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KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2019–2021 metų strateginio 

ir 2019 metų veiklos planuose numatyti tikslai buvo orientuoti į kokybišką mokinių ugdymą ir 

pozityvios ugdymo(si) aplinkos kūrimą. Tikslams pasiekti buvo iškelti uždaviniai: tobulinti pamokos 

vadybą orientuojantis į mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, aktyvinti mokytojų 

mokymąsi vieniems iš kitų ir sudaryti sąlygas jų asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui, telkti 

bendrai veiklai mokyklos bendruomenę, kuriant saugią, sveiką, inovatyvią ugdymo(si) aplinką.  

Prioritetinė veiklos sritis – stiprinti mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, taikant kiekvieno 

mokinio pažangos matavimo sistemą. 

 2019 metais vadybiniai tikslai buvo orientuoti į atnaujinto etatinio mokytojų darbo 

užmokesčio sistemos modelio įdiegimą, tarptautinių projektų koordinavimą, ugdymo (si) aplinkų 

kūrimą. 

2019 metais pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai švietimo paslaugų pokyčiai. Progimnazija įgyvendino 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo (I dalis) ir neformaliojo švietimo programas. 2019-

09-01 duomenimis mokėsi 686 mokiniai (2018 m. – 689), suformuoti 29 klasių komplektai ir 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė.  

 Progimnazijoje dirbo 4 administracijos darbuotojai, 60 specialistų (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) ir 16 D lygio darbuotojų (darbininkai, valytojai, budėtojai ir kt). 

 Ugdymo procesas, mokinių pasiekimai buvo stebimi ir analizuojami, siekiant identifikuoti 

kylančias problemas, tariamasi dėl mokymosi pagalbos teikimo. Gabiems, turintiems mokymosi 

sunkumų, iš užsienio grįžusiems mokiniams buvo teikiamos individualios konsultacijos. Pagalbos 

mokiniui specialistai teikė įvairiapusę pagalbą: 42 mokiniams (2018 m. – 33) buvo teikiama 

specialiojo pedagogo, 56 mokiniams (2018 m. – 69) logopedo, 483 (2018 m. – 480) – socialinė, 97 

(2018 m. – 82) psichologinė pagalba.   

 Progimnazijoje veikė 32 neformaliojo švietimo būreliai, kuriuos lankė 548 (83%) mokiniai 

(2018 m. – 82%). 

 Geri mokinių ugdymo(si) pasiekimai bei metiniai mokinių įvertimai: 14,7 % (2018 m.– 14,5 

%) mokinių mokėsi labai gerai, 53 % (2018 m.– 51%) – gerai, 32,3 % – patenkinamai (2018 m.– 34,2 

%).  

 2019 metais sumažėjo praleistų pamokų skaičius, t. y. vienas mokinys vidutiniškai praleido 

51 pamoką (2018 m. – 59). 

 Visi 8 klasių mokiniai sėkmingai baigė pagrindinio ugdymo I dalies programą ir mokslus tęsia 

kitose miesto ugdymo įstaigose.  

 Aukšti ugdytinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose: tarptautiniuose ir 

respublikiniuose konkursuose laimėtos 5 prizinės vietos (2018 m. – 5), miesto – 20 (2018 m. – 25), 

dalykinėse olimpiadose laimėtos 7 prizinės vietos (2018 m – 9), sporto varžybose 6 (2018 m. – 7 ). 

Progimnazijos bendruomenę džiugino choristų pasirodymas VI Lietuvos jaunimo chorų festivalyje 

„Mes Lietuvos vaikai“ (I laipsnio diplomas) bei ansamblio ir solistės puikūs pasirodymai 

respublikiniame 2–4 klasių angliškos dainos konkurse „Sing along – 2019“ (I vieta), vaikų ir jaunimo 

festivalyje- konkurse „Giest lakštingalėlis – 2019“ tapo laureatais, X tarptautiniame vaikų ir jaunimo 

estradinio dainavimo konkurse „Linksmieji perliukai – 2019“ – pagrindinio prizo nominantai ir II 

vietos nugalėtojai.  

 Buvo sudarytos tinkamos sąlygos pedagogams tobulinti kvalifikaciją (per metus vidutiniškai 

kvalifikaciją tobulino 9,4 dienas), skleisti gerąją patirtį. Mokytojams organizuoti 7 seminarai: „Vaikų 

turizmo renginių vadovo kvalifikacinė mokymo programa saugos ir sveikatos srityje“, „Namų darbai 
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ir išmokimo galimybės“, Šiuolaikinės aplinkos poveikis vaikams: ko dar nesame matę“, „Laiko 

vadyba – darbo efektyvumo garantas“, „Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos 

programa „Antras žingsnis“, „IKT vertinimo įrankis „Kahoot“, vyko mokymai „Eduka“ platformos 

teikiamos galimybės pamokos efektyvumui didinti“. Mokytoja ekspertė L. Grybauskienė aprašė 2 

mokymo metodus „Kūrybinės dirbtuvės“ ir „Dainuok ir žaisk su pasaulio vaikais“, kurie publikuoti 

Klaipėdos universiteto leidinyje „Kodėl reikia mokyti muzikos“. Gerąja darbo patirtimi pradinių 

klasių mokytojai dalijosi su Lietuvos Prano Mašioto pradinių mokyklų mokytojais, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui – su Gargždų „Minijos“ progimnazija.  

 Laimėti du ES Erasmus+ tarptautiniai projektai, sukurtos darbo grupės projektų veiklai 

vykdyti. 

 Per metus pedagogai organizavo 25 atviras veiklas, naudojosi „Kultūros paso“ teikiamomis 

programomis, tęsė prevencinių programų „Paauglystės kryžkelės“ ir „Antras žingsnis“ vykdymą.  

Aktyviai veikė Tėvų klubas, kuris organizavo renginius Progimnazijos bendruomenei bei miesto 

mokyklų mokinių tėvams. Toliau vyko bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Vilniaus ir 

Kauno Prano Mašioto vardo mokyklomis, Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčia, Klaipėdos 

universitetu, miesto ugdymo įstaigomis, kultūros įstaigomis ir institucijomis, sprendžiančiomis 

pagalbos teikimo mokiniams klausimus. Tęsiamas katalikiškųjų vertybių ugdymo projektas  „Update! 

#Bendrystė“ – savaitgalio stovykla šeimoms su edukacinėmis kultūrinėmis veiklomis bei iškilminga 

šv. Mišių liturgija. 

 2019 metais mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė dėmesį skyrė ugdymo 

individualizavimui ir diferencijavimui. Pradėtas Progimnazijos veiklos kokybės rodiklio „Ugdymosi 

organizavimas“ vertinimas.  

 2019 metais Progimnazijai skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai, derinant sprendimus su 

Progimnazijos savivaldos institucijomis, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius. 

 Ypač didelis dėmesys buvo skirtas mokinių gerai savijautai pamokų ir pertraukų metu, todėl 

sukurta moderni edukacinė klasė (4,6 tūkst. Eur), kurioje mokiniai gali ne tik įsisavinti teorines žinias, 

bet ir atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus bei praktines užduotis. Sukurtos žaidimų – poilsio 

erdvės koridoriuose: pastatyti stalo, grindų žaidimai, sudėti spalvoti minkštasuoliai (1,1 tūkst. Eur). 

Siekiant puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo santykius, moderniai renovuotas mokytojų 

kambarys (8,3 tūkst. Eur). Pakeisti vidinio kiemelio suoliukai, įsigyta vadovėlių, grožinės literatūros 

(11,0 tūkst. Eur), kabinetai aprūpinti mokymo priemonėmis (7,1 tūkst. Eur), nupirktos 26 kėdės, 2 

lentos, 4 kompiuteriai, 5 monitoriai, įrengtos spintelės prie valgyklos mokinių kuprinėms sudėti (3,54 

tūkst. Eur), aktų salėje sumontuotos žaliuzės (4,74 tūkst. Eur). Organizuotas viešasis pirkimas 

mokinių maitinimo paslaugai ir 36 mėn. pasirašyta sutartis su UAB „Maisto slėnis“. 

 Progimnazijoje išlieka tos pačios neišspręstos vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: 

maži pedagogų atlyginimai, specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių integravimas, dalies mokinių 

tėvų nepakankamas bendradarbiavimas su Progimnazijos pedagogais ir administracija, sprendžiant 

mokymo(si) ir elgesio problemas, šiuolaikinių ugdymo priemonių trūkumas, nusidėvėjusi stogo 

danga, elektros instaliacija, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynai, vėdinimo sistema, pastato 

fasadas. Reikalingas Progimnazijos pastato modernizavimas. 

 2019 metais bendruomenės narių sutarimu numatyti šie Progimnazijos veiklos tikslai: toliau 

organizuoti kokybišką, įtraukų ugdymo turinį, skatinantį nuolatinę mokinių pažangą ir asmeninę 

atsakomybę; kurti emociškai saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką, lemiančią gerą mokinių ir 

mokytojų savijautą. 
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