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KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir 2019
metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ugdymo proceso
organizavimą, modernizavimą bei teritorijos naudojimą ugdymui. Pasirinkta 2019 m. prioritetinė
kryptis – modernios, saugios aplinkos ir palankių ugdymosi sąlygų kūrimas. Metinės veiklos tikslas
– pagerinti ugdymo kokybę ir efektyvinti savivaldą, atsižvelgiant į tobulintinus Įstaigos veiklos
aspektus. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai: optimizuoti progimnazijos
savivaldos veiklą; pritaikyti progimnazijos teritoriją tyrinėjimų, gamtos pažinimo, kitokio mokymosi
bei sveikatos stiprinimu pagrįstu ugdymui; gerinti pamokos kokybę ir mokymosi motyvaciją.
Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, pasikeitus teisės
aktams, strateginės veiklos planavimą, prevencinės programos įgyvendinimą.
2019-09-01 duomenimis Įstaigoje mokosi 705 ugdytiniai (2018 m. – 666), užtikrintas
nenutrūkstamas priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis I dalies ugdymas. Ugdymo programas
įgyvendino 61 pedagogas, suformuota 52,07 etato (2018 m. – 61 pedagogas), dirbo 21 nepedagoginis
darbuotojas (24,76 etato). Įgyvendinta 40 neformaliojo vaikų švietimo programų, kuriose dalyvavo
445 mokiniai. Daugelis mokinių rinkosi kelis neformaliojo švietimo būrelius, todėl lankomumas yra
110% (718 mokinių). Nemažiau kaip kartą per savaitę sportuoja 51 % mokinių.
Buvo vykdyti 3 tarptautiniai, 7 respublikiniai ir miesto projektai, organizuotos 33 atviros
veiklos, 270 edukacinių išvykų, 105 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo Įstaigos
pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. Sėkmingą 2019 m. veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių
pasiekimai. Visi mokiniai įgijo pradinį išsilavinimą, baigė pagrindinio ugdymo I dalies programą. 5–
8 klasių labai gerais (9–10 balais) įvertinamais baigė 16 (5,63 %) mokinių, o 1–4 klasių aukštesniuoju
lygiu baigė 38 (10,43 %) mokiniai. Respublikiniuose konkursuose 2019 metais mokiniai pelnė 350
(2018 m. – 283), varžybose – 12 (2018 m. – 15) prizinių vietų.
Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 55 mokiniams. Suteiktos 45 specialiojo pedagogo (1 etatas)
individualios konsultacijos (2018 m. – 22 konsultacijos). Teiktos 343 psichologinės konsultacijos: 68
tėvams, 244 mokiniams, 31 mokytojams. Mokytojai vykdė socialinio emocinio ugdymo programas
Lion Quest „Paauglystės kryžkelės“ ir Lion Quest „Laikas kartu“.
2019 m. kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 10 dienų. Mokytojai ypač
aktyviai klausė seminarus nuotoliniu būdu. Visiems pedagogams organizuoti seminarai Įstaigoje:
„Klasės mikroklimato gerinimo būdai ir metodikos“; Socialinių įgūdžių lavinimo programa Lion
Quest „Paauglystės kryžkelėse“ ir Lion Quest „Laikas kartu“; „Švietimo įstaigos vidaus įsivertinimo
procesų valdymas“; „Mokytojo EQ (emocinis intelektas) motyvuojančiai komunikacijai pamokoje:
kaip išnaudoti emocijų energiją?“ Per metus pedagogai organizavo 2 kvalifikacinius renginius miesto
ir respublikos pedagogams. Įstaigoje vyko miesto specialistų (socialinių pedagogų, psichologų,
bibliotekininkų) metodiniai susirinkimai.
2019 m. atnaujinta Įstaigos Tėvų tarybos veikla. Suderintas Tėvų tarybos veiklos planas.
2019 m. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų
panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos paramos, rėmėjų
bei savivaldybės lėšomis 2019 metais atlikti materialinės bazės atnaujinimo darbai: suremontuoti 9
mokomieji kabinetai (pakeista grindų danga (446 m2), perdažytos lubos ir sienos), perdažyta 254 m2
lubų ir sienų valgykloje ir koridoriuose, įsigyti poilsio zonos baldai 3 aukšto fojė, nupirkta mokomųjų
kabinetų įranga (roletai (2265 Eur), mokykliniai stalai (2714 Eur), knygų ir priemonių spintos (7173
Eur), įsigyta IKT įranga 15-os virtualių kompiuterinių darbo vietų įrengimui su vCloudPoint V1
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įrenginiais, 10 naujų kompiuterių, 2 daugialypės terpės projektoriai (732 Eur)), atnaujintas Įstaigos
išorės apšvietimas (1863 Eur). Iš dalies sutvarkyta kanalizacijos sistema ir atlikti kiti darbai.
Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų –
modernios, saugios aplinkos ir kokybiškų ugdymosi sąlygų kūrimas.
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