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KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) 2020–2022 metų 

strateginį ir 2020 metų veiklos planus, buvo siekiama užtikrinti mokinių švietimo paslaugų, 

ugdymo(si) kokybę, tikslingai panaudojant savivaldybės biudžeto ir valstybės lėšas. Strateginių tikslų 

buvo siekiama, orientuojantis į prioritetines veiklos sritis: mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų 

mokiniams stiprinimą, taikant kiekvieno mokinio pažangos matavimo sistemą; bendruomenės 

lyderystės gebėjimų didinimą; pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų 

savijautą, kūrimą. 2020 metais didesnis dėmesys skirtas mokymui(si) nuotoliniu būdu ir kiekvieno 

vaiko pažangai: kiekvieną savaitę klasės vadovai su dalykų mokytojais aptardavo mokinių mokymąsi, 

pasiekimus, iškilusias problemas. Buvo tariamasi ir ieškoma naujų veiksnių, lemiančių geresnę 

individualią vaiko pažangą. Mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymosi sunkumų, pagalbą teikė 

klasių vadovai, socialinis pedagogas, logopedas, psichologas, specialieji pedagogai, mokytojų 

padėjėjai. 

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Progimnazijoje mokėsi 329 mokiniai (2019 m. – 307; 2018 

m. – 249), užtikrintas nenutrūkstamas pradinis ir pagrindinio ugdymo programos I dalies ugdymas. 

Ugdymo programas įgyvendino 42 pedagogai, t. y. 23,24 etato (2019 m. – 21,20 etato; 2018 m. – 

15,94 etato), dirbo 22 nepedagoginiai darbuotojai (21,73 etato). Įgyvendinta 18 neformaliojo vaikų 

švietimo programų. 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo kokybę rodo mokinių pasiekimai: visi 1–

4 klasių mokiniai 100 proc. baigė pradinio ugdymo programą; 5–8 klasių – 97 proc., viena mokinė 

palikta kartoti kurso 7 klasėje; 5–8 klasėse mokinių, pasiekusių aukštesnį lygį, padidėjo 2,3 proc. 

Įgyvendinant pirmąjį tikslą – užtikrinti programų įvairovę ir kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą, pasiruošta nuotoliniam mokymui(si), priimtas sprendimas nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. 

nuotolinio mokymo(si) metu naudoti virtualią mokymosi aplinką „Microsoft Office 365“, „Microsoft 

Teams“.Vyko trys mokymosi sesijos, kuriose dalyvavo visi Progimnazijos pedagogai, administracija.  

Progimnazija atvira pokyčiams: nuo 2020 metų rugsėjo 1-os dienos 2–3 klasėse įgyvendinama 

informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programa „TeachersLeadTech“, 5-os klasės 

mokiniams sudaryta galimybė rinktis pasirenkamąjį dalyką „Verslumo ugdymas“, nuo 5-os klasės 

pradėtas vykdyti diferencijuotas anglų kalbos ugdymas, 5–8 klasėse mokiniams sudarytos sąlygos 

įvairiapusiškesniam matematinių gebėjimų ugdymuisi. Organizuotos patyriminio ugdymo dienos bei 

savaitės suteikė galimybę mokiniams įgytas žinias pritaikyti praktikoje, sudaryta galimybė rinktis 

įvairesnes neformaliojo švietimo veiklas. Progimnazijos 5–8 klasių mokiniai išleido kasmetinį 

kūrybos laikraštį „Spindulys“, 3b klasė sėkmingai dalyvavo respublikiniame projekte „Olimpinis 

mėnuo“ ir laimėjo specialų prizą; laimėta atranka ir pradėtas įgyvendinti Britų tarybos kultūrinių ryšių 

programos projektas „Tyrinėjimo menas“, kuriame dalyvauja 6b klasės mokiniai ir Progimnazijos 

pedagogai. 

Įgyvendinant antrąjį tikslą – užtikrinti saugią, sveiką ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus 

atitinkančią aplinką – susidurta su finansinėmis problemomis. Nors Klaipėdos miesto savivaldybės 

skirtomis lėšomis suremontuotas vienas koridorius ir laiptinė, įrengti keturi nauji sanitariniai mazgai 

bei suremontuotas sporto salės stogas, daugelis ugdymo patalpų neatitinka šiuolaikinės ugdymosi 

aplinkos ir higienos normų reikalavimų. Pradėtas tvarkyti priestato cokolinis aukštas, pradėtas įrengti 

gamtamokslinio ugdymo kabinetas, nupirktas interaktyvus SMART ekranas, nauji baldai. Iš LR 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauti 45 kompiuteriai, Klaipėdos miesto savivaldybės skyrė 

lėšų išmaniosios klasės įrengimui, tačiau tai tik iš dalies išsprendė informacinių kompiuterinių 

priemonių trūkumą.  

Finansinė informacija: 
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Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

237,05 231,44 97,63 Dėl paskelbto karantino liko 

nepanaudota mokinių 

pavėžėjimui, nemokamam 

maitinimui bei komunalinių 

paslaugų apmokėjimui 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

549,04 540,21 98,30 Nepanaudota nemokamo 

maitinimo organizavimui dėl 

mažesnio mokinių skaičiaus 1 

klasėje 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

17,1 10,5 61,53 Dėl paskelbto karantino 

nesurinktos lėšos už patalpų 

nuomą ir paslaugas 

Pajamų išlaidos (SP) 
    

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

6,4 6,4 100  

Kitos lėšos (parama 

2 % GM ir kt.) 

2,8 1,3 45,37  

Iš viso 814,89 790,35 96,98 Siekiant pagerinti ugdymo kokybę 

paramos lėšos yra taupomos 

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d. – 1,085 

Kreditorinį įsiskolinimą sudarė 

komunalinių paslaugų mokesčiai, 

nes paslaugų sąskaitos išrašytos 

2020 m. gruodžio 31 d. data 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Progimnazijos bendruomenė susitarė: stiprinti mokymosi 

pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimą, taikant kiekvieno mokinio pažangos matavimo 

sistemą; didinti bendruomenės narių lyderystės gebėjimus; plėtoti pozityvią emocinę aplinką ir 

skaitmenines kompetencijas. 

 

 

Direktorius             Daiva Vilkė 


