Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metų bendrojo plano
priedas
TINKLO PERTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
1. Mokinių ugdymosi poreikių plėtra, mokyklų struktūriniai ir infrastruktūros pokyčiai:
Eil. Mokyklos
Numatomi pokyčiai
Numatomų
Rezultatas
Nr. pavadinimas
pokyčių
terminas
1.1. Individualius mokinių ugdymosi poreikius tenkinančių mokyklų plėtra
1.
Klaipėdos
Taikomi Humanistinės Nuo 2016–2017 Klaipėdos „Aukuro“
„Aukuro“
kultūros ugdymo
m. m.
gimnazija, vykdanti
gimnazija
menine veikla
pagrindinio ugdymo II dalies ir
sampratos elementai
akredituotą vidurinio ugdymo
programas, taikanti
Humanistinės kultūros ugdymo
menine veikla sampratos
elementus
2.
Klaipėdos
Taikomi Ekologijos ir Nuo 2016–2017 Klaipėdos „Vėtrungės“
„Vėtrungės“
aplinkos technologijų m. m.
gimnazija, vykdanti
gimnazija
ugdymo sampratos
pagrindinio ugdymo II dalies ir
elementai
akredituotą vidurinio ugdymo
programas, taikanti Ekologijos
ir aplinkos technologijų
ugdymo sampratos elementus
3.
Klaipėdos
Įgyvendinama
Nuo 2016–2017 Klaipėdos „Žaliakalnio“
„Žaliakalnio“
kryptingo meninio
m. m.
gimnazija, vykdanti
gimnazija
ugdymo programa
pagrindinio ugdymo II dalies ir
akredituotą vidurinio ugdymo
programas, įgyvendinanti
kryptingo meninio ugdymo
programą, organizuojanti
ugdymą nuotoliniu būdu
4.
Klaipėdos
Taikomi Klasikinio
Nuo 2016–2017 Klaipėdos „Žemynos“
„Žemynos“
ugdymo sampratos
m. m.
gimnazija, vykdanti
gimnazija
elementai
pagrindinio ugdymo II dalies ir
akredituotą vidurinio ugdymo
programas, taikanti Klasikinio
ugdymo sampratos elementus
5.
Klaipėdos
Taikomi Humanistinės Nuo 2016–2017 Klaipėdos Maksimo Gorkio
Maksimo
kultūros ugdymo
m. m.
pagrindinė mokykla, vykdanti
Gorkio
menine veikla
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinė
sampratos elementai
pagrindinio ugdymo
mokykla
programas, taikanti
Humanistinės kultūros ugdymo
menine veikla sampratos
elementus
6.
Klaipėdos
Taikomi Sporto ir
Nuo 2016–2017 Klaipėdos „Santarvės“
„Santarvės“
sveikatos ugdymo
m. m.
pagrindinė mokykla, vykdanti
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pagrindinė
mokykla

sampratos elementai

7.

Klaipėdos
Ievos
Simonaitytės
mokykla

Nuo 2017–2018
m. m.

8.

Klaipėdos
Martyno
Mažvydo
progimnazija

Taikomi jaunimo
mokyklų paskirtį
atitinkantys
Alternatyviojo
ugdymo modeliai,
formuojamos klasės
mokiniams, turintiems
elgesio ir emocijų
sutrikimų
Vykdomos pradinio,
pagrindinio su
inžineriniu ugdymu
programos

9.

Klaipėdos
Liudviko
Stulpino
progimnazija

Įgyvendinama
kryptingo meninio
ugdymo programa ir
steigiamos
priešmokyklinio
ugdymo grupės
Formuojamos klasės
vidutinių specialiųjų
ugdymosi poreikių bei
elgesio ir emocijų
sutrikimų turintiems
mokiniams

Nuo 2016–2017
m. m.

Klaipėdos Litorinos mokykla,
vykdanti pradinio ir
pagrindinio ugdymo
programas, ugdanti Klaipėdos
regiono (šalies) mokinius,
turinčius klausos sutrikimų,
formuojanti specialiąsias
klases didelių ir labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams, bei
klases mokiniams, turintiems
vidutinių specialiųjų ugdymosi
poreikių, bei elgesio ir emocijų
sutrikimų
1.2. Mokyklų reorganizavimas, struktūrinis pertvarkymas, naujų mokyklų steigimas
1.
Klaipėdos
Vykdomas struktūrinis 2016–2018
Klaipėdos Maksimo Gorkio
Maksimo
pertvarkymas
m. m.
progimnazija, vykdanti
Gorkio
(iš pagrindinės
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinė
mokyklos –
pagrindinio ugdymo I dalies
mokykla
į progimnaziją),
programas, taikanti
dvejus metus
Humanistinės kultūros ugdymo
nepriimant mokinių į
menine veikla sampratos
9 klases
elementus
10.

Klaipėdos
Litorinos
mokykla

Nuo 2016–2017
m. m.

pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, taikanti
Sporto ir sveikatos ugdymo
sampratos elementus
Klaipėdos Ievos Simonaitytės
mokykla, vykdanti pagrindinio
ugdymo programą ir
organizuojanti ugdymo
procesą, taikant Alternatyviojo
ugdymo modelius;
formuojamos klasės
mokiniams, turintiems elgesio
ir emocijų sutrikimų
Klaipėdos Martyno Mažvydo
progimnazija, vykdanti
pradinio, pagrindinio I ugdymo
dalies ir pradinio, pagrindinio
su inžineriniu ugdymu
programas, ugdanti specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinius,
turinčius judesio ir padėties
sutrikimų
Klaipėdos Liudviko Stulpino
progimnazija, vykdanti
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio I dalies, kryptingo
meninio ugdymo programas

Nuo 2016–2017
m. m.
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2.

Klaipėdos
„Pajūrio“
pagrindinė
mokykla

3.

Klaipėdos
„Santarvės“
pagrindinė
mokykla

4.

Klaipėdos
„Saulėtekio“
pagrindinė
mokykla

5.

Klaipėdos
„Pakalnutės“
mokykladarželis

6.

Klaipėdos
„Šaltinėlio“
mokykladarželis

7.

Klaipėdos
„Nykštuko“

Steigiamos
priešmokyklinio
ugdymo grupės
Vykdomas struktūrinis
pertvarkymas
(iš pagrindinės
mokyklos –
į progimnaziją),
dvejus metus
nepriimant mokinių į
9 klases
Steigiamos
priešmokyklinio
ugdymo grupės
Vykdomas struktūrinis
pertvarkymas
(iš pagrindinės
mokyklos –
į progimnaziją),
dvejus metus
nepriimant mokinių į
9 klases
Vykdomas struktūrinis
pertvarkymas
(iš pagrindinės
mokyklos – į pradinę
mokyklą):
1) mokiniai
nepriimami į 9 klases
2) nevykdoma
pagrindinio ugdymo I
dalies programa
(5–8 klasės
perkeliamos į
Klaipėdos Sendvario
progimnaziją)
Tęsiamas struktūrinis
pertvarkymas
(iš pradinės mokyklos
– į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą),
nepriimant mokinių į
1–4 klases
Tęsiamas struktūrinis
pertvarkymas
(iš pradinės mokyklos
– į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą),
nepriimant mokinių į
1–4 klases
Tęsiamas struktūrinis
pertvarkymas

Nuo 2016–2017
m. m.
2016–2018
m. m.

Klaipėdos „Pajūrio“
progimnazija, vykdanti
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo I dalies
programas

Nuo 2016–2017
m. m.
2016–2018
m. m.

Klaipėdos „Santarvės“
progimnazija, vykdanti
pradinio ir pagrindinio
ugdymo I dalies programas,
taikanti Sporto ir sveikatos
ugdymo sampratos elementus

2016–2018
m. m.

Klaipėdos „Saulėtekio“
pradinė mokykla, vykdanti
pradinio ugdymo programą

Nuo 2016–2017
m. m.
Nuo 2017–2018
m. m.

Iki 2017–2018
m. m.

Klaipėdos lopšelis-darželis
„Pakalnutė“, vykdantis
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas

Iki 2017–2018
m. m.

Klaipėdos lopšelis-darželis
„Šaltinėlis“, vykdantis
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas

Iki 2016–2017
m. m.

Klaipėdos lopšelis-darželis
„Nykštukas“, vykdantis
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mokykladarželis

(iš pradinės mokyklos
– į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą),
nepriimant mokinių į
1–4 klases
Plėtojamas
priešmokyklinis
ugdymas
(iki 3 grupių)

ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas

8.

Klaipėdos
Vitės
pagrindinė
mokykla

9.

Klaipėdos
„Smeltės“
progimnazija

Plėtojamas
priešmokyklinis
ugdymas
(iki 2 grupių)

Nuo 2016–2017
m. m.

10.

Klaipėdos
Liudviko
Stulpino
progimnazija

Steigiamos
priešmokyklinio
ugdymo grupės

Nuo 2016–2017
m. m.

11.

Klaipėdos
sporto
gimnazija
(sporto klasės)

Komplektuojamos
atskiros sporto klasės
mokyklose
Suderinus su Kūno
kultūros ir sporto
departamentu prie
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerija,
pasiruošiama sporto
gimnazijos steigimui
12. Klaipėdos jūrų Steigiama Klaipėdos
kadetų
jūrų kadetų mokykla,
mokykla
įgyvendinanti Jūrų
kadetų ugdymo
sampratos elementus
13. Naujos
Naujos mokyklos
mokyklos
statybos
statyba
projektavimas ir
statyba šiaurinėje
miesto dalyje
1.3. Saugių, šiuolaikiškų ugdymosi sąlygų ir
užtikrinimas

Nuo 2016–2017
m. m.

Nuo 2017–2018
m. m.
Iki 2019–2020
m. m.

Klaipėdos Vitės pagrindinė
mokykla, vykdanti
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo
programas, organizuojanti
Klaipėdos regiono (šalies)
mokinių mokymą
stacionarinėse asmens
sveikatos priežiūros įstaigose
Klaipėdos „Smeltės“
progimnazija, vykdanti
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo I dalies
programas
Klaipėdos Liudviko Stulpino
progimnazija, vykdanti
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo I dalies,
kryptingo meninio ugdymo
programas
Sporto klasės veikia vienoje ar
keliose mokyklose arba
įsteigta atskira Klaipėdos
sporto gimnazija

Iki 2019–2020
m. m.

Veikia Klaipėdos jūrų kadetų
mokykla, įgyvendinanti Jūrų
kadetų ugdymo sampratos
elementus

Iki 2019–2020
m. m.

Veikia nauja progimnazija
šiaurinėje miesto dalyje

racionalaus švietimo infrastruktūros panaudojimo
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1.

Klaipėdos
Tauralaukio
progimnazija

2.

Klaipėdos
Ievos
Simonaitytės
mokykla

3.

Klaipėdos
„Saulėtekio“
pagrindinė
mokykla

4.

VšĮ Klaipėdos
licėjus

Rengiamas ir
derinamas pastato
(Klaipėdos g. 31)
rekonstrukcijos
projektas
Vykdoma pastato
rekonstrukcija
Rekonstruotame
pastate
(Klaipėdos g. 31)
formuojamos
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo grupės ir 1–4
klasės.
5–8 klasės keliamos į
VšĮ Klaipėdos licėjaus
atlaisvintas ir
Savivaldybei
perduotas patalpas
(Kretingos g. 44)
Mokykla iškeliama į
Klaipėdos suaugusiųjų
gimnazijos III aukšto
atlaisvintas patalpas
(I. Simonaitytės g. 24)
ir pastatas (Naikupės
g. 25) perduodamas
Savivaldybei
Perduodama dalis
patalpų VšĮ Klaipėdos
licėjui:
1) III aukštas
2) likusios
atsilaisvinusios
I ir II aukštų patalpos
Perduodama dalis
Klaipėdos
„Saulėtekio“
pagrindinės mokyklos
patalpų:
1) III aukštas
2) likusios
atsilaisvinusios
I ir II aukštų patalpos
Vykdomas perduotų
patalpų
(Mokyklos g. 3)
remontas iš SB ar kitų
finansavimo šaltinių

Nuo 2016–2017
m. m.

Nuo 2017–2019
m. m.
Nuo 2019–2020
m. m.

Klaipėdos Tauralaukio
progimnazija, vykdanti
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programas (Klaipėdos
g. 31), pagrindinio ugdymo I
dalies programas (Pagrindinio
ugdymo skyrius, Kretingos
g. 44)

2017–2018
m. m.

Klaipėdos Ievos Simonaitytės
mokykla veikia jaunimo
mokyklos reikmėms
pritaikytose patalpose
(I. Simonaitytės g. 24)

2016–2018
m. m.

Klaipėdos „Saulėtekio“
pradinė mokykla, vykdanti
pradinio ugdymo programą
(Mokyklos g. 3)

Nuo 2016–2017
m. m.
Nuo 2017–2018
m. m.
2016–2018
m. m.

Nuo 2016–2017
m. m.
Nuo 2017–2018
m. m.
Iki 2019–2020
m. m.

VšĮ Klaipėdos licėjus,
vykdantis ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, akredituotą
vidurinio ugdymo programas ir
Inžinerinio ugdymo programą.
Formuojamos atskiros klasės
akademinių ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams

6
lėšų

5.

VšĮ
„Vaivorykštės
tako“
gimnazija

Pastatas
(Kretingos g. 44)
perduodamas
Savivaldybei
Perduodama dalis
vienos ikimokyklinio
ugdymo įstaigos
patalpų pietinėje
miesto dalyje

Nuo 2019–2020
m. m.

Nuo 2019–2020
m. m

VšĮ „Vaivorykštės tako“
gimnazija, vykdanti
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir akredituotą
vidurinio ugdymo programas,
veikianti dviejuose pastatuose

2. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimas ir įdarbinimas:
Priemonės pavadinimas
Numatomi veiksmai

Eil.
Nr.
2.1. Įvykdytas mokyklų struktūrinis
pertvarkymas:
1.
Klaipėdos Maksimo Gorkio, „Pajūrio“,
„Santarvės“ pagrindinių mokyklų (iš
pagrindinės mokyklos –
į progimnaziją)
2.
Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės
mokyklos (iš pagrindinės mokyklos –
į pradinę mokyklą)

3.

Klaipėdos „Pakalnutės“ mokyklosdarželio (iš pradinės mokyklos –
į ikimokyklinio ugdymo įstaigą)

4.

Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklosdarželio (iš pradinės mokyklos –
į ikimokyklinio ugdymo įstaigą)

5.

Klaipėdos „Nykštuko“ mokykladarželis (iš pradinės mokyklos –
į ikimokyklinio ugdymo įstaigą)

2.2. Trūkstamų dalykų mokytojų
įdarbinimas
2.3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
darbui su migrantų vaikais ir mokiniais,
turinčiais emocijų ir elgesio sutrikimų

Mokytojų įdarbinimo galimybės:
9–10 klasių mokinius nukreipus į „Aitvaro“ ir
„Žaliakalnio“ gimnazijas, daliai mokytojų
siūlomas darbas šiose gimnazijose ar kitose
savivaldybės mokyklose
5–8 klasių mokinius perkėlus į Klaipėdos
Sendvario progimnaziją, daliai mokytojų ir
pagalbos specialistų siūlomas darbas šioje
progimnazijoje, kitose savivaldybės mokyklose ar
VšĮ Klaipėdos licėjuje
Pradinių klasių mokytojams siūlomas darbas
Klaipėdos Maksimo Gorkio, „Pajūrio“
pagrindinėse mokyklose ar kitose savivaldybės
mokyklose
Pradinių klasių mokytojams siūloma dirbti su
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
grupėmis, esant poreikiui – kitose švietimo
įstaigose
Pradinių klasių mokytojams siūloma dirbti su
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
grupėmis, esant poreikiui – kitose švietimo
įstaigose
Trūkstamų dalykų mokytojų ruošimo sutarčių
sudarymas su šalies mokslo institucijomis
Paruoštų specialistų įdarbinimas miesto
mokyklose ir mentorių skyrimas
Tikslinių kvalifikacijos tobulinimo kursų
numatymas ir organizavimas Klaipėdos miesto
pedagogų švietimo ir kultūros centre, esant
poreikiui – kitose šalies kvalifikacijos tobulinimo
institucijose
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3. Mokinių vežiojimo užtikrinimas:
Priemonės pavadinimas

Eil.
Nr.
3.1. Naujų (ar vietoje netinkamų
eksploatuoti) mokyklinių autobusų
įsigijimas specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių vaikų vežiojimui
3.2. Transporto išlaidų kompensavimas
mokiniams

Numatomi veiksmai
Mokyklinių autobusų įsigijimo situacijos
vertinimas kiekvienais metais ir, esant poreikiui,
paraiškos pateikimas Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijai
Transporto išlaidų kompensavimo mokiniams
vykdymas Savivaldybės nustatyta tvarka

________________________

