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KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2020–2022 m. strateginio ir 

2020 m. veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į bendrojo ugdymo, vaikų 

švietimo paslaugų kokybę bei jų prieinamumą, gerinant mokinių pasiekimų ir švietimo pagalbos 

įvairių gebėjimų mokiniams teikimą. 

Įgyvendinant 2020 m. veiklos planą, pasirinkta prioritetinė kryptis ir metinis veiklos tikslas – 

gerinti mokinių pasiekimų ir švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimą, taikant mokinio 

pažangos matavimo sistemą. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 2 uždaviniai: teikiant 

mokymo(si) pagalbą, siekti mokinio asmenybės ūgties, jo galimybes atitinkančios, nuolatinės 

ugdymo(si) pažangos ir gerinti pamokos kokybę, stiprinant mokinių savarankiško, konstruktyvaus 

mokymosi gebėjimus, atsakomybę už savo mokymosi pasiekimus. 

2020-09-01 m. Progimnazijoje mokėsi 542 mokiniai (2019 m. – 517) iš jų 41 mokinys, turintis 

specialiųjų ugdymosi poreikių. Progimnazijoje sukomplektuotos 25 klases: 1–4 pradinio ugdymo 

klasių 14 (287 mokiniai), 5–8 pagrindinio ugdymo klasių – 11 (255 mokiniai). 5–8 klasėse mokėsi: 

labai gerai 23, gerai – 85, patenkinamai – 130, nepatenkinamai – 0. Pagrindinio ugdymo I dalies 

programą baigė 43 mokiniai. Bendras 5–8 klasių mokinių pažangumo vidurkis – 7,56. 1–4 klasėse 

aukštesniaisiais įvertinimais įvertinta 11 proc. mokinių. 2020 m. pagerintas mokinių lankomumas, t. 

y. 1 mokinys per metus vidutiniškai praleido 81 pamoką (2019 m. – 107). Gabių vaikų ugdymui, 

mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti buvo išnaudotos visos 

neformaliojo švietimo valandos, valandos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir 

konsultacijoms. Gerų rezultatų pasiekta miesto, respublikos olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

konkursuose – 8 prizinės vietos, viktorinose – 2, varžybose – 5, olimpiadose – 3, projektuose – 1.  

Progimnazijoje ugdymo programas įgyvendino 54 pedagoginiai darbuotojai ir švietimo 

pagalbos specialistai. 39 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. Iš 54 pedagoginių 

darbuotojų 96 % yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 3 baigė magistrantūros studijas. 14 pedagogų atestuoti 

vyresniojo mokytojo, 25 mokytojo metodininko, 9 mokytojo ir 2 eksperto kvalifikacijos 

kategorijoms. 

Siekiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažangos pastovumo, 

Progimnazijoje teikiama pagalbos mokiniui specialistų: socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo 

pedagogo bei logopedo pagalba. Logopedo pagalba teikta – 60 mokinių (2019 m. – 61), suteiktos 368 

(2019 m. – 359) psichologinės konsultacijos: 84 tėvams, 152 mokiniams, 132 mokytojams (2019 m. 

– atitinkamai 66, 165, 128). 2020 m. įvyko 470 socialinio pedagogo pokalbių su mokiniais, 550 

pokalbių su tėvais, 595 pokalbiai su mokytojais, klasių vadovais, konsultuojant, teikiant jiems 

socialinę pedagoginę informaciją, tariantis dėl pagalbos būdų ir bendradarbiavimo formų (2019 m. – 

atitinkamai 320, 310, 280). 

2020 m. kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 4 dienas. Visiems 

pedagogams organizuoti 3 mokymai. Mokytojai dalyvavo seminaruose „Individualios mokinių 

pasiekimų pažangos matavimas, pokyčių fiksavimas ir rezultatų analizavimas bei panaudojimas 

mokinių pasiekimams gerinti“, „Nuotolinis mokymas(sis). Kaip pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą“, „Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės. Tautinių mokyklų lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų gerosios patirties sklaida“ ir. kt. Gerąja patirtimi dalintasi konferencijoje 

„Pasaulis aplink mus“, skaitytas pranešimas miesto pedagogams „Pagalba kolegai. Mokytojų 

parengtų metodinių priemonių pristatymas“. Vykdomi projektai: neformaliojo vaikų švietimo 

projektas „Įžymūs Lietuvos žmonės“, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Kokybės 

krepšelis“. Įgyvendinta jaunųjų lyderių ugdymo per sportą programa „Svajonių komandos“. 
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Progimnazija pasiruošė ir įgyvendino priemones, susijusias su nuotoliniu mokymu(si): 2020 

m. pradžioje 1–8 klasėse naudota virtuali mokymo(si) aplinka Zoom platforma, nuo 2020 m.  rugsėjo 

1 d. – „Microsoft Office 365 for Eduacation“, užtikrinta mokymui(si) nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu reikalinga kompiuterinė įranga ir interneto prieiga.  

2020 m. Progimnazijoje atliktas veiklos rodiklio „Pažangos pastovumas“ pamatavimas. 

Stipriosios pusės – tėvų (globėjų) vertinimas: mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi 

svarbą gyvenime; mokinių vertinimas: mokiniams yra svarbu mokytis; mokytojų vertinimas: 

planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese.  

2020 m. savivaldybės lėšomis atliktas valgyklos kapitalinis remontas (62996,57 Eur), 

pastato vakarinių siūlių hermetizavimas (7978,75 Eur). Atnaujinant materialinę bazę suremontuoti 5 

kabinetai: pakeista grindų danga (3449,68 Eur), perdažytos ir tapetais išklijuotos sienos, sutvarkyti 

viršulangiai, nudažytos palangės; atnaujintos visos laiptinės (perdažytos sienos, turėklai, durys, 

nudažytos I aukšto koridoriaus sienos. Kabinetų ir koridorių sienų remontui buvo skirta 3800,00 Eur 

Keturiuose kabinetuose pakeisti nauji šviestuvai (2589,57 Eur), įsigyta 30 vienviečių suolų su 

kėdėmis (1799,76 Eur), 4 kabinetuose sumontuoti roletai (1324,06 Eur). Už 1414,39 Eur įsigyta 

mokymo priemonių. IT technikai atnaujinti panaudota 12147,30 Eur (nupirkti 5 projekciniai ekranai 

(462,00 Eur), 5 projektoriai (1822,00 Eur), 9 nešiojami kompiuteriai (4520,00 Eur.), 4 kompiuteriai 

su monitoriais (1827,00 Eur), 27 vaizdo kameros (980,50 Eur), 18 garso kolonėlių (672,00 Eur), 

nešiojama kolonėlė (270,00 Eur), daugiafunkcinis aparatas (278,00 Eur)automatinis dokumentų 

naikiklis (217,80 Eur), 7 planšetės (630,00 Eu.) ir kt. (468,00 Eur). Tikslingai panaudotos 2020 m. 

numatytos lėšos pagal Europos sąjungos struktūrinių fondų projektą „Kokybės krepšelis (33344,11 

Eur). 

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią 

ir sveiką aplinką, Progimnazijoje būtina spręsti šias problemas: atlikti kabinetų, aktų ir sporto salių 

remontą, atnaujinti sportinį inventorių, būtina apšiltinti lauko sienas, keisti elektros instaliaciją, 

vandentiekio ir nuotekų vamzdyną. 

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

310,3 306,5 98,9 Nepanaudotos kvalifikacijos 

tobulinimo ir komandiruočių 

lėšos dėl karantino 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

1027,5 1022,6 99,5 Nepanaudota darbdavių socialinė 

parama pinigais (nedarbingumo 

pašalpa už 2 kalendorines dienas) 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

12,3 6,8 55,3 Dėl karantino sustabdytos 

paslaugų teikimo sutartys 

Pajamų išlaidos (SP) 13,6 6,9 50,7 Dėl karantino sustabdytos 

paslaugų teikimo sutartys 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

91,4 33,7 36,9 Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto Nr. 09.2.1- ESFA-V-

719-01-0001 „Kokybės 

krepšelis“ lėšos skirtos 2020–

2021 m. m.  

Kitos lėšos (parama 

2 % GM ir kt.) 

11,0 5,6 50,9  

Iš viso 1466,10 1382,10 94,3  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d. – 1,2 

Kreditorinį įsiskolinimą sudarė 

komunalinių paslaugų mokesčiai, 
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nes paslaugų sąskaitos išrašytos 

2020 m. gruodžio 31 d. data 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Progimnazijos bendruomenė susitarė dėl prioriteto – sudaryti 

sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos, bei metinių tikslų: užtikrinti kokybišką 

ugdymą, kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką; naudojant 

informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, tobulinti (gilinti) 

profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą. 

 

 

Direktorė       Lina Stankutė 

 


