
 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

 
Pasiektas faktinis rezultatas (sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldy-

bės lėšos 

Specialio-

sios lėšos 
Parama 

Kitos lėšos 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1 tikslas – ugdyti mokinio pažangą, asmeninį tobulėjimą, atradimų ir sėkmės pojūtį.  

1 uždavinys          

Plėtoti mokytojų 

ir švietimo 

pagalbos 

specialistų 

profesinį 

tobulėjimą 

stebėti ir vertinti 

mokinio 

asmeninę 

pažangą ir 

pasiekimus.  

 

Asmeninę pažangą 

mokiniai planuoja su 

mokytojo pagalba. 

 

NMPP 6 kl. vidutiniškai 

surinktų taškų dalis  +3,8. 

 

Suorganizuoti 5  

mokymosi renginiai 

pedagogams individualiai 

mokinių pažangai gerinti: 

„Mokinio individualios 

pažangos vertinimas“, 

tyrimo „Mokymosi stilius“ 

rezultatai, sąsiuvinio 

„Auga asmenybė II“ 

pildymo aptarimas, 

„Tarpdalykinės teminės 

integracijos programų 

taikymo galimybių 

ugdymas“, „Ugdymo 

turinio individualizavimas 

ir diferencijavimas. 

 

Tėvų įtraukimo į vaiko 

mokymo(si) sėkmių 

aptarimus įvertis 3,2. 

 

21 proc. 5-8 kl. mokinių, 

padarė individualią 

dalykinę pažangą pagal 

metinius įvertinimus.  
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 NMPP  2 kl. vidutiniškai 

surinktų taškų dalis -2,4, 4 

kl. vidutiniškai surinktų 

taškų dalis proc.-7  

 

Tėvų įtraukimo į vaiko 

mokymo(si) sėkmių 

aptarimus 1-4 kl. įvertis 

3,4.  

Individualių sutarčių 

rengimas individualių 

pokalbių metu 75 proc.(1-4 

kl.) 

       

 Užduotis diferencijuoja 

pagal mokinių poreikius 

90 proc. mokytojų.  

 

7,2 proc. vaikų 

identifikuoti atrenkant 

pagal patobulintą 

metodiką. 1-4 klasių 

mokiniams taikomas 

Ravenas ir WASSI 

intelekto testas, 5-8 kl. 

mokiniai testuojami ir 

atrenkami pagal 5 

pagrindinių ugdomųjų 

dalykų vidurkį.  

 

Ilgalaikes konsultacijas 

lanko 41 proc.  1-4 kl. ir 

41 proc. 5-8 kl. mokinių. 

 

Pagal mokomuosius 

dalykus 5-8 kl.: 

matematika- 25 proc., 

lietuvių k. – 19 proc., 

anglų k. – 6 proc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 800 Eur. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

275 Eur 

 

 70 proc. mokinių 

efektyviai įsivertina savo 

veiklą pamokoje  
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Pravestos 4 atviros 

pamokos parodė, kad 

mokytojai sėkmingai taiko 

mokymosi strategijas 

pamokoje. 

 

Vaikas mokomas planuoti 

savo mokymąsi (įvertis 

2,85.)  

 Ilgos dienos modelyje 

dalyvauja 58,3 proc. 1-4 

kl.  mokinių.  

 

57 proc.1-4 kl. mokinių ir 

67 proc.  5-8 kl. mokinių 

naudojosi trumpalaikėmis 

konsultacijomis. 

 

73 proc. 8 kl. mokinių 

lankė ilgalaikes 

konsultacijas. 

       

 98 proc.  mokytojų taiko 

patobulintą gabumų 

atpažinimo metodiką. 

 

Mokiniai ugdomi pagal 

kiekvieno poreikius ir jo 

stipriąsias puses (įvertis 

3,0).  

 

Vaikas gali pasirinkti 

užduotis pagal savo 

gebėjimus (įvertis 2,85).  

 

       

 Mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai 

aptaria ir analizuoja 

individualios pagalbos 

mokiniams kryptis 

mažiausiai 2 kartus per 

metus, esant poreikiui ir 
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dažniau. 

 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai ir 

tėvai atvirai ir 

konstruktyviai padeda 

vieni kitiems sprendžiant 

mokyklos problemas 

(įvertis 3,0). 

 

Mokiniai savarankiškai ir 

su mokytojo pagalba geba 

įsivertinti mokymosi 

pasiekimus bei spragas, 

analizuoti pasiektus 

rezultatus  

2 uždavinys          

Taikyti 

patyriminį 

ugdymą. 

Gamtos mokslų 

akademiniai rodikliai  

padidėjo 0,15 

 

Laboratorijose pravesta po 

3 pamokas kiekvienoje 1-4 

klasėje (75 proc.).  

       

 Pakoreguoti 5-8 kl. 

integracinių temų planai – 

nurodytos kiekvienos 

temos kryptys, sumažintas 

besikartojančių temų 

skaičius.  

 

Vyksta tarpdalykinė 

projektinė veikla: dailės-

technologijų-gamtos-

fizikos projektas „Žuvys“, 

dailės-užsienio kalbų 

projektas „Kuriame 

kalėdinį sveikinimą“, 
dailės-angų kalbos-

matematikos projektas 

„Geometrinių figūrų 
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komponavimas 

plokštumoje naudojant 

tautinių juostų motyvus“.       
 

Bendras mokyklos 

pažangumas pakilo.  

+0,7 

 

Mokyklos pridėtinė vertė 

standartizuotais taškais 6 

klasėse padidėjo 0,46,   

Sukuriamos pridėtinės 

vertė vidurkis palyginus su 

miesto +47.1 

 Kiekviena klasė vykdo 5-6 

veiklas Dainavos  parke, 

mokyklos kieme, lauko 

klasėse V.Kudirkos 

bibliotekoje, VDU 

Botanikos sode, 

T.Ivanausko Zoologijos 

muziejuje, KPMC, 

Valstybinėje 

filharmonijoje, mokinių 

tėvų darbovietėse.  

       

3 uždavinys          

Plėtoti teminę 

tarpdalykinę 

integraciją. 

Projektinė veikla 7-8 

klasėse: „Aktyviai, 

draugiškai, sveikai“, 

„Kalėdinis sveikinimas“, 

„Technologijų popietė 

profesinėje technikos 

mokykloje“. 

 

Kultūros paso veiklos: 5-6 

įvairios veiklos 1-8 kl. 

mokiniams.  

       

 Po pamokų vyksta klubinė 

veikla: jaunųjų Lietuvos 

istorijos mylėtojų, muzikų, 

geografų, literatūrinių 
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kelionių klubai. 

Mokykloje veikiančius 

būrelius lanko 63 proc. 

mokinių (3,01).  

 

 
Pasiektas faktinis rezultatas (sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldy-

bės lėšos 

Specialio-

sios lėšos 
Parama 

 

Kitos lėšos 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

2 tikslas - formuoti kultūringos ir atviros kaitai progimnazijos nuostatas, stiprinant bendruomenių saugumą. 

1 uždavinys          

Efektyvinti 

progimnazijos 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavi-

mą mokyklos, 

miesto, šalies ir 

tarptautiniu 

mastu.  

  

 

Progimnazija skatina 

mokinius būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo 

kūrėjais (įvertis 3,3)  
 

Mokinių taryba pateikė ir 

organizavo 

7 iniciatyvas: Valentino 

dienos popietė-konkursas 

5-8 kl. mokiniams „Pašok 

su manimi“, „Miego 

diena“ ir „Aktyviosios 

pertraukos“, popietė 

„Formuojam draugišką 

komandą“,  klasių 

valandėlės 1-8 kl. 

mokiniams „Kaip suteikti 

pirmąją pagalbą“, MT 

vykdyta mokinių ir 

mokytojų apklausa „Ačiū“ 

šventei, Draugo dienai 

organizuotos veiklos – 

draugystės apyrankės, 

Dakaro ralis.  
 

Pasidalinta lyderystė 

(įvertis 3,0) 
 

Organizuojamuose 

„Apvaliųjų stalų“ klasių 

tėvų susitikimuose  
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Dalyvavo 68 proc.tėvų.  

 Suorganizuotas susitikimas  

su  Marijampolės mokyklų 

švietimo atstovais dėl 

patirties pasidalinimo 

įgyvendinant SEU 

praktiką.  

 

Dalyvauta ir dalintasi 

patirtimi: 

Visuotinis-metinis 

Lietuvos SEU asociacijos 

narių susirinkimas 

Vilniaus privačioje 

gimnazijoje  SEU 

draugiškoji olimpiada 

„Dramblys“, „Prevencinių 

programų įgyvendinimas 

ugdymo įstaigoje – ką gali 

ir ką turi padaryti 

mokykla“, „Socialinis ir 

emocinis ugdymas 

priešmokykliniame 

amžiuje: patirtis ir 

perspektyvos“. 

 

Projektas „Aš būsiu 

penktokas“ Kauno m.  

pradinių kl. mokiniams ir 

mokytojams.  

Dalyvauta konferencijoje 

„Darnaus vystymosi 

tikslai“ Alytaus Dainavos 

progimnazijoje.  

       

 Suorganizuoti rengininiai 

mikrorajonui (8): 3 

„Kartų valsas“, „Gegužės 

šviesa“, šeimų orientacinės 

varžybos „Pažinkime 

Kauną“, eilėraščių vertimų 
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konkursas, renginiai su 

mikrorajono darželių 

auklėtiniais.  

 

Sėkmingai įgyvendintos 

partnerių iniciatyvos: su 

KPMC - pilotinis projektas 

„Technologijų popietė 

technikos mokykloje“, su 

Lietuvos Šaulių sąjunga – 

pirmosios pagalbos 

įgūdžių formavimas,  

pravesti renginiai, su 

„Sniego gniūžtės“ 

studentais „Liūtų naktis“, 

su RIUKKA „AKTYvistai, 

su šiuolaikinio cirko 

artistais festivalis 

„Cirkuliacija“.  

 

Atliktas tyrimas parodė, 

kad sėkmingai adaptavosi 

82 proc. pirmokų.  

 14 studentų atliko 

praktikas. 

 

Įgyvendinta 1 studentų 

pasiūlyta iniciatyva. 

 

Pasirašyta 1 

bendradarbiavimo sutartis 

su VDU.  

       

 Tėvai prisideda prie 

rengiamų akcijų, renginių 

ruošdami jas: 1-4 kl. tėvai 

įsitraukė 90 proc., 5-8 kl. 

tėvai 70 proc., 

dalyvaudavo akcijose 

renginiuose: 1-4 kl. tėvai 

60 proc., 5-8 kl. tėvai 40 

proc. 
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Tėvų komiteto veiklose 

dalyvavo 50 proc. tėvų. 

Tėvai įsitraukia į ugdymo 

procesą (įvertis (3,2)  

 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai ir 

tėvai atvirai ir 

konstruktyviai padeda 

vieni kitiems sprendžiant 

mokyklos reikalų 

problemas (įvertis (3,0)  

 Suorganizuotos 2 paskaitos 

tėvams:  „Vaikų teisės ir 

pareigos (dalyvaujant VTA 

specialistams), 

„Adaptacija, sėkmė 5-oje 

klasėje“. 

Paruošti 9 stendai, 

informaciniai bukletai: 

„Pagalbos galimybės“, 

„Klasių mikroklimatas“, 

„Saugus internetas“.  

       

 Organizuotos 2 Atvirų 

durų dienos ir 2 Tėvų 

dienos.  

78 % tėvų naudojasi Tamo 

dienynu.  

       

2 uždavinys          

Plėtoti socialinių 

ir prevencinių 

programų 

vykdymą siekiant 

pozityvaus 

mokyklos 

mikroklimato. 

Savanorystės programose 

dalyvauja 11 8 kl. mokinių 

(18,6 proc.) 

Mokyklos kultūros rodiklis 

(standartizuoti taškai)  

+0,19 

Patyčių situacijos rodiklis 

(standartizuoti taškai)  

+0,17, savijautos 

mokykloje rodiklis 

(+0,12). 
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100 proc. 5 – 7 klasių 

mokinių pildo sąsiuvinius 

„Auga asmenybė. II“ ir 

juos naudoja savirefleksijai 

, 

97 proc. aptaria mokslo 

metų pabaigoje ir palygina 

su praėjusiais metais. 

 

3 uždavinys          

Tobulinti ugdymo 

stebėsenos 

sistemingumą, 

pažangos, kokybės 

įsivertinimo 

pagrįstumą.  

 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų planavimo bei 

fiksavimo sistema 

naudojasi 72 proc. mokinių  

 

Suorganizuotos 2 mokinių 

SEU konferencijos apie 

asmeninės pažangos 

matavimo įtaką ir naudą 

asmenybės ūgčiai  

       

 I pusmetį pinigines 

premijas gavo 19 5-8 kl. 

mokinių (8,3 proc.) 

22,4 proc. 5-8 klasių 

mokinių gavo padėkas už 

gerą mokymąsi (51 

mokinys). 

17,3 proc. 1-4 klasių 

mokinių gavo padėkas už 

gerą mokymąsi (52 

mokiniai).  

      950 Eur 

 Kuruojantys vadovai 

stebėjo kiekvieno 

kuruojamo mokytojo 

pamokas 4-5 per metus 

 

Stebėtų pamokų 

aptarimuose dalyvavo 

mokytojų dalis 98 proc.  

       

 Mentorių kursus baigė 1 

mokytoja. 
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 Stebėjimo protokolus pildo 

mokytojai 95 % mokytojų. 

       

  Suorganizuota 1„Apskrito 

stalo“ diskusija, vyko 

psichikos sveikatos 

stiprinimo programa (12 

susitikimų) . 

 

 4 kartus buvo viešai 

 pristatytos švietimo 

pagalbos galimybės 

progimnazijoje ir Kauno 

mieste: „Pagalbos mugė“, 

lankstinukai- 2 kartus Tėvų 

d. metu, parengtas stendas, 

informacija nuolat 

siunčiama per TAMO 

 

Suorganizuotos 2 

paskaitos-diskusijos su 

VTA „Vaiko teisės ir 

pareigos„ su Visuomenės 

sveikatos biuro atstovais  

„Sveikos gyvensenos 

principai“   

       

4 uždavinys          

Pasirengti dirbti 

besikeičiančiomis 

mokyklos veiklos 

sąlygomis. 

3D klase naudojasi 32 

proc. mokytojų.  

Išmaniąja klase naudojasi 

70 proc. mokytojų. 

Konferencijų klase 

naudojasi 5 proc. 

mokytojų.  

       

  Įgyvenami respublikiniai 

projektai: „Informatika 

pradiniame ugdyme“, 

„Lyderių laikas 3“, 

„Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“, 

„Mokslo ir sporto sintezė“. 
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Įgyvendinami tarptautiniai 

projektai:  

eTwinning projektas 

"Journey of postcards", 

„Kalėdinių žaisliukų 

mainai“, knygų skirtukų 

projektas "Bookmark 

Exchange project". 

Dalyvavimas miesto 

projektuose: „Kūryba iš 

mano rankų“, „Saulės 

spindulėlis“, „Vaikai 

keičia pasaulį“, „Vaikas – 

mokykla – šeima“, 

„Kalėdos – Kalėdos“, 

„Gyvenu Lietuvoje“.  

 Konkursuose, olimpiadose 

dalyvavo 34% 1-8 kl. 

mokinių.  

Asmeninių pasiekimų 

galerijoje savo pasiekimus 

per metus eksponavo 5 

mokiniai.  

       

 Suorganizuoti 7 

bendruomenę telkiantys 

renginiai: „Kartų 

valsas“,“Gegužės šviesa“, 

„Pyragų diena“, Advento 

laukimo šventė, Šeimų 

pavasarinė sporto šventė, 

Užgavėnės, „Vaikystės 

spalvos“, skirta Vaikų 

gynimo dienai. 
 

Mokinių ir mokytojų 

santykiai grindžiami 

pagarba ir 

bendradarbiavimu, 

mokiniai jaučiasi 

bendruomenės dalimi, 

dalyvauja renginiuose 
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(įvertis 3,1)  

 

Mokinių veiklos yra 

skelbiamos viešai (įvertis 

3,5)  

 

 

 
Pasiektas faktinis rezultatas (sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldy-

bės lėšos 

Specialio-

sios lėšos 
Parama 

 

Kitos lėšos 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

3 tikslas – modernizuoti ugdymo turinio procesą. 

 
 

1 uždavinys          

Aprūpinti 

kabinetus ir 

kitas mokyklos 

erdves 

kompiuterine 

įranga su nuolat 

atnaujinamomis 

mokomosiomis 

programomis ir 

mokymo 

priemonių baze.  

 

90 proc. įrengta konferencijų 

salė (322 kab.).  

 

Kompiuterinė įranga su 

atnaujintomis 

mokomosiomis 

programomis 30 proc. 

 

 90 proc. įkurta interaktyvių 

technologijų „Kubų klasė”.  

    

 

 

 

 

 

 

 

5000 Eur 

1977 Eur 

 

 

400 Eur 

1023 Eur  

 Laboratorijos 

pritaikomumas: 1-4 kl. 90 

proc. , 5-8 kl. – 40 proc. nuo 

2020 m. 

 

Įsigyta kompiuterių 16 vnt. 

  

Įsigyta projektorių  

2 vnt.  

 

Atnaujintos mokymosi 

programos  30 proc.  

  2342 Eur 166 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6930 Eur 

 

 

726 Eur 

 

 

350 Eur 

 

 

2 uždavinys          

Atnaujinti 

progimnazijos 

Aikštynas  ir stadionas 

neįrengti 
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erdves.  Sporto salės atnaujinimo 

darbai 10 proc. 

 

90 proc. įrengta Lauko klasė  

 

Kiemo danga neatnaujinta.  

 

 Atlikti remontai 4 

kabinetuose. 

 

Pakeisti baldai  5 

kabinetuose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200 Eur 

600 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 Eur 

 

 

 

 

8700 Eur 

 

 

 

4500 Eur 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
 

 


