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KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir
2019 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų
kokybės, prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Pasirinktos tokios 2019
m. prioritetinės kryptys: 1) kokybiško bendrojo ugdymo teikimas; 2) bendruomenės lyderystės
gebėjimų didinimas; 3) sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančios
aplinkos kūrimas. Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į bendruomenės sutelktumo ir
veiksmingumo skatinimą, jų socialinio ir psichologinio saugumo didinimą.
2019 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo
ugdomi 353 pradinių klasių mokiniai ir 392 mokiniai mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį (iš viso 745 mokiniai). Dirbo 53 pedagoginiai darbuotojai (55,75 etato), 18 mokytojo
padėjėjų (18 etatų) ir 38 nepedagoginiai darbuotojai (33,75 etato).
Praėjusiais mokslo metais mokiniai savo laimėjimais garsino Įstaigą miesto, šalies ir
tarptautiniu lygmeniu: Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių Mažojo golfo varžybose mokiniai
užėmė II vietą, Klaipėdos miesto 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje – II vietą,
Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse – I ir II vietas, Klaipėdos miesto
pradinių klasių mokinių diktanto konkurse „Raštingiausias mokinys“ – I ir III vietas, Klaipėdos
miesto 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Gražiausi žodžiai Lietuvai“ – III vietą,
Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių pasakininkų konkurse „Vieną kartą...“ – I vietą,
respublikinėje olimpiadoje „Pangea“ – III vietą, Klaipėdos miesto mokyklų Maironio poezijos
skaitymo konkurse – I vietą, Klaipėdos miesto dailaus rašto konkurse ,,Žąsies plunksna“ 5 klasių
grupėje – III vietą, 7 klasių grupėje – II vietą, Lietuvos mokinių VEX IQ robotų konstruktorių
varžybose „Mažvydo taurė“ 1–4 klasių grupėje – I ir III vietas, 5–8 klasių grupėje – I–III vietas,
respublikinėje moksleivių robotų konstruktorių VEX IQ varžybose 1–4 klasių grupėje – II vietą, 5–8
klasių grupėje – I vietą, tarptautiniame vaikų ir jaunimo estradinio meno konkurse „Baltic 2voyage“
Švedijoje 7–9 klasių grupėje – II vietą, respublikinėje moksleivių MINDSTORMS LEGO robotų
konstruktorių varžybose 1–4 klasių grupėje – II ir III vietas, 5–8 klasių grupėje – I vietą, regioninėse
moksleivių robotų konstruktorių varžybose – I ir II vietas, Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo
mokyklų 5 klasių mokinių konkurse „Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai“ – III vietą, Klaipėdos
miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo olimpiadoje – III vietą, Klaipėdos miesto mokyklų
mokinių matematikos olimpiadoje 5 klasių grupėje – I vietą, regioniniame matematikos konkurse
„Skaičių mūšis“ – III vietą, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ 5 klasių grupėje – I
vietą (miesto etapas) ir VIII vietą (respublikinis etapas), Klaipėdos miesto 5 klasių mokinių anglų
kalbos konkurse-viktorinoje „Eruditas angliškai“ – I vietą, Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių
„Mero taurė“ 1–4 klasių berniukų ir merginų lengvosios atletikos trikovės varžybose – III vietas, 5–
8 klasių kvadrato varžybose – II vietą, vaikinų rankinio varžybose – I vietą, merginų – II vietą,
Klaipėdos miesto moksleivių lengvosios atletikos varžybose LAF taurei laimėti jaunučių grupėje – I
vietą (600 m bėgimas) ir III vietą (šuolis į tolį iš vietos), Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių „Golas“
Klaipėdos apskrities finale – I vietą. Respublikinėje konferencijoje „Sveika karta – tautos ateities
pagrindas“ Įstaigos mokiniai laimėjo inovatyviausio pranešimo ir palankiausiai klausytojų įvertinto
pranešimo nominacijas, Klaipėdos universiteto mokslinėje mokinių konferencijoje „Tolerantiška
mokykla – saugi visuomenė“ buvo iškovota nominacija už geriausią pranešimą.
2019 metais Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turėjo
techninį pasą, planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos
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naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos
institucijomis. Per metus buvo pakeista ir sutvarkyta biblioteka-skaitykla (5,6 tūkst. Eur), atlikti
remontai kabinetuose (3,6 tūkst. Eur), išdažyta viena laiptinė (1,3 tūkst. Eur), nupirkti baldai
bibliotekai (3,2 tūkst. Eur) ir kabinetams (1,8 tūkst. Eur), atnaujinta įranga korekcijos kambaryje (1,2
tūkst. Eur), įsigyta kompiuterinė įranga (3,7 tūkst. Eur), nupirkta mokymo priemonių (3,0 tūkst. Eur).
Planuodama 2020 m. veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl sekančių prioritetų; 1)
pradinio, pagrindimo (I dalies) ugdymo kartu su inžinerinio ugdymo programomis plėtra; 2)
individualios mokinio pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemos įgyvendinimas; 3) patyčių
prevencijos skatinimas.
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