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KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos Sendvario progimnazijos (toliau – Įstaiga) 2020–2022-ųjų metų strateginio ir 2020 

metų veiklos planuose tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų kokybę bei jų prieinamumą, taip pat į kryptingą mokinių meninį ir etninį ugdymą.  

Pasirinktas 2020 m. tikslas – stiprinti mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, taikant 

individualią pažangos matavimo sistemą, kuriant optimalias mokymosi aplinkas, teigiamą 

progimnazijos bendruomenės mikroklimatą. Įgyvendinti 4 uždaviniai: stebėti individualią kiekvieno 

mokinio (vaiko) pažangą, rezultatus panaudojant tolimesnio mokymosi planavimui; tobulinti 

informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymo galimybes ugdymo procese; ugdyti 

vadovavimo ir lyderystės įgūdžius, komunikacinius ir analitinius gebėjimus; gilinti sveikatinimo 

žinias ir įgūdžius, kuriant jaukias ir emociškai palankias ugdymosi aplinkas. 

Vadybiniai siekiai 2020 m. buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, 

pasikeitus teisės aktams, individualios mokinio pažangos sistemos tobulinimą, Įstaigos 

bendruomenės teigiamo mikroklimato ir darbuotojų pasitikėjimo savo darbu stiprinimą. 

2020-09-01 duomenimis ugdyti 750 mokinių (2019 m. – 705), užtikrintas nenutrūkstamas 

pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimas. 2020 m. dirbo 62 pedagogai, 23 

nepedagoginiai darbuotojai. Įgyvendintos 34 neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose 

dalyvavo 504 (72 % nuo visų besimokančiųjų) mokiniai (2019 m. 502, 71,2 % nuo visų 

besimokančiųjų), buvo organizuota 41 atvira veikla (2019 m. – 73), 77 edukacinės išvykos (2019 m. 

– 285), 91 tradicinis ir netradicinis renginys (2019 m. – 110), kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

Sėkmingą 2020 m. veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai. Visi mokiniai gavo 

pradinio (94) ir pagrindinio ugdymo I dalies (45) išsilavinimo pažymėjimus, 1 mokinys gavo pradinio 

ugdymo pasiekimų pažymėjimą. Pagerėjo mokinių pasiekimų ir pažangos kokybė: 1–8 klasių 

mokinių pasiekimų ir pažangos kokybė siekia 2020 m.  – 73 %  (2019 m. – 63,05 %). Labai gerai 

besimokančių mokinių 2020 m. skaičius padidėjo 4,32 % (2020 m. – 165, 2019 m. – 130). 

Šalies ir miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose mokiniai pelnė 107 (2019 m. – 63), 

varžybose – 6 (2019 m. – 5) prizines vietas. Vykdyti projektai: 6 tarptautiniai, 66 ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai respublikiniai ir mokykliniai.  Vykdytos: 4 tarptautinės stovyklos, kuriose dalyvavo 57 

mokiniai, 8 mokytojai vadovavo stovyklų mokinių grupėms ir 1 mokytoja vadovavo tarptautinei 

mokinių mainų stovyklai Lietuvoje; 2 STEM stovyklos, kuriose dalyvavo 200 mokinių. 

2020 m. kvalifikaciją tobulino visi pedagoginiai darbuotojai, vidutiniškai 5 dienas, 14 

mokytojų kėlė kvalifikaciją Ispanijoje, Kipre, Portugalijoje. Progimnazijos pedagogams organizuoti 

5 bendri nuotoliniai seminarai.  

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 69 mokiniams (2019 m. – 77). Psichologo pagalba buvo 

suteikta 312 pagalbos gavėjams. Suteiktos 183 psichologinės konsultacijos, vestos 19 klasės 

valandėlių įvairiomis temomis, 9 grupiniai užsiėmimai spec. poreikių vaikams, 39 kitų grupių 

prevenciniai užsiėmimai. Vykdyta edukacinė programa tėvams (globėjams) „Laiptai. Kartu gali būti 

lengva“ (vyko 21 užsiėmimas), VEIK programa mokiniams (vyko 31 užsiėmimas). 

Nuotolinio mokymosi metu pedagogai parengė mokiniams 861 įvairių dalykų užduočių 

paketą. Pedagogai skaitė pranešimus 2 tarptautinėse, 9 šalies, 6 miesto konferencijose, seminaruose. 

Organizavo 1 tarptautinį, 1 šalies, 2 miesto kvalifikacijos renginius pedagogams.  

2020 m. įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė: atliktas 1.2.2. rodiklio „Mokyklos pasiekimai ir 

pažanga“ matavimas. Rodiklis įvertintas 3 lygiu. Rezultatai parodė, kad stiprioji dalis rodiklio 

Rezultatyvumas. 2019–2020 m. m. 5–8 klasėse mokymosi pasiekimų didžiąją dalį 49,2 % sudarė 
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pagrindinis įvertinimas (lyginant su 2018–2019 m. m. pagerėjo 5,8 %), 12,6 % sudarė aukštesnysis 

lygis (lyginant su 2018–2019 m. m. pagerėjo 2 %) ir 38,2 % – patenkinamo lygio, nepatenkinamų 

įvertinimų nebuvo. 2019–2020 m. m. bendras pažangumas – 100 %, kokybė – 73 %. Palyginus 2018–

2019 ir 2019–2020 m. m. mokymosi kokybinius rezultatus bendras mokyklos mokinių mokymosi 

pažangumas pagerėjo 0,2 %, o kokybė – 10 %. 5–8 klasių pažangumas pagerėjo 0,4 %, kokybė – 8,5 

%.  

Atliktas 2.4.2. rodiklio „Vertinimas ugdymui“ matavimas. Rodiklis įvertintas 3 lygiu. 

Palyginti ir apibendrinti rezultatai parodė, kad 2020 metais efektyviausi vertinimo metodai nuotolinio 

ir nenuotolinio darbo metu yra: kaupiamasis vertinimas (0,78 %), aktyvumo stebėjimas (0,78 %), 

savarankiško darbo grįžtamasis ryšys (0,52 %), taškų sistemą – www.classdojo.com (0,78 %), 

apklausos raštu per www.apklausa.lt (0,78 %), EMA elektroninė mokymosi aplinka 

www.emapamokos.lt (0,78 %), žaismingi testai – www.worldwall.com (0,78 %), Kahoot programa 

(0,78 %), diagramos (0,78 %). Apibendrinus tyrimo duomenis, galima teigti, kad 2020 metais 

mokytojai kontaktinio ir nuotolinio ugdymo metu siekė naudoti įvairius vertinimo metodus. 86 % 

mokytojų mokinius įvertina kiekvieną pamoką, 38 % – baigus skyrių, 52 % – baigus temą, 38 % – 

mokinių tekstiniu atsakymu. Rekomenduojama ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti, skatinti mokinių 

įsivertinimą kiekvieną pamoką ar baigus temą, tobulinti pagalbą mokiniui, skatinančią asmeninę jo 

pažangą. 

2020 m. savivaldybės lėšomis buvo atlikta Įstaigos patalpų (kabinetų) remonto darbų už 

4462,00 Eur. Įstaigos paramos, rėmėjų, savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis mokyklai, 2020 m. 

įsigyta mokyklinių baldų ir priemonių už 7294,00 Eur: spintelės po rašomomis lentomis (4 vnt.), 

vienviečiai reguliuojami suolai (96 vnt.), rašomos lentos (2 vnt.), rašomi stalai (2 vnt.), lentynos 

priemonėms (4 vnt.), biuro kėdė (1 vnt.), metalinės rūbų spintelės (24 vnt.), informacinė lenta 

chemijos kabinetui (1 vnt.). Įsigyta įranga technologijų kabinetui už 4703,00 Eur priemonių 

informacinėms technologijoms už 6634,00 Eur: interaktyvus ekranas (1 vnt.), sieninis ekranas (1 

vnt.),  kompiuteriai (13 vnt.). Įsigyta vadovėlių ir knygų už 6100,00 Eur. Pagal panaudos sutartį gauta 

turto už 31987,64 Eur: planšetiniai kompiuteriai (49 vnt.), interaktyvus ekranas su programine įranga 

(1 vnt.), nešiojami kompiuteriai (14 vnt.), planšetinių kompiuterių įkrovimo dėžė (1 vnt.), 

mikroskopai (12 vnt.), mechanikos rinkiniai (5 vnt.), geometrinės optikos rinkinys (1 vnt.), įvairios 

ugdymo priemonės gamtos ir technologijų mokslui. Valstybės lėšomis įsigyta patalpų 

kondicionavimo įrenginių už 8,1 tūkst. (5 vnt.), prekių STEM veiklų įgyvendinimui už 5000 Eur.  

Finansinė informacija: 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos (tūkst. Eurų) Pastabos 

(tūkst. Eurų) 

 
Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

285,7 284,7 99,65 Liko nepanaudoti: socialinio 

draudimo – 0,1; medikamentų ir 

medicininių prekių ir paslaugų – 

0,3; ryšių įrangos ir ryšių paslaugų 

– 0,3; kvalifikacijos kėlimo – 0,1; 

ligos pašalpų – 0,2  

Specialioji 

tikslinė dotacija 

(VB) 

1002,6 1002,1 99,95 Liko nepanaudoti: socialinio 

draudimo – 0,1; ligos pašalpų – 0,4 

Įstaigos gautos 

pajamos 

(surinkta pajamų 

SP), iš jų: 

14,1 12,6 89,36 Dėl paskelbto karantino 

nesurinktos lėšos už pailgintos 

dienos grupę – 0,6; patalpų 

suteikimo paslaugą – 0,9 

Pajamų išlaidos 

(SP) 

14,1 9,4 66,67 Dėl paskelbto karantino liko 

nepanaudotos lėšos už patalpų 

nuomą – 0,2 bei už pailgintos 

dienos grupę – 2,9 
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Projektų 

finansavimas 

(ES; VB;SB) 

20,3 20,3 100  

Kitos lėšos 

(parama 2 % 

GM ir kt.) 

5,6 5,6 100  

Iš viso 1328,3 1325,3   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d – 1,0 

Kreditorinį įsiskolinimą sudarė 

komunalinių paslaugų mokesčiai, 

nes paslaugų sąskaitos išrašytos 

2020 m. gruodžio 31 d. data 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl metinio tikslo – stiprinti 

mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, taikant individualią pažangos matavimo sistemą, 

tobulinant (gilinant) skaitmeninį raštingumą ir jo pritaikymą ugdymo procese. 

 

 

Direktorė       Lina Logvinovienė 

 


