. Sudaryti 

sąlygas 

švietimo 

paslaugų 

prieinamumui  

1.2.1. Kokybiško 

maitinimo 

organizavimas  

 

 

Dţiuljeta 

Gečienė 

1. Maitinamų 

mokinių 

skaičius, vnt.  
 

60 65 70 

 

 

 1.2.2.Pedagoginės, 

socialinės, 

psichologinės 

pagalbos 

moksleiviams 

teikimas  

Dţiuljeta 

Gečienė 
1.Mokinių 

skaičius, vnt. 

137 152 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pagalbos 

specialistų etatų 

skaičius, vnt.  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1,2 
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Tikslas 

 

 

Uţdavinys 

 

 

Priemonės 

pavadinimas 

 

 

Atsaking

as asmuo 

 

 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus 
 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2013 2014 2015 

 

 
1.3. 

Uţtikrinti 

sveiką ir 

saugią 

ugdymo(-i) 

aplinką  
 

1.3.1.Aplinkos 

funkcionavimo 

uţtikrinimas  
 

Rūta 

Milerienė 
1.Aptarnaujančio 

personalo etatų 

skaičius, vnt.  
 

4 4 4 

  1.3.2.Naujų 

edukacinių aplinkų 

kūrimas  
 

 

Dţiuljeta 

Gečienė, 

Rūta 

Milerienė 

1.Edukacinių 

aplinkų skaičius, 

vnt.  
 

2 1 1 

  
 

1.3.3.Aprūpinimas 

vadovėliais 

 

Rūta 

Milerienė 

1.Įsigytų 

vadovėlių 

skaičius, vnt. 

326 120 200 

  1.3.4.Aprūpinimas 

ugdymo 

metodinėmis 

priemonėmis  
 

Rūta 

Milerienė 
 1.Įsigytų 

priemonių 

pavadinimų 

skaičius, vnt.  
 

8 10 20 

2. 

Modernizuo

ti VšĮ 

„Vaivorykšt

ės tako“ 

vid. m-klos 

materialinę 

bazę, 

Sportininkų 

g. 11 

2.1. 

Įgyvendinti ES 

finansuojamą 

projektą 

„Kompleksinis 

mokyklos 

sutvarkymas“  

2.1.1.Pastato 

rekonstrukcijos 

uţbaigimas  

Dţiuljeta 

Gečienė 

1.Renovuotų 

patalpų plotas 

kv.m. 

850 1000 1019 

  2.1.3. Mokymo 

priemonių ir įrangos 

įsigijimas 

Rūta 

Milerienė 
1. Įsigytų 

priemonių 

pavadinimų 

skaičius, vnt. 

12 17 15 

  2.1.4. Naujų baldų 

įsigijimas 

 

Rūta 

Milerienė 
1. Įsigytų baldų 

pavadinimų 

skaičius, vnt. 

2 13 7 

  2.1.2. Aplinkos 

sutvarkymas 

Dţiuljeta 

Gečienė 

1.Aplinkos 

sutvarkymas pagal 

projekto 

uţbaigtumą (proc.) 

50 85 100  

 2.2..Atnaujinti 

švietimo 

reikmėms 

naudojamas 

2.2.1.Visuomenės 

sveikatos centro 

nustatytų  paţeidimų 

Dţiuljeta 

Gečienė 

1.Baldų remonto 

(maisto dalinimo 

bloke) 

skaičius,vnt.  

3 - - 



 

 12 

patalpas  

Baltikalnio g. 

11 

 

pašalinimas  
 

   Dţiuljeta 

Gečienė 

2. Pakankamos 

temperatūros 

patalpose ţiemos 

metu uţtikrinimas 

(laipsniais) 

Ne 

<18 

C 

- - 

  2.2.2.Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams (išorės fasado 

dalinis remontas) 

Dţiuljeta 

Gečienė 
1.Suremontuoto 

išgriuvusio 

fasado plotas, 

kv. m.   

20 - - 

 

 VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos direktorė                                                   Dţiuljeta Gečienė  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  


