ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Šventosios pagrindinė mokykla (toliau tekste – Mokykla) – biudžetinė įstaiga;
adresas: Mokyklos g. 10, LT-00303 Palanga, tel. Nr. +370 460 45 151; el. paštas –
info@sventosiospm.lt; svetainės adresas: www.sventosiospm.lt. Direktorė – Valda Šarkienė.
Mokykloje vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.
Klasių komplektų ir mokinių skaičius (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą):
Klasių skaičius
Mokinių skaičius
2020-20201m. m.
2021-2022 m. m.
2020-2021 m. m.
2021-2022 m. m.
10
10
138
137
Darbuotojai:
Administracija
Mokyklos vadovai
Kiti administracijos darbuotojai
(direktorius, pavaduotojai)

(raštinės administratorius, vyr. buhalteris, duomenų bazių tvarkytojas)

3

2

Mokytojai

Mokymo personalas
Pedagoginiai
darbuotojai, teikiantys pagalbą

Mokytojų
padėjėjai

Nepedagoginiai
darbuotojai

(logopedas, spec. pedagogas, psichologas, socialinis
pedagogas, profesijos konsultantas)

20

1

4
Pagalbiniai darbuotojai
Vairuotojas, valytojai, sargai, valgyklos darbuotojai, darbininkai, budėtojai,
apskaitininkas – kasininkas, kalkuliuotojas.
Biudžetas (2021 metų pabaigos duomenys):
Finansiniai šaltiniai
2020 m. tūkst.

(bibliotekininkas)

1
14

2021 m. tūkst.

Eur
270,2
28,0
21,2
1,4
340,1

Eur
343,7
23,8
20,3
4,1
366,3

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (C )

-

2,8

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (U )

-

8,9

1,4

1,03

Savivaldybės biudžetas SB
Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) SB (SP)
Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos)
Valstybės
SB(PN) biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB (VB DNR)
Europos sąjungos paramos lėšos ES
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (MK)

Kitos lėšos (labdara, parama, 1,2%GM)

Didesnį lėšų poreikį lėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga,
padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, papildoma valstybės tikslioji specialioji dotacija (mokinių praradimams
kompensuoti, mokytojo padėjėjo etatui steigti), lėšos skirtos Mokyklos pastato ir patalpų remontui.

Įgyvendinant Šventosios pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) 2021 – 2023 m.
strategiją, buvo siekiama užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą, kurti bei
tobulinti saugią, sveiką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią ugdymo (si) aplinką. Jos
realizavimui metiniame 2021 m. veiklos plane buvo išsikelti tikslai: gerinti ugdymo (-si) kokybę ir
veiksmingumą; kurti saugią ir pozityvią emocinę bei fizinę ugdymo (-si) aplinką; sudaryti sąlygas
mokinių kūrybiškumui, savirealizacijai, aktyvumui ir lyderystei.
Pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai. 2020–2021 m. m. Mokykloje buvo
suformuota 10 klasių komplektų. Pagal pradinio ugdymo programą 1–4 klasėse mokėsi 62
mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo programą ugdymo programą 5–10 klasėse – 75 mokiniai. Iš
viso – 137 mokiniai. Mokinių dalykinės kompetencijos yra pakankamai geros: 1 – 4 klasių
pažangumas – 100 %; 5-10 klasių pažangumas – 99 %, vidurkis – 7,8 balo. Lyginant su praėjusiais
mokslo metais 5-10 kl. mokinių, pagerinusių asmeninius pasiekimus, skaičius padidėjo:
besimokančių aukštesniuoju lygiu procentas pakilo 1,71% (plg. 2019-2020 m. m. – 18,03 %,
2020-2021 m. m. – 19,74), pagrindiniu lygiu – 5,37 % (plg. 32,79% ir 38,16%). 6,75 % sumažėjo

patenkinamu lygiu besimokančių mokinių (plg. 47,54%-40,79%). Nepatenkinamai besimokančių
mokinių skaičius nepakito (1 mokinys).
Deja, nuotolinis ugdymo turėjo įtakos pradinių klasių mokinių mokymosi
rezultatams: sumažėjo aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių procentas (plg. 2019-2020 m.
m. – 17,9 %, 2020-2021 m. m. – 10,8), o pagrindiniu lygiu (62,7% ir 63,1%) ir patenkinamu
lygiu (19,4%-21,5%) – pakilo nežymiai. Visi ketvirtos klasės mokiniai (14) sėkmingai baigė
pradinio ugdymo programą, įgijo pradinį išsilavinimą ir tęsia mokymąsi mūsų Mokykloje.
NMPP buvo organizuotas 4 ir 8 kl. mokiniams elektroniniu nuotoliniu būdu.
Surinktų taškų vidurkis viršija 50 procentų, tačiau Nacionalinė švietimo agentūra rezultatų
lyginamosios analizės respublikos mastu nedarė, todėl pasiekimai tarp mokyklų nebuvo
nelyginami. Mokyklos lygmeniu lietuvių k. rezultatai aukštesni nei matematikos.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas pirmą kartą vyko elektroniniu
nuotoliniu būdu. Patirties mokymuisi nuotoliniu būdu stoka, ir, juolab, pirmą kartą organizuotas
elektroninis nuotolinis patikrinamųjų darbų vykdymas, turėjo įtakos pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo rezultatams. Metiniai matematikos pasiekimų rezultatai 23 % aukštesni nei
PUPP; lietuvių kalbos - 8,6% aukštesni nei PUPP (panašūs). Tačiau visi pagrindinio ugdymo
programą baigę mokiniai (12) turėjo teigiamus metinius įvertinimus, jiems įteikti pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimai. Vienuolika iš jų tęsia mokymąsi gimnazijose bei profesinėse mokyklose
(6 mokiniai mokosi Palangos senojoje gimnazijoje, 1 – VšĮ Kretingos technologijų ir verslo
mokykloje, 1 – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, 1 – Klaipėdos technologijų mokymo
centre, 1 - Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, 1 - Klaipėdos universiteto „Žemynos“
gimnazija, 1 išvyko gyventi į Angliją).
Miesto ir šalies dalykinėse olimpiadose, konkursuose pelnytos prizinės vietos: Vakarų
Lietuvos 5–8 kl. mokinių matematikos olimpiadoje iškovotos I ir II vietos (6 kl. mok.) ir II vieta
(7 kl. mok.); 9–10 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 2 ture Palangoje – III
vieta (10 kl. mok.); Palangos miesto dailės olimpiadoje – III vieta (10 kl. mok.); gamtos mokslų –
biologijos olimpiadoje 2 ture Palangoje – II vieta (6 kl. mok.); vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo
inicijuotame vertimų rusų kalba konkurse „Tavo žvilgsnis“ apdovanotas 1 laureatas (9 kl. mok.);
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotoje akcijoje „Laiškas istorijai“ padėkos
raštu apdovanotas 1 mokinys (8 kl.); nemažai mokinių nugalėtojais tapo Palangos kultūros ir
jaunimo centro organizuotame vaikų piešinių konkurse „Laisva Lietuva“; tarptautiniame
edukaciniame konkurse „Olympis 2021“ dalyvavo 41 mokinys, matematikos konkurse „Kengūra“
– 12 mokinių.
Mokykloje veikė 8 būreliai, pailgintos mokymosi dienos grupė, Palangos St.
Vainiūno meno mokyklos muzikos (fortepijono, gitaros, akordeono) ir dailės klasės.
Siekiant užtikrinti pagalbą kiekvienam mokiniui, patyrusiam mokymosi praradimų,
organizuotos kontaktinės ir nuotolinės, grupinės ir individualios mokomųjų dalykų konsultacijos
pagal atskirą parengtą ir Mokyklos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V2-6 patvirtintą
planą (2021 m. spalio 18 d. Mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V2-45 dar papildomai skirtos
konsultacijos šiai mokinių tikslinei grupei). Plane numatytų priemonių skaičius įgyvendintas
100%: ištirta situacija, identifikuoti mokymosi sunkumų patiriantys ir/ar pažangos siekiantys
mokiniai, jiems organizuotos įvairių mokomųjų dalykų nuotolinės ir kontaktinės konsultacijos
pagal atskirą grafiką (iš viso per 2021 m. papildomoms konsultacijoms skirta: pradiniame ugdyme
123 val., pagrindiniame ugdyme 173 val.), visi mokiniai pagal poreikį aprūpinti planšetiniais ar
nešiojamais kompiuteriais mokymuisi nuotoliniu būdu; 11 mokinių visuotinio karantino metu
sudarytos sąlygos nuotoliniu būdu mokytis Mokykloje, gauti priežiūros, maitinimo paslaugas.
Teikiama nuosekli pagalba pasiteisino – mokiniai mokslo metus baigė be neigiamų pažymių,
pagerino asmeninius pasiekimus, pagerėjo jų emocinė psichologinė būsena.
Sistemingai ir tikslingai pagalbą teikė švietimo pagalbos specialistai – spec.
pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, profesijos konsultantas, mokytojo
padėjėjas, vaiko gerovės komisija, analizuojant mokinių asmeninės raidos galimybes, laiku
nustatant sunkumus ir iškylančias ugdymosi problemas. Specialioji pedagoginė pagalba teikta 13
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių; logopedinė - 30 mokinių; suteikta 18
individualių psichologo konsultacijų 30 bendruomenės narių, individualios profesijos konsultanto

konsultacijos 7 mokiniams ir grupinės – 45 mokiniams, profesinio veiklinimo paslaugos už
Mokyklos ribų organizuotos 8 kartus; fiksuoti 23 socialinės pagalbos atvejai mokiniams, 26 –
tėvams (globėjams, rūpintojams), 14 – mokytojams; 38 mokiniams buvo organizuotas pavėžėjimas
į Mokyklą ir iš jos; 8 socialiai remtinų šeimų vaikams ir 19 pirmų – antrų klasių mokiniams teiktas
nemokamas maitinimas.
100 % mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir Mokyklos vadovų dalyvavo
kvalifikacijos kėlimo renginiuose 200 dienų bei tobulino profesines, bendrąsias ir specialiąsias
kompetencijas. Pagrindinis dėmesys 2021 m. buvo skiriamas IT ir skaitmeninių mokymo
priemonių panaudojimo ugdymo procese kompetencijų tobulinimui, bendrųjų programų ugdymo
turinio atnaujinimo procesams, kompetencijų tobulinimui įtraukiojo ugdymo srityje.
Administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojai kėlė savo profesinę kvalifikaciją 23 dienas.
Kultūrinei - pažintinei veiklai vykdyti buvo skirta iki 15 mokymosi valandų per
mokslo metus. Pagal galimybes organizuotos netradicinės veiklos Mokykloje ir už jos ribų –
dalyvauta įvairiose edukacijose, kultūros paso remiamuose renginiuose: edukacinėse išvykose į
„Vinetu kaimą“, iliuzijų namą „EUREKA“, Orvidų sodybą ir Šauklių riedulyną, Baltų mitologijos
parką, Ventės ornitologijos stotį, Lietuvos jūrų muziejų (edukacija „Vėjų uostas“). Mokiniai
dalyvavo turistiniuose ištvermės ir istoriniuose žygiuose, Palangos Gintaro ir Kurorto muziejų
organizuotose nuotolinėse ir kontaktinėse edukacijose; tobulino gamtos, astronomijos, istorijos
žinias į Mokyklą atgabentame sferinio kino mobiliajame planetariume, chemijos įgūdžius –
edukacinėje pamokoje ,,Užfiksuota šviesa – chemija ir fotografija”. 8–9 klasių mokiniai dalyvavo
Palangos moksleivių klubo organizuotame žygyje „Atrask Palangą“. Didžiausioje netradicinėje
nuotolinėje pamokoje „Mokonomika“, kurią pravedė 24 įvairių sričių ekspertai ir kūrėjai,
dalyvavo visi 1–10 klasių mokiniai. Taip pat mokykla prisijungė prie Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro inicijuotos visuotinės akcijos „Šok į tėvų klumpes“, Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos prevencinės akcijos „Būk
saugus, moksleivi“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos globojamo projekto ,,Mokyklos eina”,
LRT organizuotos tarptautinės vaikų draugystės iniciatyvos „Matau tave“. Žygiais ir šypsenomis
mokiniai pasveikino Palangą 100-mečio proga, tam paskyrę žygį pėsčiomis maršrutu Palanga –
Šventoji – Latvijos pasienis – Šventoji. Itin sėkmingos buvo nuotolinės pilietinio judėjimo akcijos
„Laisvės dvelksmas“ ir „Lietuvai 103-eji“ (projekto „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios
metu nužingsniuoti 1505,05 km), lietuvių, istorijos, dailės mokytojų organizuotos nuotolinės
pamokos „Be gimtosios kalbos laisvė nekalbės“, „Atmintis gyva, nes liudija“ ir kt.
Įgyvendintos Palangos miesto savivaldybės remiamos mokinių neformaliojo švietimo
programos: „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!”, „Abėcėlės žaidynės“, paskatinamoji labai
gerai ir gerai besimokančių 4–10 kl. mokinių vaikų vasaros sporto bei poilsio stovykla „Siekiu
daugiau“ vaizdingame Ventos regioniniame parke. Nenutrūkstamai - ir kontaktiniu, ir nuotoliniu
būdu - buvo vykdoma SEU programa „Lions Quest“ 1-10 klasėse, tęsiamos sveikos mitybos
ugdymo programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“.
Mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtoje aktyvių mokyklų atrankoje ir
Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo
komisijos nutarimu 2021 m. gegužės 18 d. Mokyklai suteiktas Aktyvios mokyklos statusas.
Dėl pandeminės situacijos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – l. d.
„Sigutė“, Palangos kultūros centro atstovais Šventojoje, Viešosios policijos skyriaus Prevencijos
poskyriu ir kt. institucijom nebuvo toks glaudus – organizuoti keli renginiai kontaktiniu ir
nuotoliniu būdu, tačiau ypač išaugo bendradarbiavimas su Palangos švietimo pagalbos specialistais
individualios pagalbos vaikui teikimo klausimais.
Atliktas Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas nustatė Mokyklos veiklos
privalumus (asmenybės tapsmas; orientavimasis į mokinių poreikius; įranga ir priemonės; veikimas
kartu; nuolatinis profesinis tobulėjimas) bei tobulintinas sritis (mokinio pasiekimai ir pažanga;
mokymosi organizavimas; mokymasis, įsivertinimas; virtualios aplinkos). Įsivertinimo rezultatai
pristatyti bendruomenei ir panaudoti rengiant metinius Mokyklos veiklos planus, numatant
strateginius tikslus, tobulinant priežiūrą.
Ugdymo(si) aplinkų atnaujinimas ir įrengimas. Suremontuotos vidaus erdvės:

mitybos, spec. pedagogo – logopedo, chemijos – fizikos, istorijos, muzikos kabinetai, senojo
Mokyklos pastato I aukšto koridorius, atsarginio išėjimo prieigos, laiptinė, mokytojų persirengimo
rūbinė, sporto salės mokinių persirengimo rūbinės, dušo kabinos, fojė, pagrindinė siena,
inventoriaus patalpos, mokytojų/trenerių kabinetas ir kt.); lauko erdvėje – dalinai suremontuota
fasadinė Mokyklos siena. Atnaujinta Mokyklos materialinė bazė: įsigyta kompiuterinės įrangos,
atnaujintos mokytojų darbo vietos ir sudarytos galimybės efektyviai vykdyti nuotolinį ugdymą
(pagal poreikį įsigyti 7 kompiuteriai, 6 monitoriai, išmanioji lenta, 10 skaitmeninių kamerų, 5
ausinės, 7 garso kolonėlės, 1 spausdintuvas, 1 projektorius; apmokėtos 91 elektroninės mokymosi
aplinkos Eduka ir 72 Ema licencijos); virtuvės įrangos (konvekcinė krosnis ir kt. smulki įranga);
nupirkti nauji baldai spec. pedagogo – logopedo kabinetui, mokinių persirengimo spintelės,
apranga ir įrankiai techninio personalo darbams, atnaujinti baldai chemijos – fizikos kabinete ir
kt.).
Ekstremalios situacijos valdymo koordinavimas. Operatyviai reaguojant į nuolat
kintančias būtinąsias ugdymo organizavimo sąlygas, besikeičiančius teisės aktus, nurodymus ir
rekomendacijas, buvo nuolat atnaujinami susitarimai, taisyklės, atmintinės mokyklos
bendruomenės nariams, pildomos asmens apsaugos, dezinfekcinių priemonių atsargos,
organizuojama sisteminga patalpų dezinfekcija, vykdomas bendruomenės narių testavimas, saugos
reikalavimų stebėsena. Buvo parengta ir Mokyklos direktoriaus 2021-09-02 įsakymu Nr. V1-32
patvirtinta testavimo tvarka bei testavimo grafikas. Pavyko užtikrinti sėkmingą 1-10 klasių
mokinių testavimosi greitaisiais antigenų testais ir darbuotojų skiepijimosi procesus. Net ir
stokojant visuomenės sveikatos specialisto mokykloje, tačiau taikant tikslingas COVID-19 ligos
valdymo prevencijos priemones, pavyko sėkmingai organizuoti mokinių kontaktinį ugdymą. Ligos
protrūkių išvengta, užtikrinamas sklandus mokinių ugdymas (is) ir mokyklos veikla.
Savivaldybės ir valstybinių institucijos 2021 m. atliko 11 patikrų: Palangos miesto
savivaldybės CVAS (4 kartus), Palangos miesto savivaldybės kontrolės audito tarnyba (1 kartą),
Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius (civilinė sauga ir valstybinės
lietuvių k. vartojimas; 2 kartus), Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (1
kartą), Valstybinė darbo inspekcija (1 kartą), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (1 kartą),
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (1 kartą). Pažeidimų nenustatyti arba nustatyti nežymūs
trūkumui, kurie buvo pašalinti.
Problemos, sąlygotos vidaus ir išorės faktorių: visuomenės sveikatos specialisto
trūkumas, nuolat gausėjantys dokumentacijos srautai itin didina administracinę naštą, ypač dirbant
ekstremaliosios situacijos sąlygomis; būtina pabaigti suplanuotus remonto darbus (fasadinę sieną ir
sporto aikštyną).

Direktorė

_________________
(parašas)

PRITARTA
Mokyklos Tarybos 2022 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. V5-1
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T2-51

Valda Šarkienė

