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8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis 
51   

 Patyčių 6-ose klasėse pokytis 5  

 Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 13    

 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis 
100  

 
Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) dalis 
81  

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 

597 tūkst. eurų, iš jų:  

darbo užmokesčiui – 469,4 tūkst. eurų; turtui – 45,2 tūkst. eurų 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 
 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

I SKYRIUS  

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

VDU klasikinio ugdymo mokykla įsteigta 2021 metų rugsėjo 1 dieną prie Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro prijungus Dainavos 

progimnaziją. Abi mokyklos bendradarbiavo nuo 1999 metų, įgyvendinant Vertinimo ugdymo procese projektus, kuriant vertinimo sistemas ir mokinių 

pasiekimų vertinimo knygeles, taip pat abi mokyklos buvo asocijuotos UNESCO ASPnet tinklo narės, SEU asociacijos, Besimokančių mokyklų tinklo 

narės. Šis glaudus bendradarbiavimas suponavo klasikinio ugdymo mokyklos įkūrimo idėją. Mokyklos 2022 – 2024 metų strateginis planas rodo 

išorinę bei vidinę mokyklos aplinką, mokyklos filosofiją, viziją, misiją, mokyklos prioritetus, siekiamus tikslus bei uždavinius, numato strategijos 

realizavimo planą trejiems metams. Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų. Strateginį planą rengė darbo grupė. Strateginio 

plano tikslas - tikslingai organizuoti mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus 

įgyvendinami mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti veiklos prioritetus, numatyti ir planuoti mokymosi kaitos pokyčius telkiant 

besimokančią bendruomenę ir modernizuojant ugdymo(si) aplinką gerinant ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą.  
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Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 931 mokinys (ikimokyklinis-priešmokyklinis 49 (Vaidoto g.), Vokiečių g. - 278, Partizanų g. – 

604). Mokykla finansiškai savarankiška, finansuojama iš valstybės biudžeto ar mokymo lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų. Mokinių maitinimą vykdo 

viešąjį konkursą laimėjusios įmonės:  UAB ,,Maisto slėnis“ (Partizanų g.), VšĮ „Bruneros“ (Vokiečių g., Vaidoto g.).  

VDU klasikinio ugdymo mokyklos ugdymo procesas pasižymi: 

 Grindžiamas Artes liberales principais užtikrinant tarpdiscipliniškumą, socialiai saugią aplinką ir pagarbą asmens unikalumui; 

 Personalizuotas modulinis integruotas ugdymas; 

 Daugiakalbystės ir klasikinių kalbų ugdymas; 

 Pailgintos dienos mokykla, teikianti kokybišką ir kūrybišką užimtumą. 

Svarbiausias mūsų išskirtinumas — klasikinis ugdymas. Klasikinis ugdymas remiasi Sokrato-Platono filosofijoje ištobulinta dialogo 

kultūra, kviečiančia žmones tarpininkauti vienas kitam ieškant atsakymų į svarbiausius klausimus per diskusijas, debatus, nuomonių įvairovės 

gretinimus, kūrybinio pobūdžio ginčus. Daug dėmesio skiriama kūrybingumo ugdymui, taisyklingo mąstymo formavimui, padedant vaikui pačiam rasti 

atsakymą į iškilusį klausimą ir tuo pat metu išgyventi pažinimo/atradimo džiaugsmą. Klasikinio ugdymo išskirtinumas yra tas, kad juo siekiama vienu 

metu stiprinti ir humanitarinius, ir tiksliuosius mokslus, jog ugdoma asmenybė būtų visapusiškai išsilavinusi, motyvuota, siekianti kūrybinio polėkio. 

To negalima pasiekti be humanitarinių mokslų stiprinimo, įgalinančio ugdyti laisvą asmenybę, savyje į vieną vaizdinį jungiančią įvairių sričių 

pažinimą, divergentinį mąstymą, neapibrėžtumo toleranciją bei moralines savybes: sąžiningumą, savarankiškumą, darbštumą, atsakomybę. Mokykloje 

dėstomi klasikinio ugdymo dalykai: 

 Dailės raiška/keramika – 1-4 kl. (neformalusis ugdymas) 

 Antikinis teatras – 1-4 kl. (neformalusis ugdymas) 

 Antikos kultūra – 5-8 kl. 

 Antikos filosofija – 9-10 kl. 

 Logika – 9-10 kl. 

 Lotynų kalba – 5,6 ir 9 kl. 

 Retorika – 9-10 kl. 
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Dar vienas iš mokyklos išskirtinių bruožų – inovatyvios technologijos. Mokykloje devyni mokomieji kabinetai aprūpinti išmaniaisiais 

ekranais, 38 — išmaniosiomis lentomis, du — išmaniaisiais stalais, įrengtas SEU kabinetas su šviesos stalais. Mokykloje yra iMO kubai, interaktyvios 

grindys, išmanioji Neulog laboratorija pagrindiniam ugdymui ir Panda pradiniam ugdymui, Dot ir Dach robotukai programavimui, WEX robotika 

programavimui vyresnių klasių mokiniams, 3D pieštukai, 3D klasės ir kitos mokymosi procesą paįvairinančios priemonės. Mokykloje įdiegta ir 

naudojama virtuali mokymosi aplinka Microsoft Teams, skirta mokymuisi ir konsultavimui virtualiai. 

Mūsų išskirtinumas - nacionaliniai ir tarptautiniai projektai. ŠMPF finansuojamuose projektuose nuolat be pertraukų dalyvaujama nuo 1999 

m., esame LIONS QUEST Lietuva partnerė ir įgyvendiname projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“, UNESCO Asocijuotųjų mokyklų 

tinklo narė. Vykdome ,,Darnios mokyklos“ programą. Esame pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla. Šiuo metu mokykla vykdo  

Erasmus+ KA201 projektą CIRCLE LAB. Projekto tikslas – sukurti virtualų mokymosi kampelį, apibrėžtą CIRCLE LAB, orientuotą į 

mokomosios medžiagos, vaizdo įrašų, žaidimų, interaktyvių vadovų, nuorodų, skirtų novatoriškam mokytojų mokymui chemijos mokslo ir žiedinės 

ekonomikos srityje, kūrimą. Vykdomas 2020 - 2023 m. Erasmus+ projektas „Travel to the future with my waste“. Projekto tikslas: užtikrinti, kad 10 -

12 metų amžiaus vaikai suvoktų, kiek atliekų jie sukuria dėl savo kasdienės veiklos ir sužinotų, kaip šios atliekos pašalinamos. Tai darytų klausdami, 

diskutuodami bei vykdydami projektines veiklas. Vykdomas 2020 - 2023 m. Erasmus+ projektas „Žiedinė ekonomika ir tvarus turizmas: mūsų 

demokratinė alternatyva ateities Europai“. Pagrindinis projekto tikslas nurodytas pavadinime; siekti, kad mokiniai puoselėtų pilietiškumo idėją, 

pagrįstą atsakomybe prieš vartojimą kaip asmeninio tobulėjimo ir didesnės aplinkos ir socialinės pusiausvyros siekimo priemone. Be to, savo 

mokiniams norime parodyti, kad tvarumo principais pagrįstas vystymosi modelis yra ne tik būtinas, bet ir galimas variantas, kurio siekia Europos 

institucijos ir kuris yra pagrįstas daugybe patirties visoje ES. 2022 metais baigiamas vykdyti tarptautinis darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) projektas 

„Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“. Tikslas – ugdyti kompetencijas, galinčias padėti įvertinti savo veiksmus bei jų socialinį, 

kultūrinį, ekonominį bei ekologinį poveikį  aplinkai ir pasauliui. Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas, tokias kaip klimato kaita, žemės bei 

vandenynų tarša, besaikis vartojimas, lyčių lygybė, skurdas ir kt. tiesiogiai į ugdymo turinį bei kitas mokyklos gyvenimo sritis, sukurti interaktyvią, į 

besimokantįjį orientuotą mokymo(si) aplinką. 2022 metais vykdomas nacionalinis ŠMSM pilotinis projektas Ed Tech „Skaitmeninės švietimo 

transformacijos“. Projekto tikslas — skatinti švietimo technologijų ir inovacijų grįstų skaitmeninėmis technologijomis diegimą švietimo sektoriuje, 
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sudarant sąlygas inovacijų kūrimui ir bandymui ugdymo įstaigose. Mūsų mokykla  išbando mokymo platformą EL Klase. Tęsiamas respublikinis 

projektas „Informatika pradiniame ugdyme“ ( neterminuotas), sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“ (neterminuotas). 

Mokyklos strateginis planas 2022-2024 metams parengtas vykdant Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytą pareigą ir siekiant 

sutelkti mokyklos bendruomenę kurti draugišką, pokyčiams ir naujovėms atvirą, puoselėjančią savo tradicijas ir kultūrą, kokybišką ikimokyklinį, 

pradinį ir pagrindinį išsilavinimą teikiančią mokyklą.  

Rengiant mokyklos strateginį planą remtasi Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano tikslais, Valstybine švietimo 

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

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

mokyklos nuostatais, bendradarbiavimo sutartimis su partneriais ir kitais dokumentais. Lietuvos Respublikos Valstybinėje švietimo strategijoje 2013-

2022 metams teigiama, kad siekiama, jog „...mokykla drauge su tėvais ugdytų kūrybiškus žmones, asmenybes [...], norinčias siekti naujų žinių ir 

tobulėti, gebančias prisiimti atsakomybę už save bei valstybę.“ Kauno miesto „Sumanios ir pilietiškos visuomenės programoje“ numatytas ilgalaikis 

prioritetas — Kaunas — tvarus ir pilietiškas miestas, pažangaus verslo ir inovacijų lyderis, modernios ir įtraukiančios kultūros centras, besimokančių ir 

laimingų žmonių namai“. Šie iššūkiai kelia didelius reikalavimus mokytojų kvalifikacijai ir formuoja naują požiūrį į ugdymo procesą. Atsižvelgiant į 

šiuos uždavinius, mokykloje daug dėmesio skiriama informacinių technologijų diegimui ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui šioje ir įtraukiojo ugdymo 

srityse. Nuolat yra gerinama mokyklos IKT bazė. 2019-2021 m. mokykla vykdė tarptautinį „Erazmus+ projektą „Įtraukiojo ugdymo link“, kurio vienas 

iš tikslų — susipažinti ir taikyti inovatyvius IKT panaudojimo metodus, siekiant kelti mokymosi motyvaciją. 2019 metais mokykla pateko tarp 90 

atrinktų ugdymo įstaigų, įgyvendinančių nacionalinį projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Nuo pat projekto pradžios pradinių klasių mokiniams, 

kaip atskiras mokomasis dalykas, buvo dėstoma informatika. Tai labai palengvino pradinių klasių mokytojų darbą diegiant IT ugdymo turinio 

įgyvendinime. Nuo 2019 metų mokykla vykdo projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame 

ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). 2021-2022 metais dalyvaujame Ed Tech pilotiniame projekte „El. Klasė" (mokytojai padeda 

kurti skaitmeninę platformą).  

Mokykloje sėkmingai vyksta socialinio emocinio ugdymo veiklos (SEU): sukurtas 1-8 klasių asmenybės brandą, asmeninę ūgtį fiksuojantis 

užrašų sąsiuvinis „Auga asmenybė“, vyksta atskiros SEU pamokos. Mokykloje diegiama ir integruoto ugdymo sistema, pagrįsta Tarptautinio 

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/bendrojo-ugdymo-turinio-ir-organizavimo-modeliu-sukurimas-ir-isbandymas/
https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/bendrojo-ugdymo-turinio-ir-organizavimo-modeliu-sukurimas-ir-isbandymas/
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bakalaureato temų koncepcija. Tarpdalykinės teminės integracijos principai diegiami 1-10 klasėse integruojant klasikinio ugdymo koncepciją. Mokykla 

įgyvendindama integruotą klasikinį ugdymą, ypatingą dėmesį skiria tiksliesiems ir humanitariniams mokslams bei menams, nes tai sudaro klasikinio 

ugdymo esmę. Įgyvendinant ugdymo turinį ne mažiau svarbūs yra gamtos mokslai ir technologijos, kurių pradžia taip pat siejama su Antika ir 

Renesansu, kurio metu ir suklesti gamtos mokslai. Tokiu būdu STREAM realizuojama ir horizontaliai (per mokomuosius dalykus), ir vertikaliai (per 

istorinius laikotarpius) sustiprinant kultūrinį sąmoningumą. Mokinių bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdomos derinant formalųjį ir neformalųjį 

ugdymą: veikia mokomųjų dalykų klubai, teikiamos individualios konsultacijos, įgyvendinami integruoti projektai, naudojamasi Vytauto Didžiojo 

universiteto laboratorijomis ir intelektualiniais ištekliais. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

Nuo 2021m. rugsėjo 1 d. mokykla vadinasi VDU klasikinio ugdymo mokykla. Reorganizuota Dainavos progimnazija, prijungiant ją prie 

Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro. 2021 m. rugpjūčio mėnesį Valstybiniame registrų centre įregistruoti VDU klasikinės ugdymo mokyklos 

nuostatai.  

2019–2021 metų strateginio plano tikslai sėkmingai pasiekti sutelkus intelektualinius išteklius, efektyviai panaudojus materialinius resursus, 

pasinaudojus atsiradusiomis galimybėmis.  

Įgyvendinant 2019-2021 m. strategijos tikslą Mokyklos įvaizdžio gerinimas, aktyviau bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir 

dalyvaujant projektinėse veiklose buvo siekiama Derinti palankų dviejų bendruomenių (Dainavos ir Šančių) poreikius kuriant palankų 

mikroklimatą pokyčiams, novacijoms. 

Mokykla, siekdama gerinti įvaizdį ir tuo pačiu įgyvendindama strateginio plano pirmąjį tikslą, organizavo Žemųjų Šančių bendruomenės 

įstaigoms bei organizacijoms „Draugystės pynės“ renginį, kuriame dalyvavo visa mokyklos bendruomenė bei partneriai: Šančių darželio auklėtiniai, 

Moterų krizių centras, V. Kudirkos viešoji biblioteka, M. Valančiaus darželio-mokyklos ugdytiniai, Kauno neįgalaus jaunimo centras. Apie mokykloje 

vykdomas inovacijas ir tarptautinius projektus spaudai buvo parengti šeši straipsniai, vietoje planuotų trijų. Be to, mokykla pristatė savo inovacijas 
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LITEXPO parodoje: Mokykla 2019, renginyje — „100 proc. mokytojas“. Sukurta mokyklos emblema. Didelis dėmesys buvo skiriamas klasių 

bendruomenių stiprinimui išlaikant sąveiką „Vaikas – mokykla – šeima“ kuriant pozityvaus ugdymo modelį bendruomenėje. Mokykla bendradarbiavo 

su Žemųjų Šančių bendruomene įsijungdama į tarptautinį bendruomenių projektą „Genius loci: „Urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“ : drauge su 

kitais bendruomenės nariais dalyvavo Šančių Dabarties žemėlapio kūrimo veiklose, inicijavo Šančių bendruomenei tarptautinę iniciatyvą „Švariname 

Lietuvos upes“. Visa mokyklos bendruomenė įsitraukė į „Darnios mokyklos veiklas“: dalyvauja pavasarinėse ir rudeninėse akcijose „Darom“— 

Švariname pasaulį (rudeninė akcija), rūpinasi atliekų rūšiavimu. Mokykla už atliekamas „Darnios mokyklos“ veiklas apdovanota Aukso medaliu. 

Įgyvendintas bendradarbiavimo projektas su Šančių darželiu — „Aš gyvenu čia“. Bendradarbiaujama su neįgalių žmonių užimtumo centru „Korys“ 

(vyksta šachmatų turnyrai). Vyko  bendri renginiai su Dainavos seniūnijos įstaigomis („Rudenėlio šventė“, „Aš būsiu pirmokas“). Visa mokyklos 

bendruomenė dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada“. Už organizuojamas bendruomenei veiklas ir aktyvų dalyvavimą jose 

mokykla apdovanota „Sveikatiados“ vėliava ir pripažinta „Sveika mokykla“. Mokyklos bendruomenė taip pat įsijungusi į tarptautinį darnaus vystymo 

švietimo projektą „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“. Įgyvendindama šį projektą mokykla į pamokų temas įtraukia  klimato kaitos, 

skurdo ir darnaus vartojimo klausimus, kuria interaktyvią, į besimokantįjį orientuotą mokymo(si) aplinką. Nuo 2021 m. rudens mokykla įsitraukė į Ed 

Tech ir ŠMSM pilotinį projektą: El Klasė. Kuriama platforma leis mokytojams ne tik parengti virtualias pamokas, bet ir kontrolinius testus, pasirinkti 

vertinimo būdus (procentinis ar balai). Mokykla dalyvavo aplinkosauginiuose projektuose ir buvo apdovanota padėkos raštais: „Gamtos herojai 21“ už 

indėlį, prisidedant prie aplinkosauginio švietimo populiarinimo, gamtai draugiškų idėjų sklaidos, prie tvaraus gyvenimo būdo formavimo; „Žalioji 

odisėja“ už aplinkosauginio švietimo populiarinimą, ieškant sprendimų keisti savo aplinką ir tvarumo idėjos įgyvendinimą. Pradinių klasių 

bendruomenė toliau dalyvauja ŠMSM projekte „Informatika pradinėse klasėse“.   

Baigiamas įgyvendinti Erasmus+ projektas „Žiedinė ekonomika ir tvarus turizmas: mūsų demokratinė alternatyva ateities Europai.   

Įgyvendinant 2019-2021 m. strategijos tikslą Siekti mokyklos pažangos ugdant mokinių savivoką ir savivertę, planuojant gyvenimo 

tikslus buvo siekiama Gerinti mokinių ugdymosi kokybę įgyvendinat klasikinio ugdymo turinį bei puoselėjant bendradarbiavimo kultūrą. 

100 proc. mokytojų dalyvavo seminaruose, mokymuose, konsultacijose. Suorganizuoti seminarai visiems mokytojams: „Krizės ir jų 

įveikimas“ 2021-11-03, „Individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėjimas, pokyčių analizavimas ir fiksavimas pamokoje, siekiant geresnių 

pasiekimų patirtis" 2021-11-29, ,,Grįžtamasis ryšys kaip įsivertinimas. Apie procesą, pasiekimus ir rezultatus. Metodikų sėkmės pavyzdžiai", 2021-12-
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28, „Įtraukusis ugdymas“ 2021-12-30. Mokykloje ir toliau didesnis dėmesys skiriamas įtraukiajam ugdymui. Metodinės dienos metu, mokytojų tarybos 

posėdyje buvo kalbama apie inkliuzinio ugdymo pamokoje formas ir būdus, konkrečių specialiųjų poreikių mokiniams pritaikomus mokymosi būdus. 

80 proc. mokytojų reflektavo mokymosi medžiagą, įgytas žinias sėkmingai taikė pamokose. Siekiant išsiaiškinti mokinių nuomonę apie mokyklą ir 

pamokos grįžtamąjį ryšį, buvo atlikti tyrimai: „Mokinių nuomonė apie mokyklą“ ir „Mokinių grįžtamasis ryšys“. Tyrimai parodė, kad mokykla 

didžiuojasi 85,6 proc. apklaustųjų, 86 proc. sutinka, kad mokyklos veikla grindžiama vertybėmis, 81,6 proc. respondentų teigia, kad klasėje jaučiasi 

saugūs. Apibendrinant grįžtamojo ryšio apklausos rezultatus, paaiškėjo, kad 93,8 proc. mokinių mano, kad mokytojai pamokose juos skatina mąstyti, 

90,3 proc. nurodo, kad visuomet skiriamos užduotys naujai medžiagai įtvirtinti, 81,7 proc. pritaria teiginiui, kad mokytojai sugeba gerai paaiškinti 

nesuprantamus dalykus, 84,5 proc. nurodo, kad mokytojai juos gerbia, 77 proc. apklaustųjų teigia, kad mokytojai mokomąją medžiagą sieja su 

kasdieniu gyvenimu. 

Siekiant, kad mokiniai kuo geriau išmoktų dėstomą medžiagą pamokoje buvo atliktas mokymosi stilių tyrimas. Jis leido mokytojams 

individualizuoti ir personalizuoti ugdymo procesą bei tikslingiau mokinius jungti į bendradarbiaujančias grupes. Mokiniai, dalyvaudami tyrime ugdėsi 

savivoką ir savivertę, giliau pažino savo gabumus ir polinkius, mokėsi įsivertinti asmeninę kompetenciją. Mokytojų teikiamose konsultacijose 

dalyvavo 82 proc. 1-10 klasių mokinių.  

Vykdomos LIONS QUEST programos: „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“. Atliktų tyrimų duomenys rodo, kad 

patyčių problemos mokykloje yra sprendžiamos. Taip mano 88,5 proc. respondentų. 

Stengėmės užtikrinti ir gerus ugdymo rezultatus, kaip numato Kauno miesto strateginis planas. Mokykloje 6 klasių standartizuotų testų 

skaitymo rezultatai aukštesniojo lygmens pagerėjo 6,1 proc., vietoje planuotų 0,1 proc. punkto, o 4 klasių gamtos mokslų aukštesniojo lygmens 

pasiekimai — 5,3 proc. punktais, vietoje planuotų 0,1 proc. punkto. 6 klasių lietuvių kalbos rašymo rezultatai viršijo suplanuotus: aukštesniojo 

lygmens rašymo rezultatai pagerėjo ne 0,1 proc., o 5,4 proc. punktais, o 8 klasių skaitymo rezultatai pagerėjo 0,2 proc., atlikus mokyklinę patikrą, nes 

nacionalinė patikra nebuvo vykdoma. Lyginant ketvirtų klasių procentinę standartizuotus matematikos testus rašiusių mokinių dalį, bendri rezultatai 

aukštesni 2018-2019 m. m. Pokytis -12,5% patenkinamame lygyje, +8,3% pagrindiniame lygyje ir + 4,2% aukštesniajame lygyje.  

Lyginant 6 klasių matematikos pasiekimus 2018 metais ir 2019 metais, matome 10,7 proc. punktų pagerėjimą. 2018 metais aukštesniojo ir 

pagrindinio lygmens mokinių procentas buvo 75 proc., o 2019 metais — 85,7 proc. punktai. 
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Mokyklos PUPP 2019 metų pasiekimus lyginant su 2018 metų pasiekimais matome, kad lietuvių kalbos 7-10 balų įvertinimus  2018 metais 

gavo 31,4 proc.  o matematikos — 5,7 proc. mokinių. 2019 metais lietuvių kalbos 7-10 balų įvertinimus pasiekė 36,8 proc. ir tai yra 5,4 proc. punktais 

daugiau nei 2018 metais, o matematikos 2018 metais 5,7 proc., o 2019 metais — 15,7 proc. mokinių pasiekė 7-10 balų įvertinimus ir tai 10 proc. 

punktų daugiau nei 2018 metais. PUPP rezultatai rodo, kad 2021 metais mokiniams pasisekė geriau išlaikyti patikrą: lietuvių kalbos ir literatūros 7-10 

balų įvertinimus gavo 61,2 proc. (2020 m. -36 proc.), matematikos 7-10 balų įvertinius gavo 70,9 proc. (2020 m. buvo 20,3 proc.). PUPP rezultatai 

rodo, kad 2021 metais mokiniams pasisekė geriau išlaikyti patikrą: lietuvių kalbos ir literatūros 7-10 balų įvertinimus gavo 61,2 proc. (2020 m. - 36 

proc.), matematikos 7-10 balų įvertinimus gavo 70,9 proc. (2020 m. buvo 20,3 proc.).  

Nuolat vykdoma diagnostinių testų, signalinių ir pusmečio rezultatų palyginamoji analizė, aptariama konkretaus mokinio daroma pažanga.  

Pradinių klasių mokiniams mokykloje veikia pailgintos dienos grupė pagal Visos dienos mokyklos modelį, kurią lanko 60 (Vokiečių g.), 25 

(Partizanų g.) 1-4 klasių mokinių. Iki 15 val. pradinių klasių mokytojai mokiniams teikia konsultacijas, o nuo 15 val. vyksta užsiėmimai būreliuose, 

žaidžiama lauke, sporto salėje, žaidimų kambaryje.   

Įgyvendinant 2019-2021 m. strategijos tikslą Kurti estetiškai patrauklią, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią ir mokyklos tikslus 

atitinkančią mokymosi aplinką buvo siekiama Užtikrinti saugią, inovatyvią ugdymo(si) aplinką. 

Mokykla dalyvauja projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ II etape. Mokinių savijautos tyrimų rezultatų analizė parodė, kad 

mokykloje saugiai jaučiasi 82 proc. mokinių. Mokiniai, kurie jaučiasi nesaugiai, dažniausiai patiria įtampą dėl mokymosi krūvio, namų darbų, 

kontrolinių darbų, pandeminės situacijos, nuotolinio mokymosi ir pan. Tyrimų duomenimis mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami pagarba ir 

bendradarbiavimu, mokiniai jaučiasi bendruomenės dalimi, dalyvauja renginiuose. Mokyklos pasiekimai ir pažanga stebima, analizuojama. Pasisekė 

tradiciniai renginiai: tarptautinis projektas „Kalėdiniai žaisliukų mainai" – (apie dalyvavimą Init TV parengė reportažą), akcija „Kamštelių vajus“ – 

užimta pirma vieta mieste, 6 vieta šalyje, aplinkos švarinimo projektas „Mes rūšiuojame“, gerumo akcijos, skatinant mokyklos bendruomeniškumą, 

savanorystę, kai bendruomenės nariai paaukojo pinigėlių onkologinėmis ligomis sergančius vaikus remiančiam „Rugutės“ fondui bei Valakupių 

reabilitacijos centrui mokslo stipendijoms paremti. Tėvai – partneriai, dalyviai įgyvendinant šalies sertifikuotas programas „Sveika mokykla”, „Darni 

mokykla”.  
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Vokiečių g. pastate įrengtas pojūčių takas, stendas apie Lietuvos nacionalinius parkus, rengiamas Lietuvos gamtinis žemėlapis 3 aukšto fojė ant grindų. 

Suremontuotas 1  kabinetas (Partizanų g.)  ir darželio (Vaidoto g.) pastate laiptinė. Sukurtos laisvalaikio ir poilsio erdvės: pojūčių takas, modeliavimas 

iš statybinių kubų. Mokymosi priemonėmis atnaujintas muzikos kabinetas. Pradėti (Partizanų g.) sporto aikštyno ir stadiono atnaujinimo darbai. 

2019 metais tęsėme inovatyvių ugdymo priemonių diegimą: įsigytos 5 interaktyvios lentos (3498,11 €), 2 interaktyvūs ekranai (6000 €), 5 

kompiuteriai (1836,10 €). Taip pat įsigyti ergonomiškų baldų Mirplay  komplektai  trims klasėms (13 296,69 €). 2021 m. Pavyko atnaujinti 

kompiuterinę įrangą ir jos priedus (įsigyta 16 interaktyvių lentų, 4 projektoriai, 2 TV, 1 vnt. Blue bot, 5 vnt. Bee bot, 1 vnt. pakrovimo stotelė, 1 vnt. 

kilimėlis,  846 Ema licencijos, 549 Eduka licencijos, 3 vnt. šviečiančių staliukų, 1 vnt vandenyno projektorius). Gerinamas mokyklos estetinis vaizdas. 

Atnaujinta edukacinė aplinka bei įsigyta naujų ugdymui(si) reikalingų priemonių. Dalyvaudami Sporto rėmimo fondo finansuojamame  projekte 

„Sporto ir mokslo sintezė“ įsigyta sportinio inventoriaus (beisbolo įranga). Gauta Valstybės turto pagal panaudą: 4 komplektai nuotoliniam mokymui. 

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 Klasikinio ugdymo sampratos įgyvendinimas. 

 Socialinis-emocinis ugdymas. 

 Kuriamos edukacinės mokymosi aplinkos, stiprinama mokinių 

motyvacija. 

 Nuolat atnaujinama skaitmeninė įranga, informacinės 

technologijos taikomos įvairių dalykų pamokose kontakto būdu 

ir virtualiai. 

 Patraukli, paveiki ir kryptinga  projektinė veikla, didelis 

dėmesys STREAM integracijai į ugdymo procesus. 

 Mokytojų profesionalumas. 

 Administracijos kompetencija. 

Silpnybės 

 Dalis mokytojų nespėja su nuolatine technologijų kaita, todėl 

jaučiasi nesaugūs. 

 Pedagogai nepakankamai dalinasi patirtimi ir bendradarbiauja 

mokymo(si) personalizavimo,  individualizavimo, diferencijavimo 

klausimais. 

 Mokinių tėvų įtraukimas į mokyklos veiklos tobulinimo procesus. 

 Nepakankamai efektyvi gabių vaikų ugdymo sistema. 

 Dėl erdvių stokos nepakankamai vykdoma tarpdalykinė integracija, 

apribota galimybė eksponuoti mokinių kūrybinius darbus. 

 IT bazė. 

 Užklasinės veiklos. 

 Mokymosi motyvacijos stokojantys mokiniai.  
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 Vieningumas.  

 Kolektyvo bendradarbiavimas.  

 Noras augti ir tobulėti.  

 Bendradarbiavimas su VDU, kitais partneriais. 

 Mokinių pasiekimai. 

 Mokinių mokymosi poreikių tenkinimas.  

 

 

 

Galimybės 

 Plėtoti bendradarbiavimo kultūrą su mokinių tėvais ir Šančių 

bei Dainavos bendruomenėmis. 

 Siekti mokinių skaičiaus augimo. 

 Stabilizuoti mokinių pasiekimus ir siekti jų augimo. 

 Kurti mokymosi motyvaciją skatinančią mokinių kultūrą. 

 Gerinti ugdymo kokybę, naudojant inovatyvias ugdymo 

priemones. 

 Optimizuoti ir modernizuoti  edukacines, poilsio erdves, 

maitinimo patalpas. 

 Tęsti ir plėtoti projektinę ir neformaliojo švietimo veiklas. 

 Tapti licėjumi. 

 Plėtoti ugdomųjų dalykų integralumą. 

 Renovuoti, modernizuoti mokyklos aplinkas, kabinetus. 

 Kelti pedagogų kvalifikaciją. 

 Plėtoti projektines veiklas. 

 

Grėsmės/pavojai 

 Gali nepavykti pasiekti mokyklos akreditacijos specializuotos 

krypties (klasikinio ugdymo) vidurinio ugdymo programos 

patvirtinimui. 

 Akademinis ugdymo proceso organizavimas, o ne orientacija į 

mokymą mokytis, žinių praktinį taikymą ir integraciją su kitais 

mokomaisiais dalykais. 

 Nuolatinė technologijų kaita gali kelti mokytojų, nespėjančių žengti 

su naujovėmis, nepasitenkinimą.  

 Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas ruošiantis įtraukiajam 

ugdymui. 

 Mokytojų trūkumas. 

 Mokinių skaičiaus mažėjimas.  

 Mokyklų konkurencija. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Klasikinio ugdymo gimnazija ugdanti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą, motyvuotą, pilietiškumą puoselėjančią, gebančią priimti iššūkius 

ir sprendimus, bendrystės galios nestokojančią asmenybę. 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Taikydama lankstų klasikinio ugdymo modelį, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdo nuolat 

besimokantį žmogų, gebantį atrasti savo vietą besikeičiančioje visuomenėje, užtikrina sveiką ir saugią, šiuolaikinę, modernią ugdymosi aplinką, padeda 

pasirinkti tolesnio mokymosi/veiklos kryptį vadovaujantis dr. Dean Fink mintimi, kaip parengti mokinį susitvarkyti gyvenimą: 

 Mokymasis veikloje, bendradarbiaujančiose grupėse; 

 Mokymasis ir mokymas pagrįstas kultūrinių ir emocinių procesų kontekstiniu mokymu; 

 Mokinių kūrybingumo ir emocinio tobulėjimo skatinimas, padedantis išsiugdyti vertybių sistemą ir atsakingo pilietiškumo nuostatas. 

 Inkliuzinio ugdymo metodikų diegimas ugdymo procese. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

 

Mokyklos bendruomenę vienija filosofija — „Non progredi est regredi“ (neiti į priekį, lygu žengti atgal). 

Vertybės: Siekti asmenybės vientisumo (kūnas ir siela), dvasingumo, saugumo, savigarbos, , pilietiškumo, ugdyti krikščioniškąsias 

vertybes — tikėjimą, viltį ir meilę bei siekti transcendentinių vertybių —  gėrio, grožio ir tiesos — ugdymo.  

 

Pasitikėjimas 

Moto: Aš tikiu tavimi, o tu tikėk manimi. 

1. Kalbu drąsiai, nebijau klausti. 

2. Galiu jaustis saugiai. 

3. Kai manimi tiki, dar labiau stengiuosi. 

Bendrystė 

Moto: Kartu mes galime nuveikti daugiau. 

1. Vieni iš kitų mokomės. 

2. Laikausi bendrų susitarimų. 

3. Jaučiuosi svarbus siekiant bendro tikslo. 
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4. Prisiimu atsakomybę už darbą kartu. 

5. Iš klaidų mokausi. 

4. Saugau save ir kitus. 

5. Kartu planuoju ir veikiu. 

Tolerancija 

Moto: Kiekvieną priimk tokį, koks jis yra. 

1. Gerbiu save ir šalia esantį, priimu kitokį. 

2. Ne kritikuoju, o teikiu pasiūlymus. 

3. Mandagiai išsakau mintis apie man ne visai priimtiną kito 

elgesį.  

4. Suprantu, kad ir kitas gali turėti savo nuomonę. 

5. Elgiuosi su kitu taip, kaip norėčiau, kad elgtųsi su manimi. 

 

Sąžiningumas 

Moto: Mano elgesys – mano atspindys 

1. Prisiimu atsakomybę už savo veiksmus. 

2. Laikausi duoto žodžio. 

3. Nebijau prisipažinti ir atsiprašyti. 

4. Sakau tiesą. 

5. Elgiuosi garbingai su savimi ir su kitais. 

 

 

Mokyklos ŠŪKIS — „Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti“ (Antuanas de Sent-Egziuperi). 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą. 
 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Tobulinti 

inkliuzinio 

ugdymo 

sistemą.  

1.1. Paramos 

mokiniams 

sistemos 

tobulinimas.  

Administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai 

Kuriama inkliuzinio 

ugdymo sistema (2022 

m.) sudarys galimybes 

mokiniui gauti 

specialiąją 

pedagoginę, 

individualią 

pedagoginę ir 

kompleksinę 

(konsultavimas, 

bendradarbiavimas) 

pagalbą Pagerės 

mokinių pasiekimai ir 

motyvacija. 

Pasiekimų gerinimo 

plano įgyvendinimas. 

(2023-2024 m.). 

Sąlygų įvairių poreikių  

vaikų integracijai 

sudarymas, teigiamo 

požiūrio į 

bendruomenę 

formavimas. 

Mokymo 

lėšos 

išaugusiam 

mokytojų 

darbo 

krūviui 

apmokėti. 

Pagalbą 

gaus 

mokinių 

(procentas) 

70 proc.  80 proc. 90 proc. 

NMPP 

rezultatai 4, 

6, 8 kl. 

(vidutiniškai 

surinktų 

taškų dalis 

proc.)  

+1 +1,5 +2 

Mokytojai ir 

specialistai 

aptaria/anali

zuoja 

individualio

s pagalbos 

mokiniams 

kryptis 

(kartai/kiekv

ienai klasei) 

1 2 3 

5-10 kl. 

mokinių, 

30 proc. 35 proc. 40 proc. 
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padariusių 

individualią 

dalykinę 

pažangą, 

dalis, pagal 

metinius 

įvertinimus 

(proc.) 

1.2. Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

inkliuzinio, 

įtraukiojo ugdymo 

srityje. 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Netiesioginė 

specialistų pagalba 

konsultuojant 

mokytojus, mokyklos 

vadovus. Mokytojai 

kelia kvalifikaciją 

seminaruose, išmoktas 

žinias taikos 

praktiškai. Mokytojai 

padeda vieni kitiems. 

Kuriama mokytojų 

paramos sistema. 

Mokymo 

lėšos 

pagalbos 

specialistų 

išaugusiam 

krūviui 

apmokėti. 

Kvalifikacija

i skirtos ML.  

Mokytojų 

gavusių 

pagalbą 

procentinė 

dalis 

80 proc.  85 proc. 90 proc. 

Mokytojų, 

pasidalijusių 

išmoktom 

įžvalgom 

metodinių 

dienų metu 

procentinė 

dalis 

25 proc. 35 proc. 45 proc. 

1.3. Teikiamos 

pagalbos mokiniui 

vertinimo 

gerinimas. 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

Teikiamos pagalbos 

kokybę vertinti kaip 

mokinio „pridėtinę 

vertę“, o ne tik 

akademinius 

pasiekimus. Pakils 

akademiniai rezultatai, 

bus teigiamas 

nusiteikimas į 

mokymąsi, mokiniai 

gebės iškelti 

Mokymo 

lėšos. 

Mokytojų 

atsižvelgian-

čių ne tik į 

akademi-

nius, bet ir 

socialinius 

emocinius 

mokinio 

pokyčius 

procentinė 

dalis 

Ne mažiau 

kaip 75 

proc.  

Ne mažiau 

kaip 85 

proc.  

Ne mažiau 

kaip 95 

proc.  
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prioritetus, vertins 

galutinius rezultatus.  

 

Vaikas 

mokomas 

planuoti 

savo 

mokymąsi 

(įvertis 

(max.4) 

2,9 3 3,4 

Mokinių 

mokymosi 

kokybė 

(proc.) 

+2 proc. +3 proc. +4 proc. 

2. Tobulinti 

pedagogų 

kolegialaus 

mokymosi 

įgūdžius. 

2.1. Bendrųjų 

kompetencijų 

kvalifikacijos 

kėlimo renginių 

organizavimas. 

Administracija, 

metodinė 

taryba. 

Ne mažiau kaip 5 

bendri 

mokymai\seminarai 

bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimui. 

Mokymo 

lėšos 

Renginių 

skaičius 

2  2  1  

2.2. Metodinių 

dienų, 

meistriškumo, 

dalijimosi gerąja 

patirtimi  renginių 

organizavimas. 

Administracija, 

metodinė 

taryba. 

Ne mažiau kaip 2 

mokytojų refleksijos, 

dalijimosi gerąja 

patirtimi kasmet 

metodinėse grupėse. 

Mokymo 

lėšos 

Renginių 

skaičius 

2  2  2  

2.3. Pagalba 

mokytojams 

planuojant ugdymo 

turinį klasikinio 

ugdymo ir 

kultūrinės 

kompetencijos 

tobulinimo 

požiūriu. 

Administracija, 

metodinė 

taryba. 

Mokytojų teminių 

planų analizė, 

inspektuotų pamokų 

refleksija, ugdys 

profesinį 

meistriškumą. 

Mokymo 

lėšos 

Išanalizuota 

pamokų 

planų 

(Mokytojų 

procentas) 

60 80 100 

Išanalizuota 

lankytų 

pamokų 

(Mokytojų 

procentas) 

80 90 100 
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2.4. Savitarpio 

pagalbos „Kolega - 

kolegai“ principo 

taikymas siekiant 

saviugdos, 

įgyvendinant 

asmeninio 

tobulėjimo planą.  

Administracija, 

metodinė 

taryba. 

Mokytojai mokosi 

vieni iš kitų, taiko 

integruoto ugdymo 

principus.  

Mokymo 

lėšos 

Stebėti ir 

aptarti 

kolegų 

pamokas per 

metus (vnt.) 

ne mažiau 

kaip 2 

ne mažiau 

kaip 3 

ne mažiau 

kaip 4 

3. Ugdyti 

mokinio 

atsakomybę už 

mokymosi 

rezultatus ir 

tinkamą 

pasiekimų 

įsivertinimą bei 

asmenybės ūgtį. 

3.1. Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo, 

skatinančio 

mokymosi 

motyvaciją, 

tvarkos aprašo 

tobulinimas. 

Administracija, 

metodinė 

taryba 

Parengta nauja 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašo 

redakcija.  

Mokiniai ir jų tėvai 

supažindinti su aprašu 

ir jo svarba mokinių 

pasiekimams, 

įsivertinimo ir 

atsakomybės už 

rezultatus prisiėmimui. 

Mokymo 

lėšos 

Mokinių (5-

10 kl.) 

gebančių 

nustatyti 

savo 

poreikius ir 

motyvuotai 

mokytis 

procentinė 

dalis 

55 proc.  65 proc.  

 

70 proc. 

 

Mokinių 

lankančių 

dalykines 

konsulta-

cijas dalis 

(proc.) 

60 proc. 70 proc. 75 proc. 

3.2. Mokinių 

pažangos stebėjimo 

stiprinimas, 

sudarant sąlygas 

atsiskleisti 

asmenybės 

gebėjimams ir 

polinkiams. 

Administracija, 

metodinė 

taryba 

Parengta mokinių 

pažangos stebėjimo 

elektroninė versija.  

Mokymo 

lėšos 

Mokinių 

gebančių 

daryti 

išvadas apie 

asmeninę 

pažangą 

procentinė 

dalis 

35 proc.  45proc.  55 proc.  

3.3. Tikslingų Administracija, Sumažės mokinių Mokymo Mokytojų 30 proc.  50 proc.  70 proc.  



 
 

18 
 

namų darbų 

skyrimo susitarimų 

parengimas. 

metodinė 

taryba, 

mokytojai 

mokymosi krūvis, 

aktyviau veiks 

mokomųjų dalykų 

klubai bei teikiamos 

konsultacijos. Atlikti 

tyrimai leis įvertinti 

vykstančius pokyčius 

šioje srityje. 

lėšos tikslingai 

skiriančių 

namų darbus 

juos 

individualiz

uodami ir 

personalizuo

dami 

procentinė 

dalis 

4. Plėtoti teminę 

tarpdalykinę 

integraciją 

įgyvendinant 

klasikinio 

ugdymo 

koncepciją. 

4.1. Įgyvendinant 

klasikinio ugdymo 

turinį,  

kūrybingumo 

kompetencijos 

ugdymas 1-10 

klasėse. 

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Įgyvendintos 

STREAM idėjos, 

veiksmingai 

organizuotos 

integruotos dienos, 

kūrybinių projektinių 

veiklų organizavimas 

skatins mokinių 

savarankiškumą 

apmąstant savo idėjas 

ir veiklas, ugdys 

visuminio pasaulio 

vaizdo suvokimą, 

kūrybiškumo 

kompetenciją.  

Mokymo 

lėšos 

Mokinių 

gebančių 

apmąstyti ir 

reflektuoti 

kūrybines 

idėjas 

procentinė 

dalis 

45 proc. 55 proc. 65 proc. 

Išlaikiusių 

lietuvių 

kalbos 

PUPP 7-10 

balais dalis 

nuo bendro 

dalyvavusių 

skaičiaus 

(proc.) 

35 proc. 45 proc. 50 proc. 

Išlaikiusių 

matematikos 

PUPP 7-10 

balais dalis 

nuo bendro 

dalyvavusių 

30 proc. 40 proc. 45 proc. 



 
 

19 
 

skaičiaus 

(proc.) 

4.2. Formalaus ir 

neformalaus 

ugdymo derinimas 

teminių savaičių 

metu 5-10 klasėse. 

Administracija, 

mokytojai, 

partneriai iš 

išorės. 

Įvairus ugdymo 

procesas, apjungiantis 

formalųjį ir 

neformalųjį ugdymą 

sudarys sąlygas 

kiekvienam mokiniui 

atsiskleisti. 

 

3000 EUR 

Mokymo 

lėšos 

500 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

2000 EUR 

Spec. lėšos 

Stiprės 

projektinė 

veikla 9-10 

klasėse 

(projektų 

per metus 

skaičius) 

2 2 2 

Kultūros 

paso veiklos 

(kartai per 

metus) 

3 3 3 

 

2 TIKSLAS – Mokyklos įvaizdžio gerinimas, aktyviau bendradarbiaujant su Dainavos ir Žemųjų Šančių bendruomene dalyvaujant miesto, 

šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

 
Uždaviniai 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Tobulinti 

mokyklos 

identitetą.  

1.1. Vizualaus 

mokyklos 

identiteto 

formavimas. 

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

mokinių 

taryba, menų 

dalykų 

mokytojai 

Mokykla turės savo 

emblemą, vėliavą, 

himną. Mokyklos 

internetinėje 

svetainėje veiks 

mokyklos atributikos 

parduotuvė. 

Savivaldybės 

lėšos 

Skaičius Sukurta 

emblema 

ir 

mokyklos 

uniforma. 

Internetinė

je 

svetainėje 

veiks 

mokyklos 

atributikos 

parduotuvė

. 

Sukurta 

mokyklos 

vėliava ir 

himnas. 

1.2. Komunikacijos 

tobulinimas, 

mokyklos įvaizdžio 

formavimo 

Administracija Dalyvavimas 

Dainavos ir Šančių 

bendruomenių 

veiklose, 

Mokymo 

lėšos 

Skaičius Dalyvauti 

2 

seniūnijos 

rengi-

Dalyvauti 

2 

seniūnijos 

rengi-

Dalyvauti 

2 

seniūnijos 

rengi-
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aspektu. intensyvinamas 

informacijos teikimas 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir Facebook 

bei kitose 

žiniasklaidos 

priemonėse. 

niuose, 

parengti 1 

straipsnį 

spaudai.  

niuose, 

atnaujinti 

mokyklos 

internetinę 

svetainę, 

parengti 2 

straipsnius 

spaudai. 

niuose, 

parengti 3 

straipsnius 

spaudai. 

1.3. Mokyklos 

kultūros 

tobulinimas, 

kuriant saugią 

aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracija, 

specialieji 

pedagogai, 

klasių vadovai. 

 

 

 

 

 

Tęsti LIONS QUEST 

programų „Laikas 

kartu“, „Paauglystės 

kryžkelės“, „Raktas į 

sėkmę“ įgyvendinimą. 

Išaugs saugiai ir gerai 

besijaučiančių 

mokinių skaičius. 

Mokinių užimtumo 

pailgintos dienos 

mokykloje gerinimas. 

Mokomųjų klubų 

veiklos gerinimas 

 

 

 

Mokymo 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Saugiai ir 

gerai 

besijaučian-

čių mokinių 

skaičius 

procentas 

75 proc. 

 

 

 

 

 

80 proc. 

 

 

 

 

 

85 proc. 

 

 

 

 

 

1-4 klasių 

mokinių 

dalyvavi-

mas 

pailgintos 

dienos 

veiklose 

proc.  

 

60 proc. 

 

 

 

 

 

65 proc. 

 

 

 

 

 

70 proc. 

 

 

 

 

5-10 klasių 

mokiniai 

dalyvauja 

mokomųjų 

klubų 

veiklose 

(procentai) 

 

 

 

 

20 proc. 

 

25 proc. 

 

30 proc. 
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2. Tobulinti 

pedagogų 

kompetencijas 

dalyvaujant 

nacionaliniuose, 

tarptautiniuose 

projektuose ir 

miesto 

renginiuose.  

2.1. Kūrybiškumo 

kompetencijos 

ugdymas, 

įgyvendinant 

atnaujinto ugdymo 

turinio programas 

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

Mokytojų gerosios 

patirties sklaida 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir 

Facebook. 

Mokymo 

lėšos  

Gerąja 

patirtimi 

dalinsis 

(mokytojų 

procentas) 

 

10 proc.  30 proc. 65 proc. 

2.2. Pažinimo 

kompetencijos 

ugdymas mokyklos 

vykdomuose 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Administracija, 

metodinė 

taryba 

Vykdomų Erasmus+ 

KA201 projekto 

CIRCLE LAB ir 

Tarptautinio darnaus 

vystymosi švietimo 

(DVŠ) projekto 

„Europos klimato 

iniciatyva: Kartu už 

darnią mokyklą“ 

veiklų įgyvendinimas. 

Gerės bendrosios 

kompetencijos. 

Projektų 

lėšos 

Projektuose 

dalyvaujanč

ių mokinių 

ir mokytojų 

procentas 

 

10 proc. 15 proc. 20 proc. 

2.3. Socialinės 

emocinės ir 

pilietiškumo 

kompetencijos 

ugdymas 

dalyvaujant 

mokyklos ir miesto 

renginiuose. 

Administracija, 

metodinė 

taryba 

Dalyvauti Kauno 

miesto BMT 

renginiuose ir kitose 

organizuojamose 

veiklose. 

Biudžeto 

lėšos 

Dalyvavi-

mas miesto 

renginiuose 

(pilietinėse 

akcijose, 

meniniuose 

konkur-

suose, 

socialinėse 

veiklose) 

(skaičius) 

3  5 8 

2.4. Sveikos 

gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo 

ugdymas 

dalyvaujant 

Projekto veiklų 

įgyvendinimo 

grupė 

Organizuojamos 

projekte suplanuotos 

veiklos. 

2024 m. 

Projekto 

lėšos. 

Įvykdyta 10 

veiklų per 

metus. 

10 veiklų 10 veiklų  

https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/erasmus-ka201-projektas-circle-lab/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/erasmus-ka201-projektas-circle-lab/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/erasmus-ka201-projektas-circle-lab/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/tarptautinis-darnaus-vystymosi-svietimo-dvs-projektas-europos-klimato-iniciatyva-kartu-uz-darnia-mokykla/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/tarptautinis-darnaus-vystymosi-svietimo-dvs-projektas-europos-klimato-iniciatyva-kartu-uz-darnia-mokykla/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/tarptautinis-darnaus-vystymosi-svietimo-dvs-projektas-europos-klimato-iniciatyva-kartu-uz-darnia-mokykla/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/tarptautinis-darnaus-vystymosi-svietimo-dvs-projektas-europos-klimato-iniciatyva-kartu-uz-darnia-mokykla/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/tarptautinis-darnaus-vystymosi-svietimo-dvs-projektas-europos-klimato-iniciatyva-kartu-uz-darnia-mokykla/
https://vduklasikinis.kaunas.lm.lt/tarptautinis-darnaus-vystymosi-svietimo-dvs-projektas-europos-klimato-iniciatyva-kartu-uz-darnia-mokykla/
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respublikiniame 

projekte „Mokslo ir 

sporto sintezė“ 

3. Efektyvinti 

mokyklos 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavi

mą mokyklos, 

miesto, šalies ir 

tarptautiniu 

mastu tinklinėje 

partnerystėje 

 

3.1. Mokyklos 

savivaldos 

stiprinimas 

Administracija, 

mokyklos 

taryba, tėvų 

komitetas, 

mokinių 

taryba, 

mokinių 

tarybėlė, 

mokytojai 

 

 

Bus palaikomos ir 

organizuojamos 

iniciatyvos iš MT. 

Visų lygmenų 

mokyklos savivaldos 

grupės įsitrauks į 

mokyklos veiklos 

planavimą. Kasmet 

vyks mokyklos 

vadovų ir klasių 

savivaldos atstovų 

„apvalieji stalai“. 

Didesnis iniciatyvų 

skaičius, aktyvesni 

mokiniai, ryški 

lyderystė. 

 

500 EUR 

Savivaldybės 

lėšos  

1000 EUR 

Spec. lėšos 

 

Mokykla 

skatina 

mokinius 

būti 

aktyviais 

mokyklos 

gyvenimo 

kūrėjais 

(įvertis 

(max.4)) 

3,4 3,5 3,6 

MT 

iniciatyvų 

skaičius 

2 2 2 

Pasidalinta 

lyderystė 

(įvertis 

(max.4)) 

3,3 3,4 3,5 

Dalyvavi-

mas 

orgnizuo-

jamuose 

„apvaliųjų 

stalų“ 

susitiki-

muose 

(klasių tėvų 

proc.) 

80 proc. 90 proc. 100 proc. 
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3.2. Mokyklų  

bendradarbiavimo 

sistemos 

aktyvinimas.  

 

 

 

Administracija,

Unesco, SEU, 

VDU, BMT 

darbo grupių 

nariai 

 

 

 

 

Sėkmingai plėtojami 

partneriški ryšiai su 

SEU, VDU, BMT,  

UNESCO 

mokyklomis. 

Suorganizuotos 

konferencijos ir 

pasidalinta gerąja 

patirtimi su mokyklų 

parteriais. 

 

Mokymo 

lėšos 

Spec. lėšos 

 

Suorgani-

zuotos 

konferenci-

jos su SEU 

mokyklų 

partneriais 

(skaičius) 

1 2 1 

Suorgani-

zuotos 

konferenci-

jos su 

UNESCO 

mokyklų 

partneriais 

(skaičius) 

1 1 1 

3.3. 

Bendradarbiavimo 

partnerystės su 

mikrorajono 

įvairiomis 

įstaigomis kūrimas. 

 

 

 

 

 

Administracija, 

partneriai iš 

išorės 

 

 

 

 

 

 

 

Bus kasmetinė 

gerosios patirties 

sklaidos konferencija 

„Aš dalinuosi, o tu?“ 

Sėkmingai 

įgyvendintos partnerių 

iniciatyvos. 

Sėkminga adaptacija 

pirmose klasėse. 

 

Mokymo 

lėšos 

1000 EUR 

Spec. lėšos 

 

Suorgani-

zuotos 

konferenci-

jos su 

mikrorajono 

partneriais  

(skaičius) 

1 1 1 

Suorgani-

zuotos 

konferenci-

jos su VDU 

partneriais 

(skaičius) 

1 1 1 

3.4.Tėvų 

pedagoginio 

švietimo 

stiprinimas. 

Administracija, 

VGK komisija, 

tėvų komitetas, 

tėvai 

Ištirti poreikiai ir 

organizuojamos 

paskaitos. 

 

Mokymo 

lėšos 

500 EUR 

Savivaldybės 

lėšos 

Paskaitos, 

mokymai 

(skaičius 

per metus) 

 

1-2 1-2 1-2 
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 Paruošti 

stendai 

informaci-

niai bukletai 

(skaičius) 

3-4 3-4 3-4 

 

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

 
Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

1. Sukurti 

inspiruojamą 

ugdymo 

infrastruktūrą 

darželyje. 

1.1. Edukacinio 

pojūčių tako 

žaidimų 

aikštelėje 

įrengimas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

vaikams  

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui  

2022 m. vasara. 

Išplėstos vaikų poilsio ir 

edukacinės zonos.  

Savivaldybės 

lėšos 

Pojūčių takas 1 vnt. 1 vnt.   

1.2. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo lauko 

erdvių 

atnaujinimas. 

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui 

2022 m. pavasaris. 

Skatins vaikų 

kūrybiškumo vystymąsi. 

 

Mokymo lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

Kompozicija 

puošianti sieną, 1 

vnt. 

1 vnt.   

1.3. Edukacinių 

– kūrybinių 

erdvių darželio 

kieme 

įrengimas. 

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui 

2022 m. vasara. 

Skatins vaikų 

kūrybiškumo vystymąsi. 

 

Mokymo lėšos Piešimo lentos, vnt. 4vnt.   
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2.  Atnaujinti ir 

modernizuoti 

mokyklos 

edukacines erdves. 

2.1. Kabinetų 

remontai. 

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui 

Atnaujinami kabinetai 

(fizikos, biologijos, 

technologijų, soc. 

pedagogų)  

Savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos 

vnt. 3 vnt. 2 vnt. 2 vnt. 

2.2. Mokyklos 

lauko aplinkų 

atnaujinimas.  

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui 

Mokyklos stadionų ir 

sporto aikštelių 

atnaujinimas užtikrins 

saugias sportavimo 

sąlygas.  

Savivaldybės 

lėšos 

vnt 1 1  

2.3. 

Modernizuoti 

mokyklos 

valgyklą. 

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui  

 

2024 m. gruodis Savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos 

Modernizuota 

mokyklos valgykla, 

vnt. 

  1 vnt. 

2.4. Vidaus durų 

(Partizanų g.) 

keitimas  

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui 

2022 m.  Savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos 

Vnt. 54   

3. Įrengti naujas 

erdves.  

3.1. Sensorinio 

kambario, 

mąstymo 

kūrybinių 

laboratorijų 

įrengimas 

Direktorius, 

pavaduoto 

jas ūkiui 

Mąstymo ir emocinių 

gebėjimų ugdymui skirtos 

laboratorijos ugdys 

mokinių savireguliacijos, 

kūrybinio mąstymo 

gebėjimus. 2024 m. 

Savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos 

Vnt.   2 2 

4.  Mokomųjų 

kabinetų 

papildymas 

mokymo 

priemonėmis. 

4.1. Nuolatinis 

informacinių 

technologijų 

atnaujinimas. 

Administra-

cija, IT 

specialistai 

Modernizuoti kabinetai 

ugdymo krypčiai 

įgyvendinti: įsigyta įranga 

ir mokymo priemonės. 

10000 Eur 

Spec. lėšos, 

1,2 proc.  

 

Įsigyta 

kompiuterių (vnt.) 

 

5 vnt. 

 

5 vnt. 

 

5 vnt. 

Įsigyta 

projektorių 

5 vnt. 5 vnt. 5 vnt. 

Atnaujintos 

mokymosi 

programos  

30 

proc. 

50 proc. 60 

proc. 

4.2. 

Specializuotų 

kabinetų 

atnaujinimas 

Administra-

cija, 

mokytojai 

Grupių, klasių 

aprūpinimas tradicinėmis 

bei moderniomis 

ugdymo(si) priemonėmis, 

10 000 Eur. Poreikio 

patenkinimas 

procentais 

30 

proc. 

40 proc.  50 

proc. 
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priemonėmis 

pagal poreikį. 

siekiant  šiuolaikiškos 

ugdymo aplinkos. 

4.3. Bibliotekos 

fondų 

atnaujinimas. 

Administra-

cija, 

biblioteki-

ninkės 

Skatinamas bibliotekos 

lankytojų aktyvumas, laiku 

atnaujinami vadovėlių 

fondai.  

10 000 Eur.  Poreikio 

patenkinimas 

procentais 

40 

proc.  

50 proc. 50 

proc.  

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas       Jolanta Vengalienė                                
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