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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022-                Nr.          (1.52.) 

Marijampolė 

 

I. VADOVO ŽODIS 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti 

pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, įsikūrusi miesto centre. Mokykla yra 

viena seniausių Marijampolės mieste, įkurta 1934 m., o 2002 m. mokyklai suteiktas buvusio 

auklėtinio, lakūno bandytojo Rimanto Stankevičiaus vardas. Pastaraisiais metais mokykloje didėjo 

mokinių skaičius: 2014-09-01 buvo 438 mokiniai, o 2021-09-01 – 643 mokiniai. 

Didžiausias dėmesys progimnazijoje skiriamas ugdymo kokybės ir aplinkos gerinimui. 

Šiomis kryptimis mokykla daugelį metų nuosekliai dirba ir jau pasiekė aiškiai matomus rezultatus. 

Kokybiškam mokinių ugdymui nuotoliniu būdu progimnazijos bendruomenė pasirinko ir naudoja 

Microsoft Teams ugdymosi aplinką, elektroninį dienyną TAMO, skaitmenines mokymosi aplinkas 

„EDUKA klasė“ ir EMA. Atnaujintos edukacinės erdvės – mokomieji kabinetai, sporto aikštynas. 

Progimnazija matoma miesto bendruomenės kontekste ir prisideda prie bendro savivaldybės 

gerovės kūrimo. 

Praeitais mokslo metais dėl COVID-19 pandemijos ugdymo procesas buvo organizuotas 

nuotoliniu būdu: nuo 2020 m. lapkričio 4 d. iki mokslo metų pabaigos 5–8 klasių mokiniams, o nuo 

2021 m. sausio 4 d. ir pradinių klasių mokiniams. 1–4 klasių mokiniams, kurių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) sutiko vaikus testuoti, nuo kovo 22 d. ugdymo procesas vyko kontaktiniu būdu 

Progimnazijoje, kitiems – nuotoliniu būdu. Kontaktiniu būdu ugdymo procesas vyko visoms 

pradinėms klasėms, 198 mokiniams, tai sudarė 70,48% nuo bendro 1–4 klasių mokinių skaičiaus. 

Antrajame 2020–2021 mokslo metų pusmetyje 8 mokiniams (5–8 klasių), patyrusiems mokymosi 

sunkumų, nuotolinis ugdymas buvo organizuotas progimnazijoje.  

 

II. INFORMACIJA APIE PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ  

 

Progimnazijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslas – siekti maksimalios 

ugdymo kokybės, kuriant dinamišką ir atvirą mokymosi aplinką, sudarančią sąlygas visiems 

mokiniams įgyti būtinas visaverčiam gyvenimui kompetencijas. Metiniame veiklos plane taip pat 

didžiausias dėmesys skiriamas ugdymo kokybės ir aplinkos gerinimui. 

Buvo iškelti uždaviniai: diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, siekiant 

personalizuoto ir savivaldaus mokymosi, skatinti mokymąsi tiriant, eksperimentinių bei praktinių 

įgūdžių lavinimą, stiprinti mokinių socialinės kompetencijos ugdymą, skatinti pedagogus  dalintis 

gerąja patirtimi, veiklos planavimą grįsti situacijos analize ir duomenimis, kurti atviros ir 

patrauklios progimnazijos įvaizdį, užtikrinant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. 

mailto:2mokykla@takas.lt
http://www.stankeviciaus.lt/
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Patrauklios, saugios ir sveikos ugdymo aplinkos kūrimas sudaro prielaidas tam, kad 

progimnaziją renkasi vis daugiau tėvų. Tai iliustruoja mokinių skaičiaus, klasių komplektų 

skaičiaus, vidutinio mokinių skaičiaus klasėje dinamika. 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

453
489

549
588 605 618 643

0

100

200

300

400

500

600

700

2015-2016 m.

m.

2016-2017 m.

m.

2017-2018 m.

m.

2018-2019 m.

m.

2019-2020 m.

m.

2020-2021 m.

m.

2021-2022

m.m.

Mokinių skaičius

19 20 21
24 25 25 25

0

5

10

15

20

25

30

2015-2016 m.

m.

2016-2017 m.

m.

2017-2018 m.

m.

2018-2019 m.

m.

2019-2020 m.

m.

2020-2021 m.

m.

2021-2022

m.m.

Klasių komplektų skaičius

23,8 24,5
26,1

24,5 24,2 24,7 25,7

0

5

10

15

20

25

30

2015-2016 m.

m.

2016-2017 m.

m.

2017-2018 m.

m.

2018-2019 m.

m.

2019-2020 m.

m.

2020-2021 m.

m.

2021-2022 m.

m.

Vidutinis mokinių skaičius klasėje



3 

 

 

 

Įgyvendinant progimnazijos veiklos planuose numatytus uždavinius buvo 

bendradarbiaujama įvairiais lygmenimis (mokiniai, mokytojai, administracija, tėvai, savivaldos 

institucijos). Progimnazijoje tikslingai ir planingai buvo organizuotas ir vyko komandinis darbas, 

kuris užtikrino racionalų lėšų ir turto naudojimą. 

 

Valstybės 

funkcija 

Progra- 

mos 

kodas 

Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 

planas, 

įskaitant 

patikslinamus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui 

Panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų 

nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

asignavimų 

plane, dalis 

(proc.) 

1  2 3 4 5 

09.02.01.01. 03 Švietimo ir ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimo (Mokymo 

lėšos) 

1011,3 1011,3 100 

09.02.01.01. 03 Švietimo ir ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimo (Aplinkos 

lėšos) 

397,7 397,7 100 

09.06.01.01. 03 Švietimo ir ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimo (Mokinių 

pavėžėjimo) 

3,2 2,5 78,13 

09.02.01.01. 03 Švietimo ir ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimo (Įstaigos 

pajamos) 

18,0 17,7 98,33 

10.04.01.40.1 07 Valstybinių (perduotų 

savivaldybėms) funkcijoms 

vykdyti (Socialinė parama 

mokiniams už įsigytus produktus) 

57,5 52,1 90,61 

10.04.01.40.1 07 Valstybinių (perduotų 

savivaldybėms) funkcijoms 

vykdyti (Socialinė parama 

mokiniams už įsigytus mokinio 

reikmenis) 

0,2 0,2 100 

09.02.01.01 03 Švietimo ir ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimo (Mokinių 

konsultacijoms) 

9,6 9,6 100 

09.02.01.01 03 Švietimo ir ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimo (Papildomos 

biudžeto lėšos stadiono bėgimo 

takų atnaujinimui ) 

29,1 29,1 100 

Gautos paramos lėšos 2085,06 Eur, iš jų: 1619,06 Eur (1,2% GPM) ir 466,00 Eur (įmonių 

parama). 

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas: 
2020-12-31 2021-12-31 

0,00 Eur 1819,86 Eur* 

*Biudžeto lėšų įsiskolinimą sudaro šildymo ir elektros energijos skola už gruodžio mėnesį, nes neplanuotai 

padidėjo suvartojamos energijos kainos. 

2021 m. įgyvendinti projektai: 
Projekto pavadinimas Gautas finansavimas 

Tarptautinis projektas „Erasmus+“* 19488,00 Eur 

Marijampolės savivaldybės mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, 

pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui 

1300,00 Eur 
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organizavimas ir rėmimas. Projektas „Kartu mes galim“ 

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, 

institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos 

modelio įgyvendinimas. Projektas „Padedi kitam – padedi sau“ 

1000,00 Eur 

*Projektas vykdomas nuo 2020-09-01 iki 2023-08-31 iš ES lėšų. Bendra projekto suma 24,4 tūkst. Eur.  

2020–2021 m. m. didžiausias dėmesys buvo skiriamas pamokos kokybei bei individualiai 

kiekvieno mokinio pažangai. 

Pradinių klasių mokinių pažangumas 

     Pažangumas 

Mokslo  

metai 

Lygmuo (mokinių skaičius %) 

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

2019–2020 19 54 27 0 

2020–2021 13 51 36 0 

Pokytis -6 -3 +9 0 

Remiantis pradinių klasių metine pažangumo suvestine, lyginant su 2019–2020 m. m., 

mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu, skaičius sumažėjo 6 procentais, besimokančių 

pagrindiniu lygiu, skaičius sumažėjo 3 procentais, o besimokančių patenkinamai, skaičius padidėjo 

9 procentais. Tokiam ugdymo rezultatų pokyčiui įtakos turėjo ugdymo organizavimas nuotoliniu 

būdu. 

5–8 klasių mokinių pažangumas 
Pažangumas 

 

Mokslo metai 

Mokinių skaičius % 

Mokosi 7–10 Mokosi 4–6 Nepatenkinamai 

2019–2020 52 48 0 

2020–2021 52 48 0 

Pokytis - - 0 

5–8 klasių mokinių, besimokančių gerai ir labai gerai, skaičius nepakito. Stabilų pasiekimų 

lygį padėjo pasiekti pamokų kokybės gerinimas, kiekvieno mokinio pažangos siekimas, nuolatiniai 

ryšiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais, laiku aiškinantis ir šalinant mokymosi 

nesėkmių priežastis, skatinant mokinius motyvuotai siekti pažangos. 

Lietuvos Respublikoje dėl viruso COVID-19 plitimo paskelbus karantiną ir 2020 m. 

lapkričio mėn. pradėjus nuotolinį mokymą, kokybiško mokymosi užtikrinimui nuo 2020 m. 

lapkričio mėn. iki 2021 m. birželio mėn. 76 mokiniams buvo suteikti planšetiniai kompiuteriai, skirti 

nuotoliniam mokymuisi. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimą Nr. 

V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotolinio 

ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ (2021 m. sausio 20 d. 

sprendimo Nr. V-106 redakcija), progimnazijoje nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. birželio 23 d. 

8 mokiniams, neturintiems tinkamų galimybių mokytis nuotoliniu būdu namuose, buvo suteikta 

reikalinga mokymosi pagalba, užtikrinant nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir nemokamą maitinimą. 

Buvo atliktas tyrimas ir identifikuotos problemos, kilusios mokiniams dėl nuotolinio 

mokymosi, bei parengtas ir įgyvendinamas mokinių ugdymo(si) praradimų kompensavimo planas. 

Visiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos lankyti konsultacijas. 

Pradinio ugdymo programą baigė 

Iš viso mokinių 
Įteikta pradinio išsilavinimo 

pažymėjimų 

Įteikta pradinio ugdymo pasiekimų 

pažymėjimų 

63 62 1 

Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį baigė 82 mokiniai. Toliau mokiniai rinkosi 

mokytis: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje (54 mokiniai), Marijampolės Sūduvos 

gimnazijoje (16 mokinių), Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje (1 mokinys), 

Marijampolės marijonų gimnazijoje (2 mokiniai) bei Marijampolės profesinio rengimo centre (9 

mokiniai). 
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Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, buvo teikiama pedagoginė, specialioji 

pedagoginė, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba. 

Progimnazijoje praeitais mokslo metais mokėsi 23 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. 

Iš jų 18 buvo ugdomi pagal pritaikytas Bendrąsias programas, 5 – pagal individualizuotas 

Bendrąsias programas. Logopedo pagalba buvo teikiama 12 mokinių. Visi specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys mokiniai padarė asmeninę pažangą. Ugdymosi rezultatai buvo aptarti su 

mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose. 

Įvertinus mokinių poreikius ir turimas lėšas, buvo tenkinami daugumos mokinių saviraiškos 

poreikiai. Būrelius progimnazijoje rinkosi ir lankė 69% mokinių (2020 m. – 64%). Nuo 2021 m. 

rugsėjo mėnesio įgyvendinamos trys naujos neformaliojo vaikų švietimo programos: „Jaunieji 

šauliai“, „Pramoginiai šokiai“, „Informatika“. Progimnazijos mokiniai taip pat dalyvavo Moksleivių 

kūrybos centro, Meno mokyklos, Sporto centro, Kultūros centro, VŠĮ „LISPA“ neformaliojo vaikų 

švietimo programose. 

Pailgintos mokymosi dienos grupes lankė 215 mokinių (2020 m. – 189 mokiniai). 

Gabiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos gilinti mokomųjų dalykų žinias, stiprinti 

pasitikėjimą savo jėgomis, plėtoti individualius saviraiškos gebėjimus. Jie buvo skatinti dalyvauti 

konkursuose, varžybose, ugdytis pažinimo, komunikavimo, kūrybingumo bei asmenines 

kompetencijas. Mokiniai dalyvavo šiuose renginiuose: tarptautiniame virtualiame jaunųjų dizainerių 

konkurse „ADATA 2021“, skaitmeninio atviruko konkurse, skirtame Kovo 11-ajai, respublikiniame 

4-ųjų (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionate „Englisch Speech Championship 

– 2021“, 5–8 kl. respublikiniame matematikos konkurse ,,Virtuali matematika“, nacionalinėje 7–8 

klasių geografijos olimpiadoje, biologijos olimpiadoje, istorijos olimpiadoje, jaunųjų matematikų 

olimpiadoje „Geriausias matematikos žinovas“, informatinio mąstymo konkurse „Bebras“, 

tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etape, pradinių klasių mokinių 

piešinių konkurse „Po paukščio sparnu“. Europos šalių geografijos olimpiadoje laimėti bronzos ir 

aukso (už kūrybinę užduotį) medaliai. Tarptautinio lygmens etapuose iš viso laimėta 1 antra, 1 

trečia vieta. Respublikiniuose etapuose laimėta 1 pirma, 2 antros, 1 trečia vieta. Savivaldybės 

lygmens etapuose iš viso laimėtos 6 pirmos, 3 antros ir 6 trečios vietos. Mokiniai sėkmingai 

dalyvavo tarptautinėje olimpiadoje KINGS ir laimėjo 9 I laipsnio diplomus ir 19 II laipsnio 

diplomų, taip pat dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis“ bei laimėjo 38 I laipsnio, 39 II 

laipsnio, 23 III laipsnio diplomus.  Mokiniai dalyvavo ir nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje, 

aplinkosauginiame konkurse „Aš noriu išlikti“, vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis 2021“ ir buvo 

apdovanoti diplomais. 

Progimnazijoje vyko renginiai, kurie telkė bendruomenę, skatino bendravimą, 

bendradarbiavimą. Džiugina tai, kad renginius (Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimą, 

Tarptautinę tolerancijos dieną, Europos kalbų savaitę, Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimą, 

Sausio 13-osios pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“, Vasario 16-ajai skirtą renginį, 

Mokslo ir žinių dieną) inicijavo ir teikė pagalbą juos organizuojant mokyklos bendruomenės nariai. 

Glaudus bendradarbiavimas vyko su socialiniais partneriais: Marijampolės specialiaisiais socialinės 

globos namais (dalyvavimas bendrose akcijose, renginiuose), Marijampolės Petro Kriaučiūno 

viešąja biblioteka (ugdymas karjerai, renginiai, konkursai, šventės, pilietiškumo ugdymas, 

netradicinės pamokos), Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejumi (pilietiškumo 

ugdymas, renginiai, edukacijos), Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (sveikatos 

ugdymas, bendri renginiai), Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (dalyvavimas 

konkursuose, akcijose, projektuose). 

Progimnazijos bendruomenė didžiuojasi aukštu Mokinių tarybos veiklos įvertinimu – 

renginyje „Mokinių savivaldos – girdimos ir matomos 2021“ buvo įteikta nominacija „Metų 

pilietiškumas, už aktyvią ir pilietišką gyvenimo poziciją“.  

Mūsų progimnazija yra Lietuvos EKO mokyklų tinklo narė nuo 2020 metų. Siekdama 

ugdyti tvirtas mokinių sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei kūrimo vertybines nuostatas 

plėtojant ekologines iniciatyvas, 2021 m. progimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo Lietuvos 
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EKO mokyklų tinklo projektuose, konkursuose. Už dalyvavimą projekte „Gamtos herojai 21“ 

progimnazijos bendruomenė buvo nominuota apdovanojimui ir gavo padėką už indėlį prisidedant 

prie aplinkosauginio švietimo populiarinimo tarp jaunimo bei dėl draugiškų idėjų gamtai sklaidos. 

Nuo 2020 m. progimnazijoje veikia „Patyčių dėžutė“ – priemonė, kuri leidžia mokiniams 

anonimiškai ir greitai pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias, o specialistams – reaguoti į jas 

ir laiku suteikti pagalbą. 2021 m. spalio mėn. minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, visa 

progimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į akciją „Spalvų savaitė“; lapkričio–gruodžio mėn. 

mokiniai dalyvavo vaikų jogos ir smėlio terapijos užsiėmimuose. 

2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. buvo organizuotas patyčių paplitimo tarp mokinių tyrimas. 

Rezultatai parodė, kad per pastaruosius du mėnesius dažnai patyčias patyrė 6% visų mokinių (7% 

pradinių klasių ir 6% 5–8 klasių mokinių), kartais patyčias patyrė 16% mokinių. 2020 m. mokinių, 

iš kurių tyčiojamasi dažnai, buvo 4,5%, kartais patyčias patyrė 17,7%. Nors dažnai patyčias 

patiriančių mokinių skaičius padidėjo 1,5%, bet tikėtina, kad tam įtakos turėjo mokinių grįžimas į 

kontaktinį ugdymą. 2020 m. lapkričio mėn.–2021 m. birželio mėn. visi 5–8 kl. mokiniai ir dalis 1–4 

klasių mokinių mokėsi tik nuotoliniu būdu, dėl to patyčių patyrė mažiau. Didelis dėmesys skirtas 

mokinių socialiniam emociniam ugdymui. Geros savijautos programoje dalyvavo 182 mokiniai 

(28%), o mokinių socialinėms emocinėms kompetencijoms stiprinti organizuoti 29 užsiėmimai, 

kuriuose dalyvavo 461 mokinys (72%.). 

Socialinė parama (nemokamas maitinimas) skirtas 183 mokiniams. Ugdymo procesui 

vykstant nuotoliniu būdu ar mokiniams patekus į izoliaciją dėl Covid-19 pandemijos, reguliariai (1 

kartą kas dvi savaitės) atiduodami daviniai maisto produktais. Progimnazija dalyvauja Vaisių ir 

daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje. Įgyvendinant 

šią programą, 293 1–4 klasių mokiniai progimnazijoje gauna nemokamai vaisių, daržovių, pieno bei 

jo produktų. Pavėžėjimo į progimnaziją išlaidų kompensavimas skirtas 30 mokinių.  

2021 m. atnaujintos edukacinės erdvės: progimnazijos stadiono danga pakeista į ruloninę 

veją; atnaujinti bėgimo takai, juos padengiant gumuota danga; įrengtas progimnazijos darbuotojų 

poilsio kambarys, jam įsigyta naujų baldų, kavos aparatas; valytojoms įrengta patalpa darbo 

priemonėms laikyti; suremontuotas psichologo kabinetas, pradinio ugdymo kabinetas; įsigyta 

spintelių mokinių daiktams; nupirkti 7 interaktyvūs Smart ekranai, iš kurių 4 vnt. skirti pradiniam 

ugdymui, 7 vnt. nešiojamųjų kompiuterių. Visi progimnazijos darbuotojai aprūpinti apsaugos 

priemonėmis, Covid-19 pandemijos plitimui mažinti. Atnaujintas valgyklos inventorius.  

 

III. KITA INFORMACIJA  

 

Planuojami pokyčiai: 

1. Siekiant užtikrinti sistemingą mokinių motyvaciją dalyvauti progimnazijos, savivaldybės, 

regiono, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, varžybose, olimpiadose bei siekti 

asmeninės ugdymosi pažangos, bus sukurta mokinių skatinimo sistema. 

2. Organizuotos veiklos, įgyvendinant tarptautinį projektą „ERASMUS+“. 

3. Atnaujintos valgyklos patalpos. 

4. Renovuotas progimnazijos fasadas, lauko laiptai. 

Galimos rizikos: 

1. Teisės aktų pasikeitimai.  

2. Nepakankamas finansavimas. 

3. Neįveikiamos aplinkybės, nenugalima jėga (force majeure). 

 

 

 

Direktorė                     Asta Skripkienė 


