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KLAIPĖDOS PAJŪRIO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2019–2021 metų strateginio plano 

tikslais siekiama užtikrinti kokybišką ugdymą, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius 

tenkinančią aplinką. 

2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Progimnazijoje mokėsi 517 mokinių (2018 m. –  490), iš jų 

41 mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių. Sukomplektuotos 24 klasės: 1–4 pradinio 

ugdymo klasių 14 (279 mokiniai), 5–8 pagrindinio ugdymo klasių – 10 (238 mokinių). 2018–2019 

m. m. mokėsi: labai gerai 16 mokinių, gerai – 69, patenkinamai – 119, nepatenkinamai – 0. 

Pagrindinio ugdymo I dalies programą baigė 50 mokinių. Bendras 5–8 klasių mokinių pažangumo 

vidurkis – 7,48. 1–4 klasėse aukštesniaisiais įvertinimais įvertinta 13,8 % mokinių. 

Pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo programas įgyvendino 49 mokytojai: 21 

metodininkas, 1 ekspertas, 26 vyresnieji mokytojai ir 26 nepedagoginiai darbuotojai. Visiems 

mokiniams sudarytos sąlygos gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą. Šią pagalbą teikė 

visi pedagogai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas. 

Sėkmingai tenkinti mokinių neformaliojo ugdymo poreikiai – mokiniai galėjo dalyvauti 25-iose 

neformaliojo švietimo programose. Neformaliajam švietimui skirtos 45 ugdymo valandos per savaitę, 

programas vykdė 18 mokytojų, dalyvavo 256 mokiniai (51,3%) mokinių. Įgyvendinant ugdymo 

planą, mokiniams buvo sudarytos galimybės rinktis 4 modulius, 4 konsultacijas, diferencijuotam 

mokymui skirtos 8 val. Progimnazijoje vykdoma socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto 

prevencijos programa, skirta 1–4 klasių mokiniams „Antras žingsnis“, 5–8 klasėse – gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“. 

2019 metais visi mokytojai gilino savo komptencijas, tobulino kvalifikaciją. Organizuoti 2 

bendri seminarai „Paauglystės grimasos ir šiandieninės aplinkos kūrimas“, „Individualios mokinių 

pasiekimų pažangos matavimas, pokyčių fiksavimas ir rezultatų analizavimas bei panaudojimas 

mokinių pasiekimams gerinti“. Pedagogams sudarytos sąlygos dalyvauti individualiai pasirinktuose 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 2019 m. mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai 

atestuoti 2 mokytojai, vyresniojo mokytojo – 1 mokytojas. 

Įgyvendinant 2018–2019 m. m. ugdymo planą, ugdymo turinys buvo orientuojamas į 

individualią kiekvieno mokinio pažangą, praleistų pamokų be priežasties ir vėlavimo į pamokas 

mažinimą, lietuvių kalbos ir literatūros mokymą pagal atnaujintas programas 5, 7 klasėse (mokytojai 

dalyvavo seminaruose, įsigyti nauji lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai).  

Gerų rezultatų pasiekta miesto, respublikos, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, 

festivaliuose: respublikinis Lietuvos tautinių mažumų mokyklų 5–9 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas „Spelling Bee“ – II vieta, Klaipėdos miesto mokyklų  5–8 klasių mokinių matematikos 

olimpiada – II vieta, Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada – II vieta, 

Klaipėdos miesto 5–7 klasių mokinių matematikos konkursas – II vieta, skaitovų konkursas 

„Nupinsiu Lietuvai vainiką“ – I, II vietos, miesto viktorina „Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti 

kitam“ – II vieta, Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vokiškos dainos 

konkursas – III vieta, tarptautinis konkursas Kalbų kengūra – auksinės kengūros diplomas, 

tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ – I vieta Klaipėdos mieste. 2019-11-22 pradinio 

ugdymo mokytojai kartu su mokiniais, jų tėvais organizavo Pyragų dieną, kurios metu surinktos lėšos 

buvo skirtos TV3 televizijos ir SEB banko organizuojamo paramos projekto „Išsipildymo akcijai”. 

2019 metais vykdyta Nacionalinio švietimo agentūros mokinių ir tėvų apklausa. Stipriosios 

pusės – tėvų (globėjų) vertinimas: mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo 

kūrėjais, mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi ir 
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prasminga, mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam. Mokinių 

vertinimas: svarbu mokytis, mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, 

mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius.  

2019 metais 4, 6, klasių mokinių pasiekimai buvo vertinami, taikant nacionalinį mokinių 

pasiekimų patikrinimą (toliau – NMPP), 2 klasių mokiniai – diagnostinių vertinimų įrankiais. 6-tų 

klasių matematikos, skaitymo ir rašymo pasiekimai aukštesni už šalies vidurkį: matematikos – 51,3 

%, šalies – 46,8 %, skaitymo – 65,2 %, šalies – 53,1%, rašymo – 59,8 %, šalies – 44 %. Išanalizavus 

4 klasių skaitymo ir rašymo (gimtosios) kalbos testų rezultatus, sudarytas mokinių pasiekimų 

gerinimo planas.  

2019 metais įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. Atnaujinta ir 

modernizuota Progimnazijos materialinė bazė. Atnaujintos 4 ugdymo patalpos, įsigyta sportinio 

inventoriaus 25 vnt., mokyklinių baldų 100 vnt., informacinių ir komunikacinių technologijų 20 vnt., 

renovuotos 4 komunikacijos sistemos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirti 3 komplektai 

nešiojamo kompiuterio „HP Probook 450 G6“ (2 vnt. komplekte), pagal projektą „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gauta priemonių už 6227, 87 Eur 

(Europos regioninės plėtros fondo lėšos). 
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