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KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginiame ir 

2020 metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti  į aukštos švietimo kokybės 

užtikrinimą šiuolaikiškoje, emociškai saugioje, asmeninę pažangą ir lyderystę skatinančioje 

aplinkoje. 2020 metų prioritetas – emociškai saugios aplinkos kūrimas. Metinės veiklos tikslas – 

siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos emociškai saugioje, novatoriškoje, ugdymą per patirtis 

skatinančioje aplinkoje. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai. 

2020-09-01 duomenimis 37 klasėse ugdyti 979 mokiniai (2019 m. – 38 klasės, 978 

mokiniai), iš jų – 37 specialiųjų ugdymosi poreikių (2019 m. – 35), 86 kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus turintys mokiniai (2019 m. – 66). Užtikrintas pradinio, pagrindinio I dalies ir neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimas. Ugdymo programas įgyvendino 70 pedagogų (71,71 etato), 

dirbo 27 nepedagoginiai darbuotojai (28,25 etato).  
Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – tobulinti mokinių bendrojo raštingumo ir patyriminio 

mokymosi įgūdžius – vykdytos projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos: kalbinį, matematinį, 

gamtamokslinį, informacinį ir medijų raštingumą skatinantys renginiai.  

2020 m. Įstaigoje įdiegta „Microsoft Teams“ nuotoliniam mokymui(si) skirta programa. 

Sukurtas ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas, mokymo nuotoliniu būdu 

taisyklės, rekomendacijos mokiniams ir tėvams. 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu organizuota Vakarų Lietuvos 5–8 klasių 

mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti. Olimpiadoje dalyvavo 

mokiniai iš 11 savivaldybių. Organizuotas respublikinis nuotolinis 6 klasių mokinių integruotas 

gamtos, matematikos, geografijos konkursas ,,Mes – Žemės vaikai“, kuriame dalyvavo 10 

respublikos mokyklų mokinių komandos iš Klaipėdos, Priekulės, Plungės rajono, Šiaulių, Kauno ir 

Vilniaus. 5 klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame elektroniniame nacionaliniame skaitymo, 

matematikos ir pasaulio pažinimo pasiekimų patikrinime.  

2020 m. vykdytos 49 mokyklinės projektinės veiklos (2019 m. – 18), 8 atviros veiklos, 5 

parodos, 104 tradiciniai ir netradiciniai, Kultūros paso renginiai, kuriuose dalyvavo Įstaigos 

pedagogai, ugdytiniai, dalyvauta 6 miesto (2019 m. – 4), 13 šalies, (2019 m. – 11), 18 tarptautinių 

projektų (2019 m. – 9), įgyvendinama neformalaus švietimo tarptautinė The Duke of Edinburgh‘s 

International Award (toliau DofE) programa.  

5–8 klasių mokiniai dalyvavo organizuotose 4 dienų patyriminio ugdymo veiklose. 

Ugdytiniams buvo pasiūlytos 24 įvairių sričių programos: kalbinio, matematinio, gamtamokslinio, 

meninio, dorinio, fizinio, sveikatos ugdymo. Patyriminio ugdymo veiklose mokiniai skatinti kritiškai 

reflektuoti, analizuoti, bendradarbiauti, konstruktyviai mąstyti.  

Įstaigoje užtikrinta aukšta mokymosi kokybė: aukštesniuoju ir pagrindiniu lygmeniu 

besimokančių 1–4 klasių mokinių skaičius 2019–2020 m. m. išaugo 11,4 %, 34,5 % mokinių mokėsi 

aukštesniuoju lygmeniu, 51,9 % – pagrindiniu, 13,4 % – patenkinamu. Vienas 2 klasės mokinys, 

tėvams nepripažinus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadų ir atsisakius specialistų pagalbos, 

perkeltas nepasiekęs pagrindinio lygmens. 2 % 5–8 klasių mokinių 2019–2020 m. m. baigė puikiai, 

10 % – labai gerai, 54 % – gerai, 34 % – patenkinamai. 2020 metais, iš dalies dėl mokinių žymėjimo 

tik sinchroninių pamokų metu, organizuojant mokymąsi nuotoliniu būdu, pagerėjo 5–8 klasių 

mokinių lankomumas, t. y. vienas mokinys per mokslo metus vidutiniškai praleido 49,4 pamokas 

(2019 m. – 73,7).  

Įgytas žinias ugdytiniai taikė, dalyvaudami tarptautiniuose, nacionaliniuose, miesto 

konkursuose ir olimpiadose. Iš viso tarptautiniuose konkursuose iškovota 1 pirmoji vieta, 
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respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose – 22 pirmosios vietos (2019 m. – 12), 11 antrųjų vietų 

(2019 m. – 5), 27 trečiosios vietos (2019 m. – 6), dalykinėse Klaipėdos miesto olimpiadose iškovotos 

2 prizinės vietos (2019 m. – 7), kituose dalykiniuose konkursuose – 281 prizinė vieta (2019 m. – 191). 

Pedagogai ir administracija 1165 dienas (vidutiniškai po 16,6 dienas) tobulino metodinę bei 

dalykinę kvalifikaciją kursuose bei seminaruose. Microsoft Education atstovų Baltijos šalims 

kvietimu mokytojų komanda dalijosi savo žiniomis  apie nuotolinio mokymo(si) įrankio Microsoft 

Teams galimybes švietimo vadovų konferencijoje „Investicijos į švietimą: telkiančios, skatinančios, 

įgalinančios“, taip pat, vesdami pamokas „Kolega–kolegai“, parengė nuotolinio mokymo(si) 

skaitmeninę mokomąją medžiagą, kuri patalpinta internetinėje erdvėje. 

Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį – organizuoti pozityvų bendravimą, bendradarbiavimą 

ir geresnių mokymosi rezultatų siekti skatinančias veiklas – sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui 

įgyti bendrųjų kompetencijų, gebėjimų ir nuostatų.  

Organizuoti seminarai bendruomenei. Pedagogai, pagalbos vaikui specialistai ir 

administracijos atstovai dalyvavo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ ir LIONS QUEST paauglystės įgūdžių 

ugdymo programos mokymuose. Logopedas skaitė pranešimą Klaipėdos miesto specialiųjų pedagogų 

ir logopedų metodiniame susirinkime „Skaitymo įgūdžių gerinimas dirbant komandoje“. Psichologas 

organizavo paskaitą „Kaip kalbėti su tėvais apie vaiko pasiekimus“ bei Streso valdymo technikos, 

įsisąmoninimo praktikos užsiėmimus progimnazijos pedagogams.  

Parengtos virtualaus bendravimo ir darbo taisyklės, Saugaus interneto etiketo 

rekomendacijos, psichologų rekomendacijos tėvams (globėjams, rūpintojams), teiktos 

rekomendacijos mokiniams dėl savipagalbos nuotolinio mokymosi metu. Švietimo pagalba buvo 

teikiama 83 mokiniams, 8 mokiniams – mokytojo padėjėjo pagalba, 38 mokiniai mokėsi pagal 

pritaikytas bendrąsias programas. Pradinio ugdymo klasėse buvo įgyvendinama socialinių įgūdžių 

formavimo programa „Antras žingsnis“ ir LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programa 

„Laikas kartu“, pagrindinio ugdymo klasėse – LIONS QUEST paauglystės įgūdžių ugdymo programa 

„Paauglystės kryžkelės“. 

2020 metais Įstaiga įsitraukė į Erasmus+ programos KA2 projektą „SPEAK UP!“, skirtą 

įveikti COVID-19 ligos keliamus iššūkius, įveikiant stresą. 

Kylančias problemas sprendė Vaiko gerovės komisija, surengusi 17 posėdžių, užregistruotos 

428 psichologo, 337 socialinių pedagogų konsultacijos. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato  Klaipėdos m. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus specialistai vedė 

paskaitą „Atsakomybė  už informaciją internete“, saugaus eismo mokymus. Organizuota Klaipėdos 

apygardos probacijos tarnybos psichologo paskaita „Vaiko teisė ir pareiga – pagarba sau ir kitam“, 

vykdytos tarptautinio projekto „Express Yourself“ socialinės integracijos veiklos, Europos 

psichologijos studentų asociacijų federacijos, Socialinės Įtakos grupės inicijuojamo tarptautinio 

projekto veiklos, mentorystės programa „Big Brother Big Sister“, socialinių įgūdžių ugdymo 

programa „Tiltai“, atvejo analizės susirinkimai pedagogams. Pagalbos vaikui specialistai organizavo 

veiklą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams „Interaktyvus diktantas“. Atliktas 41 

psichologinis vaikų įvertinimas, 3 tyrimai ir kt. 

Vykdyta prevencinė veikla. Organizuota saugaus interneto savaitė, Tolerancijos diena, 

akcijos, pozityvių emocijų parodos, instaliacijos, antikorupcijos prevencijos konkursas, Pasaulinės 

psichikos sveikatos dienos minėjimas, vestos klasės valandėlės, integruotos pamokos 1–8 klasių 

mokiniams, paskaitos, pokalbiai nuotoliniu būdu. Mokinių savivalda „Lyderių klubas“ iniciavo 

pozityvios emocinės aplinkos kūrimo renginius, akcijas. 

Organizuota sveikatinimo veikla. Dalyvauta Europos komisijos ir asociacijos „Sportas 

visiems“ inicijuojamame projekte #BeActive, Europos judumo savaitės renginiuose, ESSD 2020 

Erasmus+ programos, Vengrijos mokyklų sporto federacijos projekte „Europos mokyklų sporto diena 

– Sportas savigarbai“. Klaipėdos miesto krepšinio klubas „Fortūna“ organizavo krepšinio treniruotes  

pradinio ugdymo mokiniams. Organizuotos sporto dienos, judėjimo savaitė bendruomenei.  

Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį – kurti novatoriškam ugdymui palankią mokymosi 

aplinką – modernizuota bibliotekos-skaityklos erdvė, suremontuoti ir nauja įranga aprūpinti 
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matematikos, psichologų kabinetai, IT laboratorija, ugdymo erdvė „Medžių alėja“, dviračių saugykla, 

16 technologijų kabineto darbo vietų, atnaujinta aktų salės vaizdo, garso ir apšvietimo įranga, įsigyti 

6 interaktyvūs ekranai, 13 stacionarių, 49 planšetiniai, 25 nešiojami kompiuteriai, 1 monitorius, 4 

įkrovimo spintos, 3D spausdintuvas, skaitmeninio ugdymo programos, 25 vaizdo stebėjimo kameros, 

dokumentų kamera, dronas su kamera, aktų salės teleskopinis projektorius ir ekranas, garso ir 

apšvietimo aparatūra, 52 vnt. vaizdo kamerų su mikrofonais nuotoliniam mokymui(si), 15 

elektroninių skaityklių, džembės, grožinės literatūros, vadovėlių, mokymo priemonių, baldų, atlikta 

remonto darbų. Dalyvaujant ES lėšomis finansuojamame projekte „Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas“, pradėti belaidžio interneto zonos įrengimo darbai. 

2020 m. ugdymo aplinkų modernizavimui panaudota 39960 Eur savivaldybės biudžeto, 

33100 Eur mokymo lėšų, 149476 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės 

krepšelis“, 4146 Eur paramos, 4081 Eur vykdomų programų, 3400 Eur Klaipėdos miesto 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui, 9800 Eur skaitmeninio ugdymo 

plėtrai skirtų lėšų. 

Liko neišspręstos problemos: dėl didelio mokinių skaičiaus sudėtinga tikslingai panaudoti 

novatoriškam ugdymui skirtas erdves, reikalingas laiptinės remontas, būtina keisti klasių duris.  

Finansinė informacija: 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdyma

s (%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

318,5 314,9 98,9 % Nepanaudotos komandiruočių 

apmokėjimui, komunalinių 

paslaugų mokesčiams už gruodžio 

mėn.  skirtos lėšos 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

1346,2 1338,2 99,4 % Sutaupytos darbdavio lėšos, 

skirtos ligos pašalpoms, soc. 

draudimo įmokoms 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

    

Pajamų išlaidos 

(SP) 

10,1 9,5 94,1 % Sustabdyta pailgintos grupės 

veikla 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB; SB) 

248,5 149,5 60,2 % Projekto  finansavimas skirtas 

2020–2021 m. 

Kitos lėšos 

(parama 2 % GM 

ir kt.) 

13,1 4,2 32,1 % Paramos lėšos perkeltos į 2021 m. 

Iš viso 1936,4 1816,3 93,8 %  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d.  0,9 tūkst. eurų  

Komunalinių paslaugų mokesčiai 

už gruodžio mėn. 

Vadovaujantis Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, tyrimų ir apklausų 

duomenimis, 2020 m. veiklos analize, Klaipėdos miesto savivaldybės iškeltais prioritetais, Įstaigos 

bendruomenė susitarė dėl 2021 metų progimnazijos veiklos prioriteto – geresnių mokymosi rezultatų 

siekti motyvuojančios, ugdymą per patirtis skatinančios aplinkos kūrimas. 

 

Direktorė      Rima Bėčiuvienė 


