
Metų prioritetinė veikla

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. 40 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Žmogiškieji ištekliai

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorius

91,3 Direktorius

10 Direktorius

0,11 Direktorius

PATVIRTINTA
Kauno Dainavos progimnazijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. 
įsakymu Nr. V-031

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJOS

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Siekiamas pokytis 
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama 
reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo 
dokumentais, kurie lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 
dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose 
įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)

232 118 tūkst. eurų, iš jų: 
darbo užmokesčiui – (177618) tūkst. eurų; turtui –  11337 tūkst. eurų

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  
Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir 
uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“

Siekiama 
reikšmė

I. Personalo valdymas.
1. Užtikrinti nepedagoginių pareigybių atitiktį Savivaldybės tarybos 
sprendimo nuostatoms ir nemažinti pedagoginių pareigybių dalies nuo 
patvirtintų pareigybių skaičiaus:
1.1. Konkursų laisvoms pedagoginių ir nepedagoginių pareigybių vietoms užimti 
organizavimas.
1.2. Bendradarbiavimas su VDU ir kitomis aukštosiomis mokyklomis dėl 
studentų (įskaitant ir įdarbintus mokykloje) praktikos atlikimo.  
2. Išlaikyti nepadidėjusį vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičių:          
2.1. Racionalus mokytojų krūvio planavimas ir valdymas.    
2.2. Racionalus mokyklos biudžeto darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas.  
3. Išlaikyti nesumažėjusią pagalbos mokiniui specialistų dalį, tenkančią 100 
mokinių: 
3.1. Pagalbos mokiniui specialistų sudėties išsaugojimas. 
3.2. Racionalus mokyklos biudžeto darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas.
4. Įgyvendinti darbuotojų įsitraukimo į mokyklos bendruomenės gyvenimą 
ir motyvavimo sistemą:
4.1. Darbuotojų veiklos vertinimo ir asmeninio tobulėjimo pokalbių 
organizavimas ir objektyvaus, pagrįsto vertinimo skiriant finansinį skatinimą, 
vykdymas.  
4.2. Informacijos apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, mokinių 
pasiekimus, paskatinimus ir apdovanojimus viešinimas mokyklos tinklapyje, 
dienos informacinėje sistemoje, Facebook paskyroje.                

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 
pareigybių (proc.)

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 
sk.)

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 
mokiniui (vnt.)



Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 10 Direktorius

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 100 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokyklos metodinė taryba

FINANSAI

1,5 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 7500 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams.

19810 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai.

95 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams.

92 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

0 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

I. Personalo valdymas.
1. Užtikrinti nepedagoginių pareigybių atitiktį Savivaldybės tarybos 
sprendimo nuostatoms ir nemažinti pedagoginių pareigybių dalies nuo 
patvirtintų pareigybių skaičiaus:
1.1. Konkursų laisvoms pedagoginių ir nepedagoginių pareigybių vietoms užimti 
organizavimas.
1.2. Bendradarbiavimas su VDU ir kitomis aukštosiomis mokyklomis dėl 
studentų (įskaitant ir įdarbintus mokykloje) praktikos atlikimo.  
2. Išlaikyti nepadidėjusį vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičių:          
2.1. Racionalus mokytojų krūvio planavimas ir valdymas.    
2.2. Racionalus mokyklos biudžeto darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas.  
3. Išlaikyti nesumažėjusią pagalbos mokiniui specialistų dalį, tenkančią 100 
mokinių: 
3.1. Pagalbos mokiniui specialistų sudėties išsaugojimas. 
3.2. Racionalus mokyklos biudžeto darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas.
4. Įgyvendinti darbuotojų įsitraukimo į mokyklos bendruomenės gyvenimą 
ir motyvavimo sistemą:
4.1. Darbuotojų veiklos vertinimo ir asmeninio tobulėjimo pokalbių 
organizavimas ir objektyvaus, pagrįsto vertinimo skiriant finansinį skatinimą, 
vykdymas.  
4.2. Informacijos apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, mokinių 
pasiekimus, paskatinimus ir apdovanojimus viešinimas mokyklos tinklapyje, 
dienos informacinėje sistemoje, Facebook paskyroje.                

II. Kvalifikacijos tobulinimas.                                                                               
                  1. Įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo sistemą:                      
1.1. 2021 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymas.
1.2. Savitarpio pagalbos „Kolega - kolegai“ principo taikymas.
1.3. Kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos valdymas.
1.4. Nepedagoginių  darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ne mažiau kaip 1 dieną 
per metus užtikrinimas.                                                                         1.5. 
Pedagogų ir mokinio padėjėjų  „Asmeninio tobulėjimo" sistemos įgyvendinimas. 
  

I. Gautos lėšos.
1. Viešinti informaciją apie išnuomotas ir nuomotinas patalpas  
progimnazijos interneto svetainėje, svetainėje kursportuoti.kaunas.lt ir 
kitomis sklaidos priemonėmis.                                   
2. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.
3. Pritraukti finansinių išteklių plėtojant projektinę veiklą bei gaunant 
nefinansinę paramą turtu:                                                                    
3.1. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 
priemonėmis“ susitarimų įgyvendinimas.                                                                 
                         3.2. „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“.                     
                     
3.3. Projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės 
energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių 
socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (saulės elektrinių įrengimas) 
įgyvendinimas.                                                                    
3.4. Sporto rėmimo fondo projekto „Sporto ir mokslo sintezė“ veiklų vykdymas.
3.5. Erasmus+ projekto „CIRCLE-LAB“ vykdymas.
3.6. Projekto „Travel to the future with my waste“ vykdymas. 
3.7. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme" įsipareigojimų vykdymas.

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 
įstaigos biudžeto (proc.)

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 
laimėtų lėšų suma (eurai)

II. Išlaidos. 
1. Parengti progimnazijos biudžeto projektą, pagrįstą prekių ir paslaugų 
poreikiu bei steigėjo skiriamu finansavimu.
2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant 
poreikiui.)
3. Užtikrinti sistemingą finansų vidaus kontrolę.

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 
laimėtų lėšų suma (eurai)

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 
asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 
asignavimų (proc.)

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 
įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 
asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 



TURTAS

16  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

97  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

21  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

17  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

0 Transporto priemonių nėra

PAGRINDINĖ VEIKLA (pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9 I gimnazijos) klasė), neformalusis švietimas)

306 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai.

-9 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai.

268 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai.

I. Nekilnojamojo turto valdymas.
1.Kontroliuoti nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, vertinti 
sąnaudas, taikyti prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.
2. Vesti sunaudojamų energetinių išteklių apskaitą,   metų pabaigoje 
parengti lyginamąją analizę, išvadas, teikti pasiūlymus dėl racionalesnio 
išteklių naudojimo.
3. Tęsti progimnazijos erdvių atnaujinimą plėtojant tikslingą ir 
įvairiapusišką mokymą(si) įvairiose aplinkose:
3.1. Muzikos kabineto atnaujinimas.
3.2. 1 kabineto ir šoninės laiptinės (pradinių klasių korpuse) remontas.                  
                   3.3. Interaktyvių kubų klasės įrengimas. 
3.4. Poilsio zonų atnaujinimas  I, II aukšte. 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 
išlaikymo kaina (eurai)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 
plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos 
darbuotojui (kv. m)

II. Kilnojamo turto valdymas. Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 
išlaikymo kaina (eurai)

I. Pradinio ugdymo organizavimas.
1.  Užtikrinti Dainavos seniūnijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 
ugdymo tęstinumą vykdant tikslingas bendradarbiavimo veiklas:   
1.1. 2-3 bendrų renginių, projektų („Rudenėlio šventė“, „Mokslo laboratorija“, 
„Aš būsiu pirmokas“), pamokėlių būsimiems pirmokams organizavimas.
1.2. Informacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų tėvams apie priėmimą į 
mokyklą ir mokymosi sąlygas progimnazijoje teikimas. 
2. Įgyvendinti Visos dienos mokyklos principus:
2.1. Dienos klubo veiklos pagal atskirą tvarkaraštį planavimas.
2.2. Konsultacijų suteikiant savalaikę pagalbą teikimas.
2.3. Neformalaus ugdymo, atitinkančio mokinių poreikius, pasiūlymas ir 
teikimas.
2.4. Patrauklių laisvalaikio ir poilsio erdvių kūrimas.
3. Plėtoti ugdymosi virtualioje aplinkoje galimybes: 
3.1. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme" principų integravimas į ugdymo 
procesą.
3.2. Mokymosi formų (mišrus, hibridinis) pritaikymas.
4. Stebėti tarpdalykinės integracijos ir klasikinio ugdymo elementais grįstą 
integruotą ugdymą ir koreguoti planą:
4.1. Klasikinio ugdymo elementų (loginis mąstymas ir reflektavimas, retorika, 
filosofija, klasikiniai ir šiuolaikiniai menai, klasikinės ir šiuolaikinės kalbos, 
darnus vystymasis ir socialinis emocinis ugdymas) integravimas į ugdymo 
procesą.
4.2. Teminės integracijos 1-4 klasėse, įgyvendinant klasikinio ugdymo 
programą, vykdymas. 

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 
skaičius (žm. sk.)

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  
skaičiaus kaita įstaigoje 

II.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas.
1. Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių vaikams pritaikytą ugdymo(si) 
įvairovę:
1.1. Visos dienos principų taikymas suteikiant savalaikę pagalbą pagal poreikius 
kiekvienam mokiniui.
1.2. Ugdymosi virtualioje aplinkoje galimybių plėtojimas: skaitmeninė 
mokymosi aplinka „EDUKA KLASĖ“, tikslingas EMA, EDUKA pratybų, 
Microsoft Forms (O365), Epamokos.lt, kitų skaitmeninių mokymo priemonių 
naudojimas.
1.3. Mokinių savivaldos iniciatyvų, ryškios lyderystės skatinimas.
1.4. Narystės UNESCO ASPnet mokyklų tinkle tęsimas.
1.5. Projekto su Dainavos mikrorajono pradinių mokyklų mokiniais „Aš būsiu 
penktokas“ vykdymas.
1.6.  Bendruomenės veiklų mokyklos tinklapyje ir Facebook paskyroje 
viešinimas.
2.  Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas:
2.1. Sistemingas ir tikslingas IKT, išmaniųjų kabinetų, laboratorijų naudojimas. 
2.2. Integruotų pamokų ir tarpdalykinės teminės integracijos savaičių veiklų, 
integruotos projektinės veiklos organizavimas.
3. Stebėti tarpdalykinės integracijos ir klasikinio ugdymo elementais grįstą 
integruotą ugdymą ir koreguoti planą:
3.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
3.2. Klasikinio ugdymo elementus atitinkančių pasirenkamųjų dalykų pasiūlos  
(lotynų k., retorika, antikos kultūros istorija) teikimas.
3.3. Teminės integracijos vykdymas.

Bendras mokinių, besimokančių 5-8 klasėse,  skaičius 
(žm. sk.).



21 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai.

352 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, būrelių vadovai

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.) 10 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, būrelių vadovai

II.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas.
1. Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių vaikams pritaikytą ugdymo(si) 
įvairovę:
1.1. Visos dienos principų taikymas suteikiant savalaikę pagalbą pagal poreikius 
kiekvienam mokiniui.
1.2. Ugdymosi virtualioje aplinkoje galimybių plėtojimas: skaitmeninė 
mokymosi aplinka „EDUKA KLASĖ“, tikslingas EMA, EDUKA pratybų, 
Microsoft Forms (O365), Epamokos.lt, kitų skaitmeninių mokymo priemonių 
naudojimas.
1.3. Mokinių savivaldos iniciatyvų, ryškios lyderystės skatinimas.
1.4. Narystės UNESCO ASPnet mokyklų tinkle tęsimas.
1.5. Projekto su Dainavos mikrorajono pradinių mokyklų mokiniais „Aš būsiu 
penktokas“ vykdymas.
1.6.  Bendruomenės veiklų mokyklos tinklapyje ir Facebook paskyroje 
viešinimas.
2.  Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas:
2.1. Sistemingas ir tikslingas IKT, išmaniųjų kabinetų, laboratorijų naudojimas. 
2.2. Integruotų pamokų ir tarpdalykinės teminės integracijos savaičių veiklų, 
integruotos projektinės veiklos organizavimas.
3. Stebėti tarpdalykinės integracijos ir klasikinio ugdymo elementais grįstą 
integruotą ugdymą ir koreguoti planą:
3.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
3.2. Klasikinio ugdymo elementus atitinkančių pasirenkamųjų dalykų pasiūlos  
(lotynų k., retorika, antikos kultūros istorija) teikimas.
3.3. Teminės integracijos vykdymas.

5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 

III.  Neformaliojo švietimo organizavimas.
1. Užtikrinti mokinių neformalaus ugdymo poreikius:
1.1. Įvairius poreikius atitinkančios neformaliojo ugdymo pasiūlos valdymas: 
„Būrelių mugės“ vykdymas, neformalaus ugdymo paklausos tyrimas, užsiėmimų 
pasiūlos analizė.
1.2. Aukštos neformalaus ugdymo organizatorių kvalifikacijos užtikrinimas.
1.3. Mokinių nukreipimo į būrelius pagal jų gebėjimus ir poreikius skatinimas. 
1.4. Mokykloje teikiamų neformalaus švietimo paslaugų plėtojimas įtraukiant 
NŠ teikėjus.

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis 
bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)



PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

80 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai

80 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai

75 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai

95 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, socialiniai pedagogai

7 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas.
1. Skatinti individualią mokinio pažangą ir asmeninį tobulėjimą:
1.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
1.2. Nuolatinis integruoto ugdymo plano stebėjimas ir koregavimas.
1.3. Mokinių pažangos ir sektino elgesio skatinimas bei įvertinimas (įvairios 
padėkos ir prizai, tradicinė šventė „Ačiū“, geriausiai besimokančių mokinių 
pagerbimo šventės, 50 Eur premijos labai gerai besimokantiems 5-8 klasių 
mokiniams).
1.4. Bendrų susitarimų 1-4, 5-8 klasėse dėl individualios pažangos planavimo, 
fiksavimo ir analizavimo priėmimas ir laikymasis.
1.5. 1-4 klasių mokinių dalyvavimas projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. 
1.6. Nuotolinio mokymo(si) metu paslaugų nepalankiomis sąlygomis 
gyvenantiems mokiniams užtikrinimas.
1.7. Ugdymo turinio skirtingų poreikių mokiniams pritaikymas.
1.8. Patyriminio ugdymo laboratorijose ir netradicinėse aplinkose 
organizavimas.
2. Skatinti aktyvesnį tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir įstaigos 
organizuojamose veiklose:
2.1. „Aktyvių tėvų akademijos“ organizuojamų paskaitų lankymas, pagalbos 
mokiniui specialistų diskusijų tėvams aktualiomis temomis ruošimas.
2.2. Tėvų savanorystės organizavimas: tėvai įvairiomis formomis supažindina 
vaikus su savo profesija, dalyvauja akcijose, renginiuose, tėvų komiteto atstovai 
teikia pasiūlymus mokyklos administracijai.
2.3. Individualių pokalbių su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 
administracija organizavimas.
2.4. Tėvų dienų (du kartus per metus) organizavimas.
2.5. Būsmų pirmokų, penktokų tėvų sutirinkimų organizavimas. 
3. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose: 
3.1. Mokinių dalyvavimas 3 tarptautiniuose, 10 šalies, miesto konkursuose, 
olimpiadose.
3.2. Mokinių pasiekimų viešinimas „Mokinių pasiekimų galerijoje", dienos 
informacinėje sistemoje, mokyklos tinklapyje, Facebook paskyroje.
4. Skatinti aktyvų dalyvaavimą projektinėje veikloje:
4.1. Mokymosi planavimas ir sėkmės pojūčio skatinimas dalyvaujant 
respublikiniuose ir miesto projektuose: "Olympis", "Kengūra", "Bebras", 
"Sporto ir mokslo sintezė" ir kt.
4.2. Komunikavimo kompetencijos lavinimas dalyvaujant tarptautiniuose 
projektuose: CIRCLE-LAB, Olympic Lab, „Journey To The Future With Our 
Waste", „Rainbow“, „Postcards for the 2020 European Day of Languages“, 
„STE(A)Muko Draugai“, „My Creative Math Workshop (Yaratıcı matematik 
tölyem), „Jump into Sutainable Lifestyle“.
 

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 
padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų 
skaičiaus (proc.)

Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  rašymo 
pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo 
programoje,  dalis (proc.)

5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, 
skaitymo, rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų 
dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 
skaičius (vnt.)
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I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas.
1. Skatinti individualią mokinio pažangą ir asmeninį tobulėjimą:
1.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
1.2. Nuolatinis integruoto ugdymo plano stebėjimas ir koregavimas.
1.3. Mokinių pažangos ir sektino elgesio skatinimas bei įvertinimas (įvairios 
padėkos ir prizai, tradicinė šventė „Ačiū“, geriausiai besimokančių mokinių 
pagerbimo šventės, 50 Eur premijos labai gerai besimokantiems 5-8 klasių 
mokiniams).
1.4. Bendrų susitarimų 1-4, 5-8 klasėse dėl individualios pažangos planavimo, 
fiksavimo ir analizavimo priėmimas ir laikymasis.
1.5. 1-4 klasių mokinių dalyvavimas projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. 
1.6. Nuotolinio mokymo(si) metu paslaugų nepalankiomis sąlygomis 
gyvenantiems mokiniams užtikrinimas.
1.7. Ugdymo turinio skirtingų poreikių mokiniams pritaikymas.
1.8. Patyriminio ugdymo laboratorijose ir netradicinėse aplinkose 
organizavimas.
2. Skatinti aktyvesnį tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir įstaigos 
organizuojamose veiklose:
2.1. „Aktyvių tėvų akademijos“ organizuojamų paskaitų lankymas, pagalbos 
mokiniui specialistų diskusijų tėvams aktualiomis temomis ruošimas.
2.2. Tėvų savanorystės organizavimas: tėvai įvairiomis formomis supažindina 
vaikus su savo profesija, dalyvauja akcijose, renginiuose, tėvų komiteto atstovai 
teikia pasiūlymus mokyklos administracijai.
2.3. Individualių pokalbių su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 
administracija organizavimas.
2.4. Tėvų dienų (du kartus per metus) organizavimas.
2.5. Būsmų pirmokų, penktokų tėvų sutirinkimų organizavimas. 
3. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose: 
3.1. Mokinių dalyvavimas 3 tarptautiniuose, 10 šalies, miesto konkursuose, 
olimpiadose.
3.2. Mokinių pasiekimų viešinimas „Mokinių pasiekimų galerijoje", dienos 
informacinėje sistemoje, mokyklos tinklapyje, Facebook paskyroje.
4. Skatinti aktyvų dalyvaavimą projektinėje veikloje:
4.1. Mokymosi planavimas ir sėkmės pojūčio skatinimas dalyvaujant 
respublikiniuose ir miesto projektuose: "Olympis", "Kengūra", "Bebras", 
"Sporto ir mokslo sintezė" ir kt.
4.2. Komunikavimo kompetencijos lavinimas dalyvaujant tarptautiniuose 
projektuose: CIRCLE-LAB, Olympic Lab, „Journey To The Future With Our 
Waste", „Rainbow“, „Postcards for the 2020 European Day of Languages“, 
„STE(A)Muko Draugai“, „My Creative Math Workshop (Yaratıcı matematik 
tölyem), „Jump into Sutainable Lifestyle“.
 

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų 
skaičius (vnt.)

II. Geros savijautos užtikrinimas.
1. Puoselėti emociškai saugią, mokymuisi palankią aplinką:
1.1. Socialines emocines kompetencijas ugdančių programų įgyvendinimas 1-8 
klasėse: „Laikas kartu“ (1-4 klasės), „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 klasės). 
1.2. Pozityvaus ugdymo modelio sukūrimas ir atrinktų elementų taikymas.
1.3. VGK konsultacijų, posėdžių, skirtų mokyklos ugdymosi aplinkos 
analizavimui, jos saugumo, mokinių lankomumo, mokinių adaptacijos, patyčių 
prevencijos ir įtraukiojo ugdymo klausimais organizavimas.
1.4. Mokinių savijautos tyrimų atlikimas ir analizavimas.
1.5. Tėvų apklausos apie vaikų savijautą ir saugumą mokykloje atlikimas.
1.6. Šančių mokyklos ir Dainavos progimnazijos bendruomenių poreikių 
derinimas (įkurta VDU klasikinio ugdymo mokykla).
2. Gerinti klasių mikroklimatą:
2.1. Dalyvavimas tradiciniuose mokyklos renginiuose, socialiniuose projektuose, 
akcijose, ekskursijose, veiklose su socialiniais partneriais. 
2.2. Aktyvios klasių savivaldų veiklos skatinimas.
2.3. Atskirų klasių veiklos formuojant palankų klasių mikroklimatą 
motyvavimas.

Mokinių, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 
įstaigoje, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

III. Paslaugų, užtikrinančių vaiko poreikius, teikimas.   
1. Užtikrinti švietimo pagalbą siekiant maksimaliai patenkinti vaikų 
poreikius:
1.1. Mokinių, kuriems reikalinga logopedinė ir specialioji pagalba, 
identifikavimas, konsultavimas.
1.2. Savalaikio mokinių gebėjimų vertinimo PPT organizavimas.
1.3. Gabių vaikų atpažinimo tyrimo atlikimas taikant gabių vaikų atpažinimo 
metodiką, rekomendacijų mokytojams ir tėvams dėl ugdymo(si) ypatumų 
paruošimas. Paraiškų vaikų dalyvavimui Kauno miesto gabių mokinių ugdymo 
programoje teikimas.
1.4. Tikslingas mokytojo padėjėjo pagalbos organizavimas.   
1.5. Psichologinių problemų identifikavimas ir tikslingas psichologinės pagalbos 
vykdymas.
1.6. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų mokyklos bendruomenei 
organizavimas.
1.7. Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, gautų rezultatų 
analizavimas ir pritaikymas planuojant tolesnę veiklą.                                            
 
1.8. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais efektyviai sprendžiant 
mokinių problemas.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus 
(proc.)
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III. Paslaugų, užtikrinančių vaiko poreikius, teikimas.   
1. Užtikrinti švietimo pagalbą siekiant maksimaliai patenkinti vaikų 
poreikius:
1.1. Mokinių, kuriems reikalinga logopedinė ir specialioji pagalba, 
identifikavimas, konsultavimas.
1.2. Savalaikio mokinių gebėjimų vertinimo PPT organizavimas.
1.3. Gabių vaikų atpažinimo tyrimo atlikimas taikant gabių vaikų atpažinimo 
metodiką, rekomendacijų mokytojams ir tėvams dėl ugdymo(si) ypatumų 
paruošimas. Paraiškų vaikų dalyvavimui Kauno miesto gabių mokinių ugdymo 
programoje teikimas.
1.4. Tikslingas mokytojo padėjėjo pagalbos organizavimas.   
1.5. Psichologinių problemų identifikavimas ir tikslingas psichologinės pagalbos 
vykdymas.
1.6. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų mokyklos bendruomenei 
organizavimas.
1.7. Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, gautų rezultatų 
analizavimas ir pritaikymas planuojant tolesnę veiklą.                                            
 
1.8. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais efektyviai sprendžiant 
mokinių problemas.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus 
(proc.)

IV. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas.
1. Atnaujinti kompiuterinę įrangą ir mokymosi programas.
1.1. Planuojamas 30 planšetinių kompiuterių įsigijimas;
1.2. Planuojamas 3 multimedijų įsigijimas;                                                              
                 1.3. Planuojamas šiuolaikinių edukacinių priemonių ugdymo turiniui 
įgyvendinti įsigijimas, EMA ir EDUKA licencijos.

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 
šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių 
skaičius (vnt.)

V. Pagrindinio ugdymo prieinamumas.
1. Tikslingai numatyti klasių komplektų poreikį teikiant juos tvirtinti 
Kauno miesto tarybai.                
2. Laiku informuoti apie priėmimo sąlygas progimnazijos internetinėje 
svetainėje ir socialiniame tinkle.                                                                            
                                                                                           3. Vykdyti mokinių 
priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarką. 

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 
gimnazijos klasės dalis nuo bendro prašymų skaičiaus 
(proc.)
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