
PATVIRTINTA                                               
VDU klasikinio ugdymo mokyklos 
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d.                                            
įsakymu Nr. V-111

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KLSIKINIO UGDYMO MOKYKLOS

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS (rugsėjis-gruodis)

Metų prioritetinė veikla Siekiamas pokytis 
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama 
reikšmė

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

kurie lemia įstaigos
 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių 
tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, 
skaičius (žm. sk.) 

20 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 
papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai (rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis) 175,2 tūkst. eurų, iš jų: 
darbo užmokesčiui – 120,7 tūkst. eurų; turtui –  54,5 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“

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

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas
1. Užtikrinti darbuotojų fizinę gerovę:  
1.1.  1  kabineto atnaujinimas: remontas. Darželio laiptinės remonatas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.2. Užtikrinti nepedagoginių pareigybių atitiktį Savivaldybės tarybos sprendimo nuostatoms ir nemažinti pedagoginių 
pareigybių dalies nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus:
1.3.. Konkursų laisvoms pedagoginių ir nepedagoginių pareigybių vietoms užimti organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.4. Bendradarbiavimas su VDU ir kitomis aukštosiomis mokyklomis dėl studentų (įskaitant ir įdarbintus mokykloje) praktikos 
atlikimo.  
2.  Planuoti personalo poreikius:
 2.1.Užtikrinti, kad mokykla reikiamu laiku turėtų reikiamą skaičių reikalingos kvalifikacijos darbuotojų į laisvas ar naujai 
sukurtas darbo vietas.                                                                                                                                                                                                                                                        
2.2. Racionalus mokyklos biudžeto darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas.                                   
3. Planuoti personalo karjerą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.1. Įgyvendinti pedagogų atestacinę programą, esant būtinybei, ją koreguoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3.2. Išlaikyti nesumažėjusią pagalbos mokiniui specialistų dalį, tenkančią 100 mokinių: 
3.3. Pagalbos mokiniui specialistų sudėties išsaugojimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Valdyti darbo santykius:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.1. Užtikrinti juridiškai įteisintus santykius tarp mokyklos, kaip organizacijos, ir jos darbuotojų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.2. Užtikrinti, kad visi mokyklos darbuotojai gebėtų naudotis DVS sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4.3. Bendradarbiauti su darbo taryba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.4.  Atnaujinti mokyklos vidaus dokumentus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Įgyvendinti darbuotojų įsitraukimo į mokyklos bendruomenės gyvenimą ir motyvavimo sistemą:
5.1. Darbuotojų  objektyvaus, pagrįsto vertinimo skiriant finansinį skatinimą, vykdymas.                                                                                                                                                                                                                                     
5.2   Informacijos apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, mokinių pasiekimus, paskatinimus ir apdovanojimus viešinimas 
mokyklos tinklapyje, dienos informacinėje sistemoje, Facebook paskyroje.                                                                                                                     

Užimtų pareigybių dalis (proc.) - 100 100 Direktorius, raštvedė
Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 
pareigybių (proc.) 74

Direktorius, raštvedė

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 
sk.) 9

Direktorius, raštvedė

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 
mokiniui (vnt.) 5,5

Direktorius, raštvedė



I. Personalo valdymas
1. Užtikrinti darbuotojų fizinę gerovę:  
1.1.  1  kabineto atnaujinimas: remontas. Darželio laiptinės remonatas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.2. Užtikrinti nepedagoginių pareigybių atitiktį Savivaldybės tarybos sprendimo nuostatoms ir nemažinti pedagoginių 
pareigybių dalies nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus:
1.3.. Konkursų laisvoms pedagoginių ir nepedagoginių pareigybių vietoms užimti organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.4. Bendradarbiavimas su VDU ir kitomis aukštosiomis mokyklomis dėl studentų (įskaitant ir įdarbintus mokykloje) praktikos 
atlikimo.  
2.  Planuoti personalo poreikius:
 2.1.Užtikrinti, kad mokykla reikiamu laiku turėtų reikiamą skaičių reikalingos kvalifikacijos darbuotojų į laisvas ar naujai 
sukurtas darbo vietas.                                                                                                                                                                                                                                                        
2.2. Racionalus mokyklos biudžeto darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas.                                   
3. Planuoti personalo karjerą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.1. Įgyvendinti pedagogų atestacinę programą, esant būtinybei, ją koreguoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3.2. Išlaikyti nesumažėjusią pagalbos mokiniui specialistų dalį, tenkančią 100 mokinių: 
3.3. Pagalbos mokiniui specialistų sudėties išsaugojimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Valdyti darbo santykius:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.1. Užtikrinti juridiškai įteisintus santykius tarp mokyklos, kaip organizacijos, ir jos darbuotojų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.2. Užtikrinti, kad visi mokyklos darbuotojai gebėtų naudotis DVS sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4.3. Bendradarbiauti su darbo taryba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.4.  Atnaujinti mokyklos vidaus dokumentus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Įgyvendinti darbuotojų įsitraukimo į mokyklos bendruomenės gyvenimą ir motyvavimo sistemą:
5.1. Darbuotojų  objektyvaus, pagrįsto vertinimo skiriant finansinį skatinimą, vykdymas.                                                                                                                                                                                                                                     
5.2   Informacijos apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, mokinių pasiekimus, paskatinimus ir apdovanojimus viešinimas 
mokyklos tinklapyje, dienos informacinėje sistemoje, Facebook paskyroje.                                                                                                                     

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 5,85 Direktorius, raštvedė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Tobulinti mokytojų kompetencijas, įgyvendinat šiuolaikinį ugdymo turinį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.1. Mokytojų IKT panaudojimo, SEU principų taikymo, patirties sklaida mokyklos, miesto kolegoms ( ne mažiau kaip 10 
mokytojų).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.2.  Gerosios patirties sklaida  Kauno miesto BMT mokykloms (1 renginys).                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.3. Savitarpio pagalbos „Kolega - kolegai“ principo taikymas.
 2. Klasikinio ugdymo programos 1-10 klasėse įgyvendinimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1. Mokytojų patirties sklaida mokyklos internetinėje svetainėje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.2. Klasikinio ugdymo turinio integravimo įvairių dalykų pamokose aptarimai, atviros pamokos, jų analizė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.3.  Nepedagoginių  darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ne mažiau kaip 1 dieną per metus užtikrinimas.       

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

FINANSAI
I. Gautos lėšos:
1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.Viešinti informaciją apie išnuomotas ir nuomotinas patalpas  progimnazijos interneto svetainėje, svetainėje 
kursportuoti.kaunas.lt ir kitomis sklaidos priemonėmis.

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

2,09 Direktorius

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių.
Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

2867 Direktorius

3. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą. Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo 
paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)

14970 Direktorius

II. Išlaidos 
1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.
1.2. Parengiamas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.
2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant poreikiui).
2.1. Finansinės informacijos naudojimas sprendimų priėmimui - savalaikiai sprendimai įvertinant įvairioms veikloms 
skiriamų išteklių panaudojimą.
2.2. Racionalus išteklių panaudojimas siekiant pozityvaus mokyklos filosofijos ir organizacinės kultūros įvertinimo.

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  
dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų 

(proc.) **

92 Direktorius

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

93 Direktorius

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

90

TURTAS

I. Nekilnojamojo turto valdymas:
1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji  analizė.
1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.
2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.
2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant 
prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.
3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.
3.1. Atlikta patalpų apžiūra.
3.2. Naujų edukacinių erdvių kūrimas mokyklos 2 ir 3 aukštų foje (Lietuvos žemėlapio ir pasaulio šalių krypčių 
įrengimas ant foje grindų).                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.3. Pojūčių tako ir lauko mokomojo stendo įrengimas mokyklos kiemo erdvėse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.4.Tęsti mokyklos erdvių atnaujinimą plėtojant tikslingą ir įvairiapusišką mokymą(si) įvairiose aplinkose:
3.5. Muzikos kabineto atnaujinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.6. 1 kabineto ir šoninės laiptinės (pradinių klasių korpuse) remontas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.7. Pradėti sporto aikšyno ir stadiono atnaujinimo darbus. 

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

30,2 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams



I. Nekilnojamojo turto valdymas:
1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji  analizė.
1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.
2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.
2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant 
prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.
3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.
3.1. Atlikta patalpų apžiūra.
3.2. Naujų edukacinių erdvių kūrimas mokyklos 2 ir 3 aukštų foje (Lietuvos žemėlapio ir pasaulio šalių krypčių 
įrengimas ant foje grindų).                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.3. Pojūčių tako ir lauko mokomojo stendo įrengimas mokyklos kiemo erdvėse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.4.Tęsti mokyklos erdvių atnaujinimą plėtojant tikslingą ir įvairiapusišką mokymą(si) įvairiose aplinkose:
3.5. Muzikos kabineto atnaujinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.6. 1 kabineto ir šoninės laiptinės (pradinių klasių korpuse) remontas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.7. Pradėti sporto aikšyno ir stadiono atnaujinimo darbus. 

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

96,12 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

31,43 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

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

15,41 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

II. Kilnojamo turto valdymas Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 
išlaikymo kaina (eurai) 0

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis,  pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9-10 I-II gimnazijos) klasės), vidurinis ugdymas, neformalusis 
švietimas)

I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas:
1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.
1.1. Grupių aprūpinimas tradicinėmis bei moderniomis ugdymo(si) priemonėmis, siekiant  šiuolaikiškos ugdymo 
aplinkos.
1.2. Inovatyvių ugdymo priemonių ir kūrybiškumą skatinančių metodų naudojimas ugdymo procese atsižvelgiant į 
vaikų amžių ir poreikius.
2. Valdyti vaikų srautus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.
2.1. Vaikų priėmimo – nusirengimo patalpose, ugdymo erdves išdėstyti taip, kad atskirų grupių vaikų srautai 
nesusisiektų (atskiri įėjimai, ribojamas tėvų patekimas, draudžiamas pašalinių asmenų atvykimas į įstaigą). 
2.2. Patalpų priežiūra vykdoma  nepažeidžiant  Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų.
3. Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
3.1. Sąlygų įvairių poreikių  vaikų integracijai sudarymas, teigiamo požiūrio į  bendruomenę formavimas.
3.2.  Bendradarbiavimo sąlygų darželio bendruomenei sudarymas, siekiant  visuminio vaiko ugdymo(si) sėkmės. 

Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų  
skaičius (žm. sk.) 48

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita 0 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis 
nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.)

24

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 
spec. pedagogai

II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:
1. Atnaujinti ir modernizuoti įstaigos edukacines erdves.
1.1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo, pažangos stebėjimo, naudojant informacinę sistemą „Mūsų 
darželis“ gerinimas.
1.2. Informacinių komunikacinių technologijų naudojimo plėtra vaikų ugdomojoje veikloje, sudarant prielaidas 
priešmokyklinio ugdymo tęstinumui pradinėje mokykloje. Programavimo pradžiamokslio panaudojimas taip 
"Bitutes". 
2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2.1. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai planuoja ugdymo turinio pritaikymą, individualizavimą, 
personalizavimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2.2. Ugdymo procese panaudojamos modernios ugdymo priemonės ir programos: iMO kubai, planšetės, interaktyvios 
grindys.

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio 
ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje,  dalis nuo bendro įstaigą lankančių 
vaikų skaičiaus  (proc.)

14 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 
spec. pedagogai.

Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių 
vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio 
ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus 
(proc.)

12,5



I. Pradinio ugdymo organizavimas:
1. Užtikrinti Žemųjų Šančių, Dainavos seniūnijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ugdymo tęstinumą, 
vykdant tikslingas bendradarbiavimo veiklas:
1.1. Bendradarbiavimo projektas „Aš gyvenu čia" su Šančių darželiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1-2 bendri renginiai (gali būti ir nuotoliu) su Dainavos seniūnijos įstaigomis: projektų („Rudenėlio šventė“, „Mokslo 
laboratorija“, „Aš būsiu pirmokas“), pamokėlių būsimiems pirmokams organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.2. Aktualios informacijos pateikimas Šančių, Dainavos  bendruomenėms ir kitiems miesto gyventojams apie 
mokinių priėmimą ir mokykloje vykdomas veiklas.
2. Įgyvendinti pailgintos 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. Atnaujinti ir patvirtinti mokymo sutarties formą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4. Plėtoti ugdymosi virtualioje aplinkoje galimybes: 
4.1. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme" principų integravimas į ugdymo procesą.
4.2. Mokymosi formų (mišrus, hibridinis) pritaikymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5. Įgyvendinti klasikinio ugdymo turinį vykdant neformaliojo ugdymo veiklas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.1. Keramika, antikinis teatras, šokis, „Drąsūs, stipūs, vikrūs", dailė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.  Analizuoti pradinio ugdymo mokinių pasiekimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6.1. Diagnostinių rudens testų organizavimas: mokinių pasiekimų nustatymas ir analizavimas, sprendimų priėmimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6.2. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų aptarimas, sprendimų priėmimas, bendradarbiavimas su 
VGK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7. Įgyvendinant klasikinį ugdymo turinį, ugdyti kūrybingumo kompetenciją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7.1. Integruotų dienų organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7.2. Kūrybinių projektinių veiklų organizavimas (2-3 temos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7.3. Mokinių savarankiškumo, apmąstant savo idėjas ir veiklas, ugdymas (mąstymo įgūdžių ugdymas Ryto rato metu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7.4. Problemų ir sėkmių  įgyvendinant kūrybiškumo kompetencijos ugdymą aptarimas pradinių klasių Metodinėje 
grupėje.                                                       

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

−3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

I.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas
1. Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių vaikams pritaikytą ugdymo(si) įvairovę:
1.1. Klasikinio ugdymo dalykai: retorika, lotynų kalba, antikinė kultūra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.2. Mokomieji klubai konsultacijoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.3.Pailgintos dienos principų taikymas suteikiant savalaikę pagalbą pagal poreikius kiekvienam mokiniui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. Neformaliojo švietimo programos: keramika, medžio darbai,dailė, dainavimo studija, robotika, programavimas, 
šokio studija, krepšinis, kvadratas, beisbolas.
2. Organizuoti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, formuojančius teigiamas mokinių nuostatas: 
2.1. Erasmus+ projektų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.2. Darnios mokyklos veiklų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.3. Mokyklos projektų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.4. Kultūrinė-pažintinė veikla, siejama su klasikinio ugdymo turinio įgyvendinimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.5. Mokinių tarybos, SEU lyderių veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Įgyvendinti sociokultūrinę kūrybingumo sampratą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.1. Sąlygų, ugdytis kūrybingumą ugdymo turinio požiūriu, sudarymas (veiklos srities įvaldymas, naujovių 
atrinkimas, naujovių kūrymas, teminės integruotos programos).                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.2. Edukacinių aplinkų kūrybingumo ugdymui sudarymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3.3. Įgyvendintų kūrybinių idėjų pristatymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Analizuoti mokinių pasiekimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.1. Diagnostinių testų organizavimas rudenį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.2. Diagnostinių testų analizė, jų pristatymas Metodinėje taryboje ir Mokytojų tarybos posėdžiuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.3. Signalinių rezultatų Mokytojų tarybos posėdyje aptarimas, palyginimas su diagnostinių testų rezultatais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Sistemingas ir tikslingas IKT, išmaniųjų kabinetų, laboratorijų naudojimas. 
6. Integruotų pamokų ir tarpdalykinės teminės integracijos savaičių veiklų, integruotos projektinės veiklos 
organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7. Stebėti tarpdalykinės integracijos ir klasikinio ugdymo elementais grįstą integruotą ugdymą ir koreguoti planą:
7.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
7.2. Klasikinio ugdymo elementus atitinkančių pasirenkamųjų dalykų pasiūlos  (lotynų k., retorika, antikos kultūros 
istorija) teikimas.
7.3. Teminės integracijos vykdymas.

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

379

Direktorius. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui



I.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas
1. Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių vaikams pritaikytą ugdymo(si) įvairovę:
1.1. Klasikinio ugdymo dalykai: retorika, lotynų kalba, antikinė kultūra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.2. Mokomieji klubai konsultacijoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.3.Pailgintos dienos principų taikymas suteikiant savalaikę pagalbą pagal poreikius kiekvienam mokiniui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. Neformaliojo švietimo programos: keramika, medžio darbai,dailė, dainavimo studija, robotika, programavimas, 
šokio studija, krepšinis, kvadratas, beisbolas.
2. Organizuoti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, formuojančius teigiamas mokinių nuostatas: 
2.1. Erasmus+ projektų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.2. Darnios mokyklos veiklų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.3. Mokyklos projektų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.4. Kultūrinė-pažintinė veikla, siejama su klasikinio ugdymo turinio įgyvendinimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.5. Mokinių tarybos, SEU lyderių veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Įgyvendinti sociokultūrinę kūrybingumo sampratą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.1. Sąlygų, ugdytis kūrybingumą ugdymo turinio požiūriu, sudarymas (veiklos srities įvaldymas, naujovių 
atrinkimas, naujovių kūrymas, teminės integruotos programos).                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.2. Edukacinių aplinkų kūrybingumo ugdymui sudarymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3.3. Įgyvendintų kūrybinių idėjų pristatymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Analizuoti mokinių pasiekimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.1. Diagnostinių testų organizavimas rudenį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.2. Diagnostinių testų analizė, jų pristatymas Metodinėje taryboje ir Mokytojų tarybos posėdžiuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.3. Signalinių rezultatų Mokytojų tarybos posėdyje aptarimas, palyginimas su diagnostinių testų rezultatais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Sistemingas ir tikslingas IKT, išmaniųjų kabinetų, laboratorijų naudojimas. 
6. Integruotų pamokų ir tarpdalykinės teminės integracijos savaičių veiklų, integruotos projektinės veiklos 
organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7. Stebėti tarpdalykinės integracijos ir klasikinio ugdymo elementais grįstą integruotą ugdymą ir koreguoti planą:
7.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
7.2. Klasikinio ugdymo elementus atitinkančių pasirenkamųjų dalykų pasiūlos  (lotynų k., retorika, antikos kultūros 
istorija) teikimas.
7.3. Teminės integracijos vykdymas.

5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 28 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I.  Pagrindinio (9-10)   ugdymo organizavimas
1. Sudaryti galimybes mokiniams rinktis jų poreikius atitinkančius modulius, pasirenkamuosius dalykus, 
neformaliojo švietimo programas:
1.1. Klasikinio ugdymo dalykai: retorika, filosofija, logika, lotynų kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.2. Mokomieji klubai konsultacijoms. 
2. Sudaryti galimybes mokiniams išsiaiškinti savo talentus, stipriąsias puses ir tuo remiantis, siekti kuo 
aukštesnių rezultatų:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.1. Karjeros dienų organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.2. Tyrimo, nustatančio mokinių polinkius, atlikimas, pristatymas Mokytojų tarybos posėdyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.3. Neformaliojo ugdymo renginiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.4. Projektinė veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.5. Mokinių tarybos veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Analizuoti 9-10 klasių mokinių mokymosi pasiekimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.1. Diagnostinių testų organizavimas ir analizė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.2. Signalinių rezultatų Mokytojų tarybos posėdyje aptarimas, palyginimas su diagnostinių testų rezultatais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos įtraukiojo ugdymo srityje augimo ir ugdymo proceso 
veiksmingumo užtikrinimo.                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.1. Klasikinio ugdymo turinio 9-10 klasėse planavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.2. Mokomųjų dalykų teminių planų tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.3. Mokinių mokymosi pasiekimų, asmeninės pažangos požiūriu, nagrinėjimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.4. Konsultavimas dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.5. Gerosios patirties sklaidos inicijavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.6. Ugdymo inovacijų diegimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. Klasikinio ugdymo procese įgyvendinti kūrybingumo strategijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5.1. Mokinių  sąmoningo atsiribojimo nuo įprastų mąstymo vėžių ugdymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5.2. Problemų performulavimo mokymas (struktūros ir interpretacijos keitimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5.3. Asociacijų - naujų ryšių tarp idėjų ugdymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.4. Technikų ir mąstymo būdų perėmimo iš kitų sričių ugdymas.

Bendras mokinių, besimokančių 9-10 (I-II 
gimnazijos) klasėse, skaičius  (žm. sk.)
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Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV 
gimnazijos)  klasėse, dalis (proc.)

I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita 
įstaigoje 

6 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui



I.  Pagrindinio (9-10)   ugdymo organizavimas
1. Sudaryti galimybes mokiniams rinktis jų poreikius atitinkančius modulius, pasirenkamuosius dalykus, 
neformaliojo švietimo programas:
1.1. Klasikinio ugdymo dalykai: retorika, filosofija, logika, lotynų kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.2. Mokomieji klubai konsultacijoms. 
2. Sudaryti galimybes mokiniams išsiaiškinti savo talentus, stipriąsias puses ir tuo remiantis, siekti kuo 
aukštesnių rezultatų:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.1. Karjeros dienų organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.2. Tyrimo, nustatančio mokinių polinkius, atlikimas, pristatymas Mokytojų tarybos posėdyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.3. Neformaliojo ugdymo renginiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.4. Projektinė veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.5. Mokinių tarybos veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Analizuoti 9-10 klasių mokinių mokymosi pasiekimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.1. Diagnostinių testų organizavimas ir analizė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.2. Signalinių rezultatų Mokytojų tarybos posėdyje aptarimas, palyginimas su diagnostinių testų rezultatais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos įtraukiojo ugdymo srityje augimo ir ugdymo proceso 
veiksmingumo užtikrinimo.                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.1. Klasikinio ugdymo turinio 9-10 klasėse planavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.2. Mokomųjų dalykų teminių planų tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.3. Mokinių mokymosi pasiekimų, asmeninės pažangos požiūriu, nagrinėjimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.4. Konsultavimas dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.5. Gerosios patirties sklaidos inicijavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.6. Ugdymo inovacijų diegimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. Klasikinio ugdymo procese įgyvendinti kūrybingumo strategijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5.1. Mokinių  sąmoningo atsiribojimo nuo įprastų mąstymo vėžių ugdymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5.2. Problemų performulavimo mokymas (struktūros ir interpretacijos keitimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5.3. Asociacijų - naujų ryšių tarp idėjų ugdymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.4. Technikų ir mąstymo būdų perėmimo iš kitų sričių ugdymas.

III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus 
kaita įstaigoje 

I.  Neformaliojo švietimo organizavimas
1. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ugdant kūrybiškumo ir menines 
kompetencijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.1. Renginiai skirti valstybinėms ir tradicinėms šventėms.
1.2. Tradiciniai mokyklos renginiai (renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip 70 proc. mokinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.1. Darnios mokyklos programos įgyvendinimas (programoje aktyviai dalyvaus  ne mažiau kaip 80 proc. mokinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.2. Erasmus+ projekto „Žiedinė ekonomika ir tvarusis turizmas..." vykdymas (projekto veiklose dalyvaus ne mažiau 
kaip 60 proc. 8-10 klasių mokinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.3. Erasmus + projekto „Dirbame Europai" įgyvendinimas (projekto veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 70 proc. 9-10 
klasių mokinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.4. Respublikinio projekto „Informatika pradiniame ugdyme" (projekto veiklose dalyvauja 1-4 klasių visi mokiniai) 
įgyvendinimas. Gerosios patirties sklaida, bendradarbiaujant su KPKC (organizuoti ne mažiau kaip 1 renginį).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Skatinti mokinių dalyvavimą miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose. Dalyvaus ne 
mažiau kaip 20 proc. mokinių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.1. Mokinių pasiekimų viešinimas mokyklos erdvėse ir internetinėje svetainėje bei Facebook puslapyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4. Padidinti mokinių popamokinio užimtumo patrauklumą ir galimybes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.1. Tyrimas mokinių popamokinio užimtumo poreikiams nustatyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5. Aukštos neformalaus ugdymo organizatorių kvalifikacijos užtikrinimas.
6. Mokinių nukreipimo į būrelius pagal jų gebėjimus ir poreikius skatinimas. 
7. Mokykloje teikiamų neformalaus švietimo paslaugų plėtojimas įtraukiant NŠ teikėjus.

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

552 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas
1. Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacines komunikacines technologijas.
1.1. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme" veiklų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.2. IT būreliai: robotika, programavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.3. Skaitmeninių programų naudojimas įvairių dalykų pamokose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.4. Inovatyvių ugdymo priemonių ir skaitmeninių programų naudojimas įtraukiajame ugdyme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Skatinti individualią mokinio pažangą ir asmeninį tobulėjimą:
2.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
2.2. Nuolatinis integruoto ugdymo plano stebėjimas ir koregavimas.
2.3. Mokinių pažangos ir sektino elgesio skatinimas bei įvertinimas (įvairios padėkos ir prizai).
2.4. Bendrų susitarimų 1-4, 5-8 klasėse dėl individualios pažangos planavimo, fiksavimo ir analizavimo priėmimas ir 
laikymasis.
2.5. 1-4 klasių mokinių dalyvavimas projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. 
2.6. Patyriminio ugdymo laboratorijose ir netradicinėse aplinkose organizavimas.
3. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose renginiuose.
3.1. Dalyvavimas dalykinėse olimpiadose, konkursuose, viktorinose.
3.2. Dalyvavimas sportinėse varžybose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.3. Dalyvavimas meninės raiškos konkursuose, šventėse, mugėse ir t.t.
4. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje.
4.1. Dalyvavimas  projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas (Nr. 0-.2.2.-ESFA-
F-707-02-0001) mokymuose. Specialiosios mokymo priemonės. Jų pritaikymas atsižvelgiant į mokinių specialiuosius 
ugdymosi poreikius. Dalyvauja 2 mokyklos specialieji pedagogai (mokykla projekto lėšomis įsigys ne mažiau kaip 1 
interaktyvią ugdymo priemonę SUP mokinių ugdymui).
4.2. Dalyvavimas projekte Europos klimato iniciatyva: „Kartu už darnią mokyklą". Projekto veiklose dalyvauja 8-10 
klasių mokiniai ir 12 mokytojų.
4.3. Esamų Erasmus+ projektų  vykdymas (Žiedinė ekonomika ir tvarusis turizmas..., Dirbame Europai).   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“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.4. eTwinning projektų vykdymas (ne mažiau 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.5. Nacionalinio projekto „Žalioji olimpiada" veiklų vykdymas.
5. Skatinti aktyvesnį tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir įstaigos organizuojamose veiklose:
5.1. „Aktyvių tėvų akademijos“ organizuojamų paskaitų lankymas, pagalbos mokiniui specialistų diskusijų tėvams 
aktualiomis temomis ruošimas.
5.2. Tėvų savanorystės organizavimas: tėvai įvairiomis formomis supažindina vaikus su savo profesija, dalyvauja 
akcijose, renginiuose, tėvų komiteto atstovai teikia pasiūlymus mokyklos administracijai.
5.3. Individualių pokalbių su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija organizavimas.
5.4. Tėvų dienos  organizavimas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 
lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro 
įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, 
pagerinusių kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų 
skaičiaus (proc.)

76 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi 
rezultatus, dalis (proc.) 

100 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių 
individualią pažangą, dalis  (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

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

90 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

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

0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui



I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas
1. Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacines komunikacines technologijas.
1.1. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme" veiklų įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.2. IT būreliai: robotika, programavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.3. Skaitmeninių programų naudojimas įvairių dalykų pamokose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.4. Inovatyvių ugdymo priemonių ir skaitmeninių programų naudojimas įtraukiajame ugdyme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Skatinti individualią mokinio pažangą ir asmeninį tobulėjimą:
2.1. Klasikinio ugdymo elementų taikymas ugdymo procese.
2.2. Nuolatinis integruoto ugdymo plano stebėjimas ir koregavimas.
2.3. Mokinių pažangos ir sektino elgesio skatinimas bei įvertinimas (įvairios padėkos ir prizai).
2.4. Bendrų susitarimų 1-4, 5-8 klasėse dėl individualios pažangos planavimo, fiksavimo ir analizavimo priėmimas ir 
laikymasis.
2.5. 1-4 klasių mokinių dalyvavimas projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. 
2.6. Patyriminio ugdymo laboratorijose ir netradicinėse aplinkose organizavimas.
3. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose renginiuose.
3.1. Dalyvavimas dalykinėse olimpiadose, konkursuose, viktorinose.
3.2. Dalyvavimas sportinėse varžybose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.3. Dalyvavimas meninės raiškos konkursuose, šventėse, mugėse ir t.t.
4. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje.
4.1. Dalyvavimas  projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas (Nr. 0-.2.2.-ESFA-
F-707-02-0001) mokymuose. Specialiosios mokymo priemonės. Jų pritaikymas atsižvelgiant į mokinių specialiuosius 
ugdymosi poreikius. Dalyvauja 2 mokyklos specialieji pedagogai (mokykla projekto lėšomis įsigys ne mažiau kaip 1 
interaktyvią ugdymo priemonę SUP mokinių ugdymui).
4.2. Dalyvavimas projekte Europos klimato iniciatyva: „Kartu už darnią mokyklą". Projekto veiklose dalyvauja 8-10 
klasių mokiniai ir 12 mokytojų.
4.3. Esamų Erasmus+ projektų  vykdymas (Žiedinė ekonomika ir tvarusis turizmas..., Dirbame Europai).   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“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.4. eTwinning projektų vykdymas (ne mažiau 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.5. Nacionalinio projekto „Žalioji olimpiada" veiklų vykdymas.
5. Skatinti aktyvesnį tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir įstaigos organizuojamose veiklose:
5.1. „Aktyvių tėvų akademijos“ organizuojamų paskaitų lankymas, pagalbos mokiniui specialistų diskusijų tėvams 
aktualiomis temomis ruošimas.
5.2. Tėvų savanorystės organizavimas: tėvai įvairiomis formomis supažindina vaikus su savo profesija, dalyvauja 
akcijose, renginiuose, tėvų komiteto atstovai teikia pasiūlymus mokyklos administracijai.
5.3. Individualių pokalbių su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija organizavimas.
5.4. Tėvų dienos  organizavimas.

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

0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) ir 
11-12 (III-IV  gimnazijos) klasėse  ir pasiekusių 
teigiamų mokymosi rezultatų, dalis nuo bendro 
jų skaičiaus (proc.)

0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikroje ir turinčių teigiamus 
įvertinimus, dalis (proc.)

0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo 
programą mokinių dalis (proc.)

0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sėkmingai išlaikiusių atskirų mokomųjų 
dalykų brandos egzaminus mokinių dalis 
(proc.)

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo 
programą mokinių dalis (proc.)

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų 
neformaliojo švietimo siūlomų sričių ir 
vykdomų programų skaičius (vnt.)

3 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių, įgijusių atskiros neformaliojo 
švietimo srities, išsilavinimą,  dalis (proc.)

0

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

100 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 
premijų skaičius (vnt.)

50 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 
projektų skaičius (vnt.)

15 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II. Geros savijautos užtikrinimas
1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir įtraukiant tėvus.
1.1. Rizikingos mokinių elgsenos priežsačių analizė, tikslinių prevencinių programų pritaikymas.
1.2. Mokinių tarybos veikla prevencijos įgyvendinimo požiūriu: Tolerancijos diena, Meilės ir draugystės diena, 
Psichikos sveikatos diena ir kt.                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.3. Pozityvių vertybių ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas įgyvendinant prevencines programas: LIONS QEST 
(Laikas kartu 1-4 klasės, Paauglystės kryžkelės 5-8 klasės, Raktas į sėkmę 9-10 klasės), VEIK ir SVEIKATIADA.
1.4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Šančių seniūnija, Šančių parapijos vaikų dienos centru, 
bendruomenės pareigūnais, Negalią turinčių asmenų centru „Korys", Šančių biblioteka, A.Žikevičiaus Saugaus vaiko 
mokykla, Dainavos seniūnija, pilietinės bendruomenės centru "Dainava".                                                                                                                                                                                  
1.5. Tėvų dalyvavimas mokyklos renginiuose, prevencinių programų įgyvendinime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Integruoti formalųjį ir neformalųjį švietimą, orientuojantis į mokinio gyvenimo įgūdžių ugdymą, fizinės ir 
psichinės gerovės palaikymą.
3.1. Teminių planų analizė (prevencinių programų integravimas į mokomuosius dalykus).
3.2. Mokinių adaptacijos tyrimas 1 ir 5 klasėse. 
3.3. Geros savijautos tyrimai klasių koncentruose. 
4. Aptarti mokymosi sėkmes ir nesėkmes ugdymo procese.
4.1.Mokytojų tarybos posėdžiai..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4.2. VGK posėdžiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.3. Klasių tėvų susirinkimuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichinę sveikatą prevencinėmis priemonėmis, skatinti saugios 
ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
5.1. Mokinių adaptacinio periodo analizė, pristatymas Mokytojų tarybos posėdyje.
5.2. Individualios pagalbos mokiniui teikimo užtikrinimas, atvejų analizė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. Padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.1. Vaiko nelankymo priežasčių nustatymas ir šalinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.2. Priežsčių, nenoro eiti į mokyklą nustatymas ir šalinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7. Didinti vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7.1. Ugdymosi prieinamumo didinimas - žodinės pagalbos, teksto skaitymo, IKT programų naudojimas ugdymo 
procese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
7.2. Specialiųjų poreikių vaikų savijautos tyrimas, patyčių lygio nustatymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8. Gerinti klasių mikroklimatą:
8.1. Dalyvavimas tradiciniuose mokyklos renginiuose, socialiniuose projektuose, akcijose, ekskursijose, veiklose su 
socialiniais partneriais. 
8.2. Aktyvios klasių savivaldų veiklos skatinimas.
8.3. Atskirų klasių veiklos formuojant palankų klasių mikroklimatą motyvavimas.

Vaikų  saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 
įstaigoje dalis (proc.)

100

Psichologas, socialinis pedagogas, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui



II. Geros savijautos užtikrinimas
1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir įtraukiant tėvus.
1.1. Rizikingos mokinių elgsenos priežsačių analizė, tikslinių prevencinių programų pritaikymas.
1.2. Mokinių tarybos veikla prevencijos įgyvendinimo požiūriu: Tolerancijos diena, Meilės ir draugystės diena, 
Psichikos sveikatos diena ir kt.                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.3. Pozityvių vertybių ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas įgyvendinant prevencines programas: LIONS QEST 
(Laikas kartu 1-4 klasės, Paauglystės kryžkelės 5-8 klasės, Raktas į sėkmę 9-10 klasės), VEIK ir SVEIKATIADA.
1.4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Šančių seniūnija, Šančių parapijos vaikų dienos centru, 
bendruomenės pareigūnais, Negalią turinčių asmenų centru „Korys", Šančių biblioteka, A.Žikevičiaus Saugaus vaiko 
mokykla, Dainavos seniūnija, pilietinės bendruomenės centru "Dainava".                                                                                                                                                                                  
1.5. Tėvų dalyvavimas mokyklos renginiuose, prevencinių programų įgyvendinime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Integruoti formalųjį ir neformalųjį švietimą, orientuojantis į mokinio gyvenimo įgūdžių ugdymą, fizinės ir 
psichinės gerovės palaikymą.
3.1. Teminių planų analizė (prevencinių programų integravimas į mokomuosius dalykus).
3.2. Mokinių adaptacijos tyrimas 1 ir 5 klasėse. 
3.3. Geros savijautos tyrimai klasių koncentruose. 
4. Aptarti mokymosi sėkmes ir nesėkmes ugdymo procese.
4.1.Mokytojų tarybos posėdžiai..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4.2. VGK posėdžiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.3. Klasių tėvų susirinkimuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichinę sveikatą prevencinėmis priemonėmis, skatinti saugios 
ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
5.1. Mokinių adaptacinio periodo analizė, pristatymas Mokytojų tarybos posėdyje.
5.2. Individualios pagalbos mokiniui teikimo užtikrinimas, atvejų analizė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. Padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.1. Vaiko nelankymo priežasčių nustatymas ir šalinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.2. Priežsčių, nenoro eiti į mokyklą nustatymas ir šalinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7. Didinti vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7.1. Ugdymosi prieinamumo didinimas - žodinės pagalbos, teksto skaitymo, IKT programų naudojimas ugdymo 
procese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
7.2. Specialiųjų poreikių vaikų savijautos tyrimas, patyčių lygio nustatymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8. Gerinti klasių mikroklimatą:
8.1. Dalyvavimas tradiciniuose mokyklos renginiuose, socialiniuose projektuose, akcijose, ekskursijose, veiklose su 
socialiniais partneriais. 
8.2. Aktyvios klasių savivaldų veiklos skatinimas.
8.3. Atskirų klasių veiklos formuojant palankų klasių mikroklimatą motyvavimas.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo 
programą,  saugiai ir gerai besijaučiančių 
ugdymo įstaigoje dalis (proc.)

100

Psichologas, socialinis pedagogas, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

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

85,2 Psichologas, socialinis pedagogas, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 
įstaigoje dalis nuo bendro, besimokančių 9-10 
(I-II gimnazijos) klasėse skaičiaus (proc.)

70 Psichologas, socialinis pedagogas, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  
1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.
1.1.SUP  turinčių mokinių individualios pažangos aptarimas,  atvejų analizės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.2.  Į organizuojamas ekologines ir kultūrines  edukacines veiklas įsitraukia ne mažiau kaip 70 proc. SUP turinčių 
mokinių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.3. Sąlygų SUP turintiems mokiniams mokytis saugioje ir tinkamoje edukacinėje aplinkoje sudarymas (tyrimai: 
Patyčių ir Geros savijautos, 1 ir 5 klasių adaptacijos tyrimai, SUP turinčių mokinių motyvacijos tyrimas; turimų IKT 
priemonių analizė).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.4. VGK plano įgyvendinimas.
2. Kurti edukacines aplinkas, ugdančias vaikų kūrybingumo galias.
2.1. Edukacinių aplinkų mokyklos 2 ir 3 aukšto foje įrengimas (Lietuvos žemėlapis ir pasaulio šalių kryptys ant foje 
grindų).
2.2. Pojūčių tako mokyklos lauko erdvėse įrengimas.
2.3. Mokomojo gamtos stendo įrengimas mokyklos lauko erdvėse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Mokinių, kuriems reikalinga logopedinė ir specialioji pagalba, identifikavimas, konsultavimas.
4. Savalaikio mokinių gebėjimų vertinimo PPT organizavimas.
5. 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.
6. Tikslingas mokytojo padėjėjo pagalbos organizavimas.   
7. Psichologinių problemų identifikavimas ir tikslingas psichologinės pagalbos vykdymas.
8. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų mokyklos bendruomenei organizavimas.
9. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais efektyviai sprendžiant mokinių problemas.

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

23,4 Psichologas, socialinis pedagogas, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

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

26,4 Psichologas, socialinis pedagogas, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui



IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  
1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.
1.1.SUP  turinčių mokinių individualios pažangos aptarimas,  atvejų analizės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.2.  Į organizuojamas ekologines ir kultūrines  edukacines veiklas įsitraukia ne mažiau kaip 70 proc. SUP turinčių 
mokinių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.3. Sąlygų SUP turintiems mokiniams mokytis saugioje ir tinkamoje edukacinėje aplinkoje sudarymas (tyrimai: 
Patyčių ir Geros savijautos, 1 ir 5 klasių adaptacijos tyrimai, SUP turinčių mokinių motyvacijos tyrimas; turimų IKT 
priemonių analizė).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.4. VGK plano įgyvendinimas.
2. Kurti edukacines aplinkas, ugdančias vaikų kūrybingumo galias.
2.1. Edukacinių aplinkų mokyklos 2 ir 3 aukšto foje įrengimas (Lietuvos žemėlapis ir pasaulio šalių kryptys ant foje 
grindų).
2.2. Pojūčių tako mokyklos lauko erdvėse įrengimas.
2.3. Mokomojo gamtos stendo įrengimas mokyklos lauko erdvėse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Mokinių, kuriems reikalinga logopedinė ir specialioji pagalba, identifikavimas, konsultavimas.
4. Savalaikio mokinių gebėjimų vertinimo PPT organizavimas.
5. 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.
6. Tikslingas mokytojo padėjėjo pagalbos organizavimas.   
7. Psichologinių problemų identifikavimas ir tikslingas psichologinės pagalbos vykdymas.
8. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų mokyklos bendruomenei organizavimas.
9. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais efektyviai sprendžiant mokinių problemas.

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius 
(vnt.)

14 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas
1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas, siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo.
1.1. Ekspozicijos „Žaliasis taškas" įrengimas.
1.2. „Pojūčių tako įrengimas" mokyklos kiemo erdvėse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.3. Lauko stendo įrengimas, kuriame atsispindėtų Lietuvos augmenija, gyvūnija, nacionaliniai parkai ir kt.
1.4. Herbarijaus apie Lietuvos medžius parengimas virtualioje ir realioje ervėse.
1.5. Lietuvos žemėlapio pavaizdavimas 3 aukšto foje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.6.   Pasaulio krypčių rodyklės įrengimas mokyklos kiemo erdvėse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.7. Atnaujinti kompiuterinę įrangą ir mokymosi programas.
1.9. Planuojamas 30 planšetinių kompiuterių įsigijimas;
1.10. Planuojamas 3 multimedijų įsigijimas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.11. Planuojamas šiuolaikinių edukacinių priemonių ugdymo turiniui įgyvendinti įsigijimas, EMA ir EDUKA 
licencijos.

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

1435 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
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