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Kauno Dainavos pagrindinė mokykla

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

I SKYRIUS

ĮVADAS

Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos (nuo 2016 rugsėjo 1 d. progimnazijos) 2016 – 2018 metų strateginio plano tikslas – tikslingai organizuoti

mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo ir ugdymo veiklai

keliami reikalavimai, pasirinkti veiklos prioritetus, numatyti ir planuoti mokymosi kaitos pokyčius.

Mokyklos 2016 – 2018 metų strateginis planas atspindi 2013 – 2015 metais pasiektus rezultatus, išorinę bei vidinę mokyklos aplinką, mokyklos

filosofiją, viziją, misiją, mokyklos prioritetus, siekiamus tikslus bei uždavinius, numato strategijos realizavimo planą trejiems metams.

Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos strateginis planas 2016 – 2018 metams parengtas vadovaujantis:
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 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

 Valstybinės švietimo strategija 2013 – 2022 metams nuostatomis;

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;

 Kauno miesto savivaldybės numatomais prioritetais;

 išorinio vertinimo rezultatais;

 mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais;

 mokyklos veiklos analizėmis, tyrimų duomenimis;

 mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis.

Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų. Strateginį planą rengė darbo grupė:

J.Vengalienė, mokyklos direktorė, A. Reinikovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, A. Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

R. Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, V. Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, J. Pranevičienė, vyr. buhalterė, K. Lesinskienė,

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, A.Kvederaitienė, istorijos mokytoja, G. Jonaitienė, anglų k. mokytoja, L.Kurtinienė, anglų k. mokytoja,

R.Bankauskienė, pradinių kl. mokytoja, V.Acė, socialinė pedagogė, V. Kostkevičiūtė, mokinė, A. Damašienė, mokinės mama.

II SKYRIUS

MOKYKLOS PRISTATYMAS

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla priklauso Dainavos seniūnijai, kurioje iš viso yra 31 ugdymo įstaiga: 11 lopšelių - darželių, 9

progimnazijos, pagrindinės, mokyklos - daugiafunkciniai centrai, gimnazija, 5 neformaliojo ugdymo įstaigos, 6 ministerijai pavaldžios ugdymo įstaigos.

Dainavos seniūnija yra viena iš mažiausių Kauno seniūnijų pagal plotą, bet didžiausia pagal gyventojų skaičių. Dainavos seniūnija - antra pagal socialinės

rizikos šeimų kiekį seniūnija Kauno mieste. Kas dešimtam mokyklos mokiniui reikalinga individuali socialinė - pedagoginė ar psichologinė pagalba kaip

būtina sąlyga sėkmingai integruotis į mokyklą ir visuomenę. Mokyklos bendruomenė, suvokdama nuolatinės pagalbos teikimo mokiniams svarbą,

įgyvendina SEU (socialinis emocinis ugdymas) programą, kuria būtinų vertybių sampratos sistemą (Unesco mokyklų tinklas), turi 1,5 socialinio pedagogo
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ir po vieną psichologo, logopedo, ketvirtį specialaus pedagogo, 1,5 mokytojo padėjėjo etatą. Mokykloje įgyvendinamos pradinio, pagrindinio ugdymo ir

neformaliojo vaikų švietimo programos. Ketverių metų Socialinio emocinio ugdymo 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 mokykloje po pamokų veikiančiame Vaikų dienos klube. Visų

bendruomenės narių pritarimu ir pastangomis mokykloje diegiama SEU programos kokybės užtikrinimo sistema įgalina kurti saugesnę mokyklos aplinką. Nuo

2014 metų mokykloje sėkmingai gyvuoja ypatinga organizacinio mokymosi ir bendruomeniškumo ugdymosi forma Ryto ratas – pamoka, skirta mąstymo

įgūdžių ugdymui, savaitės veiklos planavimui, pasiekimų, nesėkmių, naujausios informacijos aptarimui.

Nuo 2015 metų birželio 2 dienos mokyklai vadovauja mokyklos direktorė, turinti II vadybinę kvalifikacinę kategoriją ir 21 pedagoginio bei 13

metų vadybinio darbo stažą. Dvi direktorės pavaduotojos ugdymui taip pat turi II vadovo kvalifikacines kategorijas ir nemažus pedagoginio darbo stažus,

dvi neturi vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir vadybinio stažo.

Šiuo metu mokykloje dirba 44 mokytojai, 4 pagalbos mokiniui specialistai, 2 mokytojo padėjėjos, 3 būrelių vadovai, iš jų - 3 mokytojai

ekspertai, 26 mokytojai metodininkai, 13 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai.

Mokyklos mokinių skaičius nuolat keitėsi. Pastebimas mokinių mažėjimas mokiniams išvykstant gyventi į užsienį ar  kitus šalies rajonus, dėl

demografinės situacijos rajone, mokyklos statuso pasikeitimo. Nemaža dalis mokinių išeina toliau mokytis į gimnazijas. Mokykloje mokinių mažėjimas,

palyginus su 2012-2013 m. m., siekia -20,25 proc., palyginus su 2013-2014 m.m., siekia -14,1 proc., palyginus su  2014-2015 m. m. siekia -0,8 proc. (1

lentelė):

2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m.m .

575 (-20,25 proc.) 494 (-14,1 proc.) 490 (-0,8)

2015 m. rugsėjo 1d. duomenimis, mokykloje yra 21 klasių komplektas.

Šiuo metu visiško integravimo būdu mokykloje mokomi 12 specialiųjų poreikių mokinių. Per visą 2013 – 2015 metų  laikotarpį specialiųjų

poreikių mokinių skaičius svyravo nuo 21 iki 12 mokinių. Per tą patį laikotarpį nemokamą maitinimą mokykloje gaunančių mokinių skaičius sumažėjo iki

40. Turimais duomenimis 2 vaikai auga socialinės rizikos šeimose, 40 vaikų – socialiai remtinose šeimose.
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Mokykla finansiškai savarankiška, finansuojama iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto lėšų. Mokinių maitinimą vykdo viešąjį konkursą

laimėjusi įmonė UAB ,,Skarija“.

Mokykloje veikia dvi bibliotekos, yra sporto salė, stadionas, specializuoti kabinetai, valgykla. Iki 80 % kabinetų aprūpinti kompiuteriais.

Renovuota sporto salė, persirengimo kambariai, dušai. Iš ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Kauno Dainavos vidurinės mokyklos pastato

Kaune, Partizanų g. 118, atnaujinimas“, atlikta mokyklos renovacija. Projektas baigtas 2010-09-30. Projekto metu buvo renovuotas mokyklos fasadas,

šildymo sistema, vandentiekio ir kanalizacijos sistema, elektros instaliacija, liftas neįgaliesiems, pandusas, tualetai neįgaliesiems, sporto salė. Kauno

Dainavos vidurinės mokyklos energetinis auditas pakoreguotas 2008m. gruodžio mėn. Projekto Nr.EAIP-2008/12-04. Energetinio audito išvada: Iš ES

struktūrinių fondų gautomis lėšomis siekiant užtikrinti efektyvų visos vidaus šildymo sistemos funkcionavimą atliktas šildymo sistemos rekonstravimas.

Siekiant užtikrinti efektyvų visos vidaus šildymo sistemos funkcionavimą atliktas  šilumos punkto rekonstravimas. Siekiant užtikrinti efektyvų elektros

instaliacijos sistemos funkcionavimą rekonstruota visa sistema. Siekiant užtikrinti efektyvų vandentiekio ir nuotekų sistemos funkcionavimą rekonstruota

visa sistema. 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. Po mokyklos

renovacijos šilumos naudingumo koeficientas yra 92 kW (m2/ metams). Sudaryta Valstybinės žemės panaudos sutartis 2007-04-05. Nr. 02-01-3609.

Sutartis galioja 78 metus. Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas sudarytas 2013-08-26. Žemės sklypo unikalus Nr.4400-1008-8730. Higienos pasas

išduotas 2013-10-29 Nr.9-0815(6).

Mokykla įsijungė į Twinning ir Comenius (dabar Erasmus) projektų vykdymą. Šie projektai padeda ugdyti tarpkultūrinę, komunikacinę

kompetencijas, skatina mokinius mokytis užsienio kalbų, skatina mokyklos bendruomenės narių ir partnerių bendradarbiavimą. Baigtas respublikinio

projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Pradinių klasių mokytojų

komanda dalyvavo respublikiniame ilgalaikiame „Pradinio ugdymo tobulinimas“ projekte. Sėkmingai įgyvendintas respublikinis projektas

„Alternatyvaus ugdymo plano galimybės pradinėse klasėse“. Taip pat dalyvaujame respublikiniame socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo Lions Quest

projekte. Sėkmingai įgyvendintos „Lions Quest“ programos ketvirtajame etape numatytos priemonės. Kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis 3 metus

įgyvendinamas projektas 5-7 klasėse „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“. Mokykla inicijavo vasaros SEU lyderių akademijos veiklą bei
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baigiamąją respublikinę konferenciją. 2013 m. mokykla įstojo į ASPnet mokyklų tinklą ir tapo UNESCO mokykla, pasirinkusi sveikatos ir prevencinio

ugdymo, sporto skatinimo bei  nematerialiojo kultūros paveldo sričių puoselėjimą. Pradinėse klasėse vykdomos programos: „Zipio draugai“, „Obuolio

draugai“, „Įveikiame kartu“. Pagal Tarptautinio bakalaureato programos principus vyksta tarpdalykinė teminė integracija 5 kl. mokiniams. Mokykla tapo

patyriminio mokymosi baze Kauno miesto aukštųjų mokyklų studentams. Čia praktiką atlieka studijuojantys Kauno Kolegijoje, LSU, VDU, LEU.

III SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE:

Išoriniai veiksniai
Politiniai, teisiniai 1. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės 2015 – 2017 metų
strateginiu veiklos planu, Kauno miesto savivaldybės strateginių plėtros planu iki 2022 metų, Valstybės  švietimo 2013 – 2022
metų strategija ir  Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“,Kauno miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais
ir šių dokumentų pagrindu parengtais Dainavos pagrindinės mokyklos nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-347.
2. Dabartinė Kauno miesto savivaldybės švietimo sistema apima formalųjį (pradinis, pagrindinis, vidurinis, profesinis,
aukštesnysis ir aukštasis) ir neformalųjį (ikimokyklinis, priešmokyklinis, kitas neformalus vaikų bei suaugusiųjų ugdymas)
ugdymą, savišvietą (galimybių sudarymo asmeniui savarankiškai mokytis supančioje informacinėje erdvėje ir iš kitų perimama
gyvenimo patirtimi), pagalbą mokiniui (informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji
pagalba bei sveikatos priežiūra mokykloje), pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinė, konsultacinė, kvalifikacijos tobulinimo ir
kita pagalba).
3. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo pagrindine mokykla. Remiantis Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos  2012–2015 metų bendruoju planu.
4. Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus  pozicija yra palanki ir nešališka mokyklų atžvilgiu.
5. Vyksta aktyvus mokyklos bendradarbiavimas su įvairiais socialiniais partneriais.

Ekonominiai 1. Mokyklos veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes dalį išlaidų (mokinio krepšelį) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos
krepšelį) – savivaldybė.
2. Kai kuriose klasėse mokinių skaičiaus vidurkis klasėse yra mažesnis negu nustatytas Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikoje. Esant mažam mokinių skaičiui klasėse, ribojamos įvairių mokymosi poreikių ir polinkių turintiems
mokiniams ugdymo turinio pasirinkimo bei individualizavimo galimybės.
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3. Mokinio krepšelio lėšų ne visada užtenka ugdymo plano realizavimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, mokymosi priemonių
įsigijimui.
4. Šiuos mokslo metus pradėjo 22 proc. daugiau pirmokų nei pernai. Tikimasi mokinių skaičiaus didėjimo.
5. Mažos didžiosios dalies šeimų pajamos riboja kultūrinį švietimą.
6. Blogėjanti ekonominė padėtis šalyje sudaro nepalankias sąlygas kokybiškam ugdymo procesui, savišvietai.
7. Finansavimo sistemos sudėtingumas stabdo efektyvesnį finansų valdymą mokykloje.
8. Didėjant tarptautiniam bendradarbiavimui  didėja ir galimybė pritraukti ES lėšas tiek savivaldybės mastu, tiek pačiai  mokyklai
pasinaudojant įvairių projektų ir programų galimybėmis.
9. Galimybės sėkmingai dalyvauti ES finansuojamuose ir kituose  projektuose leidžia turtinti mokyklos materialinę bazę ir gerinti
ugdymo( si) kokybę.
10. Mokyklos bendruomenės nariai aktyviau perveda 2% pajamų mokesčio dalį mokyklai remti. 2014 m. – 1245 eurai, 2015 m. –
2793 eurai.

Socialiniai 1. Gimstamumo Kauno mieste mažėjimas. Mokinių, mokytojų  skaičiaus mažėjimas mokykloje.
2. Daug nepilnų ir nedarnių šeimų.
3. Nemažai socialiai  apleistų vaikų, turinčių elgesio problemų.
4. Mažas tėvų domėjimasis veikla mokykloje. Pasyvi kai kurių mokinių tėvų pozicija vaiko mokymosi atžvilgiu negarantuoja
bendradarbiavimo.
5. Visuomenėje, šeimoje realiai priimtinos vertybės vis labiau nebeatitinka mokyklos deklaruojamų vertybių. Tai vertybinį ugdymą
daro ne tokį efektyvų ir kartais kelia konfliktines situacijas.
6. Pastebima blogėjanti moksleivių sveikatos būklė.
7. Mokykloje  svarbu sudaryti sąlygas vaikams įgyti gyvenimo įgūdžių, humaniškų vertybinių nuostatų. Tam reikalinga socialinė,
pedagoginė bei psichologinė pagalba.
8. Dėl mokyklos reorganizavimo gabūs mokiniai išeina po 8 klasių, likusių moksleivių mokymasis gali neužtikrinti gerų
mokymosi rezultatų.

Technologijos 1.Pažangių technologijų atsiradimas ir plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką, atnaujinti materialinę mokymo bazę, leidžia
išplėsti mokymo prieinamumą, užtikrinti geresnę mokymosi medžiagos sklaidą, informacijos paieškos galimybes, technologijos
leidžia diegti kokybiškai naujus mokymosi metodus, pvz. nuotolinį mokymą, skatina tarpdalykinę ir teminę integraciją. Naujos
technologijos skatina organizuoti ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse.
2. Gerėja mokytojų gebėjimai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Kiekviename kabinete yra mokytojui skirti kompiuteriai.
Mokykla įsigyja vis daugiau šiuolaikinių technologijų, mokytojai sėkmingai naudojasi 6 Smart board lentomis, taiko interaktyvias
pamokas ugdymosi procese.
3. Gerėja prieigos prie interneto rodiklis, tačiau yra naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimo problema dėl nepakankamo
finansavimo.
4. Įgyta techninė įranga šiuo metu jau yra pasenusi arba netinkama naudotis.
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5. Mokykla sėkmingai naudojasi Tamo dienyno teikiamais privalumais.
Edukaciniai
(centriniai/vietiniai)

1. Ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką nustato Bendrieji ugdymo planai, tačiau  mokyklai suteikta galimybė pačiai
formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo procesą. Tai reglamentuoti sudaromas mokyklos ugdymo planas,
metinis veiklos planas.
2. Didėja galimybė kelti mokytojų kvalifikaciją, intensyvinti mokytojų profesinį tobulėjimą. Veikia atnaujinta kvalifikacijos
kėlimo, tobulinimo sistema.
3. Atsiranda didesnė mokymo programų įvairovė, galimybė kurti ir įgyvendinti naujas  ugdymo programas. Pradėta teminė
integracija penktose klasėse.
4. Plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį siekiama suteikti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti
individualius gebėjimus.

2. Vidinių išteklių analizė:

Vidiniai veiksniai
Mokyklos
kultūra/Etosas

Mokyklos mikroklimatas grindžiamas pagarbos ir pasitikėjimo principais. Aktyviai dirba mokyklos savivaldos institucijos.
Mokykloje puoselėjamos ilgametės tradicijos. Švenčiamos ir minimos Rugsėjo 1-osios, Sporto ir turizmo, pirmokų šimtadienis,
ketvirtokų išleistuvės, tradicinė kasmetinė mokyklos šventė „Ačiū“, bendruomenės šventė mokyklos seneliams „Kartų valsas“,
etnografinė „Diskoteka kitaip“, organizuojamos įvairios labdaros akcijos. Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Mokytojų diena,
organizuojama šv. Kalėdų advento popietės, Dainavos krepšinio lyga. Mokykla atvira bendruomenei, kviečia ir ragina
bendruomenę dalyvauti renginiuose. Sudaromos sąlygos pilietiniam, kultūriniam ir tautiniam tapatumui ugdyti. Inicijuojamos
pilietinės gerumo akcijos, tėvų dienos. Mokyklos muziejaus veikla perkeliama į mokyklos istorijos kampelį, kuris šiuo metu yra
atnaujinamas. Tėvai ne itin aktyviai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, į bendrus mokinių-tėvų-mokyklos renginius bei mokymus
tėvams. Tėvai ne itin aktyviai dalyvauja mokykloje vykstančiose veiklose, priimant sprendimus. Mokyklos ryšiai, bendra veikla su
partneriais, bendri projektai (SEU, UNESCO, teminė integracija) leidžia mokyklos bendruomenės nariams savo veikla integruotis į
mikrorajono,  miesto, šalies gyvenimą, reprezentuoti mokyklą, kurti jos įvaizdį, informuoti apie mokykloje teikiamas paslaugas ir
jų kokybę.
Plėtojami ryšiai su ilgalaikiais partneriais šalyje ir užsienyje vykdant šalies bei tarptautinius projektus: Kartu su kitomis Lietuvos
mokyklomis jau 3 metus įgyvendinamas projektas 5-7 klasėse „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“diegiant mokyklose
inovacinę nuoseklaus socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodiką Lions Quest. Penktų klasių mokinių tėvams vyksta
Lions Quest programos mokymai. Pradinėse klasėse įgyvendinama „Auga asmenybė“ vaiko pažinimo ir socialinio ugdymo
sistema, tačiau tikimasi pradėti įgyvendinti Lions Quest programą, skirtą pradinių klasių mokiniams. Iki 2015 m. pradinio ugdymo
mokytojai bendradarbiavo su 17 šalies mokyklų įgyvendindami projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Plėsdama mokymosi
tinklus į šiuolaikišką ugdymo turinio atnaujinimą įtraukė Kauno pradinės mokyklos „Papartis“, „Vyturio“ katalikiškos gimnazijos
pradinių klasių bendruomenes. Mokykla aktyviai vykdo UNESCO ASPnet veiklų įgyvendinimą mokykloje ir su partneriais.
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Bendradarbiavimo tinklai nuolat atnaujinami ir kasmet plečiami į mokymus įtraukiant vis naujus bendruomenės narius. Šiuo metu
bendradarbiaujame su Jonavos Lietavos pagrindine mokykla, Alytaus Dzūkijos pagrindine mokykla, Šiaulių raj. Kuršėnų Stasio
Anglickio mokykla, Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, Kauno Šančių pagrindine mokykla, vaikų lopšeliais –
darželiais „Sadutė“, „Želmenėlis“, Etiudas“. Informacija apie mokyklos veiklą, naujienos, mokykloje vykstančius renginius,
projektus, skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje, televizoriaus ekrane, esančiame mokyklos I aukšto fojė.
Atlikto mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai rodo, jog mokykloje mokymosi motyvacija ir drausmė yra ta sritis, kurią
dar būtų galima tobulinti. Nuolat ieškoma būdų, kaip skatinti pageidaujamą elgesį ir mokymosi motyvaciją.
Mokykloje vykdoma mokinių vėlavimo į pamokas kontrolė, vykdoma uniformos dėvėjimo kontrolė, skatinamas pagarbus elgesys
tarp visų bendruomenės narių. Sumažėjo mokinių rūkymo problema šalia mokyklos, taip pat organizuojamos aktyviosios
pertraukos, kurios skatina mokinių užimtumą ir draugiškumą. Mokykloje yra budėtojas, kuris yra tiesiogiai susijęs su saugumu
mokykloje, kadangi mato ir registruoja žmones, atėjusius į mokyklą.
2014 m. papildytos ir pakoreguotos vidaus darbo ir mokinių elgesio taisyklės, tad tikimasi, jog ir toliau darbo tvarką ir taisykles
pavyks gerinti ir taip stiprinti mokinių drausmingumą.
Atlikta mokyklos išorės renovacija leidžia mokiniams mokytis šiltuose kabinetuose, sportuoti tvarkingoje sporto salėje, o vidinės
aplinkos jaukumas kuriamas po truputį tvarkant ir gerinant mokyklos vidines erdves, atnaujinant materialinę bazę, kuriant
patrauklią aplinką. Mokykloje sparčiai tvarkomos aplinkos, kuriami  aktyvūs „kampeliai“ mokiniams, jų laisvalaikiui leisti.

Ugdymas ir
mokymasis

Mokykla teikia bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, įgyvendina ugdymo procesą pagal Bendrąsias ugdymo programas,
vadovaujasi Bendraisiais ugdymo planais. Ugdymo planai atitinka mokyklos tikslus, bendrąsias programas, pasiekimų
reikalavimus. Mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, projektuose mokykloje, mieste ir šalyje. Ugdymo procese
naudojamos informacinės technologijos. Ugdymo proceso nesklandumai nuolat analizuojami ir sprendžiami su mokiniais, jų
tėvais. Naudojamos įvairios informacijos perdavimo ir bendravimo su tėvais formos, nuolat teikiama informacija apie vaiko
pažangą. Elektroninis dienynas pagerino klasių auklėtojų veiklą ir tėvų informavimo kokybę. Pamokose ugdymas
individualizuojamas, diferencijuojamas. Mokykloje yra mokymosi vertinimo sistema, kuri padeda mokiniams fiksuoti pažangą,
įsivertinti savo žinias. Nuo 2015 m. rugsėjo pradėtas įgyvendinti teminės tarpdalykinės integracijos projektas, paruoštas pagal
tarptautinio bakalaureato programos principus, 5 klasių mokiniams. Taip pat siekiama optimizuojant mokymosi krūvį integruoti
įvairių dalykų pamokas, siekiama įvairių dalykų mokytojų bendradarbiavimo ir bendrų susitarimų derinant ir planuojant
kontrolinių darbų dienas, derinant mokomąją medžiagą. Mokykloje dirbantys pedagogai kompetentingai planuoja veiklą
pamokose, naudojasi informacinėmis technologijomis. Stebimos ir fiksuojamos pedagogų pamokos, kurių metu vertinamas
pamokos organizavimas, tikslingas užduočių parinkimas, vertinimas ugdymo procese, pažangos pamokoje stebėjimas ir
fiksavimas. Daug dėmesio skiriame aktyviam ugdymosi procesui, savo išmokimo fiksavimui, planavimui. Taikomi vertinimo
fiksavimo lapai atlieka ugdomąją, planuojamąją funkcijas. Tokiu būdu į ugdymosi planavimą įtraukiami mokytojai, mokiniai,
tėvai.
Minėtina probleminė sritis – mokymosi motyvacija. Siekiama ieškoti būdų, kaip būtų galima išspręsti šią problemą ir kaip kuo
daugiau tėvų įtraukti į ugdymo procesą, kad kuo mažiau būtų abejingų tam, kas vyksta mokykloje. Būtina tobulinti mokymą
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mokytis pamokoje, mokykloje jau įvesta mokymosi vertinimo sistema, kuri padės vaikui suprasti ko jis išmoko, ir kur reikia
tobulinti savo žinias. Mokykloje pradėta formalaus ir neformalaus ugdymo integracija.

Popamokinė veikla Mokykloje veikia 27 įvairių krypčių būreliai: 2 meno kolektyvai, 6 meninės saviraiškos, 6 sporto ir 3 sveikos gyvensenos veiklos,
po 3 kraštotyros, techninės kūrybos, 2 intelektualinio ugdymo, pilietinio ugdymo, gamtosaugos. Jiems skirtos 43 neformalaus
ugdymo valandos. Iš viso dalyvauja 332 mokiniai  (68 proc.) Mokiniai  su mokytojais aktyviai dalyvauja konkursuose,
projektuose, akcijose, saviraiškos ir sporto renginiuose, savanoriškoje veikloje. Kultūrinė pažintinė veikla užtikrina mokinių
pažinimo, socialinių įgūdžių lavinimo ir bendravimo poreikių tenkinimą.

Pasiekimai 2013 m.metinių ir egzaminų įvertinimai koreliuoja, tačiau palyginus su 2011-2012 m. m. rezultatais yra prastesni: lietuvių k. –
metinis 6,5, VBE – 38, MBE – 5,6, matematika – metinis 5,4, VBE – 35, istorija – metinis – 6, VBE – 33, pagerėjo anglų k. VBE
rezultatai – 46, metinis – 6,5. Palyginus su Kauno miesto VBE rezultatais, neišlaikiusiųjų skaičius, išskyrus matematikos, yra
didesnis, išlaikiusių 36-85 balais procentas lietuvių k. lygus, anglų k. aukštesnis, matematikos ir istorijos žemesnis už Kauno
rezultatus.Tai yra dėl nuolat prastėjančio mokinių kontingento.
10-okų PUPP ir metiniai įvertinimai koreliuoja, tačiau palyginus su 2011-2012 m. m. rezultatais yra prastesni: matematikos
metinis – 5,3, PUPP – 5,06, lietuvių k. – metinis – 6,05, PUPP – 6,3. PUPP rezultatai yra aukštesni, nei Lietuvoje, matematikos
auštesni už Kauno rezultatus. Geriausiai besimokantys mokiniai, baigę 8 klases, išeina į gimnazijas.
8 klasių mokinių metinių įvertinimų vidurkiai lietuvių k. ir biologijos sutampa su Kauno vidurkiais, matematikos, fizikos,
chemijos, istorijos yra mažesni už Kauno vidurkius.
Pagal pateiktą 2014 m. nacionalininio mokinių pasiekimų tyrimo ataskaitą 4 klasės mokinių vidutiniai rezultatai, palyginus su
šalies mokinių rezultatais, yra: matematikos -20,6, skaitymo -25,4, rašymo +9, pasaulio pažinimo +28,8. Sukurta teigiama
pridėtinė vertė. Mokyklos klimatas geras.
Standartizuotų testų rezultatai 2014 m. buvo geresni negu šalies, bet šiek tiek mažesni nei miesto.
4  klasių mokinių metiniai įvertinimai ir ST rezultatai koreliuoja. 8 klasių mokinių metiniai istorijos įvertinimai ir ST rezultatai
koreliuoja, matematikos ir lietuvių k. metiniai įvertinimai yra žemesni nei ST rezultatai.
Pagal  2015 m. ST rezultatus 4 klasių mokinių rezultatai palyginus su šalies mokinių rezultatais: nepasiekusiųjų patenkinamo

lygio nėra, aukštesnysis lygis procentais – matematika +15,5, skaitymas +5.3, rašymas +31,5, pasaulio pažinimas +49,9. 8 klasių
mokinių rezultatai palyginus su šalies mokinių rezultatais: nepasiekusiųjų patenkinamo lygio  matematika +5, rašymas -1,9,
socialiniai mokslai +1,3, aukštesnysis lygis procentais matematika -5, skaitymas +34,8, rašymas +15,2,  gamtos mokslai -5,1,
socialiniai mokslai +0,4.
Vienerius metus buvo taikyta Olweus prevencinė programa. Mūsų mokyklai ji netiko. Po 2 metų sutartis buvo nutraukta. Mūsų
sėkmė - mokykloje vykdoma SEU (socialinio emocinio ugdymo) programa, kuri yra mūsų mokykloje fiksuojama kaip sėkminga
novacija diegiant nuoseklaus socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodiką

Pagalba mokiniui Mokykloje mokosi 490 mokinių. 2 padidėjusios rizikos šeimos, 36  vienišos mamos/vieniši tėvai augina vaikus, 22 neformalios
šeimos (tėvai gyvena nesusituokę), 80 tėvų išsituokę, 4 mokiniai auga pas globėjus. Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodai derinami
prie individualių mokinių poreikių. Visiško integravimo būdu mokykloje mokomi 12 specialiųjų poreikių mokinių, 2 iš jų mokomi
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pagal individualizuotas programas. Per visą 2013 – 2015 metų  laikotarpį specialiųjų poreikių mokinių skaičius svyravo nuo 21 iki
12 mokinių. Spec. poreikių mokiniams pritaikomos Bendrosios programos. Mokykla turi mokytojo padėjėjas, kurios dirba su spec.
poreikių mokiniais, taip pat su sunkaus elgesio mokiniais. Pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą pagal atskirus grafikus
teikia pagalbos mokiniui specialistai: logopedas, psichologas, spec. pedagogas, socialiniai pedagogai. Mokykloje yra daug mokinių
neturinčių pakankamų socialinių įgūdžių, iš socialiai remtinų šeimų, šeimų, kuriose tik vienas iš tėvų augina vaikus, todėl
socialinio pedagogo turime 1,5 etato, norime išspręsti visas kylančias problemas. Esant poreikiui, klasių vadovai kreipiasi į VGK,
kuri sprendžia kokia pagalba reikalinga. Mokykloje laikomasi nuostatos, kad būtų pastebėti ir įvertinti kiekvieno mokinio ne tik
mokymosi pasiekimai, bet ir neformaliojo ugdymo sėkmės. Mokykloje organizuojamos dalykų olimpiados, žinių viktorinos,
vykdomi projektai, kuriuose dalyvauti skatinama kuo daugiau gabių mokinių. Mokykloje yra darbo grupė, kuri dirba su gabiais
vaikais, jų gabumams realizuoti sudaromos palankios ugdymosi sąlygos.  Taip pat gabių vaikų konsultavimui (matematika,
lietuvių kalba, istorija) skiriamos papildomos valandos, diferencijuotos užduotys gabiems mokiniams. Iš mokinio poreikių
tenkinimui skirtų valandų konsultuojami turintys mokymosi sunkumų mokiniai. Mokiniai informuojami profesinės karjeros
pasirinkimo ir planavimo klausimais. Puikiai sekasi įgyvendinti profesinės savanorystės projekto „Kam to reikia?!“ veiklas.
Moksleiviai kasmet pildo ir koreguoja savo karjeros planus, atlieka savęs pažinimo testus, yra supažindinami su įvairių profesijų
galimybėmis mokykloje ir už jos ribų, dalyvauja profesijų mugėse, profesinių mokyklų renginiuose, tėvai pasakoja klasėse apie
savo profesijas. Elektroninis dienynas suteikia didesnę pagalbą mokiniams ir jų tėvams. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog
psichologo veikla mokykloje pakankama, sustiprėjęs  psichologinis mikroklimatas mokykloje, suteikiama pagalba mokiniams
daugiau pažįstant save. Ši veikla ypač susijusi su mokyklos dalyvavimu Lions Quest programoje. Sudaryta darbo grupė, kuri
organizuoja akcijas (pvz., labdaros, senjorų sveikinimo, tolerancijos minėjimo ir pan), kuriomis bendruomenė sėkmingai
įtraukiama į mokyklos gyvenimą. Jau pradinėse klasėse sistemingai vykdomas projektas „Mažieji talentai“, kurio tikslas ne tik
pastebėti išskirtinius mokinio gebėjimus, bet ir pasididžiuoti pasiektais laimėjimais neformaliame ugdyme. 5-10 klasėse vyksta
kasmetinė šventė „Ačiū“, kuri skirta pasidžiaugti mokytojams ir tėvams mokinių pasiekimais ugdymosi procese bei popamokinėjė
veikloje. Mokinių tarybos iniciatyva rengiami įvairūs renginiai, kai kurie iš jų tapo tradiciniais (spalvų savaitė, miego diena,
mokytojų diena, talentų konkursas ir kt.).

Personalo
formavimas ir
organizavimas

Mokykloje dirba  44 mokytojai (2 iš jų – vaiko auginimo atostogose), 3 būrelių vadovai. 12 etatų pedagoginio ir 25 technikinio
personalo. 2 mokytojai turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 13 - vyresniojo mokytojo, 26 - mokytojo metodininko, 3 – eksperto
kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje dirba socialinės pedagogės (1,5etato), psichologė (1etatas), logopedė (1etatas), spec. pedagogė
(0,25 etato), 2 mokytojų padėjėjos (1,5 etato), paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistė, 2 bibliotekininkės (2 etatai).
Pagalbinis personalas: 13 valytojų (8,25 etato), 3 pastatų priežiūros darbininkai (2,5 etato), 3 archyvarai (1etatas), 2 budėtojai (2
etatai), 4 kiemsargiai (2,25 etato) , 1 rūbininkas (1etatas). Išspręsta viena iš pagrindinių problemų ta, jog mokykloje įsteigtas
dienos budėtojo etato, o tai tiesiogiai susiję su saugumu mokykloje (pašaliniai žmonės registruojami žurnale). Darbuotojų kaita
nevyksta. Kasmet iš mokyklos išeina keli mokytojai savo noru arba atleidžiami dėl etatų mažinimo. 2013-2015 metais buvo atleisti
35 darbuotojai. Laisvų darbo vietų būna mažai, tačiau konkurso atrankos būdu atsiranda nauji darbuotojai mokykloje. Personalo
veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, LR Vyriausybės įstatymais, kitais norminiais teisės
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aktais, mokyklos nuostatais ir pareiginėmis instrukcijomis. Veikla planuojama metams ir mėnesiui. Patobulėjęs personalo
informavimas bei įsitraukimas į mokyklos veiklą. Mokytojai lengviau įsitraukia į bendras veiklas, projektus, daugelis pedagogų
dirba kūrybiškai, iniciatyviai,tobulinant savo kompetencijas, besimokantis vieni iš kitų.

Vadovavimas ir
lyderystė

Mokyklai vadovauja direktorė, yra 4 pavaduotojai  ugdymui (2,25 etato) ir 1 pavaduotoja ūkio reikalams. Trys mokyklos vadovai
įgiję II vadybinę kategoriją, du vadybinės kategorijos neturi. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų
taryba, Mokinių taryba ir Metodinė taryba. Mokykloje sukurta ir tobulinama pedagoginės priežiūros sistema, pagrįsta kiekvieno
pedagogo veiklos stebėsena, į(si)vertinimu, patirties sklaida ir bendradarbiavimu. Svarbų vaidmenį atlieka metodinė taryba ir
metodinės grupės. Dėmesys personalui yra pakankamas ir pagarbus, sudaromos palankios sąlygos tobulinti ir kelti savo
kvalifikaciją, mokytis, organizuojami seminarai, administracija aktyviai dalyvauja metodinių grupių posėdžiuose, geranoriškai
dalinasi patirtimi. Jauni specialistai globojami, jiems suteikiamos sąlygos gauti visą reikiamą informaciją. Mokytojų pamokos
stebimos siekiant rasti bendrų sprendimų, kaip dar pagerinti jų darbo kokybę. Mokykloje vyrauja demokratinis valdymo būdas,
sprendimus siekiama priimti susitariant su visa mokyklos bendruomene, stengiamasi įtraukti tėvus, nors ne visi aktyviai domisi
mokyklos veikla. Iniciatyvos ir atsakomybės bei pareigų pasiskirstymas yra aiškus mokyklos bendruomenei. Yra personalo
priežiūros, drausminimo ir skatinimo tvarka, tačiau ją reikia dar tobulinti. Mokyklos vadovai geba suburti iniciatyvias komandas
strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, skatina darbuotojų pasitikėjimą, pozityvumą. Įvairiose srityse yra ryškių, iniciatyvių
mokytojų lyderių. Sektinų pedagoginės praktikos pavyzdžių semiamasi iš kitų mokyklų, socialinių partnerių mieste, šalyje ir
užsienyje.

Finansiniai ištekliai Mokykla finansiškai savarankiška. Direktorius - finansinių išteklių valdytojas. Mokykla finansuojama  savivaldybės biudžeto pagal
asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas  finansuojamas iš Mokinio krepšelio lėšų. Papildomos lėšos gaunamos
iš projektų ir  rėmėjų. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.
2013 m. iš miesto savivaldybės gauta 151762 eurai, MK lėšos – 510340 eurai, iš nuomos gautos lėšos – 5560 eurai. Kreditorinis
įsiskolinimas 73476 eurai (SODRA, komunalinės paslaugos bei kitos išlaidos). 2 proc. 1388 eurai. Iš NMVA  gauta 4400 eurai.
2014 m. iš miesto savivaldybės gauta 254354 eurai,  MK lėšos – 64558 eurai, iš nuomos gautos lėšos – 10094 eurai. 2 procentai –
1245 eurai. Kreditorinis įsiskolinimas 14655 eurai (einami komunaliniai mokesčiai  bei kitos išlaidos).
2015 m. iki lapkričio 1 dienos: iš miesto savivaldybės gauta 156237 eurai,  MK lėšos – 407300 eurai, iš nuomos gautos lėšos –
6603 eurai. Spec. lėšos panaudotos mokyklos remontui, higieninių normų palaikymui,  pastato priežiūrai, kanceliarijos prekės. 2
procentai – 2783 eurai. Kreditorinis įsiskolinimas 48500 eurai (komunaliniai mokesčiai, darbo užmokestis, socialinis draudimas
bei kitos išlaidos).
Lėšos naudojamos materialinės bazės turtinimui ir išlaikymui. Tobulintina lėšų pritraukimo sistema. Daugiau dėmesio skirti
rėmėjų paieškai, nuosekliam darbui su mokinių tėvų komitetu, mokyklos taryba.

Patalpos ir kiti
materialiniai
ištekliai

Mokyklos patalpose atnaujinti 204, 304 kabinetai, naujai įrengtas logopedės kabinetas, atlikti remontai visų aukštų pradinių klasių
korpuso tualetuose, suremontuotos ir išdažytos pirmo aukšto sienos, įrengta rūbinė pradinių klasių mokiniams. 3 kabinetuose
nupirktos naujos multimedijos, mokyklinės kėdės 222 kabinetui ir baldai psichologės kabinetui, medžių dirbtuvėms supirktos
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darbui reikalingos priemonės, įkurtos aktyvios zonos, nupirktos priemonės kūno kultūros pamokoms.  Kabinetai remontuojami
pagal galimybes.
Tobulintina: mokyklos klasių atnaujinimas, bibliotekos modernizavimas, istorijos kampelio atnaujinimas ir pritaikymas
edukacinėms veikloms, materialinės techninės bazės papildymas (modernizuoti klases pagal visas higienos normas). Baigti
koridorių sienų ir lubų dažymo darbus, įsigyti spinteles vaikų daiktams susidėti (tėvų iniciatyva).

3. SSGG analizė:

Stiprybės
 Arti gyvenamosios vietos.
 Stiprūs ir kvalifikuoti pedagogai.
 SEU veikla.
 Projektai, renginiai, konkursai.
 Perspektyvus vadovas.
 Draugiška ir saugi aplinka.

Silpnybės
 Mokinių motyvacija ir drausmė.
 Tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą.
 Mokymo priemonių ir IT trūkumas.
 Vidaus erdvių įrengimas: remontas, spintelės, poilsio zonos.
 Sudėtingo elgesio mokiniai.

Galimybės
 Progimnazija, licėjus.
 Mokinių pritraukimas ir skaičiaus didėjimas.
 Projektai įtraukiant bendruomenę, ypač tėvus.
 Pamokos ir kitos ugdomosios veiklos vadybos tobulinimas,

atsižvelgiant į šiuolaikinius pamokos reikalavimus.
 Formalaus ir neformalaus ugdymo dermė.

Grėsmės/pavojai
 Mokinių mažėjimas mieste ir mokykloje.
 Kitų mokyklų rajone konkurencija.
 Vaikų, augančių socialiai remtinose šeimose didėjimas
 Socialinė rajono aplinka.
 Kai kurių mokinių elgesys.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VIZIJA

Patraukli, kūrybinga, nuolat besimokant tobulėjanti, prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, grindžianti savo veiklą bendruomenės
susitarimais ir mokymusi, užtikrinanti kokybišką, šiuolaikinį ugdymą(si), plečianti bendradarbiavimo tinklus progimnazija.
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V SKYRIUS

MOKYKLOS MISIJA

Socialiai teisingoje aplinkoje teikti mokiniams pradinį ir pagrindinį aukštos kokybės išsilavinimą, kuris padės nuolat tobulinti savo gebėjimus,
padėti pasirinkti tolesnio mokymosi/veiklos kryptį.

VI SKYRIUS

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Saugumas, demokratiškumas, tolerancija, geranoriškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas.
Neužtenka tik žinoti, reikia panaudoti žinias.
Neužtenka tik norėti, reikia veikti.
Saugumas - pamatas saviraiškai.
Mūsų credo:  PASITIKĖJIMAS = PATIKĖJIMAS+TIKĖJIMAS+ TIK ĖJIMAS

VII SKYRIUS

STRATEGINIAI TIKSLAI

A. KLIENTO PERSPEKTYVA
(Susivok)

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA (Organizuok)

1. Plėtoti bendruomenės ryšius kuriant galimybes produktyviai
generuoti ir plėtoti vertingas idėjas ugdymo(si) procese,
formuojant mokyklos kultūrą, įvaizdį.

1. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės, modernizuojant ugdymo turinį,
sudarant sąlygas kiekvieno mokinio socialinės-emocinės raiškos
pažangai.

C. PARAMOS PERSPEKTYVA (Pasitelk) D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA
(Augink)

1. Gerinti įstaigos materialinę bazę, kuriant saugią, modernią ir
higienos normas atitinkančią edukacinę aplinką.

1. Kelti pedagogų kvalifikaciją ir skatinti gerosios patirties sklaidą.
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VIII SKYRIUS

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1 tikslas – Siekti aukštesnės ugdymo kokybės, modernizuojant ugdymo turinį, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio socialinės-emocinės raiškos
pažangai.

Uždaviniai Įgyvendinimo
priemonės

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

Lėšos

1. Parengti ir
įgyvendinti
teminės,
tarpdalykinės
integracijos
programas 5-8
klasėms.

- 5 klasėse vykdomos
teminės integracijos
naudos mokiniams
įvertinimas.
- Darbo grupių
subūrimas rengiant
teminės integracijos
programas 6-8
klasėms.

- Formaliojo ir
neformaliojo ugdymo
turinio priemonių
integravimas.

- Programų naudos,
kokybės, įtakos
mokinių mokymuisi bei
pasiekimams
įvertinimas.

- 5 klasėse
vykdoma teminė
integracija
sistemingai 6
kartus po vieną
savaitę.
- Suburta darbo
grupė, kuri parengė
5 klasių mokiniams
teminės
integracijos
programą.
- Vykdoma
formaliojo ir
neformaliojo
ugdymo integracija
5 klasėse.

- Stebimos veiklos,
fiksuojamos
emocijos,
pasiekimų turinys.

-Atlikti tyrimai padės įvertinti
esamą situaciją kuriant teminės
integracijos programas 6-8
klasėms.
- Darbo grupės modernizuos
ugdymo turinį, remsis
patyriminiu teminiu mokymu.

-Formaliojo ir neformaliojo
ugdymo integravimas didins
mokinių įsiminimo kokybę, turės
įtakos mokinių pasiekimams,
saviraiškai, emocinei-socialinei
brandai.
- Programų integraciniai ryšiai
turės įtakos mokinių
perkeliamųjų kompetencijų
ugdymuisi, stiprės mokinių
mokymosi motyvacija, tikslinga
mokytojų bendradarbiavimo
veikla.

2016 m.

2016-2018 m.

2016-2018 m.

2016-2018 m.

Administracija,
psichologė,
partneriai iš
išorės.
Administracija,
darbo grupė.

Administracija,
psichologė,
partneriai iš
išorės.

Administracija,
psichologė,
partneriai iš
išorės.

Spec.lėšos

Spec.lėšos

Spec.lėšos

Spec.lėšos

2. Įdiegti SEU
ugdymo metodiką
visuose klasių

- Paraiškos teikimas
pradinių klasių
metodikai įgyvendinti.

- Pradinėse klasėse
yra diegiama
„Augu asmenybe“

-Visa mokykla naudosis bendra
SEU metodikos sistema,
pritaikydama atskirus mokykloje

2016-2017
m.

Administracija,
SEU komitetas.
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koncentruose. - Dalyvavimas
mokymuose atnaujinant
metodines
rekomendacijas.

- Esminių, tęstinių
ugdymo principų SEU
metodikoje visuose
klasių koncentruose
atsirinkimas ir
diegimas.
- Bendradarbiavimas
su tėvais, mokiniais,
kitomis mokyklomis
diegiant sėkmingą
patirtį.

sistema (12 metų).
- Visi mokytojai
išklausę bendrąsias
SEU dalis, ugdymo
planavimo etapus.

- 5-8 klasėse
bendri SEU
susitarimai, vyksta
SEU pamokos 5-7
klasėse.
-Veiklą inicijuoja
Lions Quest (SEU)
komitetas

įdiegtus elementus.
- Bus išspręsti probleminiai
klausimai, susitikimai mažose
grupėse duos teigiamų pokyčių
modernizuojant bendrojo
lavinimo ugdymo turinį.
-1-8 klasėse galios bendri SEU
susitarimai.

-Išnaudojamos įvairios
bendradarbiavimo formos:
išvykos į kitas įstaigas, bendros
konferencijos, renginiai, veiklos.

2016-2017
m.

2017-2018
m.

2016-2018
m.

Administracija,
SEU komitetas.

Administracija,
visi mokytojai.

Administracija,
darbo grupė.

1000 EUR
MK lėšos

Spec.lėšos
200 EUR

400 EUR,
MK ir spec.
lėšos.

3. Kurti ir tobulinti
ugdomojo
vertinimo sistemą
pamokoje.

- Dalyvavimas
projektuose,
besimokančių mokyklų
tinkluose tobulinant
pasiekimų, išmokimo
fiksavimo ir matavimo
sistemą.

-Tiriamoji ir kontrolinė
veikla.

- Pradėta mokinio
pažangos ir
pasiekimų
fiksavimo
kiekvieną mėnesį
vertinimo sistema.
Pateikta paraiška
dalyvauti
„Perkeliamųjų
kompetencijų
vertinimas 2020“
projekte.
-Metodinėse
grupėse aptariamos
kuriamos
priemonės sėkmės
ir tobulintinos
pusės.

-Sukurta funkcionali sistema su
tinkamomis priemonėmis
(lentelė).

-Bus įdiegta ugdomoji vertinimo
sistema, kuri padės mokiniams
įgyvendinti mokymosi tikslus, o
tėvams - stebėti ir padėti
mokiniams ugdymosi procese.

2017 m.

2016 m.

2016-2018
m.

Administracija,
visi mokytojai.

D. Ulys,
V.Domatienė,
L.Kurtinienė,
A.Kvederaitienė.

Administracija,
metodinė taryba.

Projektų
lėšos,
Spec.lėšos

Projekto
lėšos

Spec.lėšos
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4. Vykdyti ir tęsti
UNESCO ASPnet
mokyklų
įsipareigojimus.

-Užmegzti nauji ir
tęsiami esami ryšiai su
UNESCO mokyklomis,
socialiniais partneriais.
-Pateikta nauja paraiška
dėl narystės pratęsimo
ASPnet tinkle.

-
Bendradarbiaujame
su trijomis
UNESCO
mokyklomis.
- Mokykla narystės
įsipareigojimus
vykdo
paskutiniuosius –
trečius - metus.

- Veikianti mokyklų
bendradarbiavimo sistema.
Atsiradę dar dveji nauji
partneriai.

-Pratęsta narystė UNESCO
ASPnet mokyklų tinkle.

2016-2017
m. m.

UNESCO darbo
grupė,
Administracija.

2 tikslas – Plėtoti bendruomenės ryšius kuriant galimybes produktyviai generuoti ir plėtoti vertingas idėjas ugdymo(si) procese, formuojant
mokyklos kultūrą, įvaizdį.

Uždaviniai Įgyvendinimo
priemonės

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

Lėšos

1. Plėsti ir aktyvinti
„Tėvų klubo“
veiklą.

- Inicijuojamas veiklos
krypčių numatymas.

- Įtraukiama po 2-3
tėvus iš kiekvienos
klasės.

- Aktyvinamas 2 proc.
lėšų pritraukimas.

- Veikianti, tačiau
pasyvi klubo veikla.
Tėvai ne daug rodo
iniciatyvos. Jie
atlieka pritariamąjį
vaidmenį.

- Veikloje
dalyvauja po 1-2
tėvai iš kiekvienos
klasės.

- Pritraukiama dar
mažai 2 proc.lėšų

- „Tėvų klubo“ nariai paskatins
mokinių tėvus aktyviau domėtis
mokyklos teikiama informacija
apie ugdymo procesą.

- Bus suorganizuotos 2 akcijos, 1
renginys mokyklos
bendruomenei per metus.

- Bus sėkmingai įgyvendintas
darbo grupės parengtas planas
lėšų pritraukimo aktyvinimui,

2017 m.

2016 m.

2016 m.

Administracija,
klasių vadovai.

„Tėvų klubas“,
Administracija.

Darbo grupė.

400 EUR,
spec. ir MK
lėšos

100 EUR,
rėmėjų lėšos
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panaudojimo prioritetų
numatymui, lėšų panaudojimo
viešinimui.
40 proc. tėvų perves 2 proc. lėšas
mokyklai.

2018 m. Direktorė,
„Tėvų klubas“,
Buhalterė.

2. Plėtoti tėvų
savanorystę.

- Pradedamos darbo
grupės parengto
projekto „Tu gali.
Sėkmės istorijos“
(ugdymas karjerai)
pagrindinio ugdymo
koncentre veiklos.

- Tėvų, senelių
dalyvavimas
formaliajame ir
neformaliajame
ugdyme pradinėse
klasėse.

- Sėkmingai
vykdomas socialinis
ugdymo karjerai
projektas „Kam to
reikia?“ su
partneriais iš išorės.
Trūksta tėvų
iniciatyvos.
- Pradinėse klasėse
pavieniai atvejai,
kai tėvai dalyvauja
ugdymo procese
(veda veiklas,
pamokas).

- 1-2 kartus per metus
kiekvienoje 5-10 klasėje tėvai
įvairiomis formomis supažindina
vaikus su savo profesija.

- 2 kartus per metus kiekvienoje
klasėje tėvai, seneliai dalyvauja
formaliajame ir neformaliajame
ugdyme pradinėse klasėse.

2016– 2018
m.

2016– 2018
m.

„Tėvų klubas“,
administracija,
ugdymo
karjerai
koordinatorius.

Pradinių klasių
mokytojų
metodinė
grupė.

100 EUR,
MK lėšos

3. Kurti ir
įgyvendinti tėvų
pedagoginio
psichologinio
švietimo sistemą.

- Mokymus tėvams
veda lektoriai pagal
„Tėvų klubo“
pasiūlytas temas.

- Pagalbos mokiniui
specialistai veda
mokymus pagal SEU
programos temas.

- Atnaujinama aktuali

- Aktyvi pagalbos
specialistų veikla,
dalis tėvų pasyvūs,
dar nepasirengę
priimti pagalbos.
- Yra parengta
medžiaga
mokymams.
Tėvams dalinami
SEU vadovėliai,
organizuojamos
diskusijos.
- Pradėta

- 2-3 mokymai tėvams per
metus.

- Užsiėmimai sistemingi pagal
SEU programą ir poreikį.

2016-2018 m.

2016-2018 m.

2016-2018 m.

Administracija,
pagalbos
mokiniui
specialistai.

Administracija.

Administracija,

300 EUR,
MK lėšos

Spec.lėšos

400 EUR,
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3 tikslas –Gerinti įstaigos materialinę bazę kuriant saugią, modernią ir higienos normas atitinkančią edukacinę aplinką.

Uždaviniai Įgyvendinimo
priemonės

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

Lėšos

1.Užtikrinti saugią
aplinką.

-Išorės stebėjimo
kamerų sutvarkymas,
atnaujinimas.

-8 lauko stebėjimo
kamerų įsigijimas.

-Išorės stebėjimo
kamerų laidai
suskilinėję nuo
aplinkos poveikio,
todėl neveikia
stebėjimo kameros.
Vidaus stebėjimo
kameros veikia.

-Kameros
prijungtos prie
senos sistemos,
pakeitus ją nauja,
gali neveikti
esamos kameros.

-Pakeisti stebėjimų kamerų
laidai, atnaujinta stebėjimo
vaizdo sistema. Užtikrintas
vaikų saugumas, vykdoma
žalingų įpročių prevencija,
materialinio turto apsauga.

2016 m.

2016 m.

Administracija

Administracija

3000 EUR,
Savivaldybės
lėšos

5000 EUR,
spec., rėmėjų
lėšos

2. Gerinti
mokyklos estetinį
vaizdą.

-Mokyklos aplinkos
apželdinimas.

-Aplinka tvarkoma,
tačiau želdiniai
pasenę arba neteikia

-Naujai apželdinta mokyklos
aplinka. Estetiškai sutvarkytas
gėlynas.

2016-2017 m. Administracija 2000 EUR,
spec lėšos

informacija tėvams
lankstinukuose,
stenduose,  dienos
informacinėje
sistemoje.

įgyvendinti TV
dienos informacinė
sistema, stendinė
informacija daugiau
buvo
aktualizuojama
atsižvelgiant į
pradinių klasių
mokinius.

- Informacija  dienos
informacinėje sistemoje
atnaujinama kasdien,
lankstinukuose ir stenduose –
pagal poreikį.

darbo grupė. spec. ir 2
proc. lėšos
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-Mokyklos kiemo
dangos atnaujinimas.

-Teritorijos tvoros
remontas.

-Koridorių ir
kabinetų, sienų, lubų
dažymas.

-Aktų salės scenos
atnaujinimas.

-Valgyklos sienų,
grindų remontas.

- Vidaus patalpų durų

estetinio vaizdo.

-Susidėvėjusi kiemo
danga:
išsijudinusios,
sutrukinėjusios
plytelės, ištrupėję
blokai. Danga
nelygi, duobėta.
Aplinka nėra saugi
vaikščiojimui.

-Suniokota, išardyta
krepšinio aikštelės
tvora.

-Po apšvietimo,
šildymo sistemų
sutvarkymo
nenudažytos
mokyklos vidaus
sienos,lubos.
-Salėje sutvarkytos
ir naujai perdažytos
tik sienos.
-Susudėvėjęs grindų
linoleumas, po
elektros
instaliacijos keitimo
nesutvarkytos,
neperdažytos
sienos.

-Nebus traumų, mokyklą
mokiniai pasieks saugiai,
neapsitaškę (po lietaus).

-Sutvarkyta tvora, nėra žaidimo
metu papildomų trukdžių.

-Estetiškai sutvarkyti koridoriai,
atnaujintos klasės.

-Estetiškai sutvarkyta scena.

-Pakeista grindų danga,
išdažytos sienos.

Pakeistos vidaus patalpų durys

2018 m.

2016 – 2017
m.

2016-2018 m.

2016 m.

2017 m.

2017 m.

Administracija

Administracija

Administracija,
vyr. buhalterė

Administracija,
vyr. buhalterė

Administracija

Administracija

15 000 EUR.
Spec. lėšos

20 000 EUR,
spec. lėšos

7000 EUR,
spec. ir 2
proc. lėšos

1000 EUR,
spec. ir 2
proc. lėšos
2500 EUR,
spec. lėšos

5000 EUR,
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keitimas - Vidaus patalpų
durys
susidėvėjusios,
nesaugios.

spec. lėšos

3. Atnaujinti
edukacines
aplinkas bei įsigyti
naujų ugdymui(si)
reikalingų
priemonių

-Mergaičių
technologijų kabineto
virtuvė atnaujinimas.

-Sporto aikštyno,
stadiono atnaujinimas.

- Mokyklos istorijos
kampelio įrengimas.

-Mokyklos fojė erdvės
tikslingas
apipavidalinimas.

-Nesutvarkytos
sienos,lubos. Seni
virtuvėlės baldai,
įrankiai.
-Sporto aikštynas
buvo atnaujintas,
tačiau susidėvėjo
danga, nestabilūs
krepšinio stovai,
stadiono bėgimo
takelių danga
duobėta, nėra
šuoliaduobių,
susidėvėję futbolo
vartai, senas lauko
inventorius.
-Mokykloje veikė
muziejus mažose
patalpose. Šiuo
metu patalpos
keičiamos muziejų
reorganizuojant į
istorijos kampelį.
-Nudažytos lubos,
sienos. Neišnaudota
visa erdvė.

-Sutvarkyta aplinka, atnaujinti
baldai, įrankiai.

Pakeista aikštyno danga,
atnaujintos lauko priemonės.
Sutvarkytas stadionas.

-Mokyklos istorijos kampelis
bus patraukli vieta
bendruomenės susitikimams,
pamokoms vesti.

-Tinkamai panaudota mokyklos
fojė erdvė.

2016 - 2017
m.

2016 - 2018
m.

2016 m.

2016 m.

Administracija,
L.Motiejūnienė,
V.Kilinienė

Administracija

Administracija,
J.Urbonienė

Administracija
Darbo grupė

2200 EUR,
spec. lėšos, 2
proc.

260000
EUR, spec.
lėšos
ES lėšos,
rėmėjų lėšos

200 EUR,
spec. ir 2
proc.  lėšos

3000 EUR,
Kauno
kolegijos
projektas
mokslo/meno
taikomajai
veiklai
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-IT atnaujinimas.

-Specializuotų kabinetų
aprūpinimas
priemonėmis.

-Tautinių kostiumų
įsigijimas tautinių šokių
kolektyvui.

-Seni kompiuteriai,
trūksta multimedijų.

-Trūksta priemonių
laboratoriniams
darbams atlikti

-Seni rūbai,
neatitinka
tautiniams rūbams
keliamų
reikalavimų.

-Atnaujinta kompiuterinė bazė,
įsigytos 5 multimedijos.

-Pagerės pamokų kokybė,
padidės mokinių mokymosi
motyvacija.

-Šokių kolektyvas „Dainavėlė“
dėvės naujus tautinius rūbus.

2016-2017 m.

2016-2017 m.

2016 m.

Administracija,
D.Ulys

Darbo grupė

Administracija,
S.Pliupelienė

„Idėjos
praktiškai“
150 EUR,
spec. lėšos

5700 EUR
spec.ir 2
proc. lėšos

2000 EUR,
MK, spec. ir
2 proc. lėšos

1500 EUR,
spec. ir 2
proc. lėšos

4.Atnaujinti
mokyklos archyvo
patalpas.

-Mokyklos archyvo
naujų lentynų
įsigijimas.

-Lentynos senos,
trūksta
archyvavimui skirtų
lentynų, dauguma
dokumentų sudėti į
dėžes.

-Tvarkingas mokyklos
dokumentacijos saugojimas.

2016 m. Administracija,
archyvarai

300 EUR,
spec. lėšos
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IX SKYRIUS

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS

(Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.)

1 tikslas –

Planuotas rezultatas
Pasiektas rezultatas Planuoti

finansiniai
ištekliai

Panaudoti
finansiniai

ištekliai

Planuota
įgyvendinti

(data)

Įgyvendinta
(data)Per tarpinį matavimą 2016m. Per tarpinį matavimą 2017m. Per galutinį matavimą 2018m.

Uždavinys 1
Uždavinys 2

Uždavinys 3
Išvada apie pasiektą tikslą(nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arbaišplėsti tam tikrus projektus):

Darbo grupės pirmininkas Auksė Urbonienė

PRITARTA
Dainavos pagrindinės mokyklos
tarybos 2015 m. lapkričio 9 d.
posėdžio protokolu Nr. S-06


