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KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 

metų veiklos planuose tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą, modernizavimą bei teritorijos naudojimą ugdymui. Pasirinkta 2020 metų prioritetinė 

kryptis – kokybiškų, emociškai pozityvių ugdymosi sąlygų, tinkančių įvairių gebėjimų mokiniams, 

kūrimas. Metinės veiklos tikslas – siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į individualias 

kiekvieno mokinio galimybes, plėtoti Įstaigos bendruomenės lyderystės gebėjimus. Tikslui pasiekti 

buvo numatyti ir sėkmingai įgyvendinti uždaviniai: 1) taikomi inovatyvūs ugdymo metodai, pagerinti 

individualūs mokinių pasiekimai; 2) sukurtos palankios ugdymosi aplinkos įvairių poreikių 

mokiniams; 3) sustiprintas bendruomenės sutelktumas, asmeninis tobulėjimas, tėvų, mokinių ir 

mokytojų bendradarbiavimas.  

Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į Įstaigos kokybiškos veiklos užtikrinimą, 

mikroklimato gerinimą, tobulintinų veiklos aspektų stiprinimą. 

2020-09-01 duomenimis Įstaigoje mokėsi 730 ugdytiniai (2019 m. – 705), užtikrintas 

nenutrūkstamas priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis I dalies ugdymas. Ugdymo programas 

įgyvendino 61 pedagogas (53,86 etato), dirbo 21 nepedagoginis darbuotojas (30,64 etato). 

Įgyvendintos 39 neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 472 mokiniai. Daugelis 

mokinių rinkosi kelis neformaliojo švietimo būrelius, todėl lankomumas yra 108 % (767 mokiniai). 

Nemažiau kaip kartą per savaitę sportavo 52 % mokinių. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 65 

mokiniams. Suteiktos 56 specialiojo pedagogo (1 etatas) individualios konsultacijos (2019 – 45 

konsultacijos). Teiktos 342 psichologinės konsultacijos: 85 tėvams, 240 mokiniams, 17 mokytojams. 

Mokytojai vykdė socialinio emocinio ugdymo programas Lion Quest „Paauglystės kryžkelė“ ir Lion 

Quest „Laikas kartu“. 

Įgyvendinant 1 uždavinį, vesta 10 pamokų „Kolega–kolegai“. Patirties sėmėsi ir šias pamokas 

stebėjo 25 pedagogai. Vestos atviros pamokos „Moodle galimybių panaudojimas“. Projekto 

„Vanduo“ pristatymas“ 8a ir 8c klasėse, integruotos pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo ir muzikos 

pamokos „Adventinio vainiko pynimas“ 2 a ir 3 a klasėse. Vesta netradicinė žaidybinė – praktinė 

pamoka „Matematika kitaip – matuoju, skaičiuoju ir viską fiksuoju”. Pasibaigus karantino 

laikotarpiui metodinėse grupėse mokytojai dalinosi savo gerąja patirtimi organizuojant ugdymą 

nuotoliniu būdu bei įvairių skaitmeninių programų panaudojimą ugdymo turiniui įgyvendinti. 

Organizuotas ugdymo(-si) procesas renkantis ne pamokos formą. „Mars Lietuva“ atstovai vedė 

virtualią netradicinę pamoką 2 kl. mokiniams „Mokausi būti atsakingas“. Pasinaudojus kultūros paso 

teikiama paslauga kiekvienam 1–8 klasių mokiniui buvo sudaryta galimybė sužinoti daugiau apie 

tradicinius lietuvių liaudies žaidimus ir kitokias pramogas edukacinėje veikloje „Tradiciniai lietuvių 

liaudies žaidimai ir pramogos kiekvienam mokiniui“. 

Įgyvendinant 2 uždavinį, organizuoti jau tradiciniais tapę renginiai miesto progimnazijų ir 

gimnazijų mokiniams: 2–3 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas „Kalbos labirintai“; dainos 

festivalis „Ir vėl vakaras...“. Mokiniai savo žinias ir gebėjimus galėjo pademonstruoti progimnazijoje 

organizuotuose 8 konkursuose bei 8 olimpiadose. Meninius bei kulinarinius gebėjimus galėjo 

demonstruoti technologijų dalyko virtualiame konkurse „Velykiniai linkėjimai iš „Smeltės“. 2–3 

klasių mokiniai varžėsi lietuvių kalbos konkurse „Gramatikos šalyje“. 5 klasės mokiniai savo žinias 

tikrinosi anglų k. konkurse „Spelling Bee“. Tradiciniais tapę konkursai ,,Graži rašysena – mano 

atspindys“ ir ,,Moki žodį – žinai kelią“ patikrino 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos vartojimo 

įgūdžius. Istorijos mokytojai organizavo „Geriausias istorijos žinovas 2020“ ir „Kas ir kodėl 

Lietuvoje?" konkursus. Sportinius gebėjimus 6 kl. mokiniai demonstravo tarpklasinėse varžybose 
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„Greiti, vikrūs ir sumanūs“. 4–5 kl mokiniai varžėsi Kvadrato varžybose. Meninė mokinių ūgtis buvo 

atskleidžiama darbų parodose. Darbai eksponuoti įvairiose progimnazijos erdvėse. Surengtos 

kūrybinių darbų parodos. Progimnazijos svetainėje pristatyta virtuali paroda. Skirtas dėmesys 

pilietiškumo ugdymui. Istorijos, etikos, dailės mokytojų padedami mokiniai paruošė 3 informacinius 

pilietiškumą skatinančius stendus „Lietuvos Laisvės gynėjai“, „Vasario 16 – Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“, „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui – 29“. Istorijos, lietuvių kalbos ir muzikos 

mokytojai bendradarbiaudami paruošė teminį renginį „Laisvės gynėjų diena“. 1–8 klasės mokinius 

apjungė bendrai veiklai akcija "Lietuva - mano širdyje". Saugaus eismo prevencijai  vyko renginys 

„Saugaus eismo savaitė,, Aš saugus, kai žinau". Teminiu renginiu paminėta Europos kalbų diena. 

Įgyvendinant 3 uždavinį, vesta 15 renginių apjungusių ir mokytojus, ir mokinius, ir jų tėvus 

bei 9 akcijos. Organizuotos 23 atviros veiklos. Sėkmingą 2020 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo 

mokinių pasiekimai. 375 mokiniai įgijo pradinį išsilavinimą,78 mokiniai baigė pagrindinio ugdymo 

I dalies programą. 5–8 klasių labai gerais (9–10 balais) įvertinamais baigė 18 (5,67 %) mokiniai, o 

1–4 klasių aukštesniuoju lygiu baigė 60 (16 %) mokinių. Respublikiniuose konkursuose 2020 m. 

mokiniai pelnė 223 prizines vietas. 

 2020 metais kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 8 dienas. Ypač 

aktyviai klausė seminarus nuotoliniu būdu. Per metus Įstaigoje suorganizuoti keturi seminarai 

pedagogams, 27 pedagogai pasirinktinai visus metus klausė pedagogas.lt seminarų įrašų. Nuotoliniu 

būdu mokytojai buvo supažindinti su darbu Moodle aplinkoje ir skaitė pranešimus temomis 

„Virtualios aplinkos Moodle pristatymas“ bei „Nuotolinių, vaizdinių pamokų vedimo refleksija 

Moodle aplinkoje – privalumai, trūkumai“. Buvo organizuotas seminaras progimnazijos anglų kalbos 

mokytojams kartu su Oxford University Press leidyklos atstovu Baltijos šalims. Organizuoti 8 

projektai, iš jų 2 tarptautiniai. Miesto mastu vykdytas projektas ,,Mano vaikystės knyga“. Įstaigoje 

organizuotas ir vykdytas projektas, skirtas Pasaulinei turizmo dienai, integruotas chemijos ir 

technologijų projektas „Sveriu, gaminu ir skaičiuoju“, integruotas dalykų (gamta ir žmogus ir 

informacinių technologijų) projektas „Kosmoso įdomybės“. Mokiniai aktyviai dalyvavo projekte, 

skirtame tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti. Sveikatos priežiūros specialistas ir technologijų 

mokytojas aktyviai įtraukė visą progimnazijos bendruomenę į respublikinį projektą „Sveikatiada“. 

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti nuotoliniu būdu organizuota netradicinė pamoka su 

svečiu J. Didžiuliu „Esu sąžiningas“. 2020 m. įdiegtas informatikos ugdymas pradinėse klasėse, 

organizuojant 3 klasėse kūrybinių technologijų pamokas informatiniam mąstymui ugdyti.  

 2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos panaudotos derinant su Įstaigos savivaldos 

institucijomis, bendruomene. Įstaigos paramos, rėmėjų bei savivaldybės lėšomis 2020 metais atlikti 

materialinės bazės atnaujinimo darbai: suremontuoti 5 kabinetai (pakeista grindų danga (340 m2), 

perdažytos lubos ir sienos (380 m2), perdažyta 430 m2 lubų ir sienų koridoriuose, įsigytos 

persirengimo spintelės 160 vnt. (5843,75 Eur), nupirkti kabinetams roletai (1784 Eur) ir baldai (6731 

Eur), įsigyta 20 naujų kompiuterių (9567 Eur), 2 daugialypės terpės projektoriai (725 Eur), 

spausdintuvas, WEB kamera. Atliktas aktų salės remontas: perdažytos lubos ir sienos, atnaujinta 

grindų danga, atnaujinta šildymo sistema. Aktų salėje ir 4 kabinetuose įrengta vėdinimo sistema. 

Gautos 59 planšetės ir 4 nešiojami kompiuteriai. 

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 
(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

339,10 337,69 99,6 Nepanaudotos liko Socialinio 

draudimo ir ligos pašalpos 

įmokoms skirtos lėšos. Taip pat 

liko dalis nemokamo maitinimo 

kaštams skirtų asignavimų 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

994,29 994,02 99,9 Nepanaudotos liko Socialinio 

draudimo ir ligos pašalpos 

įmokoms skirtos lėšos 
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Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

9,74 8,53 87,6 Nepanaudotos liko patalpų 

nuomos ir įmokų už pailgintą 

dienos grupę lėšos 

Pajamų išlaidos (SP) –    

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

4,3 4,3 100  

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

9,78 9,78 100  

Iš viso 1357,21 1354,32   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d. – 0,937 

Kreditorinį įsiskolinimą sudarė 

komunalinių paslaugų mokesčiai, 

nes paslaugų sąskaitos išrašytos 

2020 m. gruodžio 31 d. data. 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: profesinis 

pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas bei mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo 

pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas. 

 

 

Direktorius       Arūnas Matuzas 

 


