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1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Kauno Dainavos progimnazija priklauso Dainavos seniūnijai, kurioje iš viso yra 28 ugdymo 

įstaigos: 10 lopšelių – darželių, 7 bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos, 4 neformaliojo ugdymo įstaigos, 

7 Švietimo ministerijai pavaldžios ugdymo įstaigos. Dainavos seniūnija yra viena iš mažiausių Kauno 

seniūnijų pagal plotą, bet didžiausia pagal gyventojų skaičių.  

Progimnazijoje sėkmingai tęsiama SEU (socialinis emocinis ugdymas) programa, 1-4 klasėse 

įgyvendinama prevencinė programa „Laikas kartu“, savęs pažinimo sistemos „Auga asmenybė“ 

sąsiuviniai, 5-7 klasėse vedamos SEU pamokos pagal programą „Paauglystės kryžkelės“ ir sėkmingai  

naudojami savęs pažinimo sistemos „Auga asmenybė II pakopa“ sąsiuviniai, padedantys fiksuoti 

asmenybės brandą, asmeninę ūgtį. Nuo 2014 metų įstaigoje sėkmingai gyvuoja ypatinga organizacinio 

mokymosi ir bendruomeniškumo ugdymosi forma „Ryto ratas“ – pamoka, skirta mąstymo įgūdžių ir 

įrankių ugdymui, savaitės veiklos planavimui, pasiekimų, nesėkmių, naujausios informacijos 

aptarimui. Aštuonerių metų SEU programa davė puikų rezultatą: bendruomenė telkiasi neigiamai 

aplinkos įtakai priešpastatydama žmogiškąsias vertybes ir mąstymo tradicijas bei įgūdžius. Socialiai ir 

pedagogiškai apleistiems mokiniams, kurių šeimos negali užtikrinti jų ugdymo ir saviraiškos poreikių 

patenkinimo, po pamokų sudaromos sąlygos ugdytis progimnazijoje veikiančiame Vaikų dienos klube.   

Esame ir  Sveikatą stiprinanti mokykla. 

  Progimnazijoje diegiama integruoto ugdymo sistema, pagrįsta Tarptautinio bakalaureato 

temų koncepcija. Tarpdalykinės teminės integracijos principai diegiami 5-8 klasėse, tai padeda turtinti 

patyriminio ugdymo praktiką, sieti turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, 

plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą.  

Dainavos progimnazija iki 2018 m. rudens buvo vienintelė Kauno mokykla, su kuria pratęsta 

narystė UNESCO ASPnet mokyklų tinkle. Sėkmingai įgyvendinamas Unesco veiklų planas padeda 

mokiniams suvokti save kaip pasaulio pilietį, kuris yra atsakingas ne tik už save, savo mokymąsi ir 

pasiekimus, bet ir už savo šeimą, valstybę ir viso pasaulio darnų vystymąsi. 
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Progimnazijoje vykdomas savanoriškos partnerystės projektas „Kam to reikia?“, kurio metu  

įgyvendinamų veiklų derinimas vyksta bendraujant mokytojui ir praktikui. Atradę patinkančią sritį, 

mokytojas ir profesionalas svetainėje www.kamtoreikia.lt gali susisiekti vienas su kitu ir suorganizuoti 

gyvą pristatymą mokiniams. 7-8 klasių mokiniai dalyvauja miesto pilotiniame projekte „Technologijų 

ir karjeros diena/popietė profesinėje mokykloje“. 2018 m. įvykdytos projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklos. Pradinių klasių 

mokiniai dalyvauja projektuose „Informatika pradiniame ugdyme“, „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“. Mokytojai savo kvalifikaciją kelia dalyvaudami programų „LL3“ 

bei „Office365“ seminaruose. Pradėtos Kultūros paso veiklos. Progimnazijoje įgyvendinamos 

prevencinės programos „Paauglystės kryžkelės“ „Laikas kartu“. „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, 

„Įveikiame kartu“ – ankstyvoji smurto ir patyčių prevencija, savęs pažinimas vyksta dienos klubo 

metu. 

 2018–2019 m. m. progimnazijoje mokosi 528 mokiniai, yra 21 klasių komplektas: trylika 1–4 

klasių ir aštuoni 5–8 klasių komplektai. Baigę 8 klases, mokiniai tęsia mokymąsi kitose ugdymo 

įstaigose: 2018 m. rugsėjį tęsė mokymąsi:  A.Smetonos gimnazijoje - 10,  VDU „Rasos“ gimnazijoje – 

7, „Saulės“ gimnazijoje – 4, Maironio universitetinėje gimnazijoje – 2,  „Aušros“ gimnazijoje – 3, 

S.Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje – 4, „Varpo“ gimnazijoje - 2, Maisto pramonės ir prekybos 

mokymo centre – 1, A.Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre – 1, informacinių technologijų 

mokykloje – 1, J.Basanavičiaus gimnazijoje – 1, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre – 1, 

„Vyturio“ gimnazijoje – 1, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje – 1, Juozo Gruodžio 

konservatorijoje – 1. 

Mokinių skaičius 2018 m. rugsėjo 1 d. pakito – padaugėjo 31 mokiniu. 

Šiuo metu progimnazijoje dirba: 35 mokytojai (1 mokytojas ekspertas, 21 mokytojas 

metodininkas, 7 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai), 4 pagalbos mokiniui specialistai, 1 būrelio 

vadovas, 5 mokytojo padėjėjos, paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistė, 2 bibliotekininkės, 

laborantai prižiūri gamtamokslinę laboratoriją, IT specialistas.  

Vaiko gerovės komisija, progimnazijos pedagogai ir mokinių tėvai efektyviai komunikuoja 

sprendžiant iškilusias problemas. Mokiniams teikiama kvalifikuota pedagoginė, socialinė, 

psichologinė, specialioji pedagoginė, švietėjiškoji pagalba. VGK yra 9 nariai, kurie siekia, kad 

progimnazijos bendruomenė, vadovaudamasi SEU principais (10 susitarimų), kuo aktyviau įsitrauktų į 

prevencinį darbą. Organizuoja prevencinius renginius (12), susitikimus (4), diskusijas (4), paskaitas 

(1), seminarus progimnazijos bendruomenei (2), tėvams aktualiomis temomis (2).  Analizuoja mokinių 

elgesio taisyklių pažeidimus: 2 dėl netinkamo elgesio sukeliant fizinį skausmą, 5 dėl netinkamo elgesio 

pamokų metu, 12 dėl netinkamo elgesio pertraukų metu, patyčių (4), žalingų įpročių (2). Siekia 

ugdymo individualizavimo atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, 

http://www.kamtoreikia.lt/
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socialinės  aplinkos ir kitas ypatybes (19 individualių pagalbos planų spec. poreikių mokiniams, 6 

individualūs pagalbos planai pagal poreikį, kurie padėjo mokiniams pagerinti akademinius 

pasiekimus). Nuolat (iškilus problemai, neaiškumams, išryškėjus mokymosi spragoms) vyksta 

konsultacijos ir indivudualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. Vykdo krizių valdymą progimnazijoje 

(2018 m. sausio mėn. mirus technlogijų mokytojui). Su tėvais ir dalykų mokytojais du kartus per 

mokslo metus aptariami mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymosi pasiekimai, bei mokymosi 

galimybės (15 - du kartus, 4 - 4 ir daugiau kartų). VGK bendradarbiauja su socialiniais partneriais: 

Kauno vaikų teisių apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų centru (atvejų vadybininkais), seniūnija, 

Dainavos policijos komisariato bendruomenės pareigūnais, Kauno PPT, Dainavos mikrorajono 

mokymo įstaigomis, SEU institutu, A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Maisto banku, aukštųjų 

mokyklų studentais. Organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios progimnazijos bendruomeniškumą, 

savanorystę:  „Aktyvus rugsėjis“,  „Vitaminai - vaikų draugai“, „Gilė“, aktyviosios pertraukos „Būk 

mano draugas“, vykdomos prevencinės akcijos: „Savaitė be patyčių“, „Diena be tabako“, „Nerūkyk ir 

būk madingas“, „Tolerancijos diena“, „Gegužė – mėnuo be smurto“, „Psichikos diena“, „Švarių rankų 

šokis“, „Aš renkuosi sąžiningą Lietuvą!“, „AIDS: geriau žinoti“,  „Saugesnis internetas”. 

Progimnazijos mokinių socialinio paso duomenys rodo, kad įstaigoje yra: 33  vienišos 

mamos/vieniši tėvai augina vaikus, 25 neformalios šeimos (tėvai gyvena nesusituokę), 67 šeimos 

išsituokusios, 3 mokiniai auga pas globėjus. Daugumos progimnazijos mokinių šeimų socialinė – 

ekonominė padėtis vidutinė. 5,49 proc. mokyklos mokinių gauna nemokamą maitinimą. 19 proc. 

mokinių gyvena nepilnose šeimose. Progimnazijoje mokosi 19 mokinių, turinčių vidutinių arba didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 41 mokiniui teikiama logopedo pagalba. Ugdymo tikslai, uždaviniai, 

metodai derinami prie individualių mokinių poreikių. 

2. Mokinių skaičiaus Įstaigoje kaita.  

2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

490 (-0,81 proc.) 498 (+0,2 proc.) 497 (-0,2 proc.) 528 (+5,88 proc.) 

Komentaras: dėl demografinės situacijos mikrorajone bei bendradarbivimo su mikrorajono 

ikimokyklinėmis įstaigomis, šalia esančiomis pradinėmis mokyklomis mokinių skaičius didėja.  

3. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita 1-4, 5-8 klasėse.   

Klasių grupės 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

1-4 kl. (faktas) 22,23 21,69 23,08 

norma 22 22 22 

5-8 kl. (faktas) 23,67 26,88 28,5 

norma 25 25 25 
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Komentaras: kaitos tendencijos: 1-4 klasėse mokinių vidurkis yra 4,68 proc. daugiau nei 

norma, 5-8 klasėse mokinių yra 12,29 proc. daugiau nei norma. Visose klasėse mokinių skaičius 

didėja. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse yra 25,14 (1-4 kl.- 300 mokinių, 5-8 kl.- 228 mokiniai). 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

Mokslo metai Iš viso 

mokinių 

Užimti 

progimnazijoje 

Užimti ne 

progimnazi-

joje 

Proc. nuo 

bendro 

mok. sk. 

Neformalaus 

ugdymo val. dalis 

nuo bendro tarif. 

val. sk. (proc.) 

2016-2017 498 279 106 77,3 6,41 

2017-2018 497 276 98 75,8 6,27 

2018-2019 528 322 84 76,9 6,6 

Komentaras: neformaliam švietimui nuo bendro tarifikuotų valandų skaičiaus skiriama 6,6 

proc.  Valandų skaičius pagal klasių komplektų skaičių liko toks pats. Mokinių, užimtų neformaliojo 

ugdymo veikla progimnazijoje, procentas šiek tiek padidėjo. Dėl įvesto neformalaus Mokinio 

krepšelio, kai valstybės finansuojama tik viena popamokinė veikla, sumažėjo ir mokinių, užimtų ne 

progimnazijoje, skaičius. Nemaža dalis mokinių pasirinko kelis būrelius progimnazijoje. 

Neformaliajam ugdymui keliamas pagrindinis tikslas: glaudžiai derinti formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo programas, sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti savo 

gabumus, kūrybiškumą. Pasitelkus neformalaus ugdymo metodus, atskleidžiami ir lavinami 

asmeniniai, profesiniai, elgesio ir bendravimo, tarpkultūriniai, organizaciniai, sportiniai ir 

kūrybiškumo įgūdžiai. Neformaliojo švietimo veikla yra planinga ir derinama su mokinių poreikiais: 

gegužės mėnesį atliekama neformaliojo ugdymo būrelius lankančių mokinių poreikių tenkinimo ir kitų 

mokinių poreikių aiškinimosi apklausa, remiantis apklausos duomenimis, rengiamos naujos 

programos, tobulinama neformaliojo ugdymo veikla. 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Mokslo 

metai  

Iš viso 

pra-leista  

1-4 klasės  

Be pateisi-

namos prie-

žasties 

Iš viso 

praleista  

5-8 klasės  

Be pateisi-

namos prie-

žasties 

Iš viso  

praleista 

1-8 klasės  

Be pateisi-

namos 

priežasties 

2015-2016 7342 104 15181 5050 22523 5154 

2016-2017 8943 103 11636 1331 20579 1512 

2017-2018 9146 117 12615 1032 21671 1149 

Komentaras: Dėl įvairių virusinių susirgimų padidėjo mokinių praleistų pamokų skaičius.. 

Sumažėjo be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius dėl sugriežtintos pažymų kontrolės. 5- 

8 klasių mokinių lankomumas pagerėjo, du kartus per metus lankomumas aptariamas VGK 

posėdžiuose, nagrinėjamos ir šalinamos progimnazijos nelankymo priežastys. 
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6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

 

Mokslo 

metai  

 

 

Iš viso  

mokykloje  

dirba  

mokytojų 

Turi 

pedagogi-

nę 

kvalifika-

ciją 

Mokyto-

jų 

Vyresnių-

jų 

mokytojų 

Mokytojų 

metodi-

ninkų 

Mokyto-

jų 

ekspertų 

Koeficien-

tas 

2016-2017 38 38 3 11 23 1 12,5 

2017-2018 36 36 4 11 20 1 3,8 

2018-2019 35 35 6 7 21 1 7,46 

Komentaras: progimnazijos mokytojams taikomas minimalus koeficientas. Mokytojų 

kvalifikacija išlieka  aukšta. Mokyklos administracijos nuomone, aukštesnė mokytojų kvalifikacija 

padeda siekti geresnės pamokų kokybės, todėl mokytojai skatinami tobulinti savo dalykinę 

kompetenciją, domėtis naujovėmis bei jas įgyvendinti ugdymo procese. 

7. Žemės panaudos sutartis. 

Sudaryta Valstybinės žemės panaudos sutartis 2014-05-30 Nr. 8 SUN -18. Sutartis galioja 59 metus. 

Žemės sklypo unikalus Nr.4400-1008-8730.  

2017-02-08 perdavimo –priėmimo aktu Nr. 60-9-10 patikėjimo teise perduotas stadionas (un.Nr.4400-

4370-2509).  

Pastatas – mokykla, paskirtis – mokslo, 1C3b, visos patalpos, išskyrus virtuvę. Registrų centro 

pažymėjimo Reg. Nr. 20/208985 duomenimis pastatas yra Kauno miesto savivaldybės nuosavybė. 

Patalpos valdomos turto patikėjimo teise. Pastatas trijų aukštų, tipinio projekto. Kieme įrengta 

krepšinio aikštelė, stadionas. Pastate įrengtos visos būtinos patalpos vaikų ugdymui: moksleivių 

rūbinė, mokymo klasės ir kabinetai, aktų ir sporto salės, persirengimo kambariai su dušais ir tualetais, 

besijungiantys su sporto salės patalpomis, moksleivių tualetai su prausyklomis, valgykla, personalo 

buitinės patalpos, administracinės ir pagalbinės patalpos. Bendras plotas 6308,47 kv. m. 

8. Higienos pasas yra. 

Higienos pasas pakeistas dėl mokyklos pavadinimo keitimo 2018-10-25 Nr. (2-11 14.2.1.)LHP-3085. 

9. Energijos vartojimo auditas.  

Kauno Dainavos vidurinės mokyklos energetinis auditas koreguotas 2008 m. gruodžio mėn. 

Atsižvelgiant į Energetinio audito išvadas:  

 atliktas šildymo sistemos rekonstravimas siekiant užtikrinti efektyvų visos vidaus šildymo 

sistemos funkcionavimą ES struktūrinių fondų gautomis lėšomis.  

 atliktas šilumos punkto rekonstravimas, siekiant užtikrinti efektyvų visos vidaus šildymo 

sistemos funkcionavimą. 
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 rekonstruota visa sistema, siekiant užtikrinti efektyvų elektros instaliacijos sistemos 

funkcionavimą. 

 rekonstruota visa vandentiekio ir nuotekų sistema, siekiant užtikrinti efektyvų sistemos 

funkcionavimą. 

 sporto salėje ir aktų salėje įrengta mechaninė vėdinimo sistema pagerino mokinių ir dirbančio 

personalo komforto sąlygas. 

 rekonstruota likusi pastato stogo dalis su papildomu apšiltinimu. Pastato sienos (betono blokai, 

plytų mūras, stiklo blokeliai) su termoizoliaciniu sluoksniu, todėl atitinka norminius 

šilumosaugos reikalavimus.  

 pakeistos lauko durys ir langai (plastikiniai) atitinka norminius šilumosaugos reikalavimus.  

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. NMPP ir mokinių klausimynų rodiklių analizė.  

4 klasė 

Rodikliai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 0,4 0,5 (+0,1) 0,22 (-0,28) 

Standartizuoti matematikos testo taškai 1 0,79 (-0,21) 0,86 (+0,13) 

Standartizuoti skaitymo testo taškai 0,9 1,88 (+0,98) 1,18 (-0,70) 

Standartizuoti rašymo testo taškai 0,5 0,92 (+0,42) 0,86 (-0,06) 

Standartizuoti pasaulio pažinimo testo taškai 0,81 1,25 (+0,44) 1,53 (+0,27) 

Mokėjimo mokytis rodiklis 0,2 -0,04 (-0,24) 0,21 (+0,25) 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis 0,2 0,22 (+0,02) 0,62 (+0,40) 

Mokyklos klimato rodiklis 0,3 0,34 (+0,04) 0,76 (+0,42) 

 

6 klasė 

Rodikliai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 0,0 0,52 (+0,52) 0,27 (-0,25) 

Standartizuoti matematikos testo taškai 0,2 0,83 (+0,61) 0,87 (+0,04) 

Standartizuoti skaitymo testo taškai 0,4 0,79 (+0,35) 0,72 (-0,07) 

Standartizuoti rašymo testo taškai 1,1 0,68 (-0,42) 0,95 (+0,27) 

Mokėjimo mokytis rodiklis 0,0 0,25 (+0,25) 0,27 (+0,02) 

Mokyklos kultūros rodiklis -0,3 -0,25 (+0,05) 0,33 (+0,58) 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis 0,3 0,07(-0,23) 0,17 (+0,10) 
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Savijautos mokykloje rodiklis 0,0 -0,19 (-0,19) 0,28 (+0,47) 

 

8 klasė 

Rodikliai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 0,6 0,78 (+0,12) 0,12 (-0,66) 

Standartizuoti matematikos testo taškai 0,8 0,72 (-0,08) 0,77 (+0,05) 

Standartizuoti skaitymo testo taškai 1,4 1,21 (-0,19) 0,66 (-0,55) 

Standartizuoti rašymo testo taškai 0,8 1,00 (+0,20) 1,07 (+0,07) 

Standartizuoti gamtos mokslų testo taškai 0,7 1,98 (+1,22) 1,56 (-0,42) 

Standartizuoti socialinių mokslų testo taškai 0,8 1,22 (+0,42) 0,95 (-0,27) 

Mokėjimo mokytis rodiklis 0,2 0,14 (-0,06) 0,43 (+0,29) 

Mokyklos kultūros rodiklis -0,3 0,1 (+0,4) 0,65 (+0,55) 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis 0,0 0,26 (+0,26) 0,27 (+0,01) 

Savijautos mokykloje rodiklis 0,0 0,12 (+0,12) 0,70 (+0,58) 

Komentaras. Palyginus su 2017 m. NMPP ir klausimynų rezultatais sumažėjo: pridėtinės 

vertės rodiklis 4, 6, 8 kl., 4 kl. skaitymo ir rašymo rodikliai, 8 kl. skaitymo, gamtos mokslų, socialinių 

mokslų rodikliai. Ryškiai pagerėjo: patyčių situacijos ir mokyklos klimato rodikliai 4 kl., mokyklos 

kultūros ir savijautos mokykloje rodikliai 6 kl., 8 kl. Palyginus su Kauno miesto rodikliais, aukštesni 

yra: 6 ir 8 kl. matematikos, 4 kl. skaitymo, 4, 6, 8 kl. rašymo, 8 kl. gamtos mokslų, 6 ir 8 kl. mokyklos 

kultūros, 4 kl. mokyklos klimato, 4, 6, 8 kl. patyčių situacijos mokykloje, 6, 8 kl. savijautos 

mokykloje, 4 kl. pridėtinės vertės rodikliai.  

2. Mokinių pasiekimų analizė. 

NMPP rezultatų palyginimas 

Testas (2 klasė) 2016 m.  2017 m.  Skirtumas 2018 m.  Skirtumas 

Matematika 84,1 75,6 -8,5 83,3 +7,7 

Skaitymas 77,4 73,1 -4,3 84,9 +11,8 

Rašymas 1 85,8 77,4 -8,4 87,6 +10,2 

Rašymas 2 (teksto kūrimas) 79 81,5 +2,5 86 +4,5 

 

Testas (4 klasė) 2016 m.  2017 m.  Skirtumas 2018 m.  Skirtumas 

Matematika 73,4 68,7 -4,7 74 +5,3 

Skaitymas 70,6 77,6 +7 76,5 -1,1 

Rašymas  69,3 78,9 +9,6 76,8 -2,1 

Pasaulio pažinimas 70,2 78 +7,8 74,6 -3.4 
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Testas (6 klasė) 2016 m.  2017 m.  Skirtumas 2018 m.  Skirtumas 

Matematika 49,9 63,6 +13,7 61,8 -1,8 

Skaitymas 61,3 57,6 -3,7 65,5 +7,9 

Rašymas  65,6 61,8 -3,8 68,6 +6,8 

 

Testas (8 klasė) 2016 m.  2017 m.  Skirtumas 2018 m.  Skirtumas 

Matematika 61,5 60,3 -1,2 59 -1,3 

Skaitymas 73,5 76,4 +2,9 60,4 -1,6 

Rašymas  65,9 71 +5,1 66,8 -4,2 

Gamtos mokslai 61,5 78,4 +16,9 71,5 -6,9 

Socialiniai mokslai 58,5 59,9 +1,4 62,8 +2,9 

Komentaras. Palyginus vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.) su 2017 m. rezultatais, 

pagerėjo: visi 2 kl. testų rezultatai, 4 kl. matematikos, 6 kl. skaitymo ir rašymo, 8 kl. socialinių mokslų 

rezultatai. Palyginus   vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.) su Lietuvos progimnazijų rezultatais, visi 

yra aukštesni, ypač: 4 kl. skaitymas +20,9, rašymas +20,3, 6 kl. rašymas +23,8, 8 kl. rašymas +22,6, 

gamtos mokslai + 22,8.  

 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis mokykloje 2018 m. lyginant su 2017 m. ketvirtose 

klasėse padidėjo 0,02 standartizuotais taškais; t.y 0,36 taškais daugiau nei mieste, šeštose klasėse 

pagerėjo 0,01; t.y. 0,20 taškais daugiau nei mieste, aštuntuose klasėse padidėjo 0,04 standartizuotais 

taškais, t.y 0,17 taškais daugiau nei mieste, „Mokyklos kultūros rodiklis“ , „Savijautos“ rodikliai 

aukštesni už miesto. Mokykos pridėtinės vertės rodiklis 2018 m. lyginant su Kauno miestu 6, 8 klasėse 

sumažėjo, tačiau pridėtinė vertė yra aukštesnė už šalies vidurkį.  

Progimnazija šalies mokyklų kontekste patenka tarp tų, kurių aukšti pasiekimai ir aukšta 

pridėtinė vertė. 

Antri metai progimnazijoje sudaromas VGK  planas, kurio pagrindinis tikslas - rūpintis vaikui 

saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko 

gerove susijusias funkcijas. Sudarytas ir patvirtintas „Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas“, 

visi progimnazijos darbuotojai pasirašytinai buvo supažindinti su „Reagavimo į smurtą ir patyčias 
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progimnazijoje tvarka“. Atlikti tyrimai: „Saugi aplinka mokykloje“, „Blogi gerų vaikų draugai“, 

„Mokinių sėkminga adaptacija“ parodė, kad 80 proc. mokinių progimnazijoje jaučiasi visiškai saugūs, 

kiti įvardina nesaugumo priežastis, tačiau žino, kas jiems gali padėti. Paruošti stendai smurto 

prevencijos tema: „Kada jaučiuosi geriausiai“, „Klasės klimato kūrimas“, tėvams ir mokiniams buvo 

dalinami informaciniai lankstinukai, kur galiu rasti pagalbą, SEU komiteto nariai vedė paskaitas - 

diskusijas tėvams, pagalbos mokiniui specialistai vedė klasių valandėlės progimnazijos mokiniams 

„Patyčios ir saugumas progimnazijoje“. 

Lyginant su 2017 m.:  

- ketvirtose klasėse patyčių situacijos mokykloje rodiklis pakilo +0,40, mokyklos klimato 

rodiklis taip pat pakilo +0,38, 

-šeštose klasėse patyčių situacijos mokykloje pakilo +0,10, mokyklos kultūros rodiklis taip 

pat pakilo +0,58,  savijautos mokykloje rodiklis taip pat pakilo +0,47. 

-aštuntose klasėse patyčių situacijos mokykloje rodiklis pakilo +0,01, mokyklos kultūros 

rodiklis taip pat pakilo +0,55,  savijautos mokykloje rodiklis taip pat pakilo +0,58. 

3. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija  

• Išorės lėšos pritraukiamos nuomojant patalpas, renkant 2 proc. GPM lengvatos lėšas, 

gaunant paramą, dalyvaujant Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybės organizuojamuose 

projektuose.  

• Dalis 2018 m. finansinių prioritetų realizuoti. Suremontuotos progimnazijos valgyklos 

virtuvės pagalbinės patalpos (62669,58 Eur), dalis progimnazijos bendrojo naudojimo patalpų ( 1, 2, 3 

aukštų pradinukų korpuso lubos, trys kabinetai). 

• 2 proc. lėšos naudojamos progimnazijos gerbūvio plėtotei, jaukumui, mokinių ir 

progimnazijos darbuotojų saugumui užtikrinti, progimnazijos modernizavimui.  

• Specialiosios lėšos naudojamos progimnazijos gerbūvio plėtotei. 

Lėšų rūšis 2018 m. gauta 2018 m. realizuota 

Valgyklos ir salių nuoma 16898 Eur 11214 Eur 

Komentaras: Pagrindiniai finansiniai mokyklos prioritetai – gerinti mokyklos materialinę 

bazę, kuriant saugias, modernias ir higienos normas atitinkančias edukacines aplinkas. 2018 atlikti 

darbai: nudažytos pradinių klasių korpuso visų trijų aukštų lubos, trijuose kabinetuose pakeistos 

grindys (306, 218, 119 kab., 3651 Eur), 119 kabinete nudažytos lubos, sienos, sutvarkytos palangės 

(400 Eur). Nupirkta 155 mokyklinių stalų komplektai (7750 Eur), nupirktos vertikalios žaliuzės ir 

roletai (1684 Eur), suremontuotos valgyklos virtuvės patalpos, atnaujinta ventiliacijos sistema (62669 

Eur), įsigyta valgyklos virtuvės įranga (29723,60 Eur), nupirkti 8 kompiuteriai (3795 Eur), mokymo 

priemonės (konstruktoriai robotai 5 vnt., robotų „BEE-BOT“ ir „BLUE-BOT“ 2 komplektai, 

edukaciniai programavimo žaidimai „Scottie Go“, gaubliai, medžio dirbtuvėms reikalingos priemonės, 
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plakatai, magnetolos 3930 Eur), sportinė apranga (1520 Eur), mergaičių technologijų kabinetui buitinė 

technika (šaldytuvas, plaktuvai, mikrobangų krosnelė, daržovių pjaustyklė ir kt. 495 Eur). 

2 % lėšos. 

Gauta lėšų Realizuota lėšų 

2016 m. – 3591,96 Eur 

2017 m. – 3365 Eur 

2018 m. – 2823,65 Eur 

2016 m. – 5164,99 Eur  

2017 m. – 1548 Eur  

2018 m. – 2084 Eur 

Komentaras: 2018 m. gauta 540 Eur mažiau 2 proc. paramos lėšų nei 2017 m. Pagal  2 proc. 

paramos lėšų paskirstymo planą lėšos išleistos: 849 Eur išleista spintelėms vaikų daiktams susidėti, 

242 Eur sportinėms aprangoms, 275 Eur gabių vaikų atrankos tyrimui, 170,00 Eur einamiesiems 

darbams (statybinės medžiagos, laminavimas). Neišnaudotos lėšos bus perkeltos į kitų kalendorinių 

metų biudžetą. 

Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos. 

Gauta lėšų Realizuota lėšų 

2016 m. – 554213 Eur  

2017 m. – 539800 Eur 

2018 m. – 613547 Eur 

2016 m. – 554213 Eur  

2017 m. – 539800 Eur 

2018 m. – 613547 Eur 

Komentaras: išleistos ugdymo proceso užtikrinimui. 

Savivaldybės lėšos. Mokinio krepšelio lėšos. 

Išlaidų pavadinimas Savivaldybės lėšos Mokinio krepšelio lėšos 

2017 m.  2018 m.  2017 m.  2018 m.  

Atlyginimai, 

soc. draudimas 

154600 Eur 122430 Eur 547900 Eur 595841 Eur 

Ilgalaikio 

materialinio turto 

einamasis remontas 

 800 Eur   

Šildymas 27100 Eur 34000 Eur   

Elektros energija 12000 Eur 9000 Eur   

Vandentiekis, 

kanalizacija 

1500 Eur 3500 Eur   

Medikamentai  69 Eur   

Ryšių paslaugos 2300 Eur 2100 Eur   

Spaudiniai 200 Eur  6400 Eur  

Kitos prekės 20760 Eur 24753 Eur 2100 Eur 9641 Eur 
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Kitos paslaugos 7915 Eur 7872 Eur 1300 Eur 1255 Eur 

Ilgalaikis turtas 14300 Eur 10270 Eur   

Darbdavių soc. 

parama 

1700 Eur 1000 Eur  3138 Eur 

Ilgalaikio materialio 

ir nematerialiojo 

turto nuoma 

3600 Eur    

Šiukšlių išvežimas 2000 Eur 2500 Eur   

Kvalifikacija 1340 Eur 150 Eur 1500 Eur 3372 Eur 

Transporto nuomos 

paslaugos 

 3311 Eur  300 Eur 

Informacinių 

technologijų prekių 

ir paslaugų išlaidos 

  

18620 Eur 

  

Socialinė parama 

natūra 

 800Eur   

Iš viso 249315 Eur 238975 Eur 559200 Eur 613547 Eur 

Komentaras: savivaldybės lėšų 2018 m. gauta 238975 Eur, MK lėšų 2018 m. gauta 613547 

Eur. Lėšos  skirtos mokinių ir darbuotojų interesų tenkinimui, moksleiviams saugios aplinkos kūrimui. 

Siekiama užtikrinti strateginių tikslų įgyvendinimą tikslingai naudojant lėšas. 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Atnaujinti vėdinimo sistemą, pakeisti 

šviestuvus sporto salėje.  

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas 

paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 
 

1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir 

aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto 

ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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2.3 Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Siekti 

aukštesnės 

ugdymo 

kokybės, 

integruojant 

formaliojo ir 

neformaliojo 

ugdymo turinį, 

ugdant mokinių 

mokėjimo 

mokytis ir 

planuoti 

individualią 

(asmeninę) 

mokymosi 

pažangą 

kompetencijas, 

skatinančias 

ugdytinių 

vertybių 

sampratą, kai 

mokinys atsako 

už savo 

mokymąsi. 

 

 

- Planu „Office365“ naudosis 70 

proc. visų mokytojų.  

 

-30 proc. gamtamokslio ugdymo 

pamokų vedama 3D klasėje. 

 

 

 

-70 proc. mokinių prisiims 

atsakomybę už savo mokymosi 

pasiekimus ir gebės vertinti savo 

mokėjimo mokytis kompetenciją. 

 

 

 

 

 

-60 proc. mokinių žinos, kas 

padeda ir kas trukdo jų 

individualiai ugdymosi sėkmei, 

gebės planuoti mokymosi 

procesą. 

 

 

 

-1 kartą kiekvienos teminės 

integracijos savaitės metu 

derinamas formalus ir 

neformalus ugdymas. 

 

 

-Naudojosi  20 

proc. mokytojų. 

 

-30 proc. 

gamtamokslio 

ugdymo pamokų 

vedama 3D 

klasėje. 

-85 proc. mokinių 

prisiima 

atsakomybę už 

savo mokymosi 

pasiekimus ir geba 

vertinti savo 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

 

-70 proc. mokinių 

žino, kas padeda ir 

kas trukdo jų 

individualiai 

ugdymosi sėkmei, 

gebės planuoti 

mokymosi 

procesą.  

-2 kartus 

kiekvienos 

teminės 

integracijos 

savaitės metu 

derinamas 

- naudosis 90 proc. 

visų mokytojų.  

 

-50 proc. 

gamtamokslio 

ugdymo pamokų 

vedama 3D klasėje. 

 

-85 proc. mokinių 

prisiims atsakomybę 

už savo mokymosi 

pasiekimus ir gebės 

vertinti savo 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

 

 

-70 proc. mokinių 

žinos, kas padeda ir 

kas trukdo jų 

individualiai 

ugdymosi sėkmei, 

gebės planuoti 

mokymosi procesą. 

 

-3 kartus kiekvienos 

teminės integracijos 

savaitės metu 

derinamas formalus ir 

neformalus ugdymas. 

 



14 

 

 

 

 

 

-Išlaikyti tą pačią NMPP 

rezultatų kokybę.  

 

 

-5-8 klasių mokinių matematikos 

pasiekimai išliks tokie patys, 

 

 

 

 

-30 proc. 5-8 klasių mokinių 

pagerina pusmečio mokymosi 

rezultatus. 

 

 

-Ne mažiau kaip 65 proc. 

mokinių įgyja socialinių  

ir emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimų.  

 

 

 

- 4, 6, 8 klasės mokinių 

mokėjimo mokytis rodiklis  

padidės 0,1.  
 

formalus ir 

neformalus 

ugdymas. 

 

-NMPP rezultatų 

kokybė pakilo 7,5 

proc. 

 

-5-8 klasių 

mokinių 

matematikos 

pasiekimai 

pagerėjo 3,5 proc., 

 

-pusmečio 

rezultatus pagerino 

40 proc. mokinių. 

 

 

-75 proc.  

 mokinių įgijo 

socialinių  

ir emocinių 

sunkumų įveikimo 

gebėjimų.  

 

- 4, 6, 8 klasės 

mokinių mokėjimo 

mokytis rodiklis  

padidėjo 0,23. 

 

 

 

  

-Pagerinti NMPP 

rezultatų kokybę 2 

proc.  

 

-5-8 klasių mokinių 

matematikos 

pasiekimai pagerės 5 

proc., 

 

 

-50 proc. 5-8 klasių 

mokinių pagerina 

pusmečio mokymosi 

rezultatus.  

 

- Ne mažiau kaip 70 

proc.  

 mokinių įgyja 

socialinių  

ir emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų.  

 

- 4, 6, 8 klasės 

mokinių mokėjimo 

mokytis rodiklis  

padidės 0,2. 

Komentaras. 

Pasiekti maksimalūs rezultatai:  

- savęs pažinimui 1-7 klasėse naudojant sąsiuvinius „Auga asmenybė“ ir „Auga asmenybė. II 

pakopa “ 85 proc. mokinių prisiima atsakomybę už savo mokymosi pasiekimus ir geba vertinti savo 

mokėjimo mokytis kompetenciją,  
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-70 proc. mokinių žino, kas padeda ir kas trukdo jų individualiai ugdymosi sėkmei, geba planuoti 

mokymosi procesą,  

-NMPP rezultatų kokybė pakilo 7,5 proc. 2018 m. NMPP rezultatai parodė, kad, lyginant su 2017 

m.  progimnazijos mokinių NMPP rezultatais, blogesni  4 kl. skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, 

6 kl. matematikos, 8 kl. matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų rezultatai. Tačiau visi 

rezultatai yra aukštesni už šalies progimnazijų rezultatus. Palyginus rezultatus su miesto vidurkiu, 

mažesni už miesto vidurkį yra 4 kl. matematikos, 6 kl. skaitymo, 8 kl. skaitymo ir socialinių 

mokslų rezultatai.   

-75 proc. mokinių įgijo socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, atlikti tyrimai prodė, 

kad mokiniai kryptingai siekia įgyti SEU programoje aprašomas vertybes, moka spręsti 

susidariusias problemas, žino, kur kreiptis pagalbos.  

- 4, 6, 8 klasės mokinių mokėjimo mokytis rodiklis padidėjo 0,23. 

- Pradėta vykdyti teminės tarpdalykinės integracijos programa 8 klasėms. 

- Vykdant teminę ugdomosios veiklos priežiūrą „Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų 

ugdymas pamokoje“ fiksuota, kad 80 proc. mokytojų laikosi pamokose susitartų vertybių dėl 

mokymosi mokytis „Planavimas, atsakomybė, savarankiškumas, rezultatas“, tačiau mokiniai 

individualioje refleksijoje savarankiškai to dar nefiksuoja. Sėkmingai vykdyta Metodinė 

konferencija „Aš dalinuosi. O tu? Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas(is), 

panaudojant virtualių priemonių aplinką, pažangos planavimo ir fiksavimo priemones  mokinių 

mokymui(si)“. Visi mokytojai pateikė savo  individualaus išmokimo rezultatus stende arba žodine 

raiška. Gera patirtis buvo suskaitmeninta ir virto mokomąja medžiga.  

Pasiekti minimalūs rezultatai: 

- planu Office 365 naudojosi 20 proc. visų mokytojų, nes vis dar trūksta kompetencijų įvaldyti 

galimybes, tėvai nenoriai imasi naujovių.  

 - 2 kartus kiekvienos teminės integracijos savaitės metu derinamas formalus ir neformalus 

ugdymas, nes mokiniai turi papildomus neformalius užsiėmimus ne mokykloje. 

- vis dar kyla problemų (ne laiku pateikiamas planavimas) dėl tikslingo „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ir fiksavimo“ lentelių naudojimo. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Plėsti ir 

aktyvinti 

„Tėvų klubo“ 

veiklą, 

-20 kartų per metus 1-8 

klasėje tėvai  įvairiomis 

formomis supažindina 

vaikus su savo profesija.  

-15 kartų per metus 1-8 

klasėje tėvai  įvairiomis 

formomis supažindina 

vaikus su savo profesija. 

-30 kartų per metus 1-8 

klasėje tėvai  įvairiomis 

formomis supažindina 

vaikus su savo 
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generuoti ir 

plėtoti jų 

vertingas 

idėjas 

tobulinant 

ugdymo(si) 

procesą. 

 

 

 

-6 kartus tėvai dalyvauja 

teminės integracijos 

savaitės neformalioje 

veikloje. 

 

-Suorganizuota 1 akcija, 2 

renginiai progimnazijos 

bendruomenei  per metus. 

 

 

-60 proc. tėvų stebi savo 

vaiko asmeninę pažangą 

naudojant planą  Office 

365.  

 

-60 proc. tėvų praktiškai 

susipažins su 

progimnazijos naujomis ir 

netradicinėmis mokymosi 

aplinkomis. 

 

-5 procentai mokinių, tėvų 

padedami, pasirinks 

netipišką, iki šiol 

neišbandytą socialinę 

veiklą. 

-Įkurtas „Alumni“ klubas 

pasiūlys savo iniciatyvas 

mokyklos jubiliejui 

paminėti. 

 

 

-18 kartų tėvai dalyvauja 

teminės integracijos 

savaitės neformalioje 

veikloje. 

 

-Suorganizuotos 5 įvairių 

krypčių akcijos ir 8 

įvairūs renginiai 

mokyklos bendruomenės 

nariams. 

-20 proc. tėvų stebėjo 

savo vaiko asmeninę 

pažangą naudojant planą  

Office 365.  

 

-85 proc. tėvų praktiškai 

susipažino su 

progimnazijos naujomis 

ir netradicinėmis 

mokymosi aplinkomis. 

 

-11 proc. mokinių 

pasirinko netipišką 

socialinę veiklą. 

 

 

-Pasiūlytos ir 

įgyvendintos 4 

iniciatyvos mokyklos 

jubiliejui pažymėti. 

profesija.  

 

-9 kartus tėvai 

dalyvauja teminės 

integracijos savaitės 

neformalioje veikloje. 

 

-Suorganizuotos 2 

akcijos, 3 renginiai 

progimnazijos 

bendruomenei  per 

metus. 

-80 proc. tėvų stebi 

savo vaiko asmeninę 

pažangą naudojant 

planą Office 365. 

 

-80 proc. tėvų 

praktiškai susipažins su 

progimnazijos naujomis 

ir netradicinėmis 

mokymosi aplinkomis. 

 

-10 proc. mokinių, tėvų 

padedami, pasirinks 

netipišką, iki šiol 

neišbandytą socialinę 

veiklą. 

 -„Alumni“ klubo nariai 

pasiūlys 1-2 iniciatyvas 

mokyklos jubiliejui 

paminėti. 

Komentaras.  

Pasiekti maksimalūs rezultatai: 18 kartų tėvai ir seneliai dalyvavo teminės integracijos savaitės 

neformalioje veikloje. Suorganizuotos 5 įvairių krypčių akcijos ir 8 įvairūs renginiai mokyklos 
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bendruomenės nariams. 85 proc. tėvų praktiškai Tėvų dienų metu, individualių pokalbių metu 

stebėdami atviras edukacines erdves susipažino su progimnazijos naujomis ir netradicinėmis 

mokymosi aplinkomis.11 proc. mokinių pasirinko netipišką socialinę veiklą – „Maisto banko“ 

akcijos ir kt. Buvo pasiūlytos „Alumni“ klubo narių 4 iniciatyvos mokyklos jubiliejui pažymėti. 

SEU komiteto nariai ir pagalbos mokiniui specialistai organizavo paskaitas - diskusijas tėvams: 

programos „Paauglystės kryžkėlės“ pristatymas, penktokų adaptacija, knygų tėvams pristatymas, 

„Sveikatai palankus maistas“. 

Tėvų komitetas susipažino su progimnazijos naujomis ir netradicinėmis mokymosi aplinkomis, 

dalyvavo planuojant strategines kryptis. Atvirų durų dienų metu pasiteisino: būsimų pradinių klasių 

mokytojų aktyvi veikla su būsimais mokiniais bei jų tėvais, vaiko pagalbos specialistų informatyvi 

švietėjiška veikla „Pagalbos mugė“. Mokyklos jubiliejaus proga tėveliai buvo kviečiami prisijungti 

prie renginių ciklo, nuotraukų parodos „Mokiausi aš, mokosi mano vaikas“, Šv. Mišių, pamokų, 

kurias vedė mokyklos mokytojai,  popietės, prisiminimo vakaro.  

Pasisekė kasmetiniai renginiai: 

- suorganizuotos socialinius įgūdžius ugdančios akcijos - didžiausia visoje Europoje vykdoma 

atliekų mažinimo akcija - Europos atliekų mažinimo savaitė (trumpinys - EWWR), kurios metu 

pradinių klasių mokiniai ir jų tėvai kūrė kalėdines dekoracijas iš vienkartinių įrankių(ekspozicija  I, 

II, III aukšto pradinukų korpuse). Akcija „Kalėdiniai žaisliukų mainai" - tėvai padėjo pagaminti 

žaisliukus, kurie buvo siunčiami į kitas užsienio valstybes. Tvarkymosi akcija „Darom“, kurios 

tikslas - suvienyti žmones, skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, aplinkosaugos 

problemas. Gerumo akcija skatinanti progimnazijos bendruomeniškumą, savanorystę, kai 

bendruomenės nariai kepė pyragus, surinkti pinigai buvo paaukoti „Rugutės“ fondui.  

- 4 renginiai mokyklos bendruomenei: „Ačiū“, „Gegužės šviesa“, „Kartų valsas“, mokyklos 45 –

mečio minėjimo renginiai. Dalyvaujant šiuose renginiuose buvo ugdomas bendruomenės narių 

pilietiškumas, socialiniai įgūdžiai, bendruomeniškumas; 

Pasiekti tarpiniai rezultatai: 

 - 80% tėvų dalyvavo „Tėvų klubo“ veiklose, tačiau maksimaliam rezultatui pasiekti reikėjo į 

„Tėvų klubo“ veiklą kviesti po 2 tėvų atstovus iš kiekvienos klasės, kad būtų inicijuojami veiklų 

pokyčiai progimnazijoje. „Tėvų klubo“ nariai vertina mokykloje teikiamas paslaugas, tačiau norėtų 

glaudesnių ryšių klasių bendruomenėse. Visi įsipareigojo būti ambasadoriais savo vaikų klasėse 

siekiant glaudesnio ryšio su vaikų tėvais, organizuojant bendras veiklas bei projektus, įgyvendinant 

progimnazijos strategiją; 

Pasiekti minimalūs rezultatai:  

-  plėtojant tėvų savanorystės projektą „Tu gali. Sėkmės istorijos“, įgyvendinant patyriminio 

ugdymo praktiką keliose klasėse tėvai nė karto nesupažindino vaikų su savo profesija, todėl išlieka 
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tėvų iniciatyvos ir klasių vadovų bendradarbiavimo problema; 

- buvo suorganizuoti 2 SEU programos užsiėmimai tėvams, kuriuos vedė progimnazijos pagalbos 

mokiniui specialistai, ir tik 40% kviestinių tėvų juose dalyvavo, todėl išlieka bendradarbiavimo 

problema. Tėvai gana aktyvūs kitose veiklose, bet ne mokymuose. Daugiau nei pusė apklaustų 

mokinių tėvų  teigia, jog jiems įdomus ir rūpi progimnazijos gyvenimas, jie teigiamai vertina 

pedagogų kompetenciją, mokyklos atvirumą pasauliui, mokytojų ir mokinių santykius, tačiau, 

remiantis jų atsakymų duomenimis, trūksta bendradarbiavimo sprendžiant progimnazijos reikalus, 

trūksta aiškumo, tėvų įtraukimo. Tik 20 proc. tėvų stebėjo savo vaiko asmeninę pažangą naudojant 

planą  Office 365. Vis dar sunkiai sekasi diegti šią novaciją.  

o 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Gerinti 

įstaigos 

materialinę 

bazę, kuriant 

saugią 

modernią, 

patyriminiam, 

integruotam 

mokymui(si) 

atvirą, 

higienos 

normas 

atitinkančią 

edukacinę 

aplinką. 

 

 

-70 proc. atnaujintos 

planuotos edukacinės 

erdvės. 

 

-Keliuose specializuotuose 

kabinetuose atnaujintos 

priemonės. 

 

 

 

 

-50 proc. atnaujintas lauko 

aikštynas. 

 

-Mokyklos kiemo dangos 

atnaujinimas. 

 

 

 

 

-Pakeista 50 proc.vidaus 

patalpų durų. 

- 70 proc. sporto aikštyno, 

-75 proc. atnaujintos 

planuotos edukacinės 

erdvės. 

 

- Atnaujinta muzikos, 

geografijos kabinetuose 

vaizdinė medžiaga, 

mergaičių ir berniukų 

technologijų kabinetams 

nupirktos darbui 

reikalingos priemonės. 

-Neatnaujintas lauko 

aikštynas. 

 

-Kiemo danga palyginta, 

bet pilnai neatnaujinta, 

nugriautas pavojingas 

vaikų saugumui 

amfiteatras. 

 

-Vidaus durys 

nepakeistos. 

- Stadionas, aikštynai 

-90 proc. atnaujintos 

planuotos edukacinės 

erdvės. 

 

-Visuose 

specializuotuose 

kabinetuose atnaujintos 

priemonės. 

 

 

 

-70 proc. atnaujintas 

lauko aikštynas. 

 

Pradėtas dangos 

atnaujinimas. 

 

 

 

 

-Pakeista 80 

proc.vidaus patalpų 

durų. 
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stadiono atnaujinimas. 

 

 

-Lauko klasės įrengimas. 

neatnaujinti. Atlikta 

stadiono projekto 

ekspertizė. 

-Neįrengta. 

- 80 proc. sporto 

aikštyno, stadiono 

atnaujinimas. 

-Įrengta lauko klasė.  

Komentaras: Įvertinus planuotas ir neplanuotas, bet pagal poreikį ar situaciją būtinas priemones, 

pasiektas maksimalus rezultatas. 2018 m. kiemo danga, lauko sporto aikštynas, stadionas 

neatnaujinti, kadangi neskirtas finansavimas. Atlikta stadiono projekto ekspertizė (1028 Eur). 

Neįrengta lauko klasė. Nudažytos pradinių klasių korpuso visų trijų aukštų lubos, trijuose 

kabinetuose pakeistos grindys (306, 218, 119 kab., 3651 Eur), 119 kabinete nudažytos lubos, 

sienos, sutvarkytos palangės (400 Eur), bibliotekos siena išklijuota kamštine danga ( 230 Eur). 

Nupirkta 155 mokyklinių stalų komplektų (7750 Eur), nupirktos vertikalios žaliuzės ir roletai (1684 

Eur). Atliktas ir įgyvendintas progimnazijos valgyklos supaprastinto remonto projektas - 

suremontuotos valgyklos virtuvės patalpos, atnaujinta ventiliacijos sistema (62669 Eur), įsigyta 

valgyklos virtuvės įranga, stelažai (29723,60 Eur), įrengtas šaldomas kambarys (4783 Eur). 

Nupirkti 8 kompiuteriai (3795 Eur), 4 projektoriai (1280 Eur), mokymo priemonės (konstruktoriai 

robotai 5 vnt., robotų „BEE-BOT“ ir „BLUE-BOT“ 2 komplektai, edukaciniai programavimo 

žaidimai „Scottie Go“, gaubliai (10 vnt.), magnetolos (9 vnt), 3610 Eur), sportinė apranga (1520 

Eur), medžio dirbtuvėms reikalingos priemonės (170 Eur), mergaičių technologijų kabinetui buitinė 

technika (šaldytuvas, plaktuvai, mikrobangų krosnelė, daržovių pjaustyklė ir kt. 495 Eur), 

geografijos kabinetui žemėlapiai (193 Eur), muzikos kabinetui vaizdinė medžiaga (85 Eur), 

logopedei mokomosios kortelės (55 Eur). 

 

2.4 Plačiojo įsivertinimo išvados 

Privalumai 

 

Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

4.3.1. Lyderystė ir vadyba. 

Pedagogų kompetencija ir 

nuolatinis profesinis tobulėjimas. 

2.4.1. Ugdymas(is) ir mokinių 

patirtys. Vertinimas ugdymui. 

3.1.3. Ugdymos(i) aplinkos. 

Aplinkų bendrakūra. 

4.1.1.Lyderystė ir vadyba. 

Optimalus išteklių 

paskirstymas. 

4.1.2.Lyderystė ir vadyba. 

Pasidalinta lyderystė. 

4.1.3.Lyderystė ir vadyba. 

Mokyklos savivalda. 

4.2.2. Lyderystė ir vadyba. 

Bendradarbiavimas su tėvais. 

 

2.2.2. Ugdymas(is) ir mokinių 

patirtys. Diferencijavimas. 

2.4.2. Ugdymas(is) ir mokinių 

patirtys. Mokinių įsivertinimas. 
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2.5 Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras: Veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliekamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267  patvirtintą Veiklos kokybės 

įsivertinimo metodiką naudojantis IQES platforma. 2016 - 2017 m. m. atlikto plačiojo įsivertinimo 

metu buvo nustatyti šie trūkumai, kurie vėliau buvo tirti giluminio įsivertinimo metu: 3.2.2. 

Mokymasis virtualioje aplinkoje (IKT išnaudojimo galimybės), 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. 

Atliekant giluminį tyrimą buvo apklausiami mokytojai ir tėvai naudojantis IQES platforma.  

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (IKT išnaudojimo galimybės). Tėvai teigia,  kad namų 

darbus dažnai reikia atlikti naudojant informacines technologijas, jie patenkinti, kad pamokos ir 

namų darbai vyksta naudojant virtualias erdves. Mokytojų teigimu, pamokos virtualioje aplinkoje 

vyksta mažiausiai 2 kartus per mėnesį. Pamokos vyksta išmaniojoje klasėje, skiriant namų darbus, 

naudojant klasėje esantį televizorių arba multimediją. Dažniausiai naudojamos virtualios aplinkos: 

google, EMA, Office 365,  youtube, quizizz, liveworksheets, Newsela, english-hilfen,EDUKA, 

Išmanieji robotai, Sway. Vis dėlto, tėvų nuomone, pamokos virtualioje aplinkoje vyksta per retai, 

neišnaudojamos galimybės skirti užduotis namuose ieškoti informacijos, gilinti pamokoje įgytas 

žinias. Atsižvelgiant į tai buvo sudarytos sąlygos mokytojams aktyviai naudotis planšečių klase, jie 

skatinami tai daryti, sudarytas registracijos sąrašas, pamokų stebėjimas bei nuolat primenamas 

poreikis taip pat buvo skirtas šiai sričiai tobulinti. Šių metų platusis įsivertinimas įrodė, jog šios 

priemonės buvo veiksmingos: mokytojai įvertino šį rodiklį 3,3, tėvai ir mokiniai – 3,1 balais.  

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. Tėvų teigimu, vaikai dažnai vyksta į edukacines 

išvykas(muziejus, teatras...), pamokos dažnai vyksta ne klasėje, o lauke, kitose patalpose 

mokykloje ar už jos ribų, jie  patenkinti tokia veikla, vykstančia ne tik klasėje, mano, kad ji 

naudinga. Tačiau nurodo, kad tokių veiklų yra per mažai. Atkreiptinas dėmesys, kad patys tėvai 

savo norą dalyvauti tokioje veikloje įvertino tik 1,8 balu. Mokytojų apklausa parodė, jog šiek tiek 

dažniau pamokos ne klasėje vyksta pradinėse klasėse, dalykininkai dažniau integruoja veiklas. 

Pamokos vyksta bibliotekose, parkuose, lauke, žaidimų aikštelėje, muziejuose,, turizmo sodybose, 

kitose mokyklose, Filharmonijoje, teatre, VDU, Botanikos sode, gamtoje. Šis rodiklis  buvo 

aptartas su mokytojais, jiems sudaromos sąlygos ir skatinama aktyviau vykdyti veiklas ne klasėje. 

Informacija skelbiama, viešinama, skatinama pasinaudoti integracijos savaičių metu. 2018 m. 

platusis įsivertinimo duomenys akivaizdžiai įrodė, jog rodiklis buvo pagerintas: mokytojai jį 

įvertino 3,5, tėvai – 3,2, mokiniai – 3,0 verte.  

 

2.6 Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados. 
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2018 03 14 Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, švietimo 

skyriaus vyr. specialistė Asta Paliokaitė, KPKC direktoriaus pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė 

„Pokyčių stebėsena po išorės vertinimo“. Išvada: pateiktos rekomendacijos dėl savijautos, kultūros 

rodiklių gerinimo.  

2018 04 25 Kauno miesto Švietimo skyriaus vyr. specialistė Asta Paliokaitė „Dėl NMPP 8 kl. 

gamtos mokslų testų pakuotės“. Išvada: pakuotė nepažeista. 

2018 10 16 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Vilma 

Vetrenkienė „Patikrinta bendrojo lavinimo mokyklos veikla Kauno Dainavos progimnazijoje“ . Išvada: 

nustatyti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 7 p., 18 p., 45 p. pažeidimai. 

2018 11 14 Kauno miesto Švietimo skyriaus vyr. Aldyda Panfilaitė „Dėl ugdymo 

organizavimo“. Išvada: ugdymo procesas organizuojamas pagal LR nustatytus teisės aktus. 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Esame  Socialinio emocinio ugdymo (toliau - SEU) progimnazija. SEU strategijos 

integruojamos į ugdymo procesą: 1-4 klasėse taikoma savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė“, 

įgyvendinama „Laikas kartu“ prevencinė programa; 5-7 klasėse vedamos SEU pamokos, 

įgyvendinama programa „Paauglystės kryžkelės“ ir naudojami „Auga asmenybė. II pakopa.“ 

sąsiuviniai. 

Esame progimnazija, turinti savitus formuojamojo vertinimo elementus, mąstymo įpročius 

integruojantys į bendrųjų kompetencijų ugdymą, akcentuojantys pagalbą kiekvienam mokiniui; 

dalyvavome tarptautiniame projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“, esame Sveikatą 

stiprinanti mokykla, taikome švediško stalo elementus. Esame pasaulinio UNESCO ASPnet mokyklų 

tinklo nariai, respublikinio projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ nariai. 

Atsižvelgiant į 2018 metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenis, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2018 metų pagrindinio ugdymo programos 1 ir 2 dalies 

baigimo rezultatų analizės duomenis, 2018 metų mokinių standartizuotų testų rezultatus ir siekiant 

įgyvendinti strateginio plano 2019-2021 metams tikslą „Formuoti kultūringos ir atviros kaitai 

progimnazijos nuostatas stiprinant bendruomenių saugumą“ sieksime efektyvinti progimnazijos 

tėvų bendradarbiavimą kuriant palankų įstaigos klimatą.  

2018 m. tyrimo duomenimis 54 proc. tėvų (3 proc. mažiau nei pernai, 10 proc. mažiau nei 

užpernai) teigia, jog jiems įdomus ir rūpi progimnazijos gyvenimas, o bendradarbiavimą su tėvais, jų 

įsitraukimą į mokyklos gyvenimą patys tėvais vertina neigiamai (2,9 balai) žemais įverčių balais 
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įvertindami ir bendradarbiavimą sprendžiant mokyklos reikalus, savivaldos darbą. Tokie patys 

duomenys vyravo ir praėjusių metų veiklos kokybės įsivertinimo tyrime. Tačiau aukščiausios vertės 

balus tėvai skyrė mokyklos aplinkui kūrimui sutikdami, kad aplinkas kuria visi (3,5 balai), kad 

mokykla atvira pasauliui, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, bendruomene, mezga socialinius 

ryšius (3,3), vyksta nuolatinis pedagogų profesinis tobulėjimas (3,4), mokyklos pasiekimai ir pažanga 

stebima, analizuojama, fiksuojama, viešinama (3,2), o bendruomenės susitarimai yra visiems aiškūs, 

bendri ir tinkami, mokyklos vizija ir perspektyvos priimtini (3,1). Stebint tyrimo duomenų atsakymų 

tendencijas galima daryti išvadą, kad tėvus tenkina mūsų progimnazijoje vykstantis gyvenimas, 

pedagogų kvalifikacija, bendrakūros atmosfera ir nors jie pageidauja aktyvesnio tėvų į(si)traukimo į 

progimnazijos gyvenimą, patys imtis iniciatyvų dėl kažkokių priežasčių nenori. 

 „Tėvų klubo“ nariai vertina mokykloje teikiamas paslaugas, tačiau norėtų glaudesnių ryšių 

klasių bendruomenėse. Visi įsipareigojo būti ambasadoriais savo vaikų klasėse siekiant glaudesnio 

ryšio su vaikų tėvais organizuojant bendras veiklas bei projektus, įgyvendinant progimnazijos 

strategiją. Rekomenduojama tėvams organizuoti šviečiamojo pobūdžio veiklų, renginių kartu su 

vaikais, jie kviečiami dalintis savo profesijų ypatumais, kurti sistemą grįžtamajam ryšiui gauti. Šiam 

tikslui įgyvendinti bus naudojami žmogiškieji ištekliai: darbo grupės, VGK komanda, SEU komitetas, 

Tėvų klubas, mokymo lėšos, spec. lėšos. 

Įgyvendinant 2018 - 2021 metų įstaigos strateginio plano tikslą „Ugdyti mokinio pažangą, 

asmeninį tobulėjimą, atradimų ir sėkmės pojūtį“ sieksime ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją 

fiksuodami išmokimą ir planuodami tolimesnį mokymąsi, diferencijuodami mokymo(si) būdus ir 

priemones. 

2018 m. parengti planai ir įgyvendintos teminės tarpdalykinės integracijos programos 8 

klasei. 2017 - 2018 m. m. atlikto plačiojo įsivertinimo rezultatai rodo, jog pedagogų kompetencija 

aukšta, jie dirba įvairiais metodais, pamokos vyksta ne tik klasėse, yra taikomos įvairios priemonės 

(3.2), ugdymo tikslai aiškūs ir pagrįsti (3.2, mokinių ats. 3,3), tikima mokinio galiomis, jie skatinami 

siekti rezultatų (3.2, mokinių ats. 3,3), tyrimo duomenys rodo, jog mokiniams vis dar sudėtinga kelti 

mokymosi tikslus, jie nelinkę nuosekliai įsivertinti savo pasiekimų, analizuoti sėkmes ir nesėkmes. 

Išryškėjo tai, jog ugdymas ne visada diferencijuojamas, ne visada atitinka skirtingus mokinių poreikius 

(3,0), ne visada tie poreikiai pastebimi, ne visada suteikiama pedagoginė, psichologinė, socialinė 

pagalba (3,1). Vis dėlto džiugina, kad mokinių atsakymai demonstruoja jų pasitikėjimą mokytojų 

kompetencija, o tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir bendradarbiavimu, tad mokiniai jaučiasi 

bendruomenės dalimi (3,2). 

Rekomenduotina mokytojams aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje aptariant mokinių/klasių 

pasiekimus, pažangą, pagalbos ir skatinimo priemones, plėtojant visuminį tarpdalykinės integracijos  

ugdymo modelį derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą(si), akcentuoti mokinio atsakomybę už savo 



23 

 

mokymąsi planuojant mokymąsi, įsivertinant pasiekimus, sėkmes ir nesėkmes, išnaudoti IT teikiamas 

galimybes stiprinant mokymosi motyvaciją. Tikslui įgyvendinti bus panaudojami žmogiškieji ištekliai 

(projektų ,,LL3“, „ATS2020“ komandos, Microsoft sertifikuoti inovatyvūs mokytojai, IKT 

specialistai, švietimo konsultantai, mokytojai ekspertai, mokymo lėšos, spec. lėšos ). 

Įgyvendinant strateginio plano tikslą „Modernizuoti ugdymo turinio procesą“ sieksime 

atnaujinti ir kurti progimnazijos edukacines erdves, modernizuoti ugdymo(si) aplinką.  

2017 - 2018 m. m. plačiojo įsivertinimo rezultatai rodo, kad rodiklis 3.1.1. Įranga ir 

priemonės yra vertinamas gerai (3,2-3,3 balai) pastatas, pasak respondentų, yra estetiškas, patogus, 

tinkantis ugdymui (3,3-3,7), tad akivaizdu, jog dalis tikslo yra įgyvendinama sėkmingai, nors, pasak 

respondentų, finansiniai ištekliai galėtų būti skiriami lanksčiau, išklausant mokinių interesų (3,0). 

Toliau atnaujinama IT bazė, investuojama į vidaus remonto darbus, spintelių mokinių daiktams 

įsigijimą, saugumą – atnaujinamos lauko ir vidaus filmavimo kameros. Bus ieškoma lėšų ir toliau 

atnaujinti mokymo priemones, mokinių sveikatos ir saugumo stiprinimo poreikius. Šiems tikslams 

įgyvendinti bus naudojamos mokymo lėšos, specialiosios lėšos, rėmėjų lėšos, savivaldybės, ES lėšos.   

Finansavimas iš: Gauta 

2018 m. 

Panaudota  

2018 m. 

Planuojama 

gauti 2019 m. 

Planuojama panaudoti  

2019 m. 

Tikslinių valstybės 

dotacijų 

613547Eur 6135470 Eur 620000 Eur 620000Eur 

Savivaldybės biudžeto 238975 Eur 238975 Eur 250000 Eur 250000 Eur 

2 proc., paramos 

labdaros lėšų 

2823,65 Eur 2084 Eur 3000 Eur 6000 Eur 

Patalpų nuomos 17400 Eur 11214,84 Eur 17500 Eur 20000 Eur 

Konkursų, programų 

lėšų 

  2000 Eur 2000 Eur 

Projektų lėšų   8000 Eur 8000 Eur 

Egzaminai 400,12 Eur 400,12 Eur 500 Eur 500 Eur 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas fiksuojant išmokimą ir planuojant 

tolimesnį mokymąsi, diferencijuojant mokymo(si) būdus ir priemones 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs rezultatai 

Sukurta vieninga mokinių -70 proc. tėvų stebi savo 90 proc. tėvų stebi savo vaiko 
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pažangos ir pasiekimų 

planavimo bei fiksavimo 

sistema 1-8 kl. 

 

Pažangos ir pasiekimų 

planavimo bei fiksavimo 

lentelės naudojamos Office 

365 debesyse. 

Sėkmingas ugdymas pagal 

poreikius ir galimybes, 

užduotys individualizuotos ir 

diferencijuotos, atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio gebėjimus, 

poreikius ir galimybes. 

 

Programų integraciniai ryšiai 

turi įtakos mokinių 

perkeliamųjų kompetencijų 

ugdymuisi, stiprėja mokinių 

mokymosi motyvacija, 

tikslinga mokytojų 

bendradarbiavimo veikla. 

Įgyvendinamas Pasiekimų 

gerinimo planas. 

 

Atnaujintos gamtos mokslų 

laboratorijos. 

vaiko asmeninę pažangą 

naudojant pažangos ir 

pasiekimų planavimo bei 

fiksavimo sistemą. 

-40 proc. tėvų stebi savo 

vaiko asmeninę pažangą 

naudojant planą  Office 365.  

 

-70 proc. mokytojų pamokose 

tinkamai diferencijuoja 

užduotis. 

 

 

 

 

-85 proc. mokytojų veda 

integruotų temų pamokas. 

 

 

 

 

 

-Mokinių mokymosi kokybė 

pagerės +0,1 proc. 

 

-Gamtos mokslų akademiniai 

rodikliai padidės +0,1 

asmeninę pažangą naudojant 

pažangos ir pasiekimų planavimo 

bei fiksavimo sistemą. 

-50 proc. tėvų stebi savo vaiko 

asmeninę pažangą naudojant 

planą Office 365. 

 

-85 proc. mokytojų pamokose 

tinkamai diferencijuoja užduotis. 

 

 

 

 

-95 proc. mokytojų veda 

integruotų temų pamokas. 

 

 

 

 

 

-Mokinių mokymosi kokybė 

pagerės +0,2 proc. 

 

-Gamtos mokslų akademiniai 

rodikliai padidės +0,1 

 

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Sociali-

niai 

partneriai 

Įvykdy- 

mo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Tikslingai ir 

vieningai taikomos 

pažangos ir 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai  

 06 mėn. 

12 mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

M lėšos 

5-8 klasių 

mokiniai gebės 

įvardinti ir 
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pasiekimų 

planavimo 

fiksavimo formos 

5-8 kl. 

 

500 eurų planuoti tolimesnį 

mokymąsi 

padedant tėvams. 

2. Plano Office 365 

naudojimas 

fiksuojant mokinių 

asmeninę pažangą. 

Mokytojai  06 mėn. 

12 mėn. 

IT 

specialis-

tas 

Mokiniai mokysis 

planuoti savo 

asmeninę 

pažangą. 

3. Ilgos dienos 

modelio tikymas 

mokymosi 

pagalbai teikti, 

ugdymo turiniui 

gilinti. 

Administracija, 

mokytojai, 

mokytojo 

padėjėjai 

 06 mėn. 

12 mėn. 

Mokyto-

jai, 

mokytojų 

padėjėjai, 

M lėšos 

Mokiniai turės 

galimybę atlikti 

namų darbų 

užduotis 

mokykloje, 

konsultuosis. 

4. Konsultacijų 

organizavimas 

ugdymo spragoms 

šalinti, ugdymo 

turiniui gilinti.  

Administracija, 

pradinių klasių 

mokytojai, 

mokytojai 

dalykininkai 

 06 mėn. 

12 mėn. 

Mokytojai

, 

M lėšos 

Mokiniai pagerins 

savo pasiekimus. 

5. Mokytojai 

tarpusavyje derina 

integruotas 

veiklas. 

 

 

Atsakingi 

administracijos 

atstovai, dalykų 

mokytojai 

 02 mėn. 

04 mėn. 

08 mėn. 

10 mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Sumažintas 

besikartojančių 

temų skaičius 

įvairiuose 

mokomuosiuose 

dalykuose. 

6.  1-4 klasėse 

vykdomas 

mokymąs(is) 

tyrinėjant vidaus ir 

lauko 

laboratorijose. 

Pradinių klasių 

mokytojai, 

laborantai 

 06 mėn. 

12 mėn. 

Mokyto-

jai, 

laborantai,  

M lėšos 

500 eurų 

Įgyvendintos 

numatytos 

priemonės 1-4 

klasėse.  

 

7.  Gabių mokinių bei 

mokinių, turinčių 

ugdymosi 

Mokytojai, 

darbo grupė 

 06 mėn. 

12 mėn. 

Mokyto-

jai, darbo 

grupė,  

Bus taikoma 

patobulinta gabių 

mokinių 
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problemų, 

stebėjimas, 

tyrimas ir darbas 

su jais. 

2 proc.  

300 eurų 

atpažinimo 

metodika. 

Individualizavi-

mo ir 

diferencijavimo 

pamokose 

taikymo 

rekomendacijos. 

 

8. Mokymas(is) ne 

mokykloje. 

Administracija, 

klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Muziejai 06 mėn. 

12 mėn. 

Mokyto-

jai, 

M lėšos 

3500 eurų 

Didės mokinių 

įsiminimo 

kokybė, turės 

įtakos mokinių 

pasiekimams, 

saviraiškai, 

emocinei-

socialinei brandai 

9. Laboratorijų 

išnaudojimas 

organizuojant 

patyriminį 

ugdymą(si). 

Pradinių klasių 

ir gamtos 

mokslų 

mokytojai 

 06 mėn. 

12 mėn. 

Laborantai Pagerės gamtos 

mokslų 

akademiniai 

rodikliai 

10.  Veikianti mokinių 

mokymosi skatinio 

sistema. 

 

 

Adminstracija, 

partneriai iš 

išorės. 

 02 mėn. 

06 mėn. 

Rėmėjai 

Darbo 

grupė 

2 proc. 

Spec.lėšos 

Mokiniai sieks 

gauti padėkas ir 

premijas už gerą 

ar puikų 

mokymąsi. 

Individualūs 

mokinio 

pasiekimai ir 

pastangos 

matomi, 

pripažįstami 

pagal 

progimnazijoje 
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galiojančią 

mokinių 

skatinimo sistemą 

11. Mentoriavimo 

sistemos kūrimas. 

Administracija VDU 06 mėn.  Darbo 

grupė, 

Projekto 

lėšos 

Pagalba 

mokytojui, 

studentui 

12. Bendradarbiavi-

mas su 

pedagoginių 

studijų krypties 

studentais bei 

iniciatyva „Tęsk“. 

Administracija, 

pradinių klasių 

mokytojos 

VDU 12 mėn. Projekto 

lėšos 

Pedagoginių 

studijų krypties 

studentai atliks 

praktiką 

progimnazijoje, 

paįvairins veiklą 

naujomis 

idėjomis, 

bendraus su 

mokiniais 

 

2 tikslas. Efektyvinti progimnazijos tėvų bendradarbiavimą kuriant palankų įstaigos 

klimatą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Vyksta bendri tėvų, senelių, 

vaikų renginiai. 

 

 

Aptariamos mokinių pažangos 

ir pasiekimų planavimo bei 

fiksavimo lentelės su tėvais ir 

kartu planuojama mokinio 

pažanga. 

 

Aktyvus tėvų dalyvavimas 

Tėvų dienose. 

 

-50 proc. tėvų dalyvaus 

progimnazijoje 

organizuojamuose renginiuose.  

 

-80 proc. tėvų susipažins su 

pasiekimų planavimo bei 

fiksavimo lenteles ir 

bendradarbiaus planuojant 

mokinio pažangą. 

 

-60 proc. tėvų dalyvaus tėvų 

dienose. 

 

-70 proc. tėvų dalyvaus 

progimnazijoje 

organizuojamuose renginiuose. 

-95 proc. tėvų susipažins su 

pasiekimų planavimo bei 

fiksavimo lentelės ir 

bendradarbiaus planuojant 

mokinio pažangą. 

-80 proc. tėvų dalyvaus tėvų 

dienose. 

 

-60 proc. tėvų dalyvaus 

progimnazijos 
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Tėvų ir vaikų dalyvavimas 

akcijose, labdarose, 

konkursuose ar kt. renginiuose. 

 

 

Individualių konsultacijų, 

atvirų durų dienų, tėvų dienų 

organizavimas. 

 

VGK siekia, kad 

progimnazijos bendruomenė, 

vadovaudamasi SEU 

principais, kuo aktyviau 

įsitrauktų į prevencinę veiklą.  

-40 proc. tėvų dalyvaus 

progimnazijos organizuojamuose 

akcijose ar labdaros renginiuose. 

 

 

-70 proc. tėvų dalyvaus 

individualiose konsultacijose, 

atvirų durų dienose. 

 

-60 proc. bendruomenės narių 

aktyviai įsitrauks į prevencinę 

veiklą. 

 

organizuojamuose akcijose ar 

labdaros renginiuose. 

-85 proc. tėvų dalyvaus 

individualiose konsultacijose, 

atvirų durų dienose. 

-70 proc. bendruomenės narių 

aktyviai įsitrauks į prevencinę 

veiklą. 

 

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Švenčių, 

popiečių, 

viktorinų 

organizavimas ir 

tėvų 

dalyvavimas 

jose. 

Mokytojai, 

darbo grupės 

 06 mėn. 

12 mėn. 

Mokytojai 

ir tėvai 

„Skarija“, 

„Bijola“ 

 

Aktyvus tėvų 

dalyvavimas 

labdaros akcijose, 

bendruomenės 

renginiuose, tėvų 

komiteto 

veiklose.  

 

2. Tėvų/globėjų 

švietimas, 

įgalinantis tėvus 

padėti vaikams 

mokytis ir siekti 

asmeninės 

pažangos. 

Administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai 

 06 mėn. 

12 mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

M lėšos 

Sėkmingai 

suorganizuoti  

renginiai 

būsimiems 

penktokams ir jų 

tėvams, renginiai 

su ikimokyklinė-

mis ugdymo 

įstaigomis. 
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Vyksta profesijų 

pristatymas 

mokiniams 

3. Tėvų 

pedagoginis 

švietimas 

įvairiomis 

formomis. 

Administracija Kviestiniai 

lektoriai 

06 mėn. 

12 mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

Spec.lėšos 

300 eurų, 

M lėšos 

200 eurų 

Ištirti poreikiai ir 

organizuojamos 

paskaitos. 

Įvairiomis 

formomis 

sėkmingai 

vykdoma sąveika 

„Vaikas-mokykla-

šeima“ 

4. Sukurtas ir 

veikiantis „Tėvų 

idėjų bankas“. 

 

Administracija, 

darbo grupė 

 05 mėn. 

11 mėn. 

Tėvų 

klubas 

Tėvai pasiūlys 

keletą idėjų, 

kurias bus galima 

įgyvendinti 

progimnazijoje 

5. Progimnazijos 

vadovų ir klasių 

savivaldos 

atstovų 

„apvalieji 

stalai“. 

Administracija, 

MT nariai, 

klasių vadovai 

 Pagal 

poreikį  

MT nariai, 

kuruojantys 

mokytojai 

Bus palaikomos ir 

organizuojamos 

iniciatyvos iš MT. 

Visų lygmenų 

progimnazijos 

savivaldos grupės 

įsitrauks į 

progimnazijos 

veiklos 

planavimą. 

Didės iniciatyvų 

skaičius, 

aktyvesni 

mokiniai, ryški 

lyderystė. 

6. Vaiko gerovės 

komisijos 

veiklos 

Mokyklos 

administracija, 

pagalbos 

 Pagal 

poreikį 

VGK 

MK lėšos 

Organizuojamos 

,,apskritojo stalo“ 

diskusijos su 
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tobulinimas. mokiniui 

specialistai 

kitos(ų) 

mokyklos(ų) 

Vaiko gerovės 

komisijomis 

dalijantis gerąja 

patirtimi. 

Bendradarbiaujant 

mokytojams ir 

tėvams 

sprendžiamos 

problemos. 

7. Ugdymo 

individualizavi-

mas 

atsižvelgiant į 

vaiko amžių, 

brandą, 

psichines, 

fizines savybes, 

poreikius, 

socialinės  

aplinkos ir kitas 

ypatybes. 

VGK, 

administracija 

 Pagal 

poreikį 

VGK, 

mokytojai 

Mokiniai gebės 

vertinti savo 

asmeninę 

pažangą, 

bendradarbiaujant 

bus sprendžiamos 

problemos. 

8. Konsultacijos 

tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) 

vaikų ugdymo 

organizavimo, 

elgesio, 

lankomumo, 

saugumo 

užtikrinimo ir 

kitais 

klausimais. 

VGK  Pagal 

poreikį 

VGK, 

kviestiniai 

lektoriai 

Gerės mokyklos 

mikroklimatas, 

tėvai aktyviau 

įsitrauks į ugymo 

procesą. 
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3 tikslas. Atnaujinti ir kurti progimnazijos edukacines erdves, modernizuoti 

ugdymo(si) aplinką. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Aprūpinti kabinetai ir kitos 

mokyklos erdvės kompiuterine 

įranga su nuolat 

atnaujinamomis 

mokomosiomis programomis 

ir mokymo priemonių baze. 

 

 

 

 

 

Sėkmingai įgyvendinamas 

projektas  „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologijų mokslų 

priemonėmis“  

 

Sėkmingai įgyvendinamas 

„Sveikatos ugdymo planas“ 

(sveikos gyvensenos projektai) 

 

 

-50 proc. įrengta konferencijų 

salė (322 kab.). 

 

- 20 proc. kompiuterinė įranga su 

atnaujintomis mokomosiomis 

programomis. 

 

- 20 proc. Interaktyvių 

technologijų „Kubų klasės” 

kūrimas. 

 

- 70 proc. įrengta gamtos mokslų 

laboratorija 1-4 kl. 

 

- 40 proc. įrengta gamtos mokslų 

laboratorija 5-8 kl. 

 

- 40 proc. sporto aikštyno, 

stadiono atnaujinimas. 

 

-40 proc. atnaujintas lauko 

aikštynas. 

 

-70 proc. įrengta konferencijų 

salė (322 kab.). 

 

- 30 proc. kompiuterinė įranga 

su atnaujintomis mokomosiomis 

programomis. 

- 30 proc. Interaktyvių 

technologijų „Kubų klasės” 

kūrimas. 

 

- 90 proc. įrengta gamtos mokslų 

laboratorija 1-4 kl. 

 

- 50 proc. įrengta gamtos mokslų 

laboratorija 5-8 kl. 

 

- 70 proc. sporto aikštyno, 

stadiono atnaujinimas. 

 

-70 proc. atnaujintas lauko 

aikštynas. 

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Edukacinių 

erdvių 

atnaujinimas. 

Administra-

cija 

S.Kačinskienė 

 12 mėn. 3000 Eur 

Savivaldybės 

lėšos, 

spec.lėšos, 2 

proc GPM 

Patrauklios 

aplinkos 

mokymuisi. 
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2. Projekto 

„Mokyklų 

aprūpinimas 

gamtos ir 

technologijų 

mokslų 

priemonėmis“ 

Įgyvendinimas. 

Gamtos 

mokslų, 

pradinių 

klasių 

mokytojai 

 Iki 12 mėn. 1000 Eur 

savivaldybės  

Vyksta 

patyriminės 

veiklos. 

3. IT atnaujinimas. IT specialistai 

D.Ulys 

 Iki 12 mėn. 10000 Eur 

Savivaldy-

bės lėšos, 2 

proc. GPM 

365 offiso 

sėkmingas 

naudojimas. 

4. 3 kabinetų grindų 

remontas. 

Administracija 

S.Kačinskienė 

 Iki 12 mėn. 5000 Eur 

Savivaldy-

bės lėšos 

Higienos 

sąlygų 

užtikrinimas. 

5. Specializuotų 

kabinetų 

aprūpinimas 

priemonėmis. 

Administracija 

S.Kačinskienė 

 Iki 08 mėn Savivaldy-

bės 3400 Eur 

Vyksta 

patyriminės 

veiklos. 

6. Lauko klasės 

įrengimas. 

Administracija 

S. 

Kačinskienė 

 Iki 12 mėn. Savivaldy-

bės lėšos, 

10000 Eur 

Nauja 

edukacinė 

aplinka. 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorė  

 

Paskelbiama viešai ir 

pateikiama svarstyti 

progimnazijos bendruomenei 

ir progimnazijos tarybai 

Pateikiama savininko teises 

įgyvendinančiai institucijai. 

Metų veiklos 

ataskaita. 

Iki 2019-01-20  

 

 

 

 

Iki 2019-02-05 

Direktorė Progimnazijos tarybai ir Ataskaita. 04 mėn.  
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progimnazijos bendruomenei 

„Dėl metų biudžeto 

pristatymo“. 

Metodinės tarybos 

pirmininkė  

A.Kvederaitienė 

Mokytojų tarybos posėdyje 

„Dėl metodinės veiklos“. 

Vaizdinis pranešimas. 06 , 12 mėn. 

Soc. pedagogės  

V.Acė, 

A.Reinikovienė,  

psichologė 

E.Vaitenkienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

V.Trakinskienė 

Progimnazijos tarybai,  

mokytojų tarybai 

„Atsakomybė už savo 

mokymąsi“. 

Tyrimas „Mokėjimo mokytis 

kompetencija“ 

 

Vaizdinis pranešimas. 06 mėn.  

 

 

 

11 mėn. 

MKĮ grupės 

pirmininkė 

A.Urbonienė 

Progimnazijos tarybai, 

mokytojų tarybai „Dėl 

įsivertinimo tyrimų rezultatų 

ir mokslo metų veiklos 

ataskaitos“. 

Vaizdinis pranešimas, 

ataskaita raštu, 

informacija mokyklos 

tinklapyje. 

06, 12 mėn. 

 

Direktorės 

pavaduotojos 

V.Trakinskienė, 

R.Žvirblienė, 

A.Urbonienė, 

A.Reinikovienė 

S.Kačinskienė 

Direktorei už kuruojamų 

sričių veiklą. 

Metinių užduočių 

analizė ir užduočių 

nustatymas kitiems 

metams. 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketa. 

Iki 2019-01-31 

 

 

 

06 mėn. 

Progimnazijos 

metodinių grupių 

pirmininkai  

Progimnazijos metodinei 

tarybai, kuruojantiems 

vadovams. 

Ataskaita raštu. 06, 12 mėn. 

Mokytojai Direktorei kartu su 

kuruojančiais vadovais 

Metinių užduočių 

analizė ir užduočių 

nustatymas kitiems 

metams. 

Savianalizės ir veiklos 

02 mėn. 

 

 

 

06 mėn. 
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tobulinimo anketa. 

Soc. pedagogės 

V.Acė, 

A.Reinikovienė,  

psichologė 

E.Vaitenkienė 

Direktorei kartu su 

kuruojančia pavaduotoja 

ugdymui 

V. Trakinskiene.  

Metinių užduočių 

analizė ir užduočių 

nustatymas kitiems 

metams. 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketa. 

02 mėn. 

 

 

 

06 mėn. 

Logopedė 

R.Bagdonienė 

Direktorei. Metinių užduočių 

analizė ir užduočių 

nustatymas kitiems 

metams. 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketa. 

02 mėn. 

 

 

 

06 mėn. 

Spec.pedagogė 

R.Bagdonienė  

Direktorei kartu su 

kuruojančia  pavaduotoja 

ugdymui R.Žvirbliene. 

Metinių užduočių 

analizė ir užduočių 

nustatymas kitiems 

metams. 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketa. 

02 mėn. 

 

 

 

06 mėn. 

Bibliotekos 

darbuotojos 

G.Pugačiauskienė, 

R.Janušaitienė 

Direktorei, 

direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

V.Trakinskienei.  

Ataskaita raštu. 

Metinių užduočių 

analizė ir užduočių 

nustatymas kitiems 

metams. 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketa. 

02, 06 mėn. 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė  

S.Kapeliorienė 

Direktorei. 

Progimnazijos bendruomenei 

visuotinio tėvų susirinkimo 

metu. 

Ataskaita raštu. 

Vaizdinis pranešimas. 

10 mėn. 

Veiklos plano 

rengimo darbo grupė 

Progimnazijos bendruomenei. 

 

 

 

Mokytojų tarybai, 

Tarpiniai plano 

įgyvendinimo 

rezultatai skelbiami 

progimnazijos 

tinklapyje. 

12 mėn. 

 

 

 

 




