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turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas „Integruotų 

programų taikymas 5-6 klasėse“ parodė, kad  75 proc. apklausos dalyvių teigiamai įvertino teminės integracijos pamokas, tarpdalykinės integracijos 

programos padeda mokiniams jungti į visumą atskirus mokomuosius dalykus, jie gali pritaikyti savo žinias ir įgūdžius už įstaigos ribų. Be to, Kauno 

Dainavos progimnazija buvo vienintelė Kauno mokykla, su kuria UNESCO ASPnet pratęsė bendradarbiavimą 2017 m. ugdant vertybines 

bendruomenės nuostatas. UNESCO veiklų planas, įgyvendinamas progimnazijoje, padeda mokiniams suvokti save kaip pasaulio pilietį, kuris yra 

atsakingas ne tik už save, savo mokymąsi ir pasiekimus, bet ir už savo šeimą, valstybę ir viso pasaulio darnų vystymąsi. Progimnazijoje suteikiama 

pagalba įvairių gebėjimų mokiniams organizuojant konsultacijas po pamokų ir mokinių atostogų metu, sudarant sąlygas mokiniams per lietuvių ir 

matematikos pamokas dalyvauti srautinėse pamokose, kurios orientuotos skirtingiems gebėjimams lavinti. Progimnazijoje sėkmingai vyksta pamokos 

virtualiose erdvėse, kurios atitinka ir skirtingus mokinių gebėjimus, ir interesus. Dalyvaudami projektuose, konkursuose, olimpiadose mokiniai irgi turi 

galimybę pritaikyti savo žinias ir skirtingus gebėjimus, realizuoti savo individualius poreikius. Vis dėlto reikia paminėti, kad ugdymo diferencijavimas 

yra dar tobulintina veiklos sritis, nes, kaip rodo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai, ne visada mokiniams sudaromos sąlygos atlikti užduotis pagal 

savo gebėjimus. Tikėtina, kad 2018 m. iškeltas progimnazijos tikslas ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją padės mokiniams matyti mokymąsi kaip 

viso gyvenimo tikslą, sėkmingiau planuoti savo mokymąsi, būti atsakingiems už jį, o mokytojus paskatins nuolatos suteikti galimybes visiems 

mokiniams plėtoti savo individualius gebėjimus, teikti įvairią pagalbą. Mokinių atsakymai vidaus veiklos kokybės įsivertinimo tyrime leidžia daryti 

išvadą, kad jie yra patenkinti savo progimnazija, suvokia mokymosi svarbą: „Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vienas kitam“ – 3,3 

balai, „Aš suvokiu save kaip asmenybę, žinau savo gabumus ir polinkius“ – 3,3, „Man yra svarbu mokytis“ – 3,4 balai. „Mano pasiekimai ir pažanga 

stebima, aptariama, skatinama, ji auga ir kinta“ – 3,2 balai. 

Įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą – dar vienas Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijos 

tikslas, būdingas ir Kauno Dainavos progimnazijai. Mokykloje kasmet vyksta platusis ir giluminis veiklos kokybės įsivertinimo tyrimas, 

reglamentuojamas visada tik naujais dokumentais. Tyrimo rezultatai visada viešai skelbiami, iškeltos problemos yra nagrinėjamos, aptariamos su 

bendruomene, ieškoma sprendimų ir būdų jas išspręsti. Tyrimų rezultatais grindžiami progimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Kasmet 

atliekamas Klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis tyrimas, kurio rezultatai taip pat skelbiami viešai, analizuojami kolektyviai. Kasmet 
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progimnazija pateikia duomenis NMVA. Nuolatos yra atliekami tyrimai apie mokinių adaptaciją, mokymosi stilius, o šie duomenys yra pritaikomi 

mokymo(si) procese. Progimnazija analizuoja gautus NMPP duomenis, atsižvelgdama į juos ieško būdų susidariusiai situacijai spręsti.  

Plėtoti bendruomenės ryšius kuriant galimybes produktyviai generuoti ir plėtoti vertingas idėjas ugdymo(si) procese, formuojant 

mokyklos kultūrą, įvaizdį – Kauno Dainavos progimnazijos strateginis tikslas, kurio buvo siekiama 2016-2018 m. Progimnazija sėkmingai plėtė 

viešuosius ryšius: dalyvavo profesinės savanorystės projekte „Kam to reikia?!“, bendradarbiavo su Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centru, su Telšių „Atžalyno“ pagrindine mokykla rengė mokslines, metodines ir praktines konferencijas, dalyvavo projekte „Blaivus todėl, kad 

išmintingas, išmintingas todėl, kad blaivus“ su Lietuvos medicinos studentų asociacija. Gausus bendruomenės dalyvavimas tradicinėse mokyklos 

šventėse,  renginiuose, akcijose. Progimnazija tapo Sveikatą stiprinančia mokykla.  Plėtojant tėvų savanorystės projektą „Tu gali. Sėkmės istorijos“, 

įgyvendinant patyriminio ugdymo praktiką 1-8 klasėse tėvai ir seneliai dalyvauja neformalaus ugdymo užsiėmimuose. Organizuojami užsiėmimai 

tėvams,  kuriuos veda progimnazijos pagalbos mokiniui specialistai. Tėvai dalyvauja „Tėvų klubo“ veiklose. Vis dėlto reikia paminėti, kad veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatai ne vienerius metus rodo per menką tėvų į(si)traukimą į progimnazijos gyvenimą ir bendradarbiavimą. Tėvai domisi 

mokinių mokymusi, tačiau patys beveik negeneruoja idėjų, kokiu būdu galima būtų jį gerinti, kaip būtų galima visiems kartu dirbti, kad vaiko rezultatai 

gerėtų. Tačiau veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai, rodantys mokyklos kultūrą, aplinką, viešuosius ryšius, yra itin aukšti – „Mokymosi aplinkas 

kuria visi“ -3,9 balai, Mokyklos pasiekimai ir pažanga stebima, analizuojama“ – 3,8 balai, „Mokykla atvira pasauliui, bendradarbiauja su visuomene, 

institucijomis“ – 3,7 balai. 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginiu veiklos planu, Kauno miesto 

savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, Valstybės  švietimo 2013 – 2022 metų strategija, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos 
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pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija, Kauno miesto savivaldybės tarybos nutarimais, NMVA, IQES Online Lietuva 

(instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti), kitais teisės aktais ir šių dokumentų pagrindu parengtais Dainavos progimnazijos 

nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-180, 2017-2018 mokslo metų progimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis, progimnazijos veiklos ataskaitomis, progimnazijos bendruomenės ir progimnazijos tarybos siūlymais ir 

rekomendacijomis.  

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl struktūros pertvarkymo mokykla iš pagrindinės tapo progimnazija.  

Mokinių skaičiaus progimnazijoje kaita: 

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

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

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita 1-4, 5-8 klasėse:  

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

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

norma 22 22 22 

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

norma 25 25 25 

1-4 klasėse mokinių vidurkis yra 4,68 proc. daugiau nei norma, 5-8 klasėse mokinių yra 12,29 proc. daugiau nei norma. Visose klasėse mokinių 

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

buvo ribojamos įvairių mokymosi poreikių ir polinkių turintiems mokiniams ugdymo turinio pasirinkimo bei individualizavimo galimybės, šiuo metu 

ši problema buvo išspręsta. Šiuos mokslo metus pradėjo 13,6 proc. daugiau pirmokų nei pernai. Tikimasi mokinių skaičiaus didėjimo ir toliau. 

Daugumos progimnazijos mokinių šeimų socialinė – ekonominė padėtis vidutinė. 5,49 proc. mokyklos mokinių gauna nemokamą maitinimą. 

19 proc. mokinių gyvena nepilnose šeimose. Progimnazijoje mokosi 19 mokinių, turinčių vidutinių arba didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 41 
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mokiniui teikiama logopedo pagalba. Taikant Sveikatą stiprinančios mokyklos, Švediško stalo principus didelis dėmesys skiriamas moksleivių sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymui, žalingų įpročių prevencijai, fiziniam aktyvumui. Tai įgyvendinti padeda išvystytas socialinės, pedagoginės bei 

psichologinės pagalbos tinklas. Po pamokų taikomi Ilgosios mokyklos modelio elementai. Mokykloje mokosi 528 mokiniai: 33 vienišos mamos/vieniši 

tėvai augina vaikus, 25 neformalios šeimos (tėvai gyvena nesusituokę), 67 šeimos išsituokusios, 3 mokiniai auga pas globėjus. Ugdymo tikslai, 

uždaviniai, metodai derinami prie individualių mokinių poreikių. Visiško integravimo būdu mokykloje mokomi 19 specialiųjų poreikių mokinių, 2 iš jų 

mokomi pagal individualizuotas programas. Per visą 2016 – 2018 metų  laikotarpį specialiųjų poreikių mokinių skaičius svyravo nuo 26 iki 19 

mokinių. Spec. poreikių mokiniai mokosi pagal Pritaikytas Bendrąsias ir Individualizuotas programas. Mokykla turi mokytojo padėjėjas, kurios dirba 

su spec. poreikių mokiniais, taip pat su netinkamo elgesio mokiniais. Pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą pagal atskirus grafikus teikia 

pagalbos mokiniui specialistai: logopedas, psichologas, spec. pedagogas, socialiniai pedagogai. Mokykloje yra mokinių, neturinčių pakankamų 

socialinių įgūdžių, todėl yra 1,5 socialinio pedagogo etato.  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. Tam skirtos „Mokinių asmeninių pasiekimų“ bei „Pasiekimų“ galerijos, kuriose eksponuojami klasių,  mokinių, mokytojų diplomai ir padėkos 

raštai. Pusmečius puikiai baigę 5-8 klasių mokiniai gauna buvusio mokyklos mokinio skirtą dovaną – stipendiją (50 eurų). Mokykloje organizuojamos 

dalykų olimpiados, žinių viktorinos, vykdomi projektai, kuriuose dalyvauti skatinama kuo daugiau gabių mokinių. Dalyvaujame Kauno miesto 

tarpdisciplininėje itin gabių mokinių ugdymo programoje. 

Tiek gabiems, tiek turintiems mokymosi sunkumų mokiniams iš mokinio poreikiams tenkinti skirtų valandų skiriamos konsultacijos: lietuvių 

k. ir matematikos 2-4 klasėse, 5-8 klasėse, anglų k. – 5, 8 klasėse, socialinių ir gamtos mokslų – 8 klasėse. 

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, susitinka su sėkmingos karjeros 

atstovais, tėvai ir seneliai pasakoja klasėse apie savo profesijas, mokiniai vyksta į jų darbo vietas, paskaitas skaito ir renginius veda VšĮ „Mokinio 

karjera“ specialistai.  
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Atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog psichologo veikla mokykloje pakankama, yra 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.  

Šiuo metu progimnazijoje dirba: 35 mokytojai (1 mokytojas ekspertas, 21 mokytojas metodininkas, 7 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai), 4 

pagalbos mokiniui specialistai, 1 būrelio vadovas, 5 mokytojo padėjėjos, paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistė, 2 bibliotekininkės, laborantai 

prižiūri gamtamokslinę laboratoriją, IT specialistas. Darbuotojų kaita nežymi. 

Pagalbinis personalas: 11 valytojų 2 statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkai, 1 raštinės vedėjas, 2 budėtojai, 4 

kiemsargiai, 1 stalius.  

Mokyklai vadovauja direktorė, yra 4 pavaduotojai ugdymui (2,25 etato) ir 1 pavaduotoja ūkio reikalams. Trys mokyklos vadovai turėjo II 

vadybinę kategoriją, du vadybinės kategorijos neturėjo. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Tėvų komitetas, 

Mokinių tarybėlė, Mokinių taryba ir Metodinė taryba. Mokykloje sukurta ir tobulinama pedagoginės priežiūros sistema, pagrįsta kiekvieno pedagogo 

veiklos stebėsena, į(si)vertinimu, patirties sklaida ir bendradarbiavimu, kolegialiu bendradarbiavimu. Svarbų vaidmenį atlieka metodinė taryba ir 

metodinės grupės. Jauni specialistai (3) globojami mentorių, jiems suteikiamos sąlygos gauti visą reikiamą informaciją, mokytojai dalyvauja mentorių 

mokymuose. Mokytojų pamokos stebimos siekiant rasti bendrų sprendimų, kaip dar pagerinti jų darbo kokybę. Sukurta „Mokytojas –mokytojui“ 

pagalbos sistema. 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. Patvirtintas naujas „Progimnazijos darbo tvarkos aprašas“. Mokyklos vadovai geba suburti iniciatyvias komandas strateginiams 

tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, skatina darbuotojų pasitikėjimą, pozityvumą. Įvairiose srityse yra ryškių, iniciatyvių mokytojų lyderių (miesto 

metodinių būrelių narių). Sektinų pedagoginės praktikos pavyzdžių semiamasi iš kitų mokyklų, socialinių partnerių mieste, šalyje ir užsienyje. 

Mokyklos direktorė dalyvauja LL3 veikloje kuriant pokyčių projektą Kauno mieste pradėdama nuo pokyčio savo mokykloje.  
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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 ir patyriminį mokymą, skatina tarpdalykinę ir teminę integraciją. Naujos technologijos skatina organizuoti ugdymo 

procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. Gerėja mokytojų gebėjimai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis: dalis jų (45 proc.) įvaldę 

Office365, dalis (70 proc.) - EMA pratybų taikymą. Įrengta 3D klasė, išmanioji Telia klasė. Aktualu gamtamokslio ugdymo kokybės gerinamas per 

patyriminį mokymą laboratorijoje dalyvaujant projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Kiekviename kabinete 

yra mokytojui skirti kompiuteriai, internetinis ryšys. Mokykla įsigyja vis daugiau šiuolaikinių technologijų, mokytojai sėkmingai naudojasi 

interaktyviomis lentomis, televizoriais, taiko interaktyvias pamokas ugdymosi procese. Pradinių klasių mokytojai ir mokiniai dalyvauja projekto 

„Informatika pradiniame ugdyme“ išbandyme. Programai įgyvendinti 2018 m. skirta 10 nešiojamų kompiuterių. Atnaujinti mokiniams skirti 

kompiuteriai kompiuterių klasėje.  

Progimnazijos mikroklimatas grindžiamas pagarbos ir pasitikėjimo principais. Aktyviai dirba savivaldos institucijos. Progimnazijoje 

puoselėjamos ilgametės tradicijos: švenčiamos ir minimos Mokslo ir žinių dienos, Sporto ir turizmo, pirmokų šimtadienio, ketvirtokų išleistuvių, 

pažymėjimų įteikimo aštuntokams šventės, tradicinė kasmetinė mokyklos šventė „Ačiū“, bendruomenės šventė mokyklos mokinių seneliams „Kartų 

valsas“, organizuojamos įvairios labdaros akcijos, sveiko maisto degustacijos mokyklos bendruomenei, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Mokytojų 

dienos minėjimai, organizuojama šv. Kalėdų Advento popietė progimnazijos bendruomenei, tarpklasinės ir tarpmokyklinės sporto varžybos. 

Progimnazija atvira bendruomenei, kviečia ir ragina bendruomenę dalyvauti renginiuose. Sudaromos sąlygos pilietiniam, kultūriniam ir tautiniam 

tapatumui ugdyti. Inicijuojamos pilietinės gerumo akcijos, tėvų dienos. Veikla perkeliama į mokyklos istorijos kampelį, kuriame saugomi ne tik 

istoriniai progimnazijos dokumentai, bet ir vyksta įvairūs bendruomenės renginiai. Organizuojamos aktyviosios pertraukos, kurios skatina mokinių 

užimtumą ir draugiškumą. Pertraukų metu mokiniai užsiima aktyviojoje zonoje. Progimnazijoje sparčiai tvarkomos aplinkos, kuriami aktyvūs 

„kampeliai“ mokiniams, jų laisvalaikiui leisti. 2018 m. pakoreguotos progimnazijos darbo ir mokinių elgesio taisyklės, tad tikimasi, jog tai užtikrins 

palankų progimnazijos mikroklimatą. 

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 
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ir jų kokybę. Vykdomos stažuotės šalies mokytojams. Plėtojami ryšiai su ilgalaikiais partneriais šalyje ir užsienyje vykdant šalies bei tarptautinius 

projektus. Kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis jau 8 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 programos LIONS QUEST mokymai. Pradinėse klasėse įgyvendinama „Auga asmenybė“ vaiko pažinimo ir socialinio ugdymo sistema, 5-7 

klasėse naudojamas sąsiuvinis „Auga asmenybė. II pakopa“, kuriuos tikslingai naudojant, visi 5-7 klasių mokiniai įgyvendino savęs pažinimo sistemą.

Progimnazijos bendruomenė laikosi bendru susitarimu priimtų SEU taisyklių. Nuo 2017 m. pradinėse klasėse įgyvendinama programa „Laikas kartu“. 

1-8 klasėse tuo pačiu metu vyksta „Ryto ratas“ (mąstymo įgūdžių lavinimas). Esame vienintelė Kauno mokykla, su kuria pratęsta narystė UNESCO 

ASPnet mokyklų tinkle. Numatyta aktyviau įtraukti bendruomenę ir dalyvauti pasiekimų ženkliukų dalinimo procese ir Pasaulio piliečio pasiekimų 

programoje.  

Kryptingai siekiama SEU brandos, UNESCO vertybių ugdymo, Sveikos gyvensenos, asmeninės ugdymosi kokybės, pagrindinis dėmesys 

skiriamas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui. 

Informacija apie progimnazijos veiklą, vykstančius renginius, projektus, naujienas skelbiama progimnazijos internetiniame puslapyje, dienos 

informacinėse sistemose I, II aukštų fojė, valgykloje. 

Mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, projektuose mokykloje, mieste ir šalyje. Ugdymo proceso nesklandumai nuolat analizuojami ir 

sprendžiami su mokiniais, jų tėvais. Atlikto progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai rodo, jog sritis, kurią dar reikėtų tobulinti – tėvų 

įtraukimas į progimnazijos veiklas. Bus ieškoma įvairesnių formų šiai sričiai tobulinti. Tačiau jau naudojamos įvairios informacijos perdavimo ir 

bendravimo su tėvais formos, nuolat teikiama informacija apie vaiko pažangą. Elektroninis dienynas, Office365 pagerino klasių auklėtojų veiklą ir tėvų 

informavimo kokybę. Progimnazijoje veikia mokymo(si) vertinimo sistema, kuri padeda mokiniams fiksuoti pažangą, įsivertinti savo žinias, įsivertinti 

mokėjimo mokytis kompetenciją. Nuo 2015 m. rugsėjo pradėtas įgyvendinti teminės tarpdalykinės integracijos projektas, paruoštas pagal tarptautinio 

bakalaureato programos principus, 5 klasių mokiniams, dabar įgyvendinamas 5-8 klasėse, derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Progimnazijoje 

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, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. Daug dėmesio skiriame aktyviam ugdymosi procesui, savo išmokimo fiksavimui, 
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planavimui. Taikomos „Pasiekimų ir pažangos fiksavimo ir vertinimo lentelės“ atlieka ugdomąją, planuojamąją funkcijas, rodo mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencijos lygį. Tokiu būdu į ugdymosi planavimą įtraukiami mokytojai, mokiniai, tėvai.  

Dalyvaujame respublikiniuose projektuose: „Informatika pradiniame ugdyme“, „Lyderių laikas 3“,  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“, „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. 

Mokykloje veikia 26 įvairių krypčių būreliai: 1 meno kolektyvas, 9 meninės saviraiškos, 6 sporto, 1 kraštotyros, 5 techninės kūrybos, 1 

intelektualinio ugdymo, 2 pilietinio ugdymo, 1 gamtosaugos. Jiems skirtos 42 neformalaus ugdymo valandos. Iš viso dalyvauja 372 mokiniai (70,5 

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. Pradėtos Kultūros paso veiklos. 

2016 m. Standartizuotų testų rezultatai parodė, kad palyginus su šalies mūsų progimnazijos mokinių rezultatai yra aukštesni už pagrindinių 

(didmiesčių) mokyklų rezultatus. Pagal Kauno m. Švietimo skyriaus atliktos „8 kl. mokinių baigimo rezultatų kaitos įvertinimo ir palyginimo analizės“ 

duomenis progimnazijos 8 kl. mokinių baigimo pagrindinių mokomųjų dalykų rezultatų kokybė, palyginus su 2015 m. pagerėjo. Palyginus su miesto 

pagrindinių mokyklų rezultatais, žemesnė tik fizikos rezultatų kokybė. Kitų pagrindinių mokomųjų dalykų rezultatų kokybė, palyginus su miesto 

pagrindinėmis mokyklomis geresnė.  

2017 m. NMPP rezultatai parodė, kad, lyginant su 2016 m. progimnazijos mokinių ST rezultatais, blogesni 2 kl. matematikos, skaitymo, 

rašymo I, 4 kl. matematikos, 6 kl. skaitymo, rašymo, 8 kl. matematikos rezultatai. Tačiau progimnazijos mokinių rezultatai, išskyrus 2 klasę, yra 

aukštesni už šalies progimnazijų rezultatus.  

Pagal Kauno miesto Švietimo skyriaus atliktos „8 kl. mokinių baigimo rezultatų kaitos įvertinimo ir palyginimo analizės“ duomenis, 8 kl.  

mokinių progimnazijos baigimo pagrindinių mokomųjų dalykų, išskyrus fizikos, rezultatų kokybė, palyginus su 2016 m., pagerėjo.  

Remiantis Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus parengta rezultatų analize, pridėtinės vertės rodiklių vidurkis palyginus su 2016 m. 

progimnazijos ir miesto pakilo. 

2018 m. NMPP rezultatai parodė, kad, lyginant su 2017 m. progimnazijos mokinių NMPP rezultatais, blogesni 4 kl. skaitymo, rašymo, 

pasaulio pažinimo, 6 kl. matematikos, 8 kl. matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų rezultatai. Tačiau visi rezultatai yra aukštesni už šalies 
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progimnazijų rezultatus. Palyginus rezultatus su miesto vidurkiu, mažesni už miesto vidurkį yra 4 kl. matematikos, 6 kl. skaitymo, 8 kl. skaitymo ir

socialinių mokslų rezultatai.  

Mokykla finansiškai savarankiška. Direktorius – finansinių išteklių valdytojas. Mokykla finansuojama savivaldybės biudžeto pagal

asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas finansuojamas iš Mokinio krepšelio lėšų, šiuo metu taikant klasių metodiką iš mokymo 

lėšų. Papildomos lėšos gaunamos iš projektų, rėmėjų ir patalpų nuomos. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.  

2016 m. iš miesto savivaldybės gauta 146700 eurai, MK lėšos – 543013 eurai, iš nuomos gautos lėšos – 13864 eurai. 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio parama 3591,96 eurai. Kreditorinis įsiskolinimas 73476 eurai (SODRA, komunalinės paslaugos bei kitos išlaidos). Iš NMVA gauta 

4400 eurai. 

2017 m. iš miesto savivaldybės gauta 249315 eurai,  MK lėšos – 559200 eurai, iš nuomos gautos lėšos – 14197,35 eurai. 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio parama 3365,00 eurai. Kreditorinis įsiskolinimas 14655 eurai (einami komunaliniai mokesčiai  bei kitos išlaidos). 

2018 m. iki lapkričio 28 dienos: iš miesto savivaldybės gauta 156237 eurai, MK (mokymo) lėšos – 407300 eurai, iš nuomos gautos lėšos –

6603 eurai. Spec. lėšos panaudotos mokyklos remontui, higieninių normų palaikymui, pastato priežiūrai, kanceliarijos prekėms. 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio parama – 2823,65 eurai. Kreditorinis įsiskolinimas 48500 eurai (komunaliniai mokesčiai, darbo užmokestis, socialinis draudimas  

bei kitos išlaidos). 

Finansavimo sistemos sudėtingumas stabdo efektyvesnį finansų valdymą progimnazijoje. Progimnazijos bendruomenės nariai perveda 2% 

pajamų mokesčio dalį mokyklai remti. 2017 m. – 3365 eurai, 2018 m. –  2823,65 eurai. 

Lėšos naudojamos materialinės bazės turtinimui ir išlaikymui. Tobulintina lėšų pritraukimo sistema. Daugiau dėmesio reikia skirti rėmėjų 

paieškai, nuosekliam darbui su mokinių tėvų komitetu, mokyklos taryba. 

Mokyklos patalpose atlikti remontai visų aukštų vyresnių klasių korpuso tualetuose, persirengimo kambariuose, valgyklos salėje ir virtuvės 

patalpose, perdažytos koridorių sienos ir lubos, atnaujintas mergaičių technologijų kabinetas (atliktas remontas, supirkti nauji baldai, buitinė technika), 

suremontuotas biologijos kabinetas (nauji baldai), pakeistos grindys 7 kabinetuose, nupirktos 5 naujos multimedijos, 245 mokykliniai suolai, įrengta 

išmanioji klasė, piešimo smėliu klasė, 3D klasė. Nupirkta nauja valgyklos virtuvei įranga, diegiamas „Švediško stalo“ principo maitinimas. Kabinetai 

remontuojami pagal galimybes. 
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Tobulintina: mokyklos klasių atnaujinimas, materialinės techninės bazės papildymas (toliau modernizuoti klases pagal visas higienos normas). 

Siekiama atnaujinti sporto erdves, sutvarkyti lauko erdves, įrengti lauko klasę. 

Dainavos progimnazijos 4 klasės mokinių pasiektų rezultatų testuojamų dalykų vidutinė procentinė surinktų taškų dalis atitinka Kauno miesto 

savivaldybės mokinių vidurkį, tačiau ženkliai aukštesni už visos Lietuvos mokinių pasiektų rezultatų vidurkį, sukuriamos pridėtinės vertės vidurkis, 

mokyklos klimato rodiklis, patyčių situacijos mokykloje rodiklis 4 klasėse aukščiau nei Kauno, šalies. Lyginant pasiekimus mokykloje, ženkliai pakilę 

„Mokyklos klimato“, „Patyčių situacijos“ rodikliai. Mokėjimo mokytis rodiklis lyginant su Kaunu yra žemesnis, tačiau aukštesnis lyginant su 2017 

metais. 
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Kauno Dainavos progimnazija 6 KLASĖS

Mokinių skaičius 6 klasėje 2017 m. 52 2018 m. 60
 Ugdymo rezultaų 

kokybės rodiklio 

įvertinimas

Miestas 

2018

Mokykla 

2017

Mokykla 

2018

Lietuvių k. 66% 75% 63% -2% -12%

Matematika 58% 67% 60% 2% -7%

Gamta ir žmogus 79% 87% 78% 0% -8%

Istorija 77% 87% 85% 8% -2%

Anglų k 76% 81% 73% -3% -7%

Neigiamas % ir reiškia žemesni ar pablogėjo Teigiamas  % ir reiškia aukštesni ar pgerėjo

6-tų klasių metinių įvertinimų pasiskirstymas atskirais lygiais

Lygiai: Įvertinimas

NP-nepasiektas patenkinamas 1-2-3 balai

Patenkinamas 4-5 balai

Pagrindinis 6-7-8 balai

Aukštesnysis 9-10 balų

Skirtumas tarp Miesto 

ir mokyklos 2018m.

Skirtumas tarp 

mokyklos 2017 ir 

2018m.
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Istorija Anglų k.

Kokybės rodiklis  (7-10 balų įvertinimai)
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Dainavos progimnazijos 6 klasės mokinių pasiektų rezultatų testuojamų dalykų vidutinė procentinė surinktų taškų dalis aukščiau už  Kauno 

miesto savivaldybės, šalies  mokinių vidurkį. Sukuriamos pridėtinės vertės vidurkis šiek tiek žemesnis už Kauno, bet aukštesnis už šalies, mokyklos 

klimato rodiklis, patyčių situacijos mokykloje rodiklis 6 klasėse aukščiau nei Kauno, šalies.  
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Kauno Dainavos progimnazija 8 KLASĖS

Mokinių skaičius 8 klasėje 2017 m. 49 2018 m. 41
 Ugdymo rezultaų 

kokybės rodiklio 

įvertinimas

Miestas 

2018

Mokykla 

2017

Mokykla 

2018

Lietuvių k. 61% 73% 49% -12% -25%

Matematika 52% 69% 49% -4% -21%

Fizika 59% 63% 56% -3% -7%

Chemija 63% 78% 54% -9% -24%

Biologija 70% 88% 71% 0% -17%

Istorija 68% 78% 68% 0% -9%

Anglų k 72% 82% 59% -14% -23%

Neigiamas % ir reiškia žemesni ar pablogėjo Teigiamas  % ir reiškia aukštesni ar pgerėjo

8-tų klasių metinių įvertinimų pasiskirstymas atskirais lygiais
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Dainavos progimnazijos 8 klasės mokinių pasiektų rezultatų testuojamų dalykų vidutinė procentinė surinktų taškų dalis šiek tiek žemesnė už  

Kauno miesto savivaldybės, bet aukščiau už šalies  mokinių vidurkį. Sukuriamos pridėtinės vertės vidurkis šiek tiek žemesnis už Kauno, bet aukštesnis 

už šalies, mokyklos klimato rodiklis, patyčių situacijos, savijautos mokykloje rodikliai 8 klasėse aukščiau nei Kauno, šalies.  
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Patyčių situacijos mokykloje rodiklis mokykloje 2018 m. lyginant su 2017 m. ketvirtose klasėse padidėjo 0,02 standartizuotais taškais; t.y 

0,36 taškais daugiau nei mieste, šeštose klasėse pagerėjo 0,01; t.y. 0,20 taškais daugiau nei mieste, aštuntuose klasėse padidėjo 0,04 standartizuotais 

taškais, t.y 0,17 taškais daugiau nei mieste, „Mokyklos kultūros rodiklis“ , „Savijautos“ rodikliai aukštesni už miesto. Mokykos pridėtinės vertės 

rodiklis 2018 m. lyginant su Kauno miestu 6, 8 klasėse sumažėjo, tačiau pridėtinė vertė yra aukštesnė už šalies vidurkį.  

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

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

Kauno Dainavos progimnazija patikėjimo teise valdo Kauno miesto savivaldybės perduotą turtą ir pastatą, kurio bendras plotas 6308,47 kv. 

m., ugdymui skirtas plotas – 4961,01 kv. m. Pastatas trijų aukštų. Kieme įrengta krepšinio aikštelė, stadionas. Pastate įrengtos visos būtinos patalpos 

vaikų ugdymui: moksleivių rūbinė, aktų ir sporto salės, persirengimo kambariai su dušais ir wc (renovuoti), besijungiantys su sporto salės patalpomis. 

Atsižvelgiant į 2008 m. mokyklos energetinio audito išvadas, ES struktūrinių fondų gautomis lėšomis atliktas šildymo sistemos ir šilumos 

punkto, visos elektros instaliacijos sistemos, visos vandentiekio ir nuotekų sistemos rekonstravimas. 2010-2011 m.m. sporto salėje ir aktų salėje įrengta 

mechaninė vėdinimo sistema pagerino mokinių ir dirbančio personalo komforto sąlygas. Rekonstruotas pastato stogas su papildomu  apšiltinimu. 

Pastato sienos (Betono blokai, plytų mūras, stiklo blokeliai) su termoizoliaciniu sluoksniu, todėl atitinka norminius šilumosaugos reikalavimus. 
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Tačiau yra ir neišspręstų progimnazijos materialinio aprūpinimo problemų: nepatenkinama grindų danga daugelyje kabinetų, neaptverta 

progimnazijos teritorija, mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose trūksta atnaujintos kompiuterinės įrangos, būtina stadiono ir sporto aikštynų 

rekonstrukcija.. 

Progimnazijoje veikia 110 kompiuterių, iš jų 23 nešiojami kompiuteriai. 15 kompiuterizuotų darbo vietų įrengta informacinių technologijų 

kabinete, 30 vietų – Išmaniojoje klasėje (plančetiniai kompiuteriai), 6 vietos – dviejose bibliotekose (pradinių ir vyresnių kl.), 2 vietos – mokytojų 

kambaryje, taip pat kompiuterizuotos progimnazijos administracijos, vaiko pagalbos specialistų, bendruomenės sveikatos specialisto darbo vietos. Kai 

kuriuose kabinetuose mokiniams yra skirti 2-3 kompiuteriai. Turima kompiuterinė technika nuolat atnaujinama. Šiuo metu tik ugdymosi procesui 

skirtų kompiuterių ir mokinių santykis yra 1:8.  Progimnazijoje yra 2 kopijavimo aparatai, 20 daugialypės terpės projektorių, 5 interaktyvios lentos, 15 

televizorių, 12 spausdintuvų. Visi kompiuteriai turi laisvą prieigą prie interneto ir yra sujungti į vieną tinklą.  

Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie progimnazijos veiklą skelbiamos progimnazijos interneto svetainėje. Naudojamas elektroninis 

TAMO dienynas, dienos informacinės sistemos mokyklos I, II aukštų foje. 

Pagrindiniai finansiniai progimnazijos prioritetai – gerinti mokyklos materialinę bazę, kuriant saugias, jaukias, modernias ir higienos 

normas atitinkančias edukacines aplinkas.  

2016-2018 m. atlikti darbai: suremontuoti ir perdažyti progimnazijos koridoriai (sienos, lubos), sutvarkytos laiptinių lubos; įrengta rūbinė 

pradinių klasių mokiniams; atlikti remontai valgyklos salėje (5000 Eur) ir virtuvės patalpose (61581 Eur, atnaujinta ir ventiliacijos įranga), pakeista 

valgyklos virtuvės įranga (29723 Eur), valgyklos salės baldai ( 5320 Eur); atnaujintas mergaičių technologijų kabinetas (nauji baldai, buitinė technika, 

patalpos remontas, 3550 Eur), septynioms klasėms pakeista grindų danga (11891 Eur), atnaujinta aktų salės scena (1000 Eur), sutvarkyta biblioteka 

(1100 Eur), suremontuoti visuose aukštuose vyresniųjų klasių korpuse esantys tualetai (39939 Eur), pakeistos paradinės lauko durys (3232 Eur) 

nupirkti 271 mokykliniai suolai ir kėdės (12500 Eur), mokykliniai baldai (spintos, kėdės, 3863 Eur), įsigytos 205 spintelės vaikų daiktams susidėti 

(3884 Eur), nupirkta priemonė Optivote (840 EUR), 9 multimedijos ir jų stovai (3700 Eur), 15 televizorių su laikikliais (5992 Eur), 28 stacionarūs 

kompiuteriai su ekranu (13995 Eur), spausdintuvai ( 337 Eur), mokymo priemonės (Lego konstruktorius, konstruktoriai robotai 5 vnt., robotų „BEE-

BOT“ ir „BLUE-BOT“ 2 komplektai, edukaciniai programavimo žaidimai „Scottie Go“, gaubliai, laboratoriniai rinkiniai, medžio dirbtuvėms 
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reikalingos priemonės plakatai, magnetolos ir kt., 5372 Eur), sportinė apranga (1520 Eur),  įrengtos išmanioji (30 planšetinių kompiuterių ir 1 

stacionarus kompiuteris mokytojui), 3D, piešimo smėliu klasės. 

Gauta parama iš UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (baldai, statybinės medžiagos, keraminės plytelės, prizai mokiniams), AB „Swedbank“ 

(baldai). 

Progimnazijai skirtos lėšos: 

Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos: 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Gauta Realizuota Gauta Realizuota Gauta Realizuota 

554213 Eur 554213 Eur 539800 EUR 539800 EUR 613547 EUR 613547 EUR 

Savivaldybės lėšos, Mokinio krepšelio lėšos: 

Išlaidų pavadinimas Savivaldybės lėšos Mokinio krepšelio lėšos (ML) 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Atlyginimai, soc. draudimas 146700  154600  122430 543013  547900  595841 

Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas 2000   800  

Šildymas 32300  27100 34000  

Elektros energija 11000  12000  9000  

Vandentiekis, kanalizacija 1400  1500  1300  

Medikamentai 100   69  

Ryšių paslaugos 2100  2300  2100  

Spaudiniai 300  200   6600  6400   

Kitos prekės 4800  20760  24753 2000  2100  9641 

Kitos paslaugos 4600  7915  7872 1500 1300  1255 

Ilgalaikis turtas 14300 10270  

Darbdavių soc. parama 2000  1700  1000  3138 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma  3600  
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Šiukšlių išvežimas 2500  2000  2500  

Kvalifikacija 200  1340  150 1100 1500  3372 

TRANSPORTAS 3311  300 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

išlaidos 

18620 

Socialinė parama natūra 800  

Sav programa pastatų ir kiemo statinių priežiūrair 

remontas 

Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas 2371,  

Kitos paslaugos 2947  

Ilgalaikis turtas 15976 

 viso 21294  

Iš viso 210000 EUR 249315 EUR 238975 EUR 554213 EUR 559200 EUR 613547 EUR 

 

Lėšų rūšis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Gauta Realizuota Gauta Realizuota Gauta Realizuota 

Valgyklos ir salių nuoma 13864 Eur 13864 Eur 14197,35 EUR 14197,35 EUR 16898 EUR 11214,84 EUR 

2018-12-14 

duomenimis 

Projektas 2400 Eur 2400 Eur 

Programos 1100 EUR 1100 EUR  

 

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos:  

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Gauta Realizuota Gauta Realizuota Gauta Realizuota 

3591,96 Eur 5164,99 Eur 3365,00 EUR 1548,00 EUR 2823,65 EUR 2084 EUR 
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IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės 

 Stiprus pedagogų kolektyvas. 

 Motyvuoti, geranoriški mokiniai. 

 Išskirtinumas: SEU, integruotos veiklos. 

 Jaukios vidaus erdvės. 

 Patogi progimnazijos vieta. 

 Vykdoma mokyklos pažangą skatinanti projektinė veikla. 

 Teikiama kvalifikuota pagalba specialiųjų poreikių mokiniams.  

 Puoselėjamos mokyklos tradicijos.  

 Taikomas visos dienos ugdymo modelis. 

  Puoselėjamos valstybinės tradicijos, ugdomas pilietiškumas. 

  

Silpnybės 

 Popamokinės veiklos trūkumas. 

 Tėvų įsitraukimas į aktyvų progimnazijos gyvenimą. 

 Didelis mokinių skaičius klasėse. 

 Mokymo(si) priemonių ir būdų įvairovės trūkumas. 

 Netinkamo elgesio mokiniai, pasitaikančios patyčios. 

 Išorės aplinka. 

 Informacijos apie mokinių pasiekimus stoka.  

 Ergonomiškų, virtualių ir išskirtinių edukacinių aplinkų stoka.  

 Mokinio asmenybės ūgties ir pažangos matavimas ir fiksavimas.  

Galimybės 

 Bendradarbiavimas su gimnazijomis, universitetais. 

 Mažinti mokinių skaičių klasėse. 

 Didesnis dėmesys motyvuotiems mokiniams.  

 Nuolat kelti pedagogų ir pagalbos darbuotojų kvalifikaciją. 

 Stiprinti progimnazijos išskirtinumą, savitumą. 

 Įdomios veiklos pamokose ir po pamokų. 

 Stiprinti akademinį mokymą(si). 

 Tobulinti diferencijavimą pamokose. 

 ES atveria galimybę naudotis Europos fondų paramos 

programomis.  

 Atnaujinti, modernizuoti, kurti virtualias, ergonomiškas edukacines 

aplinkas.  

 Įvairiomis formomis pedagogiškai šviesti tėvus, stiprinti jų 

vertybines nuostatas.  

 Kryptingai bendradarbiauti su šalies progimnazijomis.  

Grėsmės/pavojai 

 Mokyklų konkurencija rajone. 

 Netinkamo elgesio, nemotyvuotų mokinių savivalė, pasitaikančios 

patyčios. 

 Finansavimo galimybių ribotumas. 

 Dalies tėvų neadekvatus (abejingas arba perdėtas) dėmesys jų vaikų 

poreikiams, kylančioms mokymosi ir elgesio problemoms.  
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SSGG analizė parodė esamą situaciją ir bendruomenės siekius, lūkesčius, baimes. 2018 metų rudenį pagal atnaujintus Vidaus įsivertinimo 

rodiklius buvo atliktas „platusis“ įsivertinimas. Paaiškėjo šios stipriausios ir tobulintinos Progimnazijos veiklos sritys:  

Aukščiausios vertės atsakymai: Žemiausios vertės atsakymai

Mokymosi aplinkas kuria visi, demonstruojami mokinių darbai  
(MKT 3,9; MKN 3,3; T 3,5). 

Mokykla atvira pasauliui, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, 

bendruomene, socialiniais partneriais 

 (MKT 3,7; MKN 3,2, T 3,3). 

Vertinimas padeda ugdymui: aiškūs vertinimo kriterijai, jų įvairovė, 

yra grįžtamasis ryšys  
(MKT 3,7; MKN 3,0; T 3,2). 

Pastatas ir jo aplinka estetiški, patogūs, tinkami ugdymui  
(MKT 3,7; MKN 3,3; T 3,2).  

Pedagogų kompetencija yra tinkama, nuolat vyksta profesinis jų 

tobulėjimas 

 (MKT 3,7; MKN 3,4; T 3,4).  

Tikima mokinio galiomis, mokiniai skatinami siekti rezultatų  
(MKT 3,7, MKN 3,3, T 3,1). 

Bendradarbiavimas su tėvais vyksta rezultatyviai ir tinkamai, tėvai 

įsitraukia į mokyklos gyvenimą  

(MKT 3,0; MKN 3,0; T 2,9). 

Lyderystė mokykloje yra pasidalinta, skatinama, aiški atsakomybė 

(MKT 3,2; MKN 3,0; T 2,9). 

Mokiniai geba ir noriai dalyvauja savo mokymosi pasiekimų 

įsivertinimo procese, supranta mokymosi procesą, sėmes ir nesėkmes

(MKT 3,1; MKN 3,0; T 3,2). 

Finansiniai ištekliai skiriami skaidriai, lanksčiai, atsižvelgiama į 

mokinių interesus  

(MKT 3,2; MKN 3,0; T 3,2). 

Mokyklos savivalda veikia rezultatyviai, skaidriai, bendradarbiauja 

(MKT 3,2; MKN 3,2; T3,1). 

Ugdymo procesas organizuojamas tinkamai: atitinka skirtingus 

mokinių poreikius, klasė valdoma tinkamai  

(MKT 3,7; MKN 3,1; T 3,1). 

Įgyvendinant šiuolaikines ugdymo tendencijas, plėtotinas mokymas(is) „be sienų“ ir ugdymas virtualiose aplinkose. Mokyklos patirtis ir 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais diegiant socialinio emocinio ugdymo programą sudarys sąlygas aktualių ugdymo programų 

įgyvendinimui ir tobulinimui. Puoselėjant mokyklos vertybes, tradicijas, kuriant savitą atvirą kultūrą, svetingą aplinką pritraukiami kvalifikuoti 

specialistai. Stiprinant mokinio pažangos ugdymą, asmeninį tobulėjimą, atradimų ir sėkmės pojūtį, reikėtų efektyvinti pedagogų tarpusavio pagalbą ir 

gerosios patirties sklaidą. Dalyvaujant projektuose bei darbo grupėse skatinti lyderystę. Efektyviau bendradarbiauti bei naudoti įvairius finansavimo 

šaltinius, kuriant edukacines aplinkas ir gerinant mokyklos materialinę bazę. Daugeliu aspektu išsiskiria tėvų, mokytojų, mokinių pozicijos, todėl reikia 

inicijuoti aiškesnę, viešesnę, efektyvesnę sklaidą. 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Besimokanti, saugi, kurianti, bendruomeniška progimnazija, grindžianti ugdymą (si) vertybėmis, mokslo pažanga ir pozityvia lyderyste. 

ĮSTAIGOS MISIJA 

Taikydama lankstų ugdymo modelį, teikia kokybišką pradinį ir pirmos dalies pagrindinį išsilavinimą, ugdo nuolat besimokantį žmogų, gebantį 

atrasti savo vietą besikeičiančioje visuomenėje, užtikrina sveiką ir saugią ugdymosi aplinką, padeda 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 

VEIKLOS STRATEGIJA 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

STRATEGINIS TIKSLAS - didinti mokinių asmeninės pažangos, ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, taikant ugdymo procese šiuolaikines 

technologijas, telkiant besimokančią bendruomenę ir modernizuojant ugdymo(si) aplinką.  

1. TIKSLAS. Ugdyti mokinio pažangą, asmeninį tobulėjimą, atradimų ir sėkmės pojūtį.  
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Uždaviniai:  

1.1. Plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesinį tobulėjimą,  stebėti ir vertinti mokinio asmeninę pažangą ir pasiekimus. 

1.2. Taikyti patyriminį ugdymą. 

1.3. Plėtoti teminę tarpdalykinę integraciją.  

2. TIKSLAS. Formuoti kultūringos ir atviros kaitai progimnazijos nuostatas, stiprinant bendruomenių saugumą. 

Uždaviniai:  

2.1. Efektyvinti progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniu mastu.  

2.2. Plėtoti socialinių ir prevencinių programų vykdymą siekiant pozityvaus mokyklos mikroklimato. 

2.3. Tobulinti stebėsenos sistemingumą, pažangos, kokybės įsivertinimo pagrįstumą.

2.4. Pasirengti dirbti besikeičiančiomis mokyklos veiklos sąlygomis.  

3. TIKSLAS. Modernizuoti ugdymo turinio procesą.  

Uždaviniai:  

3.1. Aprūpinti kabinetus ir kitas mokyklos erdves kompiuterine įranga su nuolat atnaujinamomis mokomosiomis programomis ir mokymo 

priemonių baze. 

3.2. Progimnazijos erdvių atnaujinimas. 

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): 
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Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

238975 250000 270000 290000 320000 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa (spec. 

lėšos) 

17400 17500 18000 18500 18700 

Investicijų programa 

(biudžetas) PASTATŲ IR 

KIEMO STATINIŲ 

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

(biudžetas) 

21293,91 25000 30000 30000 35000 

Valstybės biudžeto lėšos 

Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas 

skiriamos): 

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 

613547 620000 630000 660000 700000 

Kitos lėšos (nurodyti tikslų 

šaltinio pavadinimą)

Valstybinės tikslinės lėšos 

biudžetinėms įstaigoms (gautos 

tiesiogiai VB) 

400,12 (egzaminai) 500 600 650 660 

Gyventojų pajamų mokesčio 

(iki 2 proc.) grąžinimas 

Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

2824 3000 3200 3300 3500 

IŠ VISO: 894440,03 EUR 916000 EUR 951800 EUR 1003450 EUR 1077860 EUR 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

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

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. 

Plėtoti mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų profesinį 

tobulėjimą stebėti 

ir vertinti mokinio 

asmeninę pažangą 

ir pasiekimus. 

Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

planavimo 

bei fiksavimo 

sistemos 5-8 

kl. 

atnaujinimas. 

Administra-

cija, dalykų 

mokytojai 

Atnaujintas tvarkos 

aprašas, kuriame 

nustatyti mokinių 

individualios 

pažangos stebėjimo 

rodikliai, mokinių, 

tėvų, klasės 

vadovų, pagalbos 

mokiniui 

specialistų, tėvų, 

administracijos 

vaidmuo matuojant 

pažangą, pažangos 

matavimo būdai, 

formos, dažnumas, 

atskaitomybė. 

Sistemingai, 

tikslingai taikomos 

Pažangos ir 

2000 EUR 

Mokymo lėšos 

1000 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

Mokiniai planuoja 

asmeninę pažangą 

(savarankiškai)  

Su mokytojo           Savarankiškai

pagalba 

NMPP rezultatai 

6,8 kl. (vidutiniškai 

surinktų taškų dalis 

proc.)  

+1 +1,5 +2 

Mokymosi 

renginiai 

pedagogams 

individualiai 

mokinių pažangai 

gerinti (skaičius) 

2 2 3 

Tėvai įtraukiami į 

vaiko mokymo(si) 

sėkmių aptarimus 

(įvertis (max.4)) 

3,3 (75 %) 3,4 (80 %) 3,5 (85 

%) 
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pasiekimų 

planavimo bei 

fiksavimo lentelės 

ir Office 365 

debesyse. 

5-8 kl. mokinių, 

padariusių 

individualią 

dalykinę pažangą, 

dalis, pagal 

metinius 

įvertinimus (proc.) 

30 % 35 % 40 % 

Vieningos 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

planavimo 

bei fiksavimo 

sistemos 1-4 

kl. kūrimas. 

Administra-

cija, pradinių 

klasių 

mokytojai, 

mokytojai 

dirbantys 

pradinėse 

klasėse 

Vieningai taikomos 

susitartos pažangos 

ir pasiekimų 

planavimo 

fiksavimo formos.  

2019-2020 m. 

300 EUR 

Mokymo lėšos 

300 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

NMPP rezultatai 2, 

4 kl.(vidutiniškai 

surinktų taškų dalis 

proc.) 

+2 +2,5 +3 

Tėvai įtraukiami į 

vaiko mokymo(si) 

sėkmių aptarimus 

(įvertis (max.4)) 

3,3 3,4 3,5 

Individualių 

sutarčių rengimas 

individualių 

pokalbių metu 

(klasių proc.) 

70 % 85 % 90 % 

Gabių 

mokinių bei 

mokinių, 

turinčių 

ugdymosi 

problemų, 

stebėjimas, 

tyrimas ir 

darbas su 

jais. 

Administra-

cija, darbo 

grupė, 

mokytojai 

Teikiamas 

ugdymas pagal 

poreikius ir 

galimybes, 

užduotys 

individualizuotos ir 

diferencijuotos, 

atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio 

gebėjimus, 

poreikius ir 

galimybes. 

2019-2021 m. 

200 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

300 EUR 

2 proc.lėšos 

Užduočių 

diferencijavimas 

pagal mokinių 

poreikius (proc.) 

80% 85% 90% 

Gabių mokinių 

identifikavimas, 

taikant patobulintą 

metodiką (proc.) 

8 % 10 % 12 % 

Mokinių lankančių 

dalykines 

konsultacijas dalis 

(proc.) 

60 % 70 % 75 % 
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Mokėjimo 

mokytis 

kompetenci-

jos ugdymo 

sutartų 

komponentų 

pritaikymas 

fiksuojant 

individualų 

išmokimą.  

Admi-

nistracija, 

dalykų 

mokytojai 

Pakils akademiniai 

rezultatai, bus 

teigiamas 

nusiteikimas į 

mokymąsi, 

mokiniai gebės 

iškelti prioritetus, 

vertins galutinius 

rezultatus.  

2019-2020 m. 

Mokymo lėšos Mokiniai efektyviai 

įsivertina savo 

veiklą pamokoje 

(proc.) 

60% 65% 67% 

Mokinių mokymosi 

kokybė (proc.) 

+2% +3% +4% 

Mokytojai 

sėkmingai taiko 

mokymosi 

strategijas 

pamokoje (atviros 

pamokos) 

2 3 3 

Vaikas mokomas 

planuoti savo 

mokymąsi 

(įvertis (max.4)) 

2,9 3 3,4 

Dalykinių 

konsultacijų 

organizavi-

mas ugdymo 

spragoms 

šalinti, 

ugdymo 

turiniui 

gilinti.  

Adminis-

tracija, 

mokytojai 

Sukurtas ir 

išbandytas ilgos 

dienos modelis 

mokymosi pagalbai 

teikti, ugdymo 

turiniui gilinti. 

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos Ilgos dienos 

modelyje 

dalyvaujančių 

mokinių dalis 

(proc.) 

20 % 25 % 30 % 

Mokiniai naudojasi 

trumpalaikių 

konsultacijų 

pagalba (proc.) 

30 % 35 % 40 % 

8 klasių mokiniai 

lanko ilgalaikes 

mokomųjų dalykų 

konsultacijas 

(proc.) 

75 % 80 % 85 % 
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Gabių 

mokinių 

atpažinimo 

metodikos 

tobulinimas 

ir jų ugdymas 

pagal 

individualius 

poreikius. 

Administra-

cija, gabių 

mokinių 

ugdymo 

darbo grupė, 

mokytojai 

Bus taikoma 

patobulinta gabių 

mokinių 

atpažinimo 

metodika. 

Individualizavimas 

ir diferencijavimas 

pamokose. 

2019-2020 m. 

Mokymo lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Mokytojai taikys 

naują gabumų 

atpažinimo 

metodiką (proc.) 

75 % 85 % 100 % 

Mokiniai ugdomi 

pagal kiekvieno 

poreikius ir jo 

stipriąsias puses 

(įvertis (max.4)) 

3,2 3,4 3,5 

Vaikas gali 

pasirinkti užduotis 

pagal savo 

gebėjimus (įvertis 

(max.4)) 

3,4 3,5 3,6 

Mokymosi 

motyvacijos 

stiprinimas 

siekiant laiku 

nustatyti 

mokymosi 

sunkumus ir 

efektyvios 

pagalbos 

teikimas. 

Administra-

cija, VGK, 

psichologė, 

mokytojai 

Pagerės mokinių 

pasiekimai ir 

motyvacija. 

Pasiekimų 

gerinimo plano 

įgyvendinimas.

2019- 2021 m. 

Mokymo lėšos 

100 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

Mokytojai ir 

specialistai 

aptaria/analizuoja 

individualios 

pagalbos 

mokiniams kryptis 

(kartai/kiekvienai 

klasei) 

1 2 3 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai ir tėvai 

atvirai ir 

konstruktyviai 

padeda vieni 

kitiems sprendžiant 

mokymosi 

problemas 

3,4 3,4 3,5 
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(didžiausias balas 

4). 

Mokiniai geba 

įsivertinti 

mokymosi 

pasiekimus bei 

spragas, analizuoti 

pasiektus rezultatus 

Su mokytojo           Savarankiškai

pagalba 

Taikyti patyriminį 

ugdymą. 

Gamtos 

mokslų  

laboratorinės 

– praktinės 

programos/ 

plano 

priemonių 

įgyvendini-

mas. 

Administra-

cija, 

laborantai, 

mokytojai 

Laboratorijų 

panaudojimas 

organizuojant 

patyriminį 

ugdymą(si).

2019-2021 m. 

1000 EUR 

Mokymo lėšos 

300 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

500 EUR 

Spec.lėšos  

Padidės gamtos 

mokslų 

akademiniai 

rodikliai  

(balais) 

+0,2 +0,2 +0,3 

Įgyvendintos 

numatytos 

priemonės 1-4 

klasėse (proc.) 

75 % 80 % 90 % 

Vedamos gamtos 

mokslų pamokos 

3D klasėje (proc.) 

15 proc. 18 proc. 20 proc. 

Integracinio 

ugdymo 

modelio 5-8 

klasėse

įgyvendini-

mas. 

Administra-

cija, 

integruotų 

programų 

kuratoriai, 

mokytojai 

dalykininkai, 

soc.partneriai 

Parengtos 

integruotų ugdymo 

programų planai, 

integracinės temos 

siejamos su 

dėstomo dalyko 

pamokos turiniu. 

Sumažintas

besikartojančių 

temų skaičius 

įvairiuose 

mokomuosiuose 

dalykuose. Visi 

500 EUR 

Mokymo lėšos 

800 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

Vyksta 

tarpdalykinė 

projektinė veikla

(veiklos) 

2 3 3 

Bendras mokyklos 

pažangumas kyla 

(proc.) 

0,5 % 1% 1,5% 

Mokyklos pridėtinė 

vertė 

standartizuotais 

taškais 6 ir 8 

klasėse didėja        

+0,01 +0,02 +0,02 
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mokytojai veda 

integruotas veiklas. 

2019-2020 m. 

(standartizuoti 

taškai) 

1-4 klasėse 

mokymosi 

tyrinėjant 

lauko 

laboratorijose 

vykdymas. 

Administra-

cija, 

laborantai, 

pradinių 

klasių 

mokytojai 

Vyksta mokymasis 

ne mokykloje. 

2020-2021 m. 

Mokymo lėšos Kiekviena klasė 

vykdo veiklas 

parke, mokyklos 

kieme 

(kartai/pusmetį) 

4 5 5 

Plėtoti teminę 

tarpdalykinę 

integraciją. 

Formalaus ir 

neformlaus 

ugdymo 

derinimas 

teminių 

savaičių 

metu 5-8 

klasėse. 

Administraci-

ja, mokytojai, 

partneriai iš 

išorės. 

Įvairus ugdymo 

procesas, 

apjungiantis 

formalųjį ir 

neformalųjį 

ugdymą sudarys 

sąlygas kiekvienam 

mokiniui 

atsiskleisti. 

2019-2021 m. 

3000 EUR 

Mokymo lėšos 

500 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

2000 EUR 

Spec. lėšos 

Stiprės projektinė 

veikla septintose -

aštuntose klasėse

(projektų per metus 

skaičius) 

2 2 2 

Kultūros paso 

veiklos (kartai per 

metus) 

3 3 3 

Saugaus ir 

kryptingo 

vaikų 

ugdymo ir 

užimtumo 5-

8 klasėse

planavimas ir 

organizavi-

mas. 

Administraci-

ja, 

soc.partneriai 

mokytojai 

Bendra veiklų 

plėtotė pagal 

mokinių poreikius.

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos 

500 EUR 

Spec.lėšos   

Po pamokų vyksta 

klubinė veikla 

(skaičius) 

3 4 5 

Būrelius renkasi 

mokyklos mokiniai 

(proc.) 

63% 67% 70% 

Mokykloje 

organizuojama 

socialinė ir 

visuomeninė veikla 

vaikams yra įdomi 

ir prasminga 

(įvertis (max.4)) 

3,3 3,4 3,5 
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2. Tikslas – formuoti kultūringos ir atviros kaitai progimnazijos nuostatas, stiprinant bendruomenių saugumą. 

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. 

Efektyvinti 

progimnazijos 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimą 

mokyklos, miesto, 

šalies ir 

tarptautiniu mastu. 

Progimnazijos 

savivaldos 

stiprinimas. 

Administra-

cija, 

mokyklos 

taryba, tėvų 

komitetas, 

mokinių 

taryba, 

mokinių 

tarybėlė, 

mokytojai 

Bus palaikomos ir 

organizuojamos 

iniciatyvos iš MT. 

Visų lygmenų 

progimnazijos 

savivaldos grupės 

įsitrauks į 

progimnazijos 

veiklos 

planavimą. 

Kasmet vyks 

mokyklos vadovų 

ir klasių 

savivaldos atstovų 

„apvalieji stalai“.

Didesnis 

iniciatyvų 

skaičius, 

aktyvesni 

mokiniai, ryški 

lyderystė.

2019-2021 m. 

500 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

1000 EUR 

Spec.lėšos 

Progimnazija 

skatina mokinius 

būti aktyviais 

mokyklos 

gyvenimo kūrėjais 

(įvertis (max.4)) 

3,4 3,5 3,6 

MT inicityvų 

skaičius 

2 2 2 

Pasidalinta 

lyderystė

(įvertis (max.4)) 

3,3 3,4 3,5 

Dalyvavimas 

orgnizuojamuose 

„apvaliųjų stalų“ 

susitikimuose 

(klasių tėvų proc.) 

80 % 90 % 100 % 
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Mokyklų  

bendradarbia-

vimo sistemos 

aktyvinimas.  

Administraci

ja,Unesco, 

SEU darbo 

grupių nariai 

Sėkmingai 

plėtojami

partneriški ryšiai 

su SEU, 

UNESCO 

mokyklomis. 

Suorganizuotos 

konferencijos ir 

pasidalinta gerąja 

patirtimi su SEU 

ir UNESCO 

mokyklų 

parteriais. 

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos 

Spec.lėšos 

Suorganizuotos 

konferencijos su 

SEU mokyklų 

partneriais 

(skaičius) 

1 2 1 

Suorganizuotos 

konferencijos su 

UNESCO mokyklų 

partneriais 

(skaičius) 

1 1 1 

Bendradarbiavi

mo 

partnerystės su 

mikrorajono 

įvairiomis 

įstaigomis 

kūrimas. 

Administra-

cija, 

partneriai iš 

išorės 

Bus kasmetinė 

gerosios patirties 

sklaidos 

konferencija „Aš 

dalinuosi, o tu?“

Sėkmingai 

įgyvendintos 

partnerių 

iniciatyvos. 

Sėkminga 

adaptcija pirmose 

klasėse.

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos 

1000 EUR 

Spec.lėšos 

Suorganizuoti 

rengininiai 

(skaičius)  

3 3 3 

Sėkmingai 

įgyvendintos 

partnerių 

iniciatyvos 

(skaičius)  

4 5 2 

Sėkminga pirmokų 

adaptacija 

(procentinė dalis)  

70 % 80% 83% 

Bendradarbia-

vimo su 

pedagoginių 

Administra-

cija,VDU 

darbuotojai, 

Pedagoginių 

studijų krypties 

studentai atliks 

Soc. partnerių 

lėšos 

Studentai atlieka 

praktikas (skaičius) 

4 6 10 
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studijų krypties 

studentais bei 

iniciatyva 

„Tęsk“

plėtojimas. 

mokytojai praktiką 

progimnazijoje, 

paįvairins veiklą 

naujomis 

idėjomis, 

bendraus su 

mokiniais. 

2019-2021 m. 

Studentų naujų 

iniciatyvų 

įgyvendinimas 

(skaičius) 

1 2 2 

Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su VDU 

(skaičius) 

1 

Aktyvaus tėvų 

dalyvavimo 

bendruomeni-

niame 

gyvenime 

skatinimas. 

Administra-

cija, klasių 

vadovai, tėvų 

komitetas, 

tėvai 

Sėkmingai 

suorganizuoti  

renginiai 

būsimiems 

penktokams ir jų 

tėvams, renginiai 

su ikimokyklinė-

mis ugdymo 

įstaigomis.

Aktyvus tėvų 

dalyvavimas 

labdaros akcijose, 

bendruomenės 

renginiuose, tėvų 

komiteto 

veiklose. Vyksta 

profesijų 

Mokymo lėšos 

1000 EUR 

Spec.lėšos 

Dalyvaujančių tėvų 

skaičius labdaros 

akcijose ar 

bendruomenės 

renginiuose (proc.). 

60% 65% 70% 

Tėvų komiteto 

dalyvavimas 

komiteto veiklose  

(proc.). 

70% 75% 85% 

Tėvai įsitraukia į 

renginių 

organizavimą, veda 

pamokas (įvertis 

(max.4)) 

3,2 3,3 3,4 



33 

pristatymas 

mokiniams. 

2019-2021 m. 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai ir tėvai 

atvirai ir 

konstruktyviai 

padeda vieni 

kitiems sprendžiant 

mokymosi 

problemas (įvertis 

(max.4)) 

3,4 3,5 3,6 

Tėvų 

pedagoginio 

švietimo 

stiprinimas. 

Administra-

cija, VGK 

komisija, 

tėvų 

komitetas, 

tėvai 

Ištirti poreikiai ir 

organizuojamos 

paskaitos. 

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos 

500 EUR 

Savivaldybės 

lėšos 

Paskaitos, 

mokymai (skaičius 

per metus) 

1-2 1-2 1-2 

Paruošti stendai 

informaciniai 

bukletai (skaičius) 

3-4 3-4 3-4 

Individualių 

konsultacijų, 

atvirų durų 

dienų, tėvų 

dienų 

organizavimas. 

Administra-

cija, klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Įvairiomis 

formomis 

sėkmingai 

vykdoma sąveika 

„Vaikas-

mokykla-šeima“. 

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos Atvirų durų dienos

(skaičius) 

2 2 2 

Tėvų dienos

(skaičius) 

2 2 2 

Tėvų naudojimasis 

Tamo dienynu 

(proc.) 

70%  80% 90% 
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Plėtoti socialinių ir 

prevencinių 

programų 

vykdymą siekiant 

pozityvaus 

mokyklos 

mikroklimato. 

Nuoseklaus 

socialinio 

emocinio 

ugdymo 

programos 

(SEU) 

diegimas. 

Administra-

cija, SEU 

komitetas, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai, 

tėvai, 

soc.partneriai 

Visos klasės 

dalyvauja 

nuoseklaus SEU 

programoje. 

Kiekvienų mokslo 

metų pabaigoje 

kiekvienoje 

klasėje vyksta 

SEU programos 

pamokų 

refleksijos: kaip 

SEU programa 

keitė bendravimo 

įgūdžius. Visi 5–8 

klasių mokiniai 

įsivertina 

patobulintas 

socialines 

kompetencijas 

pagal Auga 

smenybė kryptis.

2019-2020 m. 

Mokymo lėšos 

2000 EUR 

Spec.lėšos 

8 klasių mokinių 

dalyvavimas 

savanorystės 

programoje dalis 

(proc.) 

15 % 20 % 30 % 

Mokyklos kultūros 

rodiklis 

(standartizuoti 

taškai) 

+0,01 +0,01 0,02 

Patyčių rodiklio 

kilimas 

(standartizuoti 

taškai) 

+0,02 +0,03 +0,03 

5-7 klasių mokiniai 

pildo „Auga 

asmenybė“ 

sąsiuvinius ir juos 

naudoja 

savirefleksijai 

(proc.) 

95 % 95 % 98% 

Tobulinti ugdymo 

stebėsenos 

sistemingumą, 

pažangos, kokybės 

įsivertinimo 

pagrįstumą. 

Veikiančios

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

planavimo bei 

fiksavimo 

sistemos 

kūrimas. 

Administra-

cija, dalykų 

mokytojai, 

įsivertinimo 

darbo grupė 

Mokiniai, 

bendradarbiauta-

mi su mokytojais, 

tėvais, gebės 

pamatuoti savo 

mokymosi žinias 

ir sieks asmeninės 

mokymosi 

pažangos. Stiprės 

pedagogų, 

Mokymo lėšos Mokinių pažangos 

ir pasiekimų 

planavimo bei 

fiksavimo sistema 

naudosis, gebės 

planuoti asmeninės 

pažangos augimą 

mokinių dalis

(proc.) 

70% 75% 80% 
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mokinių ir tėvų 

bendradarbiavimo 

ryšys.

2019-2020 m. 

Suorganizuoti 

mokinių forumai 

apie asmeninės 

pažangos 

matavimo įtaką ir 

naudą asmenybės 

ūgčiai (skaičius) 

2 2 3 

Mokinių 

mokymosi 

skatinimo 

sistemos 

atnaujinimas. 

Administra-

cija, 

partneriai iš 

išorės. 

Mokiniai sieks 

gauti padėkas ir 

premijas už gerą 

ar puikų 

mokymąsi.

Individualūs 

mokinio 

pasiekimai ir 

pastangos 

matomi, 

pripažįstami pagal 

progimnazijojegal

iojančią mokinių 

skatinimo 

sistemą. 

2019-2021 m. 

Rėmėjų lėšos 

500 EUR  

2 proc. lėšos 

Kiekvieną pusmetį

(5-8 kl.) mokiniai 

gauna pinigines 

premijas 

(skaičius/metus)  

20 23 25 

1-8 kl. mokinių 

skaičius gaunančių

padėkas už labai 

gerą mokymąsi

(proc.) 

30 %  34% 35% 

Mokytojų 

pedagoginės 

veiklos 

stebėjimas, 

Administra-

cija, 

mokytojai 

mentoriai, 

Stebėtos ne 

mažiau kaip dvi 

kiekvieno 

mokytojo 

Mokymo lėšos Kiekvieno 

mokytojo stebimos 

pamokos 

(kartai/per pusmetį) 

2-3 2-3 2-3 
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analizavimas ir 

vertinimas. 

MT pamokos ir/arba 

projektines 

veiklos, 

neformalaus 

ugdymo 

užsiėmimai, 

organizuotos 

konsultacijos. 

2019-2021 m. 

Stebėtų pamokų 

aptarimuose 

dalyvavusių 

mokytojų dalis

(proc.) 

90 % 95% 95% 

Mentoriavimo 

sistemos 

stiprinimas. 

Administra-

cija, 

mokytojai 

mentoriai 

Visiems dirbti 

pradėjusiems 

mokytojams ir 

specialistams bus 

skiriami 

mentoriai. 

2019-2021 m. 

Soc.partnerių 

lėšos 

Mentorių kursus 

baigusių mokytojų 

(skaičius) 

1 1 1 

Atvirų pamokų 

stebėjimas. 

Administra-

cija, MT, 

mokytojai 

Mokytojai lankosi 

kolegų atvirose 

pamokose 

„Kolega kolegai“. 

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos Stebėjimo 

protokolus pildo 

mokytojai (proc.) 

90 % 100 % 100 % 

Vaiko gerovės 

komisijos 

veiklos 

tobulinimas. 

Mokyklos 

administraci-

ja, pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

VGK 

Organizuojamos 

,,apskritojo stalo“ 

diskusijos su 

kitos(ų) 

mokyklos(ų) 

Vaiko gerovės 

komisija dalijasi 

gerąja patirtimi. 

Bendradarbiau-

Mokymo lėšos 

300 EUR 

Spec.lėšos  

Suorganizuotų 

„apskritojo stalo“ 

diskusijų (skaičius) 

2 2 2 

Švietimo pagalbos 

galimybių 

progimnazijoje ir 

Kauno mieste 

pristatymas 

4 4 4 
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jant mokytojams 

ir tėvams 

padedamos spręsti 

problemos. 

2019-2021 m. 

bendruomenei, 

tėvams (skaičius) 

Suorganizuotų 

paskaitų-diskusijų 

su savivaldybės 

administracijos 

struktūriniais 

padaliniais, 

teritorine policijos 

įstaiga, vaiko teisių 

apsaugą 

savivaldybėje 

užtikrinančia 

institucija, 

švietimo, socialinių 

paslaugų, sveikatos 

priežiūros 

įstaigomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir 

kitomis 

suinteresuotomis 

institucijomis, 

įstaigomis ar 

asmenimis 

(skaičius) 

2 2 2 

Pasirengti dirbti 

besikeičiančiomis 

mokyklos veiklos 

sąlygomis. 

Mokymo(si) 

organizavimas 

įvairiose 

mokyklos 

aplinkose. 

Administra-

cija, 

Mokyklos 

taryba. 

Metodinė 

Didės mokinių 

įsiminimo 

kokybė, turės 

įtakos mokinių 

pasiekimams, 

3D klase 

besinaudojančių 

mokytojų dalis 

(proc.) 

25 % 30% 35% 
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taryba saviraiškai, 

emocinei-

socialinei brandai. 

2019-2021 m. 

Išmaniąja klase 

besinaudojančių 

mokytojų dalis 

(proc.) 

70 % 75 % 80 % 

Konferencijų klase 

besinaudojančių 

mokytojų dalis 

(proc.) 

30 % 40 % 

Dalyvavimas 

miesto, 

respublikiniuo-

se bei 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Administra-

cija,   MT 

nariai 

Į projektų 

įgyvendinimą 

įsitraukia visa 

mokyklos 

bendruomenė. 

2019-2021 m.  

Mokymo lėšos 

100 EUR 

Projektų lėšos 

Įgyvendinti miesto 

projektai (skaičius

per metus) 

3 3 4 

Įgyvendinti 

respublikiniai 

projektai (skaičius 

per metus) 

2 2 2 

Įgyvendinti 

tarptautiniai 

projektai (skaičius 

per metus) 

1 2 2 

Dalyvavimas 

miesto, 

respubliki-

niuose, 

tarptautiniuose 

konkursuose 

bei 

olimpiadose. 

Administra-

cija, MG 

nariai, 

mokytojai 

Dalyvaus ne 

mažiau kaip 20 % 

mokinių. Visi 

mokinių 

pasiekimai bus 

nurodyti 

mokyklos 

svetainėje. 

2019-2021 m. 

Mokymo lėšos Konkursuose, 

olimpiadose 

dalyvaujančių 

mokinių dalis 

(proc.) 

20 % 25 % 25% 

Asmeninių 

pasiekimų 

galerijoje savo 

pasiekimų 

eksponavimas 

(skaičius) 

4 5 6 
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Mokyklos 

įvaizdžio 

mikrorajone, 

mieste 

stiprinimas. 

Administra-

cija, 

įvaizdžio 

darbo grupės 

nariai 

Mokytojai, 

mokiniai noriai 

atstovaus savo 

mokyklą 

mikrorajone, 

mieste. Vietos 

bendruomenė bus 

kviečiama į 

mokyklos 

renginius. 

Tinkama 

informacija apie 

mokyklos 

pasiekimus nuolat 

skelbiama 

internetinėje

svetainėje, 

Facebook 

profilyje, 

mokyklos 

aplinkoje. Bus 

viešinamos 

mokinių veiklos. 

2019-2021 m. 

500 EUR 

Spec.lėšos 

Bendruomenę 

telkiantys renginiai 

(skaičius per 

metus) 

4-5 4-5 4-5 

Mokinių ir 

mokytojų santykiai 

grindžiami pagarba 

ir 

bendradarbiavimu, 

mokiniai jaučiasi 

bendruomenės 

dalimi, dalyvauja 

renginiuose (įvertis 

(max.4)) 

3,4 3,5 3,5 

Mokinių veiklos 

yra skelbiamos 

viešai (įvertis 

(max.4)) 

3,6 3,7 3,8 
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3. Tikslas – modernizuoti ugdymo turinio procesą. 

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. 

Aprūpinti 

kabinetus ir kitas 

mokyklos erdves 

kompiuterine 

įranga su nuolat 

atnaujinamomis 

mokomosiomis 

programomis ir 

mokymo priemonių 

baze. 

Vidinės ir 

išorinės 

mokymo(si) 

priemonių bazės 

kūrimas.  

Administra-

cija, 

Metodinė 

taryba 

Įrengta virtuali 

ir /ar konkreti 

erdvė 

(konferencijų, 

patirties salė, 

kurioje bus 

saugomi 

renginių 

aprašai, 

pamokų planai, 

kvalifikacijos 

kėlimo bei kita 

metodinė 

medžiaga). 

2019 -2021 m. 

3000 Eur 

Savivaldybės 

lėšos, spec.lėšos 

Įrengta 

konferencijų salė 

(322 kab.) 

70 % 90 % 95% 

Kompiuterinė 

įranga su 

atnaujintomis 

mokomosiomis 

programomis 

30 % 35 % 70 % 

Interaktyvių 

technologijų „Kubų 

klasės” kūrimas. 

30 % 35 % 70 % 

Projekto 

„Mokyklų 

aprūpinimas 

gamtos ir 

technologijų 

mokslų 

priemonėmis“

įgyvendinimas.   

Gamtos 

mokslų, 

pradinių 

klasių 

mokytojai 

Įrengtos 

gamtos mokslų 

laboratorijos. 

2019-2020 m. 

1000 Eur 

Savivaldybės 

lėšos, spec.lėšos 

Laboratorijos 

pritaikomumas 

1-4 kl. 

5-8 kl. 

70 % 90 % 

50 % 

95 % 

70 % 
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Nuolatinis 

informacinių 

technologijų 

atnaujinimas. 

Administra-

cija, IT 

specilistai 

Modernizuoti 

kabinetai 

ugdymo 

krypčiai 

įgyvendinti: 

įsigyta įranga ir 

mokymo 

priemonės. 

10000 Eur 

Spec.lėšos, 2 

proc. GPM 

Įsigyta 

kompiuterių (vnt.) 5 vnt. 5 vnt. 5 vnt. 

Įsigyta

projektorių 

5 vnt. 5 vnt. 5 vnt. 

Atnaujintos 

mokymosi 

programos  

30 % 50 % 60 % 

Atnaujinti 

progimnazijos 

erdves. 

Sporto aikštelių 

ir stadiono 

atnaujinimas. 

Administra-

cija, kūno 

kultūros 

mokytojai 

Tinkamos 

sąlygos 

formaliajam 

ugdymui ir 

neformaliajam 

švietimui, 

galimybė 

sportuoti 

Dainavos 

bendruomenei. 

2019-2021 m. 

400000 Eur 

Savivaldybės 

lėšos 

Įrengtas aikštynas

 ir stadionas 

80 % 90 % 100 % 

Sporto salės 

atnaujinimas. 

Administra-

cija, kūno 

kultūros 

mokytojai 

Pakeista danga, 

apšvietimas, 

įrengtos naujos 

gimnastikos 

sienelės, saugi 

aplinka 

vykdant sporto 

programas. 

2019-2021 m. 

100000 Eur 

Savivaldybės 

lėšos 

Atnaujinimo darbai 20 % 70 % 100 % 
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Lauko klasės 

įrengimas. 

Administra-

cija, 

mokytojai 

Įrengta 

progimnazijos 

vidiniame 

kiemelyje, 

išplėsta 

mokinių poilsio 

ir edukacinės 

zonos.  

2020-2021 m. 

13000 Eur 

Savivaldybės 

lėšos 

Įrengta Lauko klasė 80 % 100 % 

Kiemo dangos 

keitimas. 

Administra-

cija 

Atnaujinta 

kiemo danga, 

užtikrintas 

bendruomenės 

saugumas. 

2019-2020 m 

. 

60000 Eur 

Savivaldybės 

lėšos 

Atnaujinta kiemo 

danga 

50 % 100 % 

Kabinetų 

einamieji 

remontai. 

Administra-

cija 

Kabinetų 

remontai ir 

aprūpinimas 

naujais baldais, 

pagal 

galimybes ir 

poreikį.  

2019-2021 m. 

Spec. lėšos,  

2 proc. GPM 

Atlikti remontai 

kabinetuose 

2 kab. 2 kab. 2 kab. 

Pakeisti baldai  4 kab. 2 kab. 2 kab. 




