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KLAIPĖDOS TAURALAUAKIO PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Klaipėdos Tauralaukio progimnazija (toliau – progimnazija) įgyvendindama 2020–2022 metų 

strateginį ir 2020 metų veiklos planus, sudarė prielaidas aukštesnei bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo kokybei. Šiam tikslui įgyvendinti suformuoti 3 uždaviniai: organizuoti kokybišką, 

šiuolaikinės pamokos reikalavimus atitinkantį, ugdymo procesą, užtikrinti mokinio bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo galimybes, stiprinti mokytojų, mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir kitų švietimo pagalbos specialistų glaudų bendradarbiavimą. Prioritetinė 2020 metų 

kryptis – ugdymo kokybės gerinimas. 

 2020 metų rugsėjo 1 d. duomenimis, progimnazijoje mokėsi 306 mokiniai, veikė 2 

ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės, jose ugdėsi 54 vaikai, mokykloje buvo septyni 

1–4 klasių ir keturi 5–8 klasių komplektai, mokėsi 252 mokiniai, iš jų 1–4 klasėse – 148 ir 5–8 klasėse 

– 104.  

Progimnazija įgyvendindama pirmą uždavinį – organizuoti kokybišką, šiuolaikinės 

pamokos reikalavimus atitinkantį ugdymo procesą – siekė geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, 

pamokoje taikė individualios pažangos matavimo ir vertinimo sistemą. 2019–2020 mokslo metus 

(toliau – m. m.) baigė 243 mokiniai. Progimnazijoje labai gerai mokėsi 59 mokiniai (24,2 %), gerai 

– 137 mokiniai (56,3 %). Labai gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičius padidėjo 4 % – nuo 77 

% (2018–2019 m. m) iki 81 % (2019–2020 m. m.). Pažangiai 2019–2020 m. m., kaip ir 2018–2019 

m. m., baigė visi 100 % mokinių. Bendras 5–8 klasių pažangumo vidurkis, lyginant su 2018–2019 m. 

m., padidėjo 0,21 balo – nuo 8,31 balo – 2018–2019 m. m. iki 8,52 balo 2019–2020 m. m. Visi 2019–

2020 m. m. 8 klases baigę mokiniai mokslus tęsė miesto gimnazijose. Aukšta 39 progimnazijoje 

dirbančių pedagogų kvalifikacija – 2 (5 %) ekspertai, 17 (43,6 %) metodininkų, 14 (36 %) vyresniųjų 

mokytojų ir 6 (15,4 %) mokytojai – leido pasiekti gerų mokinių mokymosi rezultatų. 2020 metais 

daug dėmesio skirta kompetencijų tobulinimui, nes vykstančios permainos iš mokytojo reikalauja 

nuolat tobulėti plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas. Kvalifikacijos kėlimo dokumentų analizė 

parodė, kad mokytojai kryptingai tobulinosi, atsižvelgdami į progimnazijos prioritetus, tikslus, 

kvalifikacijos tobulinimo programą. 2019–2020 m. m. progimnazijoje mokytojams organizuoti 

mokymai: „Mokymąsi skatinantis vertinimas“, „Pasiruošimas nuotoliniam mokymui su „Google 

classroom platforma“. 2020 metais kiekvienas mokytojas vidutiniškai kvalifikaciją kėlė 13 dienų ir 

įgytą teorinį pasirengimą sėkmingai pritaikė savo darbe: pamokų turinį planavo atsižvelgę į 

konkrečios klasės mokinių pažangumą, rašė programas mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, rengė individualios mokinio pažangos stebėsenos aplankus. Stiprindami 

mokinių mokymosi motyvaciją, mokytojai pamokose dažniau taikė aktyviuosius mokymo(si) 

metodus, projektinę veiklą, informacines kompiuterines technologijas (toliau –IKT), tarpdalykinį 

integravimą, tarptautinį bendradarbiavimą, ugdymą vykdė netradicinėse erdvėse ir už progimnazijos 

ribų.  

 Įgyvendinant antrąjį uždavinį – užtikrinti mokinio bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymąsi – į ugdymo turinį  buvo integruoti ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo 

sampratos elementai. Progimnazija įgyvendino ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo pirmos dalies, 20 dalykų modulių bei konsultacijų, 22 neformaliojo švietimo 

programas. Progimnazija dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintame 

Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamame projekte „Integralaus gamtos mokslų kurso 

programos 5–8 klasėse išbandymas“. Mokykloje sudarytos sąlygos ugdymo procese naudoti IKT: iš 
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viso yra 84 kompiuteriai, 39 planšetiniai kompiuteriai, 4 interaktyvios lentos, visose klasėse yra 

vaizdo projektoriai, 12 kompiuterių skirta mokytojų ir administracijos reikmėms, 4 kompiuterizuotos 

darbo vietos įrengtos mokytojų kambaryje, bibliotekoje. Progimnazijos interneto puslapyje  

(www.tauralaukiomokykla.lt) operatyviai pateikiama informacija, su kuria susipažinti gali mokiniai, 

tėvai, (globėjai, rūpintojai), visuomenė. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1–8 

klasėse naudojami elektroniniai dienynai: „Mūsų darželis“, „Tamo“.  

Bendrąsias kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius mokiniai ugdėsi dalyvaudami, 

progimnazijoje vykdytose neformaliojo švietimo programose: po 63 mokinius (25,7 %) sporto, 

meninio, etnokultūrinio ugdymo programose iš viso 189 mokiniai (77,1 %). 2019–2020 m. m. 14,9 

% padidėjo gamtosauginio ugdymo būrelius lankiusiųjų mokinių skaičius, lyginant su 2018–2019 

mokslo metais. 6,6 % sumažėjo mokinių, lankiusių literatūrinio meninio ugdymo būrelius, lyginant 

su 2018–2019 m. m. Nepakito skaičius mokinių, pasirinkusių programavimo 24 (9,7 %) ir saugaus 

eismo 12 (4,8 %) įgūdžių ugdymo būrelius. Matematinio ugdymo būrelį lankė 20 mokinių (8,1 %).  

2019–2020 m. m. progimnazijos mokiniai dalyvavo 68 konkursuose, 12 olimpiadų, 9 

varžybose, 30 akcijų, 13 konferencijų, 75 projektuose, 44 parodose. Iš viso 20 tarptautinių, 37 

respublikinių, 70  miesto renginių. Šalyje paskelbus karantiną, nenutrūko progimnazijos dalyvavimas 

ERASMUS projektuose, jis persikėlė į internetinę erdvę: 3 tarptautiniuose susitikimuose dalyvavo 

mokinių ir mokytojų komandos, sukurta elektroninė knyga. Sėkmingai gyvendinami e Twining 

projektai: progimnazija už projektą  „Tradicinės dainos ir žaidimai“ laimėjo nacionalinį ir Europos 

kokybės ženklelį. Ugdant mokinių pilietiškumą, atsakomybę, bendruomeniškumą įvyko visi 

suplanuoti tradiciniai renginiai, paminėtos valstybinės ir tautinės šventės, organizuotos pažintinės 

kelionės po Lietuvą. 

 Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – stiprinti mokytojų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų 

švietimo pagalbos specialistų glaudų bendradarbiavimą – buvo vykdoma aktyvi prevencinė veikla, 

užtikrinamas progimnazijos emocinis psichologinis mikroklimatas. 2019–2020 m m. mokykloje 

mokėsi 58 mokiniai, kuriems buvo teikiama specialiojo, socialinio pedagogų, logopedo ir  psichologo 

pagalba. 48 mokiniai turėjo kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, iš jų 15 buvo ugdomi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. Iš 12 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 8 mokėsi 1–

8 klasėse, 4 – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. 2 mokiniai aprūpinti mokinio 

reikmenimis, 2 gavo nemokamą maitinimą. Siekiant glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), geresnių mokymo(si) rezultatų, individualių pokalbių su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) metu aptarta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, organizuotos tėvų 

dienos, mokinių tėvų susirinkimai, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių, mokytojų diskusijos, forumai, 

konferencija, susitikimai su švietimo pagalbos specialistais. 

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 
(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

213,6 211,68 99 Nepanaudotos socialinio 

draudimo įmokos, darbdavių 

socialinė parama pinigais 

(nedarbingumo pašalpa už 2 

kalendorines dienas), 

nepanaudotos ryšių paslaugoms, 

kvalifikacijai ir komandiruotėms 

skirtos lėšos dėl šalyje paskelbto 

karantino 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

503,0 502,515 99 Nepanaudota darbdavių socialinė 

parama pinigais (nedarbingumo 

pašalpa už 2 kalendorines dienas) 

http://www.tauralaukiomokykla.lt/
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Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

58,5 33,415 57 Dėl karantino sustabdytos 

paslaugų teikimo sutartys, 

mokiniai mokėsi namuose, 

darželį vaikai lankė ne visus 

metus 

Pajamų išlaidos (SP)     

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

2,948 2,948 100  

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

10,184 6,190 61  

Iš viso 788,232 756,748 96  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d. – 0,6 

Kreditorinį įsiskolinimą sudarė 

komunalinių paslaugų mokesčiai, 

nes paslaugų sąskaitos išrašytos 

2020 m. gruodžio 31 d. data 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, progimnazijos bendruomenė susitarė dėl prioriteto – tobulinti 

ugdymo kokybę. Nusimatė 2021 metų veiklos tikslus: 1. sukurti individualią mokinio pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistemą siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės; 2. plėtoti ir stiprinti savivaldos 

bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bei socialinių partnerių siekiant didinti kiekvieno bendruomenės nario 

pasidalintąją lyderystę. 

 

 

Direktorė      Rima Narkienė 

 


