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KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos Vitės progimnazijos (toliau – Progimnazijos) 2020–2022 metų strateginiame ir 

2020 metų veiklos planuose nustatyti prioritetai buvo orientuoti į ugdymo proceso kokybę, siekiant 

kiekvieno mokinio individualios pažangos bei užtikrinti emociškai saugios, tolerantiškos, partneryste 

grįstos ir šiuolaikiškos mokymosi aplinkos kokybę. 2020 m. buvo numatytas metinis veiklos tikslas 

– gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant optimalios bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos, kuriant 

emociškai saugią, tolerantišką, šiuolaikišką mokymosi aplinką. Tikslui pasiekti įgyvendinti 6 

uždaviniai.  

2020-09-01 duomenimis, ugdyti 815 mokinių (2019 m. – 719, 2018 m. – 603, 2017 m. – 480), 

užtikrintas priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis (I dalies) ugdymas. Progimnazija yra iš užsienio 

sugrįžusių mokinių mokyklų tinklo narė. Per pastaruosius metus Progimnazijoje padidėjo iš užsienio 

sugrįžusių mokinių skaičius. Ugdymo programas įgyvendino 66 pedagogai (62,7 etato), dirbo 30 

nepedagoginių darbuotojų (33,69 etato).  

Progimnazija įgyvendindama pirmą uždavinį – stiprinti mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijas – siekė geresnių mokinių ugdymosi rezultatų. 2019–2020 m. m. bendras pažangumo 

vidurkis 1–4 klasėse 100 proc.: 1–4 klasėse labai gerai ir gerai mokėsi 80 proc. mokinių (2018–2019 

m. m. – 65,63 proc.), patenkinamai – 20 proc. mokinių (2018–2019 m. m. – 34,38 proc.). Bendras 

pažangumo vidurkis 5–8 klasėse 100 proc. Ugdymo kokybė, t. y. 5–8 kl. mokinių, pasiekusių 9 ir 

daugiau vidurkį, buvo 54, t. y. 21 proc. visų 5–8 kl. mokinių (2018–2019 m. m. – 38 mokiniai), 8 ir 

daugiau vidurkį pasiekė 69 mokiniai, t. y. 27 proc. visų 5–8 kl. mokinių (2018–2019 m. m. – 46 

mokiniai). Tad iš viso gerai, labai gerai ir puikiai 2019–2020 m. m. baigė 123 mokiniai, t. y. 48 proc. 

visų 5–8 kl. mokinių (2019 m. – 84 mokiniai).  Aukščiausiais (9–10) balais baigė 18 mokinių (7 proc. 

visų 5–8 kl. mokinių), t. y. dvigubai daugiau mokinių nei 2018–19 m. m.  Pagrindinio ugdymo I dalies 

programą baigė ir  pažymėjimus  įgijo 100 proc. 8 klasės mokinių. 24 mokiniai (89 proc.) mokslą 

tęsia gimnazijose, likę 3 mokiniai (11 proc.) – profesinėse mokyklose. Palyginus su 2018–2019 m. 

m. mokinių pasiekimai ypač pagerėjo 1–4 klasėse, 5–8 klasėse mokinių pasiekimai išliko panašūs, 

dvigubai padaugėjo mokinių, baigusių mokslo metus aukščiausiais (9–10) balais.  

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – didinti individualizavimo ir diferencijavimo galimybes 

pamokoje, orientuojantis į mokinių poreikius – Progimnazija didelį dėmesį skyrė mokinio 

individualiai pažangai, diferencijuotam ugdymui, taikytos įvairios pagalbos priemonės bei būdai. 

2020 metais, siekiant patenkinti gabiųjų mokinių ir mokinių, kuriems reikalinga pagalba, poreikius, 

skirta 19 ilgalaikių lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijų, 13,5 konsultacijų grįžusiems iš 

užsienio mokiniams, 32 trumpalaikės konsultacijos mokymosi spragoms šalinti, ruošiant mokinius 

konkursams, olimpiadoms. Progimnazijoje veiklą tęsė Namų darbų klubas. Mokyklos veiklos 

kokybės giluminio įsivertinimo metu nustatytas tobulintinas rodiklis – Ugdymo(si) organizavimas 

(2.2.2.), raktiniai žodžiai: diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. Taikytas kolega–

kolegai modelis, stebėta 80 pamokų, fiksuojant ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą. 

Didžioji dalis mokytojų pajuto kolegialaus mokymosi naudą, teiktas objektyvus grįžtamasis ryšys,  

pastebėjimai, siūlymai turėjo poveikį mokinių pasiekimams. 14,4 proc. daugiau 1–4 kl. mokinių 

pasiekė aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų lygius atskiruose dalykuose (2019 m. – 65,6 proc.), 5,2 

proc. daugiau 5–8 kl. mokinių pasiekė aukštesnįjį ir pagrindinį lygius atskiruose dalykuose (2019 m. 

– 49 proc.) 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – plėsti neformaliojo, prasmingo integruoto ir patyriminio 

mokymo galimybes – mokiniams pasiūlytos 25 neformaliojo ugdymo programos, pasirenkamieji 

dalykai, dalyvauta 13 projektų iš jų 5 tarptautiniuose; vestos 56 atviros (praėjusiais metais – 41), 125 
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patyriminės–integruotos pamokos / veiklos Progimnazijoje (2019 m. – 85), 179 pamokos vestos 

netradicinėse ugdymo aplinkose (verslo įmonėse, įstaigose, mokyklos muziejuje, teritorijoje, 

muziejuose ir pan.). Tęsiamas dalyvavimas Erasmus+KA2 7 projektuose, vokiečių kalbos mokymo 

projekte „CLILiG@Litauen”, 2020 m. progimnazija tapo Lietuvos Eko mokyklų tinklo nare. 

Parengtas Progimnazijos patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas. 100 proc. 8 klasės 

mokinių patyriminius / projektinius darbus pristatė bendruomenei. 

Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – formuoti savitą progimnazijos kultūrą, puoselėti vertybes, 

vienijančias bendruomenę – buvo siekiama aktyvaus mokinių dalyvavimo visuomeninėje veikloje, 

dalykų olimpiadose, konkursuose, netradiciniuose miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose. 

Stiprinant tinklaveiką ir viešuosius ryšius miesto visuomenei nuolat skelbiama informacija apie 

mokinių ir mokytojų pasiekimus interneto svetainėje www.vitesmokykla.lt, socialiniuose tinkluose 

bei žiniasklaidos priemonėse (5 straipsniai elektroniniame žurnale „Švietimo naujienos“ 

(www.svietimonaujienos.lt), 3 straipsniai Erasmus+ internetinėje svetainėje (www.erasmus-plius.lt), 

1 straipsnis dienraštyje „Vakarų ekspresas“).  

Įgyvendinant penktąjį uždavinį –  stiprinti nuolatinį bendruomenės mokymąsi, sutelktumą, 

asmeninį tobulėjimą, tėvų, mokinių, mokytojų bendradarbiavimą – buvo organizuoti 2 mokymai 

darbui su Microsoft Teams platforma, 3 seminarai: „Organizuotos 2 mokytojų metodinės patyriminės 

dienos, 43 proc. pedagogų, 100 proc. vadovų dalijosi gerąja patirtimi, vedė praktinius mokymus, 

skaitė paskaitas. 100 proc. pedagogų kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 5 dienas per metus. Atestuoti 

3 mokytojai, 2 įgijo metodininko, 1 vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Inovatyviausių mokytojų 

apdovanojimuose 2020 vadovas atrinktas tarp trijų geriausių „Metų mokyklos vadovas“ nominantų. 

Į Progimnazijos valdymą buvo siekiama įtraukti Progimnazijos ir mokinių tarybas, kartu organizuoti 

projektai, vedamos pamokos. Tėvams organizuoti 3 seminarai, kuriame dalyvavo 50 proc. visų 

progimnazijos tėvų   

Įgyvendinant šeštąjį uždavinį – gerinti edukacines ugdymo(si) aplinkas ir skatinti aktyvų, 

patrauklų ugdymo(si) procesą – pasiekti rezultatai: įrengtas matematikos kabinetas, atnaujinti 4 

pradinių klasių kabinetai, pakeistos grindys pusrūsio koridoriuje, įrengta kondicionavimo sistema 6 

kabinetuose, 4 stebėjimo kameros koridoriuose. Vidiniame Progimnazijos kieme įrengta edukacinė 

erdvė aktyviam judėjimui.  

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

(tūkst. eurų) Planas 
(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

359,500 357,168 99,35 Dėl paskelbto karantino liko 

nepanaudota: socialinio 

draudimo įmokų – 0,08; ryšių 

įrangos ir ryšių – 0,15; 

transporto išlaidų – 1,0; 

komandiruočių – 0,23, 

kvalifikacijos kėlimo išlaidų – 

0,02; šiukšlių išvežimo–  0,09; 

ligos pašalpų – 0,76 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

1055,800 1055,428 99,96 Liko nepanaudota: socialinio 

draudimo įmokų – 0,058, ligos 

pašalpų – 0,314 

Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš 

jų: 

18,000 18,400 102,22 Dėl paskelbto karantino 

nesurinktos lėšos už nuomos 

paslaugą – 1,758, pailgintą 

grupę lankančių buvo daugiau 

nei planuota – viršyta 2,395 

Pajamų išlaidos (SP) 18,000 10,123 56,24 Dėl paskelbto karantino, 

nebuvo panaudotos visos 

http://www.vitesmokykla.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.erasmus-plius.lt/
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surinktos lėšos 0,585 – už 

nuomos paslaugą, už 

pailgintos dienos grupę –  

5,265 

Projektų finansavimas 

(ES; VB; SB) 

89,287 21,282 23,84 Dėl paskelbto karantino 

uždarius oro uostus ir kitaip 

apribojus keliones, 

sustabdytas projektų 

įgyvendinimas 

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

17,058 9,051 53,06 Gautos paramos lėšos 

planuojamos panaudoti 2020–

2021 m. m.. pabaigoje 

gerinant mokinių ugdymo 

kokybę tvarkant mokyklos 

patalpas, įrengiant naujas 

klases 

Iš viso 1539,645 

 

1453,052 

 

94,38  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2020 

m. sausio 1 d. – nėra 

 

 

Planuojant metų veiklą Progimnazijoje susitarta dėl 2021 metų siekiamų tikslų: ugdymosi 

procesų tobulinimas, sudarant sąlygas tikslingam ir šiuolaikiškam mokymui(si), pasitikėjimu grįstos 

Progimnazijos kultūros stiprinimas. 

 

 

Direktorė      Renata Venckienė 

 


