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Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro strateginis planas 2019-2021 metams parengtas vykdant Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme numatytą pareigą ir siekiant sutelkti mokyklos bendruomenę kurti draugišką, pokyčiams ir naujovėms atvirą, puoselėjančią savo tradicijas ir 

kultūrą, kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą teikiančią mokyklą.  

Rengiant mokyklos strateginį planą remtasi Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano tikslais, Valstybine švietimo 

2013-2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamais uždaviniais švietimui, Geros mokyklos koncepcija, mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos siūlymais bei rekomendacijomis. Kuriant strategiją vadovautasi 

mokyklos nuostatais, bendradarbiavimo sutartimis su partneriais ir kitais dokumentais. 

Lietuvos Respublikos Valstybinėje švietimo strategijoje 2013-2022 metams teigiama, kad siekiama, jog „...mokykla drauge su tėvais ugdytų 

kūrybiškus žmones, asmenybes [...], norinčias siekti naujų žinių ir tobulėti, gebančias prisiimti atsakomybę už save bei valstybę.“ Kauno miesto 

„Sumanios ir pilietiškos visuomenės programoje“ numatytas ilgalaikis prioritetas — Kaunas — tvarus ir pilietiškas miestas, pažangaus verslo ir 

inovacijų lyderis, modernios ir įtraukiančios kultūros centras, besimokančių ir laimingų žmonių namai“.  Šie iššūkiai  kelia didelius reikalavimus 

mokytojų kvalifikacijai ir formuoja  naują požiūrį į ugdymo procesą. Atsižvelgiant į šiuos uždavinius, mokykloje daug dėmesio skiriama informacinių 

technologijų diegimui ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui šioje ir įtraukiojo ugdymo srityse. Nuolat yra gerinama mokyklos IKT bazė. 2017 m. buvo 

įsigytos šios priemonės: iMO kubai — interaktyvūs ir dinaminio sėdėjimo, interaktyvios grindys, planšetinių kompiuterių klasė. Dalyvaudami 

tarptautiniame projekte „ATS2020“ gavome 5 nešiojamus kompiuterius, 2018 m. dalyvaujame  nacionaliniame  projekte  „IKT pradiniame ugdyme“ 
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— gavome 10 nešiojamų kompiuterių.  ESFA projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0046  sudarė galimybę iš bendrai finansuojamų lėšų įsigyti  3D 

klasę, joje gali dirbti 26 mokiniai. Pastarasis projektas atsižvelgdamas į Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. uždavinį: „stimuliuoti nuolatinį 

pozityvios patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp dėstytojų bei formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojų“ organizavo 3 susitikimus, kuriuose 

projekte dalyvaujančios mokyklos dalijosi gerąja patirtimi. Gerosios sklaidos rezultatas — 80% mokytojų išmoko naudotis kompiuterinėmis 

programomis ir jas taiko savo pamokose: Kahoot, Quiver, QR kodas, Quizizz, LearningApps.org, Ostragon Animal 4D, Zygotebody, interaktyvus 

Power Point, Classroomscreen.  

Kūrybiniams, kognityviniams (lavinančioms pažinimo funkcijas, mokančioms mąstymo ir mokymosi strategijų)  mokinių gebėjimams ugdyti  

nupirktos inovatyvios ugdymo priemonės: 24 Dash ir Dot robotai (mokytis programavimo pradmenų pradinių klasių mokiniams), trys robotikos 

rinkiniai (mokytis robotikos vyresnių klasių mokiniams, padėti jiems įgyti inžinerinių žinių), NEULOG laboratorija gamtos mokslų bandymams bei 

 „Panda Multi-Se“  laboratorija su galimybe demonstruoti 21 bandymą pradinių klasių mokiniams,  LaQ konstruktoriai (lavinti rankų judesius bei 

vaizduotę ir loginį mąstymą).  

Įgyvendinat trečiąjį Švietimo strategijos tikslą „[...] išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius“ bei  trečiąjį 

Kauno miesto Sumanios ir pilietiškos  visuomenės programos uždavinį: užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą — 2017-2018  metais 

buvo laimėti du projektai: nacionalinis — „Informatika pradiniame ugdyme“ ir Erasmus +  — „Įtraukiojo ugdymo link“. Projektai skirti mokytojų 

kompetencijų tobulinimui naudojant informacines technologijas pamokose bei kompetencijų gilinimui dirbant  su specialiųjų poreikių mokiniais,  

mokyti mokytojus suteikti vienodas galimybes įvairių poreikių mokiniams ugdytis pagal savo poreikius ir gebėjimus. Siekiant mažinti patyčių tarp 

mokinių 2018 metų pavasarį mokyklos mokytojai mokėsi dirbti su prevencinėmis LIONS QUEST programomis „Laikas kartu“ ir  „Paauglystės 

kryžkelės“. 2018-2019 m.m. šios  programos įgyvendinamos mokykloje. Abi programos ugdo mokinių vertybines nuostatas šeimos vertybių 

puoselėjimui, sveiko gyvenimo būdo ir elgsenos įtvirtinimui. 

Įgyvendinant valstybinės švietimo strategijos antrojo tikslo uždavinį:  „visais švietimo lygiais įvesti kriterinį kaupiamąjį vertinimą kaip 

besimokančio pasiekimų savikontrolės būdą“, mokykloje funkcionuoja kaupiamojo vertinimo sistema. Vieną kartą per mėnesį mokiniai gali sukaupti 

10 balų už įvairias pamokose atliekamas veiklas: priemonių turėjimas pamokoje, lankomumas, namų darbų atlikimas, aktyvumas pamokoje, mokinio 

drausmė. Tai motyvuoja mokinius lankyti pamokas, atlikti skiriamas užduotis, aktyviai dalyvauti pamokoje. Kaupiamasis vertinimas — tai vienas iš 

įrankių mokinių savianalizei. 

Siekiant įgyvendinti trečiąjį Švietimo strategijos tikslo uždavinį — įtraukti į švietimą alternatyvių mokymosi galimybių — mokykloje 

vykdomos muziejų dienos, lankant edukacines programas muziejuose Kaune ir  Lietuvoje, lankomi Kauno senamiesčio kultūriniai ir architektūriniai  

objektai, vykdomos pamokos gamtoje: Panemunės šile ir Nemuno pakrantėse. Įgyvendinat projektą „Lietuvos piliakalniai“, skirtą piliakalnių metams, 

buvo  aplankyti ir aprašyti  Lietuvos ir  Kauno miesto  piliakalniai. Siekiant supažindinti mokinius su karjeros galimybėmis, bendradarbiaujama su 

Kauno miesto Darbo birža, vyksta ekskursijos-pamokos į tėvų darbovietes, lankomasi įvairių institucijų skelbiamose „Karjeros dienose“, sveikos 

gyvensenos dienos, kai mokiniai skaito pranešimus vieni kitiems. 
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 

 
 (Pateikiamas įstaigos kontekstas, pristatant įgyvendinamas programas; poreikių tenkinimą; išryškinami pagrindiniai veiklos rezultatai, ypač atkreipiant dėmesį į ugdymo kokybę 

ir ugdytinių pasiekimus, jų padarytą pažangą per 2016-2018 m.) 

 

Vienas iš švietimo plėtros uždavinių — padidinti socialinį visuomenės saugumą. Mokyklos socialinis kontekstas yra sudėtingas. Šančiai 

sovietmečiu buvo pramoninis Kauno rajonas. Po nepriklausomybės atkūrimo dauguma jo įmonių užsidarė. Išaugo bedarbių skaičius, o vėliau — 

emigracija. Šis faktorius palietė ir Šančių mokyklos mokinių tėvus, atsiliepė šeimų socialinei padėčiai ir mikrorajono demografiniams rodikliams.  

2015-2016 m.m. mokykloje socialiai remtinų šeimų mokinių buvo 80, be tėvų globos likusių — 8. 2016-2017 m.m. tokių šeimų vaikų skaičius išaugo 

iki 107 (tai sudarė 30,7% visų besimokančių), o be tėvų globos likusių — iki 19. Rizikos grupės mokinių skaičius išaugo nuo 10 vaikų 2015-2106 

m.m. iki 30 mokinių 2016-2017 m.m. Tai žymus pokytis — 66,6 % padidėjimas. Tokie statistiniai duomenys rodo, kad mokyklos mokinių socialinė 

aplinka yra sudėtinga. Situacija pasikeitė 2018 metų rudenį, kai buvo panaikinti Panemunės vaikų globos namai. Oficiali globa 2018 m. rudenį skirta 

13 mokinių ir tai sudaro 4,5% visų besimokančių. 2018-2019 m.m. mokykloje yra 59 mokiniai iš daugiavaikių šeimų, su elgesio problemomis 

susiduria 36 ugdytiniai, nemokamą maitinimą gauna 51 vaikas.  2017-2018 m.m. mokykloje buvo 294 (89% visų besimokančių) mokiniai, kuriuos 

galime įvardinti kaip gyvenančius sudėtingomis sąlygomis, iš socialiai jautrių šeimų, o 2018-2019 m.m. tokių šeimų procentas išaugo iki 94 proc. 

punktų. Todėl mokykla ieško įvairių ugdymo formų ne tik pamokose, bet ir popamokinėje veikloje: įsteigta pailgintos dienos mokykla, kad vaikai 

turėtų galimybę paruošti namų darbus, aktyviai pailsėti, tobulinti savo kompetencijas IKT srityje, nes nemaža dalis jų neturi namuose internetinio 

ryšio. Pailgintos dienos mokykloje visų klasių mokiniams yra teikiamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos ne tik spragoms užpildyti, bet ir 

gabumams ugdyti.  

Mokykloje kasmet rengiami pagalbos mokiniui planai, kuriuose numatomos dalykų mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, 

Vaiko gerovės komisijos ir administracijos veiklos. 2018 m. teikti mokiniams akademinę pagalbą pasidarė paprasčiau, nes etatinio darbo užmokesčio 

įvedimas leido apmokėti mokytojams už teikiamas įvairių mokomųjų dalykų  konsultacijas. Ypatingas dėmesys yra skiriamas skaitymo įgūdžių 

ugdymui, nes šis gebėjimas yra reikalingas įvairių dalykų pamokose, suprasti pateiktam turiniui, atlikti jo analizę ir gebėti padaryti išvadas.  Todėl 

kiekvieno dalyko mokytojas turi gebėti taikyti skaitymo strategijas — raktinių žodžių išskyrimą, pagrindinės minties formulavimą, grafinių tvarkyklių 

naudojimą ir pan. Šis tikslas atitinka ir šalies, ir miesto siekį — gerinti mokinių skaitymo gebėjimus PISA tyrime. 

PUPP duomenų analizė rodo, kad pablogėjo 2017 metais matematikos kokybės pasiekimai nuo 6,24 proc. punktų 2016 metais iki 5,52 

proc. punktų (sumažėjimas 0,72 proc. punkto) 2017 metais. Manome, kad įtakos tam galėjo turėti ir sumažėjęs mokinių skaičius (20 mokinių mažiau 

2017 m.),  ir prastesni mokslo metų baigimo rezultatai, didelis praleistų pamokų skaičius.  Analogišką situaciją matome ir analizuodami lietuvių kalbos 
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rezultatus. 2017 metais kokybės vidurkis — 6,1, o buvo — 6,32, nors sumažėjimas ir nežymus (0,22 procentinio punkto), tačiau lyginant su 

pagrindinių ir daugiafunkcių centrų vidurkiu, išlaikytas aukštesnis kokybės procentas, atitinkamai — 6,1 ir 5,9 procentinio punkto. Situacijos analizė 

2017 m. ir 2018 m. pagerėjimo nerodo. 2017 metais lietuvių kalbos metinio įvertinimo kokybė — 32 proc., o PUPP rezultatų — 41 proc. 2018 metais 

lietuvių kalbos  metinių įvertinimų kokybė 17 proc. o PUPP —  32 proc. Kokybės rezultatai žemesni nei 2017 metais. PUPP kokybės rodiklis krito 9 

procentiniais punktais, o metiniai įvertinimai — 15 procentinių punktų. Panaši situacija stebima ir matematikos mokomajame dalyke. 2018 metais 

kokybės rodiklis krito tiek metinių įvertinimų, tiek PUPP rezultatų. PUPP rodiklis krito 36 proc. punktais, o metiniai įvertinimai — 1 proc. punktu.  

2018 m. turint tokį žemą matematikos metinių įvertinimų kokybės rodiklį — 26 proc., sunku tikėtis aukštesnių PUPP rezultatų, o jeigu atkreipsime 

dėmesį į mokyklos socialinį kontekstą — socialiai jautrių šeimų  2017 metais mokykloje buvo  89 proc. vaikų, o 2018 metais šis rodiklis pakilo iki 94 

proc. punktų. Manome, kad galime daryti prielaidą, jog daliai šių šeimų vaikų yra sudėtingos sąlygos namų darbams atlikti, pasiruošti patikroms. 

Mokykla šiems mokiniams ateina į pagalbą rengdama konsultacijas, sudarydama sąlygas atlikti namų bei projektinius darbus mokykloje.  2018 metų 

Kauno miesto pagrindinių mokyklų ir daugiafunkcių centrų PUPP matematikos kokybės vidurkis 4,15, mūsų mokyklos — 4,55; lietuvių kalbos 

atitinkamai 5,8 ir 5,94. Šis rodiklis rodo, kad lyginant mokyklą su analogiškomis mokyklomis, padėtis nėra tokia kritiška. Tikimės, kad inovatyvūs 

mokymo metodai ir inovatyvios ugdymo priemonės pamokose, motyvuos mūsų mokinius siekti aukštesnių rezultatų  ir išsikelti sau ambicingus tikslus. 

Ketvirtų klasių pasiekimų patikrinimo testų rezultatai rodo, kad 2016-2017 mokslo metais visų mokomųjų dalykų pasiekimai yra aukštesni, lyginat 

su 2015-2016 mokslo metų mokinių pasiekimais. 2017 m. matematikos pagrindinio lygmens mokinių proc. buvo 86,4, aukštesniojo — 13,6. 2018 m. 

atitinkamai 87,5, o aukštesniojo — 0,0 proc., patenkinamo lygmens 12,5 proc. Matome pasiekimų nuosmukį, tačiau turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad 

2018 m. ketvirtoje klasėje mokėsi 8 specialiųjų poreikių mokiniai (50%), iš kurių vienas buvo labai didelių specialiųjų poreikių vaikas. 

Šeštų klasių lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimo testų rezultatai pagerėjo tiek skaitymo, tiek rašymo veiklose: skaityme aukštesniojo lygmens 

mokinių procentas padidėjo 22, 4 procentiniais punktais, rašyme 3,2 procentiniais punktais. 2018 m. skaitymo pagrindinio lygmens mokinių skaičius 

padidėjo nuo 55 proc. 2017 m. iki 75 proc. 2018 m. Tačiau sumažėjo aukštesniojo lygmens atitinkamai nuo 40 proc. punktų iki 22,5 proc. Rašymo 

pasiekimai pagrindinio lygmens 2018 m. padidėjo nuo 43,6 proc. (2017 m.) iki 51,4 proc. (2018 m.). 

Šeštų klasių matematikos pasiekimų patikrinimo testų pasiekimai aukštesniojo lygmens sumažėjo 2017 metais 1,7 proc. punktais, o pagrindinio 

lygmens — 4,4 procentinio  punkto. 2018 m. sumažėjo pagrindinį lygmenį pasiekusių mokinių procentas nuo 76,2 proc. iki 65 proc. tačiau išaugo 

aukštesnįjį lygį pasiekusių procentas: nuo 4,8 iki 10 procentų 2018 metais.  

Lyginant mokyklos šeštokų pasiekimus urbanizacijos požiūriu, tai matematikos vidurkis 47,0 procentai, didmiesčius lenkia 0,2  procentiniais 

punktais. Skaitymo vidurkis 68,1 ir aplenkia visas vietoves, o didmiesčius — 10,4 procentiniais punktais. Rašymo pasiekimai taip pat geresni už 

didmiesčių 7,0 procentinio punkto. 

Aštuntų klasių pasiekimų patikrinimo testų duomenys rodo, kad 2017m. sumažėjo patenkinamą lygmenį pasiekusių mokinių procentas 22 

procentiniais punktais, padidėjo 26,1 procentiniu punktu pagrindinį lygį pasiekusių mokinių ir atsirado mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį (4,3 proc.). 

2018 metais matematikos pasiekusių aukštesnįjį lygį mokinių procentas krito nuo 51,1 iki 13,9, t.y. 7,2 procentiniais punktais, tačiau išaugo procentas 
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mokinių pasiekusių aukštesnįjį lygį nuo 4,3 iki 12,2, t.y. 7,9 procentiniais punktais. Tačiau skaitymo pasiekimai tiek pagrindinio lygmens, tiek 

aukštesniojo krito atitinkamai nuo 38,2 iki 28,2, t.y. 10,1 procentiniu punktu pagrindinio lygmens, aukštesniojo – nuo 19,1 iki 17,9. T.y. 1,2 

procentinio punkto 2018 metais. Rašymo pasiekimai pagrindinio lygmens išaugo nuo 58,7 iki 87,8 procentų ir pokytis — 29,1 procentinio punkto 

didesnis. Tačiau sumažėjo aukštesniojo lygį pasiekusių mokinių procentas nuo 10,9 iki 2,4 procento 2018 metais. 

2017 m. gamtos mokslų duomenų analizė rodo, kad sumažėjo 8,9 procentiniais punktais patenkinamo lygmens ir išaugo 31,4 procentiniais punktais 

mokinių pasiekusių aukštesnįjį lygį. 2018 m. pagrindinį lygmenį pasiekusių mokinių skaičius sumažėjo 1,4 procentais, o aukštesnįjį — 20,3 procentais. 

Gamtos mokslų mokytojai turėtų didesnį dėmesį skirti užduotims, susijusioms su medžiagomis ir jų kitimais. 

Socialinių mokslų mokinių pasiekimai pagrindinio lygmens išaugo 8 procentiniais punktais, tačiau žymiai krito procentas mokinių pasiekusių 

aukštesnįjį lygį: nuo 37,5 iki 2,6, t.y.34,9 procentiniais punktais. 

Aštuntų klasių mokinių pasiekimai urbanizacijos požiūriu nėra prasti. Matematikos vidurkis 45,1 ir nuo didmiesčių atsiliekame 3,3 procentiniais 

punktais, skaitymo — 59,5 ir didmiesčius lenkiame 1,4 procentiniais punktais. Rašymo pasiekimų vidurkis yra 58,5 ir didmiesčius lenkiame 15 

procentinių punktų. Gamtos mokslų vidurkis 51,5, o didmiesčių — 50,7, taigi mokyklos 0,8 procentiniais punktais didesnis. Tačiau socialinių mokslų 

pasiekimai yra prastesni ir už didmiesčių, ir progimnazijų bei gimnazijų. Mokyklos vidurkis 47,4, kai tuo tarpu didmiesčių 52,8, t.y. 5,4 procentiniais 

punktais mažesnis, progimnazijų 47,7, t.y. 03 procentiniais punktais mažesnis, o gimnazijų — 48,5, 1,1 procentiniu punktu mažesnis. Tai rodo, kad 

socialinių mokslų mokytojai turėtų atkreipti didesnį dėmesį į kognityvinių gebėjimų grupes bei veiklos sritis, kuriose jos pritaikomos. 

Mokykla, tenkindama mokinių ugdymosi poreikius, nuo 2018 m. rudens sudarė galimybę lankyti visų mokomųjų dalykų konsultacijas, įkūrė 

mokomųjų dalykų klubus, kuriuose galima išsiaiškinti ne tik nesuprastą medžiagą bei tobulinti įgūdžius, bet ir gilinti savo gebėjimus, kelti dalykines 

kompetencijas. Taip pat veikia pailgintos dienos mokykla, kurioje galima atlikti namų darbus, konsultuotis su mokytojais. Vaiko gerovės komisija 

padeda įgyvendinti vaiko teises ir jo poreikius atitinkantį ugdymą, rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina 

teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus. 

Siekiant užtikrinti bendruomenės saugumą ir mažinti patyčių, smurto, alkoholio ir tabako vartojimą nuo 2018-2019 m.m. mokykla vykdo LIONS 

QUEST prevencines programas „Laikas kartu“ (pradinių klasių mokiniams) ir „ Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasių mokiniams. 

Programa „Laikas kartu“ tai  įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, 

padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa „Laikas kartu“ orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad 

ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programa siekiama 

įtraukti į ugdymo procesą tėvus ir kitus bendruomenės narius, kurti gerą mokyklinę aplinką, sudaryti sąlygas profesiniam mokytojų tobulėjimui. 

Įgyvendinant programą ugdomos mokinių kompetencijos ir įgūdžiai: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, atsakomybė, gebėjimas priimti sprendimus, dėkingumas šeimai, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, santykių 

stiprinimas, gebėjimas išsikelti tikslus. 
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Programa „Paauglystės kryžkelės“ – taip pat įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti 

gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos 

personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio 

ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi. Klasių vadovai 

kiekvieną savaitę veda užsiėmimus auklėtiniams pagal šią programą. 

Mokyklos mikroklimatas grindžiamas pagarbos ir pasitikėjimo principu, kuriamos saugios aplinkos. Bendromis Vaiko gerovės komisijos ir 

mokyklos bendruomenės pastangomis kuriama pakantumo ir pagalbos mokiniui kultūra. 

Mokyklos vertybių sistema atsispindi jos veikloje ir išorinėje kultūroje. Mokyklos bendruomenė siekia aukštos renginių organizavimo ir 

vedimo kultūros. Veikiantys neformaliojo švietimo būreliai plėtoja mokyklos tradicijas ir kultūrą, tenkina visų amžiaus tarpsnių vaikų saviraiškos 

poreikius ir galimybes, padeda socializuotis visuomenėje. Neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja apie 80% mokinių. 

 Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ iškelta sumanios Lietuvos vizija. Todėl visai Lietuvos bendruomenei, taigi, ir mūsų 

mokyklai, iškelta užduotis tapti nuolat besimokančia bendruomene, atvira kaitai ir kūrybiškumui. Mokykloje nuo 2018 metų daug dėmesio skiriama 

inovatyvioms ugdymo priemonėms, kurios vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo 

procesui.  Didėjantis mokyklos bendruomenės kompiuterinis raštingumas sudaro prielaidas pereiti prie kokybiškai naujos vadybos. Mokykloje įdiegtas 

ir veikia elektroninis TAMO dienynas, tobulinamas įstaigos tinklalapis, mokykla turi savo puslapį socialiniame tinkle Facebooc. Kiekvienais metais 

atnaujinama mokyklos kompiuterinė įranga. Dalyvaudama tarptautiniame projekte „ATS2020“ mokykla įsigijo 5 nešiojamus kompiuterius, 

nacionaliniame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ — 10 nešiojamų kompiuterių. Visi mokyklos kabinetai kompiuterizuoti su prieiga prie 

interneto, mokykloje veikia belaidis internetinis ryšys.  

  

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 
(Pateikiamos įstaigos veiklos ir valdymo išteklių analizės: atliekamas bendras situacijos įvertinimas.) 

 

Mokyklos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės, mokinių ir klasių komplektų skaičiaus. Nuo 2015-2016 m.m. mokinių 

skaičius mokykloje mažėja, todėl trūksta mokinio krepšelio lėšų mokytojų atlyginimams. Ugdymo planas įgyvendinamas skiriant klasėms minimalų 

pamokų skaičių, nedalijant klasių į grupes, o dorinio ugdymo pamokose sudaromos dviejų klasių grupės. Tačiau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., įvedus 

etatinį apmokėjimą ir pasikeitus mokytojų darbo apmokėjimo sistemai, „trečiojo krepšelio“, skirto bendruomenės veikloms atsiradimas, sudarė 

galimybę tenkinti mokinių poreikius dalykinių klubų veiklos pagrindu.   Tikimės, kad šis pokytis turės įtakos mokinių pasiekimų gerinimui. Lėšų 

trūkumas jaučiamas mokytojų kvalifikacijai kelti, tačiau tai kompensuojame dalyvaudami projektuose, kurių tikslas — kelti mokytojų kompetencijas 

IKT srityje: ESFA projektas „Modernios technologijos švietimui“ ir nacionalinis projektas „Mokymosi aplinkos“. Projektai išskirtiniai tuo, kad juose 
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mokėsi visi mokyklos mokytojai. Pedagogai tobulina savo kompetencijas su motyvacijos stokojančiais bei specialiųjų poreikių turinčiais vaikais 

Erasmus+ projekte „Įtraukiojo ugdymo link“.  

Valstybės ir savivaldybės lėšų nepakanka edukacinėms vidaus aplinkoms kurti, šventėms ir renginiams organizuoti, mokyklos remonto 

darbams atlikti. Iš dalies lėšų trūksta informacinėms kompiuterinėms technologijoms diegti ir naudoti, mokymo priemonėms įsigyti. Tam tikslui 

naudojamos 2% mokėtojų ir spec. lėšos.  

Atlikta mokyklos pastato renovacija, pakeista šildymo sistema, sutvarkytas įvažiavimas į mokyklą ir kiemą, plytelėmis iškloti pėsčiųjų 

takai, pastatyti poilsio suoliukai. Tačiau avarinės būklės yra vandentiekio ir kanalizacijos sistemos. Reikalingas kapitalinis mokinių rūbinių, koridorių 

ir laiptinių remontas. Būtina keisti mokomųjų kabinetų duris, kurios nekeistos nuo mokyklos pastatymo 1968 metais. 

 

IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

• Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

• Inovatyvios ugdymo priemonės ir mokytojų gebėjimas jas 

taikyti ugdymo procese. 

• Kuriamos edukacinės mokymosi aplinkos, stiprinama mokinių 

motyvacija. 

• Kasmet turtinama materialinė bazė, atsižvelgiant į technologijų 

krypties ugdymo proceso diegimą. 

Silpnybės 

• Dalis mokytojų nespėja su nuolatine technologijų kaita, todėl 

jaučiasi nesaugūs. 

• Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

• Mokinių tėvų įtraukimas į mokyklos veiklos tobulinimo procesus. 

• Nepakankamai efektyvi gabių vaikų ugdymo sistema. 

Galimybės 

• Plėtoti bendradarbiavimo kultūrą su mokinių tėvais ir Šančių 

bendruomene. 

• Stabilizuoti mokinių skaičiaus mažėjimą ir siekti jo augimo. 

• Stabilizuoti mokinių pasiekimus ir siekti jų augimo. 

• Kurti mokymosi motyvaciją skatinančią mokinių kultūrą. 

• Gerinti ugdymo kokybę, naudojant inovatyvias ugdymo 

priemones. 

Grėsmės/pavojai 

• Akademinis ugdymo proceso organizavimas, o ne orientaciją į 

mokymą mokytis, žinių praktinį taikymą ir integraciją su kitais 

mokomaisiais dalykais. 

• Nuolatinė technologijų kaita gali kelti mokytojų, nespėjančių žengti 

su naujovėmis, nepasitenkinimą.  

• Gali nepavykti stabilizuoti mažėjančio mokinių skaičiaus.  

• Finansiniai įsiskolinimai dėl mažėjančio mokinių skaičiaus. 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 
(Pateikiamas įstaigos bendruomenės sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas apie tai, kokia organizacija bus, kodėl, kur ir kaip veiks ateityje.) 

 

 Aukštos kultūros, inovatyvių technologijų mokykla, teikianti ikimokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, orientuota į prigimtinių 

galių atskleidimą, individualių gebėjimų ugdymą ir pilietiškumo puoselėjimą. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 
(Pateikiama glausta informacija apie tai, kokia yra įstaigos paskirtis ir kokį veiklos rezultatą ji siekia gauti.) 

 

 Mokinio ruošimas gyvenimui: 

• Suteikti galimybę vaikui gauti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdymo procese naudojant inovatyvias technologijas; 

• Padėti kiekvienam vaikui ugdyti savo gebėjimus formalioje ir neformalioje aplinkoje; 

• Sukurti šiuolaikinę, modernią ir saugią mokymosi aplinką; 

• Siekti ugdymo ir ugdymosi kokybės, efektyviau panaudojant inovatyvias ugdymo priemones. 

 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 
(Pateikiama informacija apie tai, koks yra organizacijos elgesio standartas, kokie lūkesčiai ir principai, kuriais veikia organizacija, vykdydama veiklą ir siekdama savo tikslų.) 

 Vertybės: 

• Mokymas ir mokymasis; 

• Bendradarbiavimas; 

• Atsakomybė ir atvirumas; 

• Veiklos kokybė ir tobulėjimas; 

• Tradicijų puoselėjimas; 
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• Lyderystė. 

 

Filosofija 

 

„Docendo discimus“ („Mokydami mokomės“) 

 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 
(Pateikiami įstaigos bendruomenės susitarimai dėl siekiamybių, dėl priemonių, kriterijų ir rodiklių, esančių Strateginio planavimo sistemoje., t. y. rezultatų, kuriuos reikia ar 

numatoma pasiekti per trejų metų laikotarpį. Strateginiai tikslai turi būti ambicingi, tačiau realūs, motyvuojantys ir išmatuojami.) 

 

1 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 2018 

m. 

Lėšų poreikis 2019 

m.  

2019-ųjų metų 

maksimalių 

asignavimų 

poreikis 

Projektas 2020 

metams 

Projektas 2021 

metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos      

Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias 

programas skiriamos): 5101; 

02.01.01.122.  

 

287 316,00 € 

 

 

 

 

370350 €    

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 5101; 02.01.02.014. 

(vaikų vasaros poilsio ir 

laisvalaikio organizavimas). 

2515,97 €     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa (spec. 

lėšos) 

     

Investicijų programa      
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(biudžetas) 

Programa (3)      

Valstybės biudžeto lėšos       

Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas 

skiriamos): 41; 02.01.01.122. 

364 796,28 € 470222,4 €    

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa: 4604; 02.01.01.122 

4851,00 €     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa: 7301; 

programa 02.01.01.122. 

9315 €     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa: 7101; 

programa 02.01.01.122. 

355,43 €     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa: 7302; 

programa 02.01.01.122. 

4305,65 €     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa: 7109; 

programa 02.01.01.122. 

11 115,62 €     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

     

Valstybinės švietimo 

strategijos įgyvendinimo 

programa:  

     

Investicijų programa (VIP 

lėšos) 

     

Fondų (nurodyti tikslius 

pavadinimus) lėšos 

Švietimo mainų paramos 

fondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.smpf.lt/
http://www.smpf.lt/
http://www.smpf.lt/
http://www.smpf.lt/
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Erasmus+ Nr. 2016-1-

IT02_KA219_024650_5 

Erasmus+ Nr. 2018-1-DE03-

KA229-047416_4 

Erasmus+ Nr. 2018-1-LT01-KA101-
046690 

 

6700.00 

3120.00 

 

3524.00 

 

6590.00 

9136.00 

 

22788.00 

 

 

6088.00 

 

1650.00 

 

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

     

Kitos lėšos (nurodyti tikslų 

šaltinio pavadinimą) 

     

Gyventojų pajamų mokesčio 

(iki 2 proc.) grąžinimas 

Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

     

Parama       

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

     

IŠ VISO:      

Iš jų: teikiant mokamas 

paslaugas įstaigos uždirbtos 

lėšos 

     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

     

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – mokyklos įvaizdžio gerinimas, aktyviau bendradarbiaujant su Žemųjų Šančių bendruomene ir dalyvaujant projektinėse veiklose. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 
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šaltiniai 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Tęsti ir aktyvinti 

bendradarbiavimą  

Su Žemųjų Šančių 

bendruomene. 

 

 

 

1.1.Aktyviau 

įsijungti į 

Šančių 

bendruomenės 

veiklas: 

1. Šančių 

operos projektą. 

2. Akcija 

,,Darom“ 

Kopūstų lauke. 

 

Direktorius 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

menų, 

technologijų  

ir kūno 

kultūros 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Įvairesnės 

laisvalaikio 

užimtumo 

formos 

mokyklos 

mokiniams. 

Padidėjus 

laisvalaikio 

užimtumui ir jo 

turiningumui, 

sumažėtų 

paauglių ir 

jaunimo žalinga 

veikla, sustiprėtų 

socialiniai ryšiai. 

Dalyvavimas 

bendruomenės 

veiklose padėtų 

gerinti Šančių 

mokyklos 

įvaizdį. 

Biudžeto lėšos, 

„trečias“ krepšelis 

Renginiai, 

veiklos, 

Skaičius 

Įsijungsim į 

bendruomenė

s veiklą, 

dalyvausim 

bendruome 

nės 

organizuoja

muose 

renginiuose. 

 

Organizuosi

me vieną 

renginį 

Šančių 

bendruome 

nei: Tėvų 

sporto diena.  

Būsim 

aktyvūs 

bendruome 

nės 

laboratorijo 

je, kuri 

turėtų tapti 

vietos 

gyventojų 

kūrybinio 

bendradarbi

avimo vieta. 

Drauge su 

Šančių 

bendruome 

ne 

įsijungsim į 

veiklas, 

skirtas 

,,Kaunas 

kultūros 

sostinė 

2020“. 

Organizuosi

m du 

renginius 

Šančių 

bendruomen

ei: Advento 

vakaronė. 

Tėvų sporto 

Tradicinia

is tampa 

organizuo 

jami 

renginiai 

Šančių 

bendruom

enei: Tėvų 

sporto 

diena, 

Advento 

vakaronė. 
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diena 

2. Atnaujinti 

bendradarbiavimą 

su Kauno 

neįgalaus jaunimo 

centru 

2.1.Sudaryti 

bendradarbiavi

mo sutartį. 

2.2.Organizuoti 

bendrus 

renginius, 

pakviesti centro 

jaunimą į 

mokyklos 

gimtadienio ir 

kitus 

organizuojamus 

renginius. 

2.3. Skatinti 

mokinių 

savanoriavimą 

centre 

 

 

 

Direktorius 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

menų, 

technologijų  

ir kūno 

kultūros 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Mokyklos 

mokiniai tampa 

savanoriais, 

padeda centro 

darbuotojams 

organizuoti 

renginius. 

Savanorių 

pagalba yra labai 

svarbi ir 

efektyvi. 

Neįgaliesiems 

patinka bendrauti 

su 

bendraamžiais. 

Mokiniai įgyja 

naujos patirties. 

Mažinama 

neįgaliųjų 

socialinė atskirtis 

bei „sveikųjų“ 

mokinių baimė 

bendrauti su 

negalią 

turinčiaisiais.  

Biudžeto lėšos, 

„trečias“ krepšelis 

Renginių 

skaičius 

Organizuoti 

vieną renginį 

su Neįgaliojo 

jaunimo 

centru. 

Organizuoti 

du renginius 

su 

Neįgaliojo 

jaunimo 

centru 

Su 

Neįgaliojo 

jaunimo 

centru 

organizuoj

ami 

renginiai 

tampa 

tradiciniai. 

Du, pagal 

galimybes 

tris. 

3. Dalyvauti 

ERASMUS+  

tarptautiniuose 

projektuose, tęsti  

bendradarbiavimą 

su partneriais 

Europos šalyse. 

 

3.1. Erasmus+ 

tarpmokyklinės 

strateginės 

partnerystės 

projektas 

,,Galvok...veik..

.ir kurk geresnį 

pasaulį“ 

Direktorius 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

projektų 

mokytojų 

komanda 

 Projektas 

padės:  

1.socialinės 

rizikos 

mokiniams 

integruotis į 

bendruomenę. 

2. Mokytojų 

Švietimo mainų 

paramos fondas 

Specialiųjų 

poreikių 

mokinių 

skaičius, 

integravęsis į 

bendruomenin

es veiklas. 

 

5 specialiųjų 

poreikių 

mokiniai. 

 

 

 

 

15 proc. 

10 

specialiųjų 

poreikių 

mokinių. 

 

 

 

20 proc. 

12 

specialiųjų 

poreikių 

mokinių. 

 

 

 

30 proc 
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3.2. Erasmus+ 

tarpmokyklinės 

strateginės 

partnerystės 

projektas 

,,Įtraukiojo 

ugdymo link“ 

3.3. 

„Erasmus+“ 

tarptautinis 

strateginės 

partnerystės 

projektas 

,,Dirbame 

Europai“ 

kvalifikacijos 

kėlimas 

įtraukiojo 

ugdymo požiūriu 

ir patyčių 

skaičiaus 

mažėjimas 

mokykloje. 

3. Užmegzti 

tarpmokykliniai 

kontaktai.  

Suteikti 

mokiniams 

konsultacijas 

renkantis būsimą 

profesiją. 

 

 

 

Mokytojų, 

pakėlusių 

kvalifikaciją 

įtraukiojo 

ugdymo 

požiūriu, 

procentas. 

 

Mokyklų 

skaičius su 

kuriomis 

pasirašytos 

bendradarbiav

imo sutartys. 

 

 

Mokinių 

procentas, 

kuriems 

suteiktos 

konsultacijos. 

mokytojų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 mokyklos. 

 

 

 

 

 

 

 

10 proc. 

mokytojų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mokyklos. 

 

 

 

 

 

 

 

15 proc.  

mokytojų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

20 proc. 

4. Rašyti 

straipsnius, 

periodinėje, 

spaudoje apie 

mokyklos 

gyvenimą, 

sistemingai skelbti 

informaciją apie 

mokyklos veiklą 

mokyklos 

internetinėje 

4.1.Informacija 

apie renginius, 

mokinių 

dalyvavimą 

konkursuose, 

konferencijose 

nuolat 

atnaujinama ir 

pateikiama 

internetinėje 

.svetainėje ir 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

lietuvių k. 

mokytojos 

Spaudoje, 

internete ir 

socialiniuose 

tinkluose 

periodiškai 

pasirodo 

informacija 

apie mokyklos 

renginius ir kitas 

veiklas.  

 

Biudžeto lėšos, 

„trečias“ krepšelis 

Straipsnių 

spaudoje 

skaičius. 

2 straipsniai 

spaudoje 

3 straipsniai 

spaudoje 

4 

straipsniai 

spaudoje 
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svetainėje ir 

Facebook 

puslapyje. 

 

Facebook 

puslapyje. 

4.2.Respublikin

ėje, miesto 

spaudoje 

periodiškai 

pasirodo 

informacija 

apie projektines 

veiklas ir 

mokyklos 

veiklą.  

5. Įgyvendinti 

ESFA projekto 

„Modernios 

technologijos 

švietimui“ veiklas 

5.1. Inovatyvių 

ugdymo 

priemonių 

panaudojimo 

pamokose 

sklaida. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Informacini

ų 

technologijų 

mokytoja, 

pradinių 

klasių 

mokytojos ir 

specialioji 

pedagogė 

Projekto veiklos 

sudarys 

galimybes 

padidinti 

ugdymo 

pasiekimus 1-4 

klasėse bei 

atverti mokinių 

techninės 

kūrybos 

potencialą, 

išmokyti 

identifikuoti ir 

spręsti anksčiau 

nenagrinėtas 

problemas. 

Projekto lėšos 

2906,66 € 

Atvirų 

pamokų 

skaičius. 

 

Išaugs 1-4 

klasėse 

pagrindinį 

lygį 

pasiekusių 

mokinių 

procentas: 

matematikos, 

Skaitymo, 

Rašymo 

srityse. 

3 pamokos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

4 pamokos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

6 

pamokos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

 

 5.2. Organizuoti 

susitikimą su 

projekte 

dalyvaujančiom

is mokyklomis. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Projekto 

darbo grupė. 

Įsisavinamos 

įgytos 

įvairialypės 

ugdymo 

priemonės: 3D 

vizualizavimas, 

Projekto lėšos Organizuotų 

susitikimų 

skaičius 

1 susitikimas 1 

susitikimas 

Projekto 

pabaiga 
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kinestetinės 

mokymosi 

priemonės, 

virtualizuota IKT 

įranga, robotika.  
(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

 

2. Tikslas – Siekti mokyklos pažangos ugdant mokinių savivoką ir savivertę, planuojant gyvenimo tikslus. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m 

1.Padidės pirmų ir 

penktų klasių 

komplektų 

skaičius  

1.1. Organizuoti 

bendrus renginius 

su Šančių 

darželiu, 

M.Valančiaus 

mokykla, ,,Šilo“ 

pradine mokykla 

(Integruota 

pamoka 4 klasių 

mokiniams 

„Besmegenių 

fiesta“ir kt.). 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

pradinių 

klasių 

mokytojai 

Bendri renginiai 

skatina aktyvesnį 

bendradarbiavimą 

su kaimynėmis 

mokyklomis, 

darželiu, daro 

mokyklą 

patrauklią 

būsimiems 

mokiniams ir jų 

tėvams.  

Biudžeto lėšos 

išaugusiam 

mokytojų darbo 

krūviui 

apmokėti  

Skaičius 

Renginiai, veiklos, 

Sukomplekt

uosime 2 

pirmas 

klases (arba 

2 penktas 

klases) 

Sukompl

ektuosim

e po 2 

pirmas ir 

penktas 

klases 

Stabilizuo

sis klasių 

komplektų 

skaičius 

pirmose ir 

penktose 

klasėse. 

(po du 

komplek 

tus). 

2. Tobulinti 

mokymosi sėkmės 

planavimą 

pamokoje. 

Daugiau dėmesio 

2.1. Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

organizavimas 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba 

Dalykų mokytojai 

bendradarbiauja 

su kolegomis  ir 

pasinaudoję 

kolegialaus 

Biudžeto lėšos 

inovatyvių 

ugdymo 

priemonių 

įsigijimui 

Procentas Gerąja 

patirtimi 

dalinasi 40% 

mokytojų 

Gerąja 

patirtimi 

dalinasi 

50% 

mokytojų 

Gerąja 

patirtimi 

dalinasi 

60% 

mokytojų 
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skirti įtraukiajam 

ugdymui, 

mokymo 

individualizavimu

i, atsižvelgti į 

mokinių 

skirtingumą, 

panaudojant 

inovatyvias 

mokymo 

priemones. 

grįžtamojo ryšio 

metodika nors 

vienoje pamokoje  

nagrinėja kaip 

sekasi organizuoti 

pamoką, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

skirtumus, 

individualizuojant 

veiklas. Skleidžia 

gerąją patirtį 

inovatyvių 

ugdymo 

priemonių 

naudojimo 

požiūriu. 

 2.2. Ugdymo 

kokybės analizė. 

Signalinių ir 

pusmečių 

rezultatų 

palyginamoji 

analizė, vaiko 

individuali 

pažanga. 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinė 

taryba, 

mokytojų 

taryba 

Pamokoje visi 

vaikai jaučiasi 

ypatingi, t.y. 

įvertinti ir 

svarbūs. 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas emocinio 

intelekto valdymo 

kompetencijų 

įgijimo atžvilgiu. 

Projekto lėšos 

mokytojų 

kvalifikacijai 

kelti 

3640 € 

Išlaikiusių 

matematikos ir 

lietuvių kalbos 

pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 

balais mokinių 

dalis nuo bendro 

dalyvavusių 

skaičiaus 

(procentais) 

Išliks ne 

mažesnė nei 

2018 m.  

 

Stabilizuosis 

rezultatai 

Padidės 

0,5 proc. 

Padidės 

0,5 proc. 

 2.3. Mokytojai 

dalyvaujantys 

Erasmus+ 

projekto 

,,Įtraukiojo 

ugdymo link“ 

Direktorius, 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokyklos 

darbuotojai 

mobilumų metu 

įgiję tarpkultūrinę 

kompetenciją įgis 

sociakultūrinius 

Projekto lėšos 

20472 € 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

mobiliuose 

mokymuose,  

skaičius;  

pravestų atvirų 

10 mokytojų 

dalyvaus 

mokymuose. 

10 atvirų 

pamokų. 

2 

seminarai

. 

 

Organizuo

tas 1 

seminaras 

KPKC 
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tarptautiniuose 

mobilumuose 

kursuose įgyta 

patirtimi dalinasi 

su kitais 

mokytojais, 

organizuoja 

seminarus, veda 

atviras pamokas. 

gebėjimus, kurie 

įgalins užtikrinti 

įtraukiojo 

ugdymo plėtrą. 

 

pamokų ir 

seminarų skaičius. 

 2.4. Parengtos 

metodinės 

rekomendacijos 

,,Įtraukiojo 

ugdymo link", 

kurios 

pristatomas 

seminaro metu ne 

tik mokyklos, bet 

ir miesto 

pedagogams.  

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

VGK 

komisija 

Įgyvendinama 

strategija – 

„Įtraukusis 

ugdymas – 

mokykla 

visiems“.  

Mokymo metodų 

įvairovė, mokinių 

poreikių 

tenkinimas. 

Projekto lėšos 

1200 € 

Mokytojų rengusių 

metodines 

rekomendacijas 

skaičius. 

4 mokytojai 6 

mokytoja

i 

Išleistas 

metodinis 

leidinys 

„Įtraukioj

o ugdymo 

link“. 

10 

mokytojų 

3. Tobulinti 

pagalbos mokiniui 

teikimo sistemą. 

3.1 Programos 

LIONS QUEST 

„Laikas kartu“ 

įgyvendinimas. 

Direktorius, 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

klasės 

vadovai. 

VGK 

1-4 klasėse 

sumažės patyčių 

skaičius, išaugs 

sveiką gyvenseną 

suvokiančių vaikų 

skaičius. Tyrimo 

rezultatų 

duomenys (sausis 

ir gegužė) 

Biudžeto lėšos Patyčių 

nepatiriančių 

mokinių procentas 

 75 % 85% 90% 

 3.2. Programos 

LIONS QUEST 

„Paauglystės 

kryžkelės“ 

įgyvendinimas. 

 5-8 klasėse 

sumažės patyčių 

skaičius, išaugs 

sveiką gyvenseną 

suvokiančių vaikų 

Biudžeto lėšos Patyčių 

nepatiriančių 

mokinių procentas 

 70 % 80% 85% 
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skaičius. Tyrimo 

rezultatų 

duomenys (sausis 

ir gegužė) 

 3.3. Mokinių 

užimtumas 

pailgintos dienos 

mokykloje. 

 Konsultuojamų 

mokinių skaičius 

pailgintos dienos 

mokykloje. 

Biudžeto lėšos, 

„trečias“ 

krepšelis 

Mokinių gaunančių 

konsultacijas 

skaičius 

15 20 25 

4. Kurti mokyklą, 

kurioje visi vaikai 

jaučiasi ypatingi, 

t.y. įvertinti ir 

svarbūs.(Bendruo

menės saugumo 

užtikrinimas)  

4.1.Vykdyti 

prevencines 

programas dėl 

patyčių, smurto, 

alkoholio ir 

tabako vartojimo.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

VGK 

Gerės mokyklos 

savijautos 

rodiklis, patyčių 

situacijos rodiklis, 

mokyklos 

kultūros rodiklis.  

Biudžeto lėšos Mokyklos 

savijautos rodiklis, 

patyčių mokykloje 

situacijos rodiklis ir 

mokyklos kultūros 

rodiklis procentais. 

0,3 0,5 0,7 

 4.2. Prevencinės 

veiklos 

efektyvinimas, 

įtraukiant 

bendruomenę ir 

socialinius 

partnerius. 

Direktorius, 

Pavaduotojo

s ugdymui, 

VGK 

Integruojamos į 

dalykų ugdymo 

turinį ir 

neformaliojo 

švietimo 

programas 

prevencinės, 

sveikatinimo ir 

lytiškumo 

ugdymo ir kitos 

programos. 

Padaugės 

prevencinių, 

sveikatinimo ir 

kitų renginių 

mokinių, tėvų ir 

socialinių 

partnerių 

iniciatyva. 

Biudžeto lėšos Prevencinių ir 

sveikatinimo 

renginių skaičius 

12 18 24 
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 4.3.Mikroklimato 

klasėse  ir 

mokytojų 

tarpusavio 

santykių tyrimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

VGK, klasių 

vadovai, 

psichologė. 

Padaugės 

pozityvaus 

elgesio mokinių, 

pagerės klasių 

mikroklimatas, 

mokytojų 

tarpusavio 

santykiai. 

Biudžeto lėšos Pozityvaus elgesio 

mokinių procentas, 

lyginant su 2018 m. 

Klasių 

mikroklimato 

pagerėjimo 

procentas. 

Mokytojų 

tarpusavio santykių 

rodiklio pokytis. 

15 % 

 

15% 

 

 

10% 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

30% 

 

35% 

 

 

30% 

 4.4. Tyrimas 

„Patyčių mastas 6 

klasėse“ 

       

 

 

 

3. Tikslas – Estetiškai patrauklios, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančios ir mokyklos tikslus atitinkančios, mokymosi aplinkos kūrimas. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytoja

i 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Sukurti efektyvią 

ugdymo 

infrastruktūrą. 

1.1. Įrengti 

pradinių 

klasių 

mokiniams 

edukacinę 

žaidimų 

aikštelę 

mokyklos 

kieme. 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 m. vasara. 

Išplėstos 

mokinių poilsio 

ir edukacinės 

zonos. 

Užtikrintas 

mokinių 

laisvalaikio 

užimtumas. 

Savivaldybės 

lėšos 

6000 € 

Žaidimų aikštelė 1 vnt.   

 1.2. Įrengti 

edukacinių 

Direktorius

Pavaduoto 

2019 m. 

pavasaris. 

Biudžeto lėšos Žaidimų kambarys 1 vnt.   
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žaidimų 

kabinetą 

pradinių klasių 

mokiniams. 

jas ūkio 

daliai 

Išplėstos 

mokinių poilsio 

ir edukacinės 

zonos. 

Užtikrintas 

mokinių 

laisvalaikio 

užimtumas. 

 

 

 

 1.3. Atnaujinti 

informacinių 

technologijų 

kabinetą. 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 m. 

Pagerintos 

mokymosi 

erdvės; 

Panaudoti 

projektuose gauti 

nešiojami 

kompiuteriai. 

Įrengtas 

interaktyvus 

ekranas. 

Biudžeto lėšos Atnaujintas 

informacinių 

technologijų 

kabinetas. 

 

Įrengtas 

interaktyvus 

ekranas. 

1 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt. 

 

2.Modernizuoti 

mokomuosius 

kabinetus 

2.1.Nupirkti 

interaktyvius 

ekranus. 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 - 2021 m. 

Įdomesnės 

pamokos, 

mokytojai turi 

daugiau 

galimybių 

pamokose 

panaudodami 

naujoves. 

Savivaldybės 

lėšos 

9800 € 

Interaktyvus 

ekranai 

1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 

 2.2.Nupirkti 

kompiuterinius 

vaizdo 

projektorius 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 m.  

Mokytojai galės 

panaudoti savo 

IKT 

kompetencijas, 

pamokos bus 

Savivaldybės 

lėšos 

1500 € 

Kompiuterinis 

vaizdo projektorius 

3 vnt.   
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įdomesnės. 

 2.3. Nupirkti 

žaidimų aikštelę 

vaikų darželiui 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2020 m. 

Išplėstos vaikų 

poilsio ir 

edukacinės 

zonos. 

Savivaldybės 

lėšos 

5000 € 

Žaidimų aikštelė  1 vnt.  

 2.4.Nupirkti 

baldus lietuvių 

kalbos ir 

geografijos 

kabinetams. 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 m. 

Pagerės 

mokytojų darbo 

sąlygos. 

Savivaldybės, 

biudžeto lėšos 

1930 € 

Sekcijos 

mokomiesiems 

kabinetams 

2 vnt.   

 2.5.Nupirkti 

spinteles su 

dėžutėmis vaikų 

darželiui. 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 m. 

tvarkingai 

laikomos 

edukacinės 

priemonės. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

560 € 

Spintelės su 

dėžutėmis 

4 vnt.   

3.Mokomųjų 

kabinetų papildymas 

mokymo 

priemonėmis. 

3.1.Edukacinių 

žaidimų 

įsigijimas 

ikimokyklinio 

amžiaus 

vaikams. 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 m. 

Įdomesni 

užsiėmimai 

vaikams, geriau 

įsisavinama 

užsiėmimų 

medžiaga. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

300 € 

Mokomosios 

knygelės, stalo 

žaidimai, LaQ 

konstruktoriai. 

10 vnt. 5 vnt. 10 vnt. 

 3.2.Edukacinių 

priemonių  

įsigijimas 

darbui su spec. 

poreikių 

mokiniais 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

daliai 

2019 m. 

Įdomesni 

užsiėmimai 

mokiniams, 

įvairesni 

pamokose 

naudojami 

metodai. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

200 € 

Mokomosios 

knygelės, 

edukaciniai 

žaidimai. 

10 vnt   

 3.3.Priemonės 

fizikos ir 

biologijos 

Direktorius

Pavaduoto 

jas ūkio 

2019 m. 

Pagerės 

bandymų 

 Biudžeto lėšos 

400 € 

Mikroskopas su 

vaizdo kamera,  

 

1 vnt. 
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mokomiesiems 

kabinetams. 

daliai atlikimo kokybė 

fizikos ir 

biologijos 

pamokose. 

dinamometrai, 

termometrai. 

4 vnt. 
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IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 
(Pateikiama informacija apie pasiektus faktinius įtaigos veiklos rezultatus, sutampančius su esančiais Strateginio planavimo sistemoje; kokie finansavimo šaltiniai ir koks yra 

įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 
 

 

 

1 tikslas - Mokyklos įvaizdžio gerinimas, aktyviau bendradarbiaujant su Žemųjų Šančių bendruomene ir dalyvaujant projektinėse veiklose. 

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys         

2 uždavinys         

3 uždavinys         

 

 

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

 

 

 

 

 

 

2 tikslas – Siekti mokyklos pažangos ugdant mokinių savivoką ir savivertę, planuojant gyvenimo tikslus. 

Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

2019 m. 2020 m. 2021 m.  
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Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 

 

 

 

 

3 tikslas – Estetiškai patrauklios, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančios ir mokyklos tikslus atitinkančios, mokymosi aplinkos kūrimas. 

Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

2019 m. 2020 m. 2021 m.  

    

    

    

 

 

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

 

 

 

 

 

(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

 

 

 

 

     _______________                                          _________________                                                                           ________________ 

  (plano rengėjo pareigos)                                                      (parašas)                                                                                    (vardas ir pavardė)                                
 

 



26 

 

PRITARTA 

.........................mokyklos 

tarybos 20... m. ............. 

posėdžio protokolu Nr. .. 

 

 



27 

 

priedas 

Rezultato vertinimo rodikliai 

 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 m. faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 

Vaikų iki 3 metų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, dalis (procentais) 

    

Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėje (vienetais)      

Vaikų skaičiaus vidurkis darželio grupėje (vienetais)      

Vaikų skaičiaus vidurkis priešmokyklinio ugdymo 

grupėje (vienetais)  

    

Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (procentais)     

Lankytų dienų dalis darželio grupėse (procentais)     

Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių 

šeimų dalis (procentais) 

    

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc.     

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam 

pagalbos specialistui (procentais) 

    

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną) taikančių 

pedagoginių darbuotojų dalis (procentais) 

    

Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis (procentais) 

    

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos 

klasėje (vienetais) 

    

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 

    

Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

    

Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį 

lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (procentais) 

    

Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis (procentais)     

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato 

ploto (procentais)  

    

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (procentais)      

Užsieniečių ir/ar sugrįžusių gyventi Lietuvoje 

besimokančiųjų skaičius (vienetais) 

    

Vaikų, mokinių dalis, užimta neformaliojo ugdymo 

veiklomis nuo bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje 

(procentais) 

    

Gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą mokinių 

dalis (procentais) 

    

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose (vienetais) 

    

Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius 

(vienetais) 

    

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir kitur 

pasinaudojančių vaikų dalis (procentais) 

    

 

___________________________________ 


