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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos veiklos planas 2015 metams atliepia Kauno 

miesto savivaldybės 2005-2015 metų strateginio plano (kartu su 2008-2015 metų strateginio plano 

pakeitimais) nuostatas, mokyklos 2013-2015 metų strateginio plano nuostatas, mokyklos išorinio 

vertinimo ir veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, nusako mokyklos 2015 metų veiklos 

prioritetus, tikslus, apibrėžia veiklos rezultatus.  

Įgyvendinant 2015 metų veiklos prioritetus ir tikslus, bus siekiama užtikrinti europinius 

standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, formuoti 

teigiamas mokinių nuostatas dėl tęstinio, visą gyvenimą trunkančio mokymosi.  

2015 metų veiklos plano įgyvendinimui bus telkiamos mokinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų 

bendruomenės narių pastangos.  

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Mokykla priklauso Kauno m. Šilainių seniūnijai, kurioje yra 2 vidurinės mokyklos, 3 

gimnazijos, 1 progimnazija ir 2 pradinės mokyklos. Mokykla yra vienintelė seniūnijoje, esanti ties 

Kauno miesto ir rajono riba, todėl tenkina ne tik Sargėnų mikrorajono, bet ir pagal geografinę 

padėtį šalia esančių Kauno rajono mokinių ugdymosi poreikius.  

 

Šeimų socialinės kategorijos Šeimų skaičius 

Daugiavaikės šeimos 49 

Probleminės šeimos 3 

Mokiniai, augantys nepilnose šeimose 40 

Mokiniai, kurių vienas tėvų miręs 11 

Mokiniai, augantys pilnose šeimose 323 

 

75 mokiniai (20,66 proc.) yra iš socialiai remtinų šeimų (jų pajamos vienam šeimos nariui per 

mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (525 Lt). Nemokamai maitinamų mokinių skaičius (2014-12-

12) – 62 (17,8 proc.). Nepilnose šeimose auga 40 vaikų (11,02 proc.). 
 

Mokinių socialinės kategorijos Mokinių skaičius 

Socialiai remtinų šeimų vaikai 75 

Likę be tėvų globos vaikai 6 

Rizikos grupės mokinių skaičius 5 

 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  
 

Mokinių skaičiaus 

mažėjimas 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

sk. proc. sk. proc. sk. proc. 

Kauno šv. Kazimiero 

pagrindinė mokykla 
492 -15,46 366 -25,61 363 -0,82 
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2014 m. mokinių skaičius sumažėjo 0,82 proc. Į miesto gimnazijas išvyko 26 mokiniai, baigę 

mokykloje pagrindinio ugdymo programos I – ąją dalį. 5 mokiniai išvyko mokytis ir gyventi į 

užsienį. 20 2-7 ir 9 klasių mokinių įstojo į gimnazijas ar kitas mokyklas, teikiančias vidurinį 

išsilavinimą. Mokykloje buvo suformuotos dvi pirmos klasės – 54 mokiniai bei priešmokyklinio 

ugdymo grupė – 16 mokinių, taip pat atvyko 25 mokiniai iš kitų miesto/respublikos mokyklų. 

Mokinių tėvai pasirinkimą mokyti savo vaikus Kauno šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje 

grindžia galimybe tenkinti edukacinius poreikius: galima pagilintai mokytis anglų kalbos, 

įgyvendinama verslumo ir anglų kalbos integruoto ugdymo programa 1-2 ir 5-6 klasėse, skaitymo 

gebėjimų ugdymo programos 1-8 klasėse, sudarytos sąlygos saviraiškos poreikius tenkinti 

neformaliojo švietimo užsiėmimuose, o taip pat kuriama saugi ir moderni mokymosi aplinka, 

ugdomos mokinių vertybinės ir dorovinės nuostatos, itin stiprus bendruomeniškumo jausmas. Be to, 

yra užtikrinamas mokymosi tęstinumas, išlaikomi stabilūs mokinių kolektyvai, kurie būna 

susiformavę mokantis pagal pradinio ugdymo programą – taip palengvinamas adaptacijos 

dalykinėje sistemoje procesas, užtikrinamas mokinių saugumas. 

 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita. 
 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla 22,52 19,4 20,41 

 

2014 m. vidutinis mokinių skaičius 1-10 klasėse, palyginus su 2013 m., 1,01 mokinio 

padidėjo. Tai nulėmė dviejų pirmų klasių po 27 mokinius bei vienos 7 klasės (2013-2014 mokslo 

metais buvo dvi 6 klasės, kurios 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo sujungtos) suformavimas. 

 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita pagal klasių grupes. 

 

Klasių grupės 2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m.  

Priešm. Gr.       Norma 20 20 20 

                          faktas 20 17 16 

  1-4 kl.             Norma 22 22 22 

                          faktas 21,4 20,5 22,12 

  5-8 kl.             Norma 25 25 25 

                           faktas 24/9 18,9 19,28 

9-10 kl.             Norma 25 25 25 

                           faktas 18,7 18 17 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis 1-4 klasėse yra 0,12 mokinio didesnis nei norma, 5-8 klasėse – 

5,72 mokinio mažesnis nei norma, 9-10 klasėse – 8 mokiniais mažesnis nei norma (dauguma gerai 

besimokančiųjų mokinių iš 8 klasės išvyksta į miesto gimnazijas).  
 

3. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 
 

 2011-2012 m. m. 2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m. 

Baigė pagrindinio ugdymo 

programą mokykloje 
100 proc. 97,3 proc. 100 proc. 

 

Pagrindinio ugdymo programą baigė ir įgijo pagrindinį išsilavinimą 13 mokinių t. y. 100 proc. 
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4. Mokinių, užimtų neformaliajame švietime, dalis. 

 

2014-2015 m. m. 96,8 proc. mokinių užimti neformaliojo švietimo veikla mokykloje. 

Neformaliojo švietimo valandos panaudojamos tikslingai pagal paskirtį – tenkinti mokinių 

saviraiškos poreikiams. 

Neformalusis švietimas organizuojamas derinant ištirtus mokinių saviraiškos poreikius ir 

mokyklos galimybes bei atsižvelgiant į mokykloje susitartas ir pasirinktas neformaliojo švietimo 

organizavimo kryptis. Mokinių talentų pažinimui, ugdymui ir pristatymui vykdomos Menų 

valandos programos, integruotos į neformalųjį mokinių švietimą 1-4 bei 5-8 klasėse. Neformaliajam 

mokinių švietimui pagal paskirtį panaudojamos 33 valandos: 

 Meninei saviraiškai – 42,4 proc. valandų. 

 Sportinei veiklai, sveikai gyvensenai – 30,3 proc. valandų. 

 Projektinei veiklai – 6,06 proc. valandų.   

 Pilietiniam bei socialinių įgūdžių ugdymui, nevyriausybinėms organizacijoms – 6,06 proc. 

valandų.  

 Kraštotyriniam ugdymui, etnokultūrai – 15,1 proc. valandų.  

Viena valanda – rezervinė. 

Neformalaus švietimo valandų skaičius: 

 

 2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m. 

Neformalaus švietimo valandų dalis nuo bendro 

tarifikuotų valandų skaičiaus mokykloje  
4,8 proc. 4,8 proc. 4,3 proc. 

Tarifikuotų neformalaus švietimo valandų 

skaičius vienam klasės komplektui mokykloje  
2,1 proc. 2,05 proc. 1,9 proc. 

Tarifikuotų neformalaus švietimo valandų 

skaičius vienam mokiniui mokykloje  
0,09 proc. 0,1 proc. 0,09 proc. 

 

3. Mokinių lankomumo duomenys. 

 

 2012-2013 m. m. 2013–2014 m. m. 

1–4 klasės 

166 mokiniai 

5–8 klasės 

197 mokinys 

9–10 klasės 

52 mokiniai 

1–4 klasės 

164 mokiniai 

5–8 klasės 

151 mokinys 

9–10 klasės 

34 mokiniai 

Praleista 

pamokų 
8150 15282 7244 8027 11634 4827 

Pateisinta  

(liga ir kt.) 
8117 14393 6226 8022 1086 4672 

Nepateisinta  33 889 1018 5 774 155 

Praleistų 

pamokų tenka 

1 mokiniui 

49,09 77,57 139,3 48,94 77,04 141,97 

 

Lyginant 2012-2013 ir 2013-2014 m. m. lankomumo duomenis 1-10 klasėse išaiškėjo, kad 

2013-2014 m. m. praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, mažesnis 3,75 proc., o 

bendras praleistų pamokų kiekis mažesnis 20,17 proc.; nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis 

vienam mokiniui, mažesnis 2 proc. Ypač ryškus nepateisintų pamokų skaičiaus sumažėjimas 9-10 

klasėse. 

Daugumą pamokų 2013-2014 m. m. 1-8 klasių mokiniai praleido dėl ligos (66,98 proc.), dėl 

kitų priežasčių – 29,21 proc.. Nepateisintų pamokų per mokslo metus – 3,81 proc. 2012-2013 bei 

2013-2014 m. m. 5-8 klasėse nepateisintų pamokų skaičius buvo susijęs su 5 problemiško elgesio 

bei mokymosi motyvacijos stokojančiais 7-8 klasės mokiniais (pavyzdžiui, 2013-2014 m. m. jų 

praleistos nepateisintos 635 pamokos) – buvo palaikomas nuolatinis kontaktas su šių mokinių 

tėvais, problemos sprendžiamos Vaiko gerovės komisijoje, bendradarbiaujama su Nepilnamečių 
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reikalų inspektore, tačiau dėl menkos tėvų įtakos vaikų auklėjimui, ryškesnių pokyčių pasiekti 

pavyko tik 2014-2015 m. m. I –ame trimestre. 

  

4. Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją dalis. 

Mokykloje dirba 41 pedagogas. Iš jų 4  (9,7 proc.) – dirba antraeilėse pareigose. 3 (7,3 proc.) 

– suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, 21 (51,2 proc.) – mokytojo metodininko, 11 

(26,8 proc.) – vyresniojo mokytojo, 3 (7,3 proc.) – mokytojo kvalifikacinė kategorija, 1 (2,4proc.) –   

socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija, 1 (2,4proc.) –   IV psichologo 

kvalifikacinė kategorija kvalifikacinė kategorija, 1 (2,4proc.) – logopedo metodininko – specialiojo 

pedagogo metodininko  kvalifikacinė kategorija. 
3 (7,3 proc.) pedagogai įgiję reikiamą išsilavinimą ir dėsto du dalykus. 100 proc. mokytojų 

turi pedagoginę kvalifikaciją, 98 proc. mokytojų – dalykinę kvalifikaciją (vienas mokytojas šiuo 

metu studijuoja). 9 (21,9 proc.) pedagogams suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis.  

 

5. Žemės sutarties situacija.  

Kauno m. savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 25 d. sprendimu T-360, pastatas perduotas 

mokyklai patikėjimo teise valdyti, todėl vadovaujantis 2001 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos 

Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX – 391, 11 straipsniu ši teisė 

įregistruota Nekilnojamojo turto registre.  

Valstybinė žemės panaudos sutartis Nr. M19-19 įregistruota Registrų centre 2009-11-12 Nr. 

909307, registro įrašo Nr. 44/1267115.  

 

6. Pastato kategorija. Higienos paso situacija.  

Pastatas priskirtinas III pastatų grupei. Mokyklos patalpos temperatūrines normas (išskyrus 

sporto salę ir laiptines) bei apšvietimo normas atitinka. Prioritetiniai darbai, kuriuos būtina atlikti 

gerinant pastato būklę ir tuo pačiu mokinių mokymosi bei darbuotojų darbo sąlygas: atlikti 

vandentiekio – kanalizacijos remonto darbus, atlikti sporto salės ir laiptinių sienų stiklo blokų 

sienos remonto darbus. Leidimas – Higienos pasas pakartotinai išduotas 2010-09-21 Nr. 9-0524(6). 

 

7. Energetinis auditas. 

Energijos vartojimo auditas pagal naujausius reikalavimus ir realią mokyklos situaciją atliktas 

2013 m. birželio mėn. Buvo siekiama pagal gautus audito rezultatus parinkti tikslingas ir efektyvias 

energijos taupymo ir kitas pastato būklę gerinančias priemones, apskaičiuoti reikalingų investicijų 

dydį ir įvertinti siūlomų priemonių ekonominį efektyvumą.  

Siekiant pagerinti atitvarinių konstrukcijų būklę išvadose pateiktos siūlomos pastato 

rekonstravimo priemonės: 

- sutapdinto stogo termoizoliacinio sluoksnio įrengimas, kartu pakeičiant viršutinę hidroizoliacinę 

dangą, pakeičiama sena lietaus vandens vidinė nuvedimo sistema; 

- senų įstiklinimo blokelių keitimas naujais plastikiniais langais; 

- senų langų keitimas naujais plastikiniais; 

- senų lauko ir tambūrų durų keitimas naujomis plastiko rėmais, pažeistų sienų vietų tinkavimas, 

glaistymas, dažymas; 

- lauko sienų (įskaitant angokraščius) šiltinimas; 

- pirmo aukšto grindų ant grunto šiltinimas; 

- pirmo aukšto grindų ant perdangos šiltinimas, apšiltinant rūsio lubas. 

Siekiant pagerinti inžinerinių sistemų efektyvumą išvadose pateiktos siūlomos priemonės: 

- šildymo sistemos rekonstravimas, sumontuojant termostatinius, balansinius ventilius ir uždarymo 

armatūrą, senųjų ketinių radiatorių ir radiatorių konvektorių pakeitimas į naujus plokštinius; 

- šilumos punkto rekonstrukcija, įrengiant naujus plokštelinius šilumokaičius šildymui ir karšto 

vandens ruošimui, atnaujinant reguliavimo automatiką, vamzdynus; 

- visos apšvietimo instaliacijos rekonstrukcija; 

- vandens ir nuotekų sistemos rekonstrukcija; 



 

 

6 

- šiuolaikiškų mechaninių vėdinimo sistemų įrengimas.  

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio mėn. 16 d. sprendimu Nr. T-776 

nuspręsta mokyklą modernizuoti 2011-2012 metais pagal Švietimo įstaigų modernizavimo 

programą bei padengti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų 25 procentus mokyklos 

modernizavimo išlaidų (įgyvendinamas investicinis projektas, kuriame numatytos šios energijos 

taupymo priemonės: šilumos ūkio renovacija, apimanti šilumos punkto rekonstrukciją, šildymo 

sistemos subalansavimą ir vamzdyno izoliavimą; elektros instaliacijos pakeitimas; išorinių sienų ir 

pamatų šiltinimas bei išorės statybinių konstrukcijų remontas; stogo renovacija; durų keitimas). 

2014 m. finansavimas mokyklai nebuvo skirtas.  
 

II. PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija.  

Gautos lėšos investuotos pagal numatytus prioritetus – gerinti ugdymo ir mokytojų darbo 

aplinką, užtikrinti higienos normų vykdymą ir laikymąsi.  

Savivaldybės lėšos: 

- Valstybinių funkcijų vykdymo programa – 1 490 700 Lt.; 

- Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa – 871 600 Lt.; 

- Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) – 69 700 Lt. (panaudota 

einamajam mokyklos erdvių remontui, grindų dangai mokomuosiuose kabinetuose, įskilusiems 

stiklo paketams pakeisti, sanitarinėms-higieninėms prekėms įsigyti, kanceliarinėms prekėms įsigyti, 

personalo kvalifikacijai tobulinti, naujoms edukacinėms erdvėms įrengti bei aprūpinti, įsigyta 7 

daugialypės terpės projektoriai, 7 ekranai ir kt.);  

- Viešųjų paslaugų teikimo programa – 23 600 Lt. (mokinių pavėžėjimas).  

2014 m. mokinio krepšelio lėšų panaudojimo prioritetai: 

Pedagoginių darbuotojų atlyginimai – 1 106 400 Lt., socialinio draudimo įmokos – 347 200 Lt. 

Mokymo priemonės (5 000 Lt.) – racionaliai planuojant lėšas pavyko modernizuoti mokymosi 

aplinką, t.y. nupirkta ir atnaujinta dalis mokymo priemonių 1-10 klasių pamokoms. 

Spausdiniai (16 600 Lt.) – įsigyta naujų vadovėlių už 12 218,59 Lt, atnaujinti mokymo procesui 

reikalingos literatūros fondai – 4 383,31 Lt; 

Mokinių pažintinė veikla (5 300 Lt.) – kryptingai tęsiamas mokinių tautiškumo ir pilietiškumo 

ugdymas, kultūrinis prusinimas, bendradarbiaujant su miesto ir šalies muziejais, teatrais, 

organizuojant edukacines keliones. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas (10 200 Lt.) – prioritetai buvo skiriami kvalifikacijos tobulinimui, 

susijusiam su mokyklos veiklos programoje iškeltu tikslu - mokymo(-si) kokybės tobulinimas. 

Buvo plėtojamos mokytojų, mokymo(-si) proceso valdymo, pasiekimų ir pažangos vertinimo bei 

informacinių technologijų naudojimo bei ugdymo(-si) aplinkų kūrimo kompetencijos. 

Tikslingai ir kryptingai buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose 

dalyvavo beveik visi arba dauguma pedagoginių darbuotojų: 

- „Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei 

pasiekimų vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymo(-si) rezultatų“ (8 val.); 

- „Pamokos vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“ (10 val.); 

- „Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi motyvacijos žadinimas“ (6 val.); 

- „Integruotas ugdymas panaudojat edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“ (16 val.); 

- „Saugios mokyklos kūrimas“ (6 val.).  

Buvo siekiama, kad mokytojai seminarų metu ne tik įgautų teorinių žinių, bet turėtų galimybę 

stebėti kitų mokyklų gerąją patirtį, kad galėtų ją sėkmingai pritaikyti savajame darbe.  
 

Pavedimų lėšos: 

Metai  2 proc. lėšos (Lt.) 

2012 12 494 

2013 14 388 

2014 10 599 
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Mokykla papildomas lėšas 2014 metais pritraukė teikdama paraiškas ir vykdydama laimėtus 

projektus bei gaudama finansavimus: 

- Comenius daugiašaliam mokyklų partnerystės projektui „Traditions Under the European Sky“ 

vykdyti. Šiam projektui 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. liepos 31 d. įgyvendinti skirta 21000 eurų 

dotacija. Projektas yra finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos 

Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekte dalyvauja šešių šalių – 

Lietuvos, Airijos, Portugalijos, Rumunijos, Čekijos, Turkijos mokyklos. 2013 m. lapkričio 17-23 d. 

į pirmąjį tarpvalstybinį mobilumą Rumunijoje vyko 7 mokyklos atstovai (4 pedagogai ir 3 

mokiniai); 2014 m. kovo 30-balandžio 5 d. į antrąjį tarpvalstybinį mobilumą Turkijoje vyko 8 

mokyklos atstovai (5 pedagogai ir 3 mokiniai); 2014 m. birželio 9-15 d. į trečiąjį tarpvalstybinį 

mobilumą Portugalijoje vyko 10 mokyklos atstovų (6 pedagogai ir 4 mokiniai). Ketvirtasis projekto 

šalių partnerių susitikimas vyko rugsėjo 28 – spalio 4 d. Lietuvoje, mūsų mokykla priėmė ir veiklas 

organizavo 38 užsienio delegacijų atstovams; 

- mokykla vykdė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą; 

- 2014 m. birželio 2-7 dienomis mokiniams organizuota dienos stovykla „Olimpinis kaimelis“. Ši 

stovykla, vadovaujantis olimpiniu principu „Sportas — visiems“, skirta ne sportuojantiems 

mokiniams, bet norintiems pažinti, patirti, suprasti olimpines vertybes. Finansavo ir globojo 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (skirtas 5 000 Lt finansavimas) bei Kūno kultūros ir sporto 

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (bendradarbiaujant su ėjimo klubu „Vėjas“ 

gautas 3 000 Lt finansavimas); 

- Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prizas (piniginis) – 400 Lt; 

- Kauno miesto savivaldybės viešųjų darbų programoje (vasarą du mėnesius buvo priimti dirbti 2 

darbininkai) Kauno teritorinė darbo birža skyrė (viešųjų darbų apmokėjimas) – 5715 Lt, o 

savivaldybė – 2423 Lt.; 

- dalyvaujama Europos Sąjungos ir Nacionalinio biudžeto lėšomis remiamoje programoje „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Mokykla yra aktyvi projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ dalyvė: 

organizuojamos įvairios veiklos mokykloje, akcijos mieste, gerąja patirtimi dalijamasi su miesto ir 

respublikos pedagogais. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas patvirtino, kad mokykla pasirinkta 

atstovauti Lietuvai II-ųjų vasaros jaunimo olimpinių žaidynių, kurios vyko 2014 m. Nandžinge 

(Kinijoje), tarptautiniame mokyklų bendradarbiavimo projekte (The School Twinning Programme).  

 

2.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato būklę (2014 m. statinio kasmetinės apžiūros 

duomenimis). 
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Pastaba: NR – nereikalingas remontas. P – reikalingas paprastasis remontas. K – reikalingas 

kapitalinis remontas. AB – avarinė būklė. AK – atliktas kapitalinis remontas. AP- atliktas 

paprastasis remontas. 

Pastatas priskirtinas III pastatų grupei.  

Prioritetiniai darbai, kuriuos būtina atlikti gerinant pastato būklę ir tuo pačiu mokinių 

mokymosi bei darbuotojų darbo sąlygas: atlikti vandentiekio-kanalizacijos remonto darbus, atlikti 

elektros instaliacijos remonto ir šviestuvų keitimo darbus, sporto salės ir laiptinių sienų stiklo blokų 

sienos remonto darbus. Darbus atlikti Savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 

2.3. Tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus. 
 

I tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

Tobulinti 

mokymo(-si) 

kokybę. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

mokymo(-si) proceso 

valdymo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino mokymo(-si) 

proceso valdymo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino mokymo(-si) 

proceso valdymo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne mažiau kaip 6 ak. val. mokymo(-si) proceso valdymo 

kompetenciją tobulino seminaruose: „Pamokos vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“, 

„Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi motyvacijos žadinimas“, „Integruotas 

ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“, „Mokytojo 

praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei pasiekimų 

vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymo(-si) rezultatų“, „Seminaras apie 

būdus įdomiai mokyti apie Europos Sąjungą“, „Mokymasis tiriant – veiksmingas mokymosi 

modelis XXI a. mokykloje“ ir kt. (realiai – ne mažiau kaip 29 ak. val.) 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Plėtojamos mokytojų mokymo(-si) proceso valdymo 

kompetencijos“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo 

laipsnis vertinamas labai gerai. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 2 klasių 

mokiniams. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 2, 6 klasių 

mokiniams. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 2, 6 klasių 

mokiniams. 

   Parengtos ir įgyvendinamos integruotos užsienio (anglų) kalbos ir verslumo ugdymo 

programos 2, 6 klasių mokiniams, kuriose siekiama, kad kurdami įvairias vaidybines - 

praktines situacijas, mokiniai palaipsniui susipažįsta su verslumo ir užsienio (anglų) kalbos 

pagrindais, kuriuos pritaiko kasdieninėse gyvenimiškose situacijose, turtina savo žodyną 

užsienio (anglų) kalba. Į mokymosi procesą aktyviai įtraukiami ir tėvai - užtikrinamas 

geresnis praktinis mokymo turinio panaudojimas, siekiama glaudesnio tėvų – vaikų 

bendradarbiavimo. Programa sudaryta iš penkių dalių: pajamų, taupymo, pinigų leidimo,  
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skolinimo(-si), pinigų valdymo. Dviejų mokytojų darbas vienoje pamokoje suteikia 

mokytojams galimybę vienu metu sužadinti daugelio mokinių aktyvumą pamokoje, lemia 

didesnę visų mokinių mokymosi sėkmę. Programos įgyvendinamos užtikrinant tęstinumo 

principą (2013 m. jos buvo įgyvendinamos 1 ir 5 klasėse). 

   Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengtos ir įgyvendinamos integruotos užsienio 

(anglų) kalbos ir verslumo programos 2, 6 klasių mokiniams“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią I tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, I tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

 

II tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Užtikrinti 

ugdymo  

veiksmingumą  

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

kompetenciją. 

Mokytojai pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją tobulino seminaruose: 

„Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei 

pasiekimų vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymo(-si) rezultatų“, 

„Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi motyvacijos žadinimas“, „Pamokos vadyba: 

teoriniai ir praktiniai aspektai“ ir kt. Realiai net 92 proc. mokytojų ne mažiau kaip 18 ak. 

val. tobulino pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Plėtojama mokytojų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

kompetencija“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo 

laipsnis vertinamas labai gerai. 

Parengtos kompetencijų 

knygelės 3 ir 7 klasių 

mokiniams. 

Parengtos kompetencijų 

knygelės 3-4 ir 7-8 klasių 

mokiniams. 

Parengtos kompetencijų 

knygelės 3-4 ir 7-8 klasių 

mokiniams. 

1-3 ir 5-7 klasių mokiniai 

sistemingai pildo ir 

analizuoja kompetencijų 

knygeles. 

1-8 klasių mokiniai 

sistemingai pildo ir 

analizuoja kompetencijų 

knygeles. 

1-8 klasių mokiniai 

sistemingai pildo ir 

analizuoja kompetencijų 

knygeles. 

Parengti ir pagaminti 

„Kompetencijų žinovo“ 

ženkliukai 1-2 ir 5-6 klasių 

mokiniams. 

Parengti ir pagaminti 

„Kompetencijų žinovo“ 

ženkliukai 1-8 klasių 

mokiniams. 

Parengti ir pagaminti 

„Kompetencijų žinovo“ 

ženkliukai 1-8 klasių 

mokiniams. 

Darbo grupės parengtos ir pagamintos 1-8 klasių kompetencijų knygelės „Aš augu“,  

skirtos ugdyti bendrąsias kompetencijas, padedančios mokiniui planuoti pasirinktų 

gebėjimų tobulinimąsi, fiksuoti pažangą, apibūdinti ir analizuoti pažangos įrodymus, 

įsivertinti, būti įvertintam. Pažangos fiksavimas grindžiamas mokinio ir mokyklos 

pedagogo, mokinio ir įvairių darbo grupių, mokinio ir tėvų bendradarbiavimu. Knygelės 

buvo pristatytos, analizuotos ir aptartos kiekvienos klasės valandėlės metu mokiniams, 

daliai tėvų – klasės tėvų susirinkimo metu (pristatė direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 

Kompetencijų knygelės 3-4 ir 7-8 klasių mokiniams parengtos atsižvelgiant į darbo grupės 

pateiktus siūlymus dėl jų struktūros, turinio tobulinimo, kadangi 2013 metais šios knygelės 

buvo parengtos 1-2 ir 5-6 klasių mokiniams. Tad atsižvelgiant į siūlymus dėl tobulinimo jos 

atnaujintos ir šių klasių koncentrų mokiniams. Įgyvendinama užtikrinant tęstinumo 

principą. Visi 1-8 klasių mokiniai jas sistemingai pildo, analizuoja per klasės bendruomenės 

stiprinimo programai įgyvendinti skirtą valandą kiekvieną mėnesį. Parengti ir pagaminti 

kiekvienos kompetencijos žinovo ženkliukai. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Bendrosios mokinių kompetencijos ugdomos 

nuosekliai ir kryptingai“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 
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Bendras pamokų 

lankomumas pagerėja 10 

proc. 

Bendras pamokų 

lankomumas 1-10 klasėse 

pagerėjo 21 proc. 

Bendras pamokų 

lankomumas pagerėja 15 

proc. 

Problemiškų mokinių 

pažangumas pagerėja 5 proc. 

Problemiškų mokinių 

pažangumas pagerėja 9 

proc. 

Problemiškų mokinių 

pažangumas pagerėja 10 

proc. 

Gerosios patirties sklaidos valandoje „Kolega-kolegai“ ir Metodinės tarybos posėdžio 

„Mokinių skatinimo pamokoje gerosios patirtys mokykloje“ metu buvo išsakytos ir 

išanalizuotos mokinių skatinimo pamokoje patirtys, darbo grupės apibendrino ir buvo 

sukurti ir pradėti įgyvendinti Mokyklos nelankymo prevencijos bei Skatinimo sistemos 

pamokoje modeliai lėmė teigiamus lankomumo bei pažangumo pokyčius. Bendras pamokų 

lankomumas pagerėjo net 21 proc. (tai 6 proc. daugiau nei buvo numatyta maksimaliame 

lauktame rezultate), o problemiškų mokinių pažangumas pagerėjo 9 proc. (tai 4 proc. 

daugiau, nei buvo numatyta minimaliame lauktame rezultate, bet 1 proc. mažiau nei 

numatytame maksimaliame).   

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sukurtas mokyklos nelankymo prevencijos modelis“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Parengtos ir 75 proc. 

mokytojų pamokose tinkamai 

taiko individualios mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo strategijas, 

susitartas bendruomenėje. 

Parengtos ir 80 proc. 

mokytojų pamokose 

tinkamai taiko individualios 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

strategijas, susitartas 

bendruomenėje.  

Parengtos ir 90 proc. 

mokytojų pamokose tinkamai 

taiko individualios mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo strategijas, 

susitartas bendruomenėje. 

Darbo grupė tobulino mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą 

(susitarta dėl individualios mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo per sudėtinį ir 

kaupiamąjį pažymius, atnaujinti ir patobulinti bendrieji susitarimai dėl mokinių vertinimo ir 

kt.). Su atnaujintomis vertinimo nuostatomis buvo supažindinti visi mokiniai (kiekvieno 

dalyko mokytojų pamokų metu), tėvai (klasės tėvų susirinkimų metu), mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje bei el. 

dienyne. Tačiau dar būtini susitarimai dėl individualios kiekvieno mokinio pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengtos veiksmingos individualios mokinių 

pažangos ir pasiekimų atpažinimo bei vertinimo strategijos“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

10 proc. pagerėjo bendras 

mokinių pažangumas. 

Ne mažiau kaip 10 proc. 

pagerėjo 6-8 klasių mokinių 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir istorijos 

pažangumas.  

20 proc. pagerėjo bendras 

mokinių pažangumas. 

50 proc. mokytojų taiko 

mokinių skatinimo pamokoje 

sistemą 5-6 klasėse. 

50 proc. mokytojų taiko 

mokinių skatinimo 

pamokoje sistemą 5-8 

klasėse. 

80 proc. mokytojų taiko 

mokinių skatinimo pamokoje 

sistemą 5-8 klasėse. 

6-8 klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos pažangumo pokyčių analizė 

rodo, kad pažangumas pagerėjo ne mažiau kaip 10 proc.  

Stebėtų pamokų analizė parodė, kad 50 proc. mokytojų  savo pamokose taiko Mokinių 

skatinimo pamokoje modelio fragmentus.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sukurta pozityvi, lanksti, konkreti mokinių skatinimo 

pamokoje, siekiant pažangos, sistema“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės 

kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią II tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, II tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 
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III tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

Padidinti 

galimybes 

talentų 

pažinimui, 

ugdymui, 

pristatymui. 

Vyksta Skaitymo dienos 1-2 

klasėse. 

Vyksta Skaitymo dienos 1-

2 ir 5-6 klasėse. 

Vyksta Skaitymo dienos 1-2 

ir 5-6 klasėse. 

Vyksta Meno dienos 3-4 

klasėse. 

Vyksta Meno dienos 3-4 ir 

7-8 klasėse. 

Vyksta Meno dienos 3-4 ir 7-

8 klasėse. 

Vyksta 5 Sporto dienos 3-4 

klasėse 

Vyksta 5 Sporto dienos 3-4 

ir 7-8 klasėse. 

Vyksta 5 Sporto dienos 3-4 ir 

7-8 klasėse 

Darbo grupės parengtos ir įgyvendinamos skaitymo įgūdžių ugdymo programos 1-2, 5-6 

klasėse (lietuvių ir anglų k), skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir skaitymo 

gebėjimams nuosekliai lavinti. Programos įgyvendinamos užtikrinant tęstinumo ir 

nuoseklumo principus, tad apima visą pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo 

programos I dalį, t.y. įgyvendinamos 1-8 klasėse.   

Darbo grupės parengtos ir įgyvendinamos 12 menų valandos programų, integruotų į 

neformalųjį mokinių švietimą 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 klasėse (meninės fotografijos, siužetiniai 

šokiai, „Kuriame grožį“, piešimo kompiuteriu, kompiuterinė leidyba, kompiuterinis 

dizainas, dainavimo studija, dainavimo teatras, etnografinis teatras). Mokiniai turi 

galimybę pasirinkti vieną meninę veiklą (veiklą mokslo metų eigoje galima keisti), kuri 

tenkina individualius mokinių meninius saviraiškos poreikius bei sudaro galimybę 

mokiniams savarankiškai bei savanoriškai rinktis veiklos sritis, išsikelti tikslus, aktyviai jų 

siekti, išbandyti save įvairiose meno srityse. Veiklos sukuria sąlygas mokinių meninių 

talentų pažinimui, ugdymui bei pristatymui.  Šioms veikloms vykdyti parengtas optimaliai 

tinkamas tvarkaraštis. 

Darbo grupių buvo parengtos ir įgyvendintos Fizinės ir dvasinės jėgos (Break dance), 

Fizinės ir dvasinės pusiausvyros (sporto popietė „Mes - žiemos olimpiečiai“), Olimpinės, 

Fizinio ir intelektinio greitumo (metodinė praktinė diena „Olimpo link“), Aerobinio 

pajėgumo (sportinė-pilietinė akcija „Su mama, tėčiu ir draugu aš per Lietuvą su dviračiu 

lekiu“) dienos, kuriose dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai bei mokinių tėvai.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Rengiamos kūrybinės-praktinės laboratorijos“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią III tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, III tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

 

IV tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Tobulinti 

skirtingų 

gebėjimų 

mokinių 

mokymosi 

poreikių 

tenkinimą 

pamokoje. 

Mokinių mokymosi stiliai, 

būdai bei intelekto rūšys 

nustatyta 80 proc. mokyklos 

mokinių. 

Mokinių mokymosi stiliai, 

būdai bei intelekto rūšys 

nustatyta 100 proc. 

mokyklos mokinių. 

Mokinių mokymosi stiliai, 

būdai bei intelekto rūšys 

nustatyta 100 proc. mokyklos 

mokinių. 

35 proc. mokytojų pamokose 

tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) 

procesą, atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilius, 

intelektų rūšis, mokymosi 

būdus. 

45 proc. mokytojų 

pamokose tinkamai 

diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-

si) procesą, atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilius, 

intelektų rūšis, mokymosi 

būdus. 

45 proc. mokytojų pamokose 

tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) 

procesą, atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilius, 

intelektų rūšis, mokymosi 

būdus. 

Darbo grupės atliktas anketavimas, siekiant nustatyti mokinių mokymosi stilius, būdus 

bei vyraujančias intelekto rūšis. Apibendrinus duomenis, pateiktos metodinės 

rekomendacijos  mokytojams, kaip organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į skirtingus 

mokinių mokymosi stilius, būdus bei intelekto rūšis, parengta patarimų ir rekomendacijų 

paketai apie jų mokomose klasėse vyraujančius mokymosi stilius, būdus bei intelekto rūšis 
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Atlikto tyrimo metu gauti rezultatai panaudoti ir tėvų pedagoginiam švietimui: individualių 

susitikimų metu pristatyti ir analizuoti su kiekvieno mokinio tėvais. Parengti ir klasėms 

pristatyti bei su mokiniais aptarti lankstinukai „Mūsų skirtumai ir panašumai“, pateikiantys 

mokiniams informacijos apie jų klasėje vyraujančius mokymosi stilius, būdus ir intelekto 

rūšis, bei patarimus, kaip galima sėkmingai mokytis, atsižvelgiant į savo savitumą. Parengti 

ir, kaip rodo pamokų stebėsenos analizė, daugelyje pamokų bei specialiojo pedagogo, 

logopedo užsiėmimų, sėkmingai taikomi diferencijuojant ar individualizuojant ugdymo(-si) 

procesą duomenys apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi stilius, 

būdus bei intelekto rūšis. Mokytojų savianalizės, pamokų stebėsenos analizės duomenys 

leidžia teigti, kad ne mažiau kaip 45 proc. mokytojų tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) procesą, atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilius, intelektų 

rūšis, mokymosi būdus.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius bei intelekto 

rūšis diferencijuotas ir individualizuotas ugdymo procesas“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių menui mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių menui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių menui mokinių. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių menui mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių menui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių menui mokinių. 

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos“ analizė Metodinėse grupėse, apskrito 

stalo diskusija „Kaip atpažinti gabius mokinius?“ leido identifikuoti gabius menui ir 

mokslui mokinius. 

Mokytojų profesinės kompetencijos, reikalingos gabių vaikų atpažinimui, tobulintos 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose:  „Pamokos vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“, 

„Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi motyvacijos žadinimas“, „Integruotas 

ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“, „Mokytojo 

praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei pasiekimų 

vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymo(-si) rezultatų“, „Saugios 

mokyklos kūrimas“ ir kt.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atlikta analizė apie gabių mokinių atpažinimo 

patirtis“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią IV tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, IV tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

V tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Tinkamai 

aprūpinti 

ugdymo 

procesą. 

Informacinių technologijų, 

dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos), ekonomikos, 

biologijos, žmogaus saugos 

mokytojai parengę dalykų 

mokymui reikalingų 

priemonių sąrašą.  

Informacinių technologijų, 

dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos), ekonomikos, 

biologijos, žmogaus saugos 

mokytojai parengę dalykų 

mokymui reikalingų 

priemonių sąrašą. Kitų 

mokomųjų dalykų 

mokytojai patikslinę 

Informacinių technologijų, 

dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos), ekonomikos, 

biologijos, žmogaus saugos 

mokytojai parengę dalykų 

mokymui reikalingų 

priemonių sąrašą. Kitų 

mokomųjų dalykų mokytojai 

patikslinę dalykui mokyti 
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dalykui mokyti reikalingų 

mokomųjų priemonių 

sąrašą. 

reikalingų mokomųjų 

priemonių sąrašą. 

40 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų priemonių 

sąrašą) aprūpinami mokymo 

priemonėmis. 

80 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų 

priemonių sąrašą) 

aprūpinami mokymo 

priemonėmis. 

50 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų priemonių 

sąrašą) aprūpinami mokymo 

priemonėmis. 

Visų mokomųjų dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Švietimo aprūpinimo standartais bei 

atsižvelgdami į Bendrąsias dalyko ugdymo programas, patikslino dalykui mokyti reikalingų 

priemonių sąrašus. 80 proc. mokomųjų dalykų kabinetų tikslingai aprūpinti mokymo 

priemonėmis (atnaujinti ir papildyti vadovėlių fondai, mokymo procesui reikalingos 

literatūros fondai, įsigyta mokymo priemonių (istorijos, fizikos, kūno kultūros, technologijų 

pamokoms ir kt.), plečiamos galimybės veiksmingai ugdymo procese naudoti informacines 

technologijas (nupirkta ir stacionariai sumontuoti dar 7 daugialypės terpės projektoriai bei 

ekranai: 2- pradinių klasių kabinetuose, 2 – anglų kalbos kabinetuose, 1-lietuvių kalbos, 1-

rusų kalbos, 1-geografijos). 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengti kiekvieno dalyko mokymui reikalingų 

priemonių sąrašai“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Atnaujinta 50 proc. 

apklausoje įvardinto grožinės 

literatūros poreikio. 

Atnaujinta 80 proc. 

apklausoje įvardinto 

grožinės literatūros 

poreikio. 

Atnaujinta 80 proc. 

apklausoje įvardinto grožinės 

literatūros poreikio. 

Mokyklos bibliotekos grožinės literatūros fondas, reikalingas mokymo procesui 

organizuoti, atnaujintas 80proc., atsižvelgiant į apklausos duomenis. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atlikta grožinės literatūros poreikio apklausa“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią V tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, V tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai.  

 

VI tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Veiksmingai 

naudoti 

mokymo 

priemones 

pamokoje. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

informacinių technologijų 

naudojimo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino informacinių 

technologijų naudojimo 

kompetenciją 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino informacinių 

technologijų naudojimo 

kompetenciją. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

ugdymo(-si) aplinkų kūrimo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino ugdymo(-si) 

aplinkų kūrimo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino ugdymo(-si) aplinkų 

kūrimo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne mažiau kaip 6 val. informacinių technologijų naudojimo bei 

ugdymo(-si) aplinkų kūrimo  kompetencijas tobulino seminaruose „Integruotas ugdymas 

panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“ „Pamokos vadyba: 

teoriniai ir praktiniai aspektai“, Besimokančiųjų parengimas sėkmei: galimybės ir 

metodai“, „IKT įrankiai kūrybiškai pamokai. ANIMOTO - pristatymų kūrimo programa“, 

„Kino edukacijos ugdymo bazė internete: pristatymas ir patarimai“ ir kt. (realiai 69 proc. 

mokytojų ne mažiau kaip 16 ak. val. tobulino informacinių technologijų naudojimo 

kompetenciją, 71 proc. mokytojų ne mažiau kaip 22 ak. val. tobulino ugdymo(-si) aplinkų 

kūrimo kompetenciją). 
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Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Plėtojamos mokytojų dalyko informacinių 

technologijų naudojimo bei ugdymo(-si) aplinkų kūrimo kompetencijos“ detalią analizę 

pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

50 proc. mokytojų 

veiksmingai naudoja 

mokymo priemones 

pamokoje, neformaliojo 

švietimo veikloje. 

65 proc. mokytojų 

veiksmingai naudoja 

mokymo priemones 

pamokoje, 70 proc. 

mokytojų veiksmingai 

naudoja mokymo 

priemones neformaliojo 

švietimo veikloje. 

75 proc. mokytojų 

veiksmingai naudoja 

mokymo priemones 

pamokoje, neformaliojo 

švietimo veikloje. 

Stebėtų pamokų analizė parodė, kad 65 proc. mokytojų veiksmingai naudoja mokymo 

priemones pamokoje, 70  proc.- neformaliojo švietimo užsiėmimuose. Dažniausiai 

veiksmingai naudojamos mokymo priemonės: vadovėliai, pratybos, garso ir vaizdo įrašai, 

žodynai, žemėlapiai ir atlasai, pateiktys, tradicinis ir netradicinis sporto inventorius, 

antrinės žaliavos. 50 proc. neformaliojo švietimo užsiėmimų vyksta netradicinėse erdvėse.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atlikta mokymo priemonių panaudojimo pamokoje, 

neformaliojo švietimo veikloje veiksmingumo analizė“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

80 proc. mokytojų dalinasi 

patirtimi, analizuoja, 

reflektuoja, mokosi vieni iš 

kitų. 

100 proc. mokytojų dalinasi 

patirtimi, analizuoja, 

reflektuoja, mokosi vieni iš 

kitų. 

100 proc. mokytojų dalinasi 

patirtimi, analizuoja, 

reflektuoja, mokosi vieni iš 

kitų. 

Mokytojai dalinosi ir analizavo kvalifikacijos tobulinimo metu gauta medžiaga (plėtojo 

įvairias kompetencijas), stebėjo vieni kitų pamokas, jas analizavo, mokėsi vieni iš kitų. 

Metodinėse grupėse vyko gerosios darbo patirties refleksija „Kolega-kolegai“. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Dalinamasi gerąja patirtimi metodinėse grupėse“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią V tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, VI tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

 

VII tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Stebėti ir 

analizuoti 

mokinių 

pažangos lygį. 

3 ir 7 klasėse parengtas ir 

įgyvendinamas projektas „Aš 

augu“. 

3-4 ir 7-8 klasėse parengtas 

ir įgyvendinamas projektas 

„Aš augu“. 

3-4 ir 7-8 klasėse parengtas ir 

įgyvendinamas projektas „Aš 

augu“. 

Darbo grupės sukurtas ir įgyvendinamas mokinių individualios pažangos matavimo 

projektas „Aš augu“ 3-4 ir 7-8 klasėse. Projektas įgyvendinamas užtikrinant tęstinumo ir 

nuoseklumo principus (2013 m. buvo parengtas ir įgyvendintas 1-2 ir 5-6 klasėse), tad šiais 

metais įgyvendinamas 1-8 klasėse.  Įgyvendinant projektą bendradarbiauja klasės vadovas, 

mokytojai dalykininkai, pedagoginę pagalbą teikiantys specialistai, mokyklos administracija 

bei mokinių tėvai. Akcentuojant mokymosi sėkmę skatinama mokinių mokymosi motyvacija. 

Mokiniai, tėvai labiau suvokia vaikų amžiaus tarpsnių problemas, fiziologinius, 

psichologinius augimo ypatumus.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Įgyvendinamas mokinių individualios pažangos 

matavimo projektas „Aš augu“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės 

kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Komentaras: 

Atsižvelgiant į detalią VII tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, VII tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

 

VIII tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Tobulinti Pedagoginiame švietime Pedagoginiame tėvų Pedagoginiame švietime 
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pedagoginį tėvų 

švietimą. 

dalyvauja 70 proc. tėvų. švietime dalyvauja 80 proc. 

tėvų. 

dalyvauja 80 proc. tėvų. 

Darbo grupės nustatytas tėvų pedagoginio švietimo poreikis, parengta ir įgyvendinama 

Pedagoginio tėvų švietimo programa. Ne mažiau kaip 90 proc. tėvų dalyvavo 

individualiuose pokalbiuose su klasės vadovais, kurių metu buvo aptariami jų vaikų 

mokymosi stiliai, būdai bei intelekto rūšys; ne mažiau 80 proc. tėvų dalyvavo 

pedagoginiame, psichologiniame tėvų švietime klasių tėvų susirinkimuose (supažindinant su 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, mokinių kompetencijų knygelėmis 

ir kt.); 100 proc. tėvų, kurių vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavo diskusijose, 

konsultacijose su specialiąja  pedagoge, psichologe, logopede, socialine pedagoge ar/ir 

Vaiko gerovės komisijoje, ne mažiau kaip 80 proc. tėvų dalyvavo Olweus patyčių ir smurto 

prevencijos programos, Zipio draugų, Obuolio draugų programų pristatymuose, pagal 

poreikį visi tėvai turi galimybę rasti informacijos įvairiomis temomis mokyklos interneto 

svetainės skyrelyje „Tėvų biblioteka“. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengta pedagoginio tėvų švietimo programa“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią VIII tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, VIII tikslo 

įgyvendinimas vertinamas labai gerai. 

 

IX tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Kurti atvirą ir 

saugią mokyklą. 

90 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

veiksmingai. 

90 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

veiksmingai. 

100 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

veiksmingai. 

90 proc. pedagoginių 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas. 

90 proc. pedagoginių 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas. 

100 proc. pedagoginių 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas. 

Pagal poreikį sudaromos darbo grupės laikinoms socialinėms, psichologinėms, 

bendravimo, pedagoginėms problemoms spręsti, kurios veiksmingai sprendžia iškilusias 

problemas. Šių  problemų sprendimui telkiamos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir 

tėvų komandos (pavyzdžiui, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 7 klasės, kuri buvo sujungta iš dviejų 

buvusių 6 klasių, klasės valdymo problema kai kurių mokomųjų dalykų pamokose: buvo 

sudaryta darbo grupės, stebėta šios klasės visų mokomųjų dalykų pamokos, organizuoti 

pokalbiai su klasėje dirbančiais mokytojais, mokiniais, parengtos metodinės 

rekomendacijos mokytojams dėl ugdymo proceso organizavimo ir palankaus mokymuisi 

mikroklimato kūrimo ir kt.) 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Telkiamos komandos laikinoms problemoms spręsti“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Parengta ir įgyvendinama 

Klasės bendruomenės 

stiprinimo programa 3 ir 7 

klasėse. 

Parengta ir įgyvendinama 

Klasės bendruomenės 

stiprinimo programa 3-4 ir 

7-8 klasėse. 

Parengta ir įgyvendinama 

Klasės bendruomenės 

stiprinimo programa 3-4 ir 7-

8 klasėse. 

Darbo grupės parengta ir įgyvendinama klasės bendruomenės stiprinimo programa 3-4 

ir 7-8 klasėse: pirmą mėnesio savaitę – savo veiklos planavimas, įsivertinimas (savęs 

pažinimas), kompetencijų knygelių pildymas, antrą - socialinė praktika, trečią – ugdymas 

karjerai, ketvirtą – Direktorės valanda. Ši programa įgyvendinama klasės bendruomenės 

valandoje. Ji skirta stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo įgūdžius, 

ugdytis pilietiškumo, bendruomeniškumo, asmeninės atsakomybės prisiėmimo, įvairovės 

pripažinimo ir tolerancijos vertybes. Darnūs socialiniai santykiai klasėje, mokykloje, 
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visuomenėje, jautrumas kiekvienam bendruomenės nariui, patyčių netoleravimas – tai 

vertybės, kurių formavimuisi skiriamas didžiausias dėmesys. Klasės vadovas 

bendradarbiauja su ugdymo karjerai konsultantu, socialiniu pedagogu, psichologu, 

biologu. Programa įgyvendinama užtikrinant tęstinumo ir nuoseklumo principus (2013 m. 

buvo parengta ir įgyvendinta 1-2 ir 5-6 klasėse), tad šiuo metu įgyvendinama 1-8 klasėse. 

Parengtas ir išleistas kultūrinis mokinio pasas visų klasių mokiniams – tai priemonė 

muziejų ir kitų objektų lankymo apskaitai fiksuoti, mokinio individualų kultūrinį augimą 

stebėti.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengta ir įgyvendinama 3-4 ir 7-8 klasėse Klasės 

bendruomenės stiprinimo programa“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės 

kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

 

Komentaras: 

Atsižvelgiant į detalią IX tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, IX tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

 

 

2.4. 2014-2015 mokslo metų plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados. 
 

Privalumai Trūkumai 
Tobulinti pasirinkti mokyklos 

veiklos aspektai 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir 

svetingumas. 
2.4.1. Mokymosi motyvacija. 2.4.1. Mokymosi motyvacija. 

2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai. 
4.5.2. Tėvų švietimo politika. 2.4.2. Mokėjimas mokytis. 

5.5.3. Patalpų naudojimas. 2.4.2. Mokėjimas mokytis. 

2.3.5. Namų darbai. 1.3.3. Aplinkos jaukumas. 4.5.1. Tėvų pagalba mokantis. 

5.5.2. Turto vadyba. 2.3.5. Namų darbai. 

 

2.5. 2013 – 2014 mokslo metų giluminio savęs įsivertinimo komentaras. 

Giluminio audito atlikimui pasirinkti silpniausiai įvertinti 4-os srities – „Pagalba mokiniui“ 

temos veiklos rodikliai: 

4.3.2. „Gabių vaikų ugdymas“; 

4.5.1. „Tėvų pagalba mokantis‘‘, 

bei 3-os srities „Pasiekimai“ temos rodiklis 3.1.1. „Atskirų mokinių pažanga‘‘. 

Giluminio įsivertinimo metu taikyti metodai:` 

- dokumentų analizė (analizuoti mokytojų tarybos, metodinių grupių ir metodinės tarybos 

posėdžių protokolai, mokyklos metų veiklos planas, mėnesio veiklos planai, Vaiko gerovės 

komisijos veiklos dokumentai, pagalbos mokiniui specialistų veiklos planai); 

- stebėjimas (stebėtos mokytojų vedamos pamokos, analizuoti pamokų stebėjimo protokolai); 

- anketavimas, (anketas užpildė 56 6-10 klasių mokiniai, 30 mokytojų ir 42 tėvai); 

- pokalbiai su mokiniais, mokytojais. 

Išvados: 

Privalumai: 

1. Mokyklos administracija ir mokytojai bendraudami su mokiniais ir jų tėvais 

(globėjais/rūpintojais) yra dėmesingi ir paslaugūs. Sugeba išklausyti ir suprasti mokinį ir jo tėvus 

(globėjus/rūpintojus), bendrauja tiek raštu, tiek žodžiu. 

2. Mokykla sistemingai teikia tėvams (globėjams/rūpintojams) informaciją apie mokinių mokymosi 

pažangą ir mokymosi rezultatus. 

3. Mokytojai įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi - skatina mokinius klausti, tyrinėti, ieškoti, kurti, 

analizuoti, spręsti problemas, bendradarbiauti tarpusavyje. 

4. Mokytojai dažnai skiria užduotis, kurias reikia atlikti su vienu ar keliais klasės draugais. 

5. Mokiniai, kurie greitai atlieka užduotis, gauna papildomų užduočių. 
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6. Visi mokytojai žinių patikrinimus organizuoja pagal vieningą susitartą tvarką. 

7. Pamokos metu į užduočių atlikimą įtraukiami visi klasės mokiniai, mokytojai numato, kuriam 

mokiniui reikės pagalbos ir iš anksto tam pasiruošia. 

Trūkumai: 

1. Mokykloje nepakanka neformaliojo ugdymo būrelių, kurie būtų tikslingai skirti gabių mokinių 

ugdymui. 

2. Trūksta dėmesio asmeninei mokinio pažangai pamokoje, ne visi mokytojai taiko asmeninės 

pažangos fiksavimo sistemą. 

3. Ne visi mokytojai veiksmingai teikia konsultacijas ne pamokų metu konsultaciniame centre. 

4. Mokytojai priimtinai tikrina, kiek mokiniai suprato ir ko išmoko, kartu su mokiniais apibendrina, 

aptaria pamokos rezultatus, tačiau trūksta mokinių įsivertinimo. 

Rekomendacijos mokyklos veiklos tobulinimui: 

1. Mokykloje organizuoti neformaliojo ugdymo būrelių, kurie būtų tikslingai skirti gabių mokinių 

ugdymui. 

2. Metodinėje taryboje aptarti mokinių asmeninės pažangos fiksavimo sistemos taikymo galimybes, 

parengti rekomendacijas, o metodinėse grupėse priimti konkrečius susitarimus. 

3. Mokytojai visas žinių tikrinimo formas turi aptarti su mokiniais, veiksmingiau taikyti 

formuojamąjį vertinimą, naudoti įvairias skatinimo formas (naudoti mokinių skatinimo pamokoje 

modelį), pamokose dažniau ir veiksmingiau taikyti mokinių įsivertinimą.  

4. Mokytojams daugiau vesti integruotų pamokų. 

5. Mokytojams daugiau skirti dėmesio mokinių su specialiaisiais poreikiais išmokimo stebėjimui. 

6. Namų darbų užduotis individualizuoti ir diferencijuoti, skirti užduočių, kurias reiktų atlikti kartu 

su klasės draugais, sudaryti galimybę pasirinkti (užduotis, jų kiekį ir kt.). 

 

2.6. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, 

Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados. 

2014 m. kovo 27 d. mokykla tikrinta Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dėl 

mokyklos priešgaisrinės būklės – neatitikčių priešgaisrinės saugos reikalavimams nerasta. 

2014 m. lapkričio 11 d. atlikta valstybinė periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė 

nustatė, kad sporto salės bei klasės Nr. 132 grindų danga nelygi. 

Sporto salės grindų dangai išlyginti mokykla finansinių galimybių neturi. Pažeidimas 132 

kabinete pašalintas. 

 

III. 2015 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

2015 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 2005-2015 

metų strateginio plano (kartu su 2008-2015 metų strateginio plano pakeitimais) nuostatomis, 

mokyklos 2013-2015 metų strateginio plano nuostatomis, mokyklos išorinio vertinimo ir veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatais, mokyklos nuostatais. 

Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2013-2015 metams 1 strateginį tikslą „Užtikrinti 

aukštą kiekvieno mokinio ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą.“, 2015 metais sieksime: 

 užtikrinti ugdymo veiksmingumą; 

 didinti galimybes talentų pažinimui, ugdymui, pristatymui; 

 tobulinti skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi poreikių tenkinimą pamokoje. 

Šie metiniai tikslai pagrįsti mokyklos 2013-2014 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų 

analize bei 2011 m. sausio mėn. vykusio mokyklos išorės vertinimo duomenimis. 

Mokyklos išorės vertinimo duomenimis vieni iš tobulintinų mokyklos veiklos aspektų - 

skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi poreikių tenkinimas pamokoje (4.3.), veiksmingas 

mokiniams įdomių metodų naudojimas ir užduočių taikymas, skatinantis mokymosi motyvaciją 

(2.4.1.; 2.3.1.; 2.5.2.), mokinių mokymas bendradarbiauti pamokoje, atsižvelgiant į mokymosi 

poreikius, pamokos kontekstą ir dalyko specifiką (2.4.3.). 
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Atlikus platųjį įsivertinimą vieni iš silpniausiai įvertintų 2-os srities - „Ugdymas ir 

mokymasis“ 2.4. („Mokymosi kokybė“) veiklos rodikliai 2.4.1. „Mokymosi motyvacija“, 2.4.2. 

„Mokėjimas mokytis“, bei 2.3. (Mokymo kokybė“) 2.3.5. „Namų darbai“ Giluminio įsivertinimo 

pateiktose išvadose kaip trūkumai pažymėta, jog: 

 Ne visi mokytojai veiksmingai teikia konsultacijas ne pamokų metu konsultaciniame 

centre; 

 Mokytojai priimtinai tikrina, kiek mokiniai suprato ir ko išmoko, kartu su mokiniais 

apibendrina, aptaria pamokos rezultatus, tačiau trūksta mokinių įsivertinimo. 

 Mokykloje nepakanka neformaliojo ugdymo būrelių, kurie būtų tikslingai skirti gabių 

mokinių ugdymui. 

Tobulindami ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą toliau kryptingai plėtosime mokytojų 

bendrąsias ir profesines kompetencijas, rengsime integruotas programas, kūrybines-praktines 

laboratorijas, ugdymo procesą diferencijuosime ir individualizuosime (atsižvelgdami į mokinių 

mokymosi stilius, būdus bei intelekto rūšis), sudarysime savęs pažinimo, savirealizacijos ir 

asmeninio tobulėjimo galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

išskirtinių asmens gabumų.  

Šiems tikslams įgyvendinti bus panaudojamos: 

 mokinio krepšelio lėšos: 

- pagal ugdymo planą mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti: pasirenkamosioms, 

neformaliojo švietimo programos įgyvendinti, mokiniams konsultuoti; 

- kvalifikacijos tobulinimui – mokytojų bendrosioms ir profesinėms kompetencijoms 

tobulinti. 

 2 proc. GPM lengvatos lėšos: 

- kūrybinėms – praktinėms laboratorijoms rengti; 

- tyrimams organizuoti.  

Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2013-2015 metams 2 strateginį tikslą „Pasitelkti 

materialinius, finansinius ir žmoniškuosius išteklius ugdymo aplinkai modernizuoti.“, 2015 

metais sieksime: 

 veiksmingai naudoti mokymo priemones pamokoje. 

Šis metinis tikslas atliepia 2011 m. sausio mėn. vykusio išorės vertinimo metu įvardintą 

tobulintiną mokyklos veiklos aspektą – mokymo priemonių veiksmingas naudojimas mokymui 

tobulinti (5.5.2.). Pasitelkę materialinius, finansinius ir žmoniškuosius išteklius, tinkamai 

aprūpindami ugdymo procesą, dalindamiesi gerąja darbo patirtimi, didinsime turimų mokymo 

priemonių panaudojimo pamokoje ir neformaliojo švietimo veikloje veiksmingumą. Atsižvelgdami 

į mokytojų parengtus kiekvieno dalyko mokymui reikalingų priemonių sąrašus plėtosime ugdymo 

aplinkų modernizavimą.  

Šiems tikslams įgyvendinti bus panaudojamos: 

 mokinio krepšelio lėšos: 

- spaudiniams – mokymo procesui reikalingos literatūros įsigijimui; 

- mokymo priemonėms - mokomųjų kabinetų tikslingam aprūpinimui reikalingomis mokymo 

priemonėmis, edukacinių erdvių turtinimui mokymo priemonėmis; 

- kvalifikacijos tobulinimui – mokytojų informacinių technologijų naudojimo bei ugdymo(-si) 

aplinkų kūrimo kompetencijoms tobulinti; 

 2 proc. GPM lengvatos lėšos: 

- grožinei literatūrai į mokyklos biblioteką įsigyti; 

- tyrimams organizuoti.  

 Spec. lėšos: 

- mokymo priemonėms - mokomųjų kabinetų tikslingam aprūpinimui reikalingomis mokymo 

priemonėmis, edukacinių erdvių turtinimui mokymo priemonėmis. 

Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2013-2015 metams 3 strateginį tikslą „Siekiant 

mokyklos, kaip besimokančios organizacijos pažangos, tobulinti komandinio darbo gebėjimus.“, 

2015 metais sieksime: 
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 stebėti ir analizuoti mokinių pažangos lygį; 

Šis metinis tikslas pagrįstas mokyklos 2013-2014 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų analize. Giluminio įsivertinimo pateiktose išvadose kaip trūkumai pažymėta, jog: 

 trūksta dėmesio asmeninei mokinio pažangai pamokoje, ne visi mokytojai taiko asmeninės 

pažangos fiksavimo sistemą. 

 ne visos žinių tikrinimo formos aptariamos su mokiniais, todėl kartais mokiniai patiria 

neigiamų emocijų; 

 mokytojai priimtinai tikrina, kiek mokiniai suprato ir ko išmoko, kartu su mokiniais 

apibendrina, aptaria pamokos rezultatus, tačiau trūksta mokinių įsivertinimo. 

Siekdami tikslų realizacijos plėtosime mokytojų bendrąsias ir profesines kompetencijas, 

įgyvendinsime individualios mokinių pažangos matavimo projektą „Aš augu“ ir analizuosime jo 

poveikį mokiniui, jo asmeninei pažangai ir raidai, siekdami, kad visuminis mokinio asmenybės 

ugdymas vyktų nuosekliai ir kryptingai.  

Šiems tikslams įgyvendinti bus panaudojamos: 

 mokinio krepšelio lėšos: 

- kvalifikacijos tobulinimui – mokytojų bendrosioms ir profesinėms kompetencijoms 

tobulinti; 

 2 proc. GPM lengvatos lėšos: 

- projektui „Aš augu“ įgyvendinti (mokinio kultūros pasui, kompetencijų knygelėms 

spausdinti, žinovo ženkleliams gaminti). 

 

IV. VEIKLOS TURINYS 

 

I Tikslas: Užtikrinti ugdymo veiksmingumą.  

 

SĖKMĖS 

KRITERIJUS 

LAUKIAMI MINIMALŪS 

REZULTATAI 

LAUKIAMI MAKSIMALŪS 

REZULTATAI 

Bendrosios mokinių 

kompetencijos 

ugdomos nuosekliai ir 

kryptingai. 

Analizuojama ne mažiau kaip 70 proc. 

1-8 klasių mokinių  „Aš augu“ 

knygelių (kompetencijų), nuosekliai ir 

sistemingai analizuojamas ir 

aptariamas individualus mokinio 

bendrųjų kompetencijų augimas. 

Analizuojama ne mažiau kaip 90 proc. 1-

8 klasių mokinių  „Aš augu“ knygelių 

(kompetencijų), nuosekliai ir sistemingai 

analizuojamas ir aptariamas individualus 

mokinio bendrųjų kompetencijų 

augimas. 

Parengtos veiksmingos 

individualios mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

atpažinimo bei 

vertinimo strategijos. 

Ne mažiau kaip  80 proc. mokytojų 

pamokose veiksmingai taiko 

individualios mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo strategijas 

Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų 

pamokose veiksmingai taiko 

individualios mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo strategijas. 

Sukurta pozityvi, 

lanksti, konkreti 

mokinių skatinimo 

pamokoje, siekiant 

pažangos, sistema. 

 

Ne mažiau kaip 10 proc. pagerėjo 6-8 

klasių mokinių lietuvių kalbos, 

matematikos ir istorijos pažangumas. 

Ne mažiau kaip 20 proc. pagerėjo 6-8 

klasių mokinių lietuvių kalbos, 

matematikos ir istorijos pažangumas. 

Matematikos, lietuvių (gimtosios) 

kalbos, istorijos mokymosi kokybė 5-8 

klasėse ne mažiau kaip 45 proc. 

Matematikos, lietuvių (gimtosios) 

kalbos, istorijos mokymosi kokybė 5-8 

klasėse  ne mažiau kaip 55 proc. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 

taiko mokinių skatinimo pamokoje 

modelį 5-8 klasėse. 

Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų taiko 

mokinių skatinimo pamokoje modelį 5-8 

klasėse. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pastabos 

1.  Mokymo(-si) proceso 

stebėsena ir analizė. 

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

 Visus 

metus 

Direktorės ir 

pavaduotojų 
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pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

ugdymui 

darbo laikas 

2.  Rekomendacijų dėl 

mokinių individualios 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo parengimas 

Metodinėje taryboje.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė 

 Iki  

2015-01-20 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

metodinės 

tarybos 

darbo laikas 

 

3.  Konkrečių susitarimų 

dėl individualios 

mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

priėmimas  metodinėse 

grupėse. 

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-02-01 

Direktorės, 

pavaduotojų 

ugdymui ir 

metodinių 

grupių 

pirmininkų 

darbo laikas 

 

4.  Susitartų individualios 

mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

strategijų taikymas. 

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Nuo  

2015-02-01 

Mokytojų 

darbo laikas 

 

5.  Bendro mokinių 

pažangumo analizė ir 

pristatymas Mokytojų 

tarybos posėdyje.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė 

 Iki 

2015-03-10 

2015-06-10 

2015-12-10 

Pavaduotojos 

ugdymui 

darbo laikas 

 

6.  Matematikos, lietuvių 

kalbos, istorijos 

mokymosi kokybės 

analizė 5-8 klasėse.   

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojas 

ugdymui O.Spitrys 

 Iki 

2015-03-10 

2015-06-10 

2015-12-10 

Direktorės ir 

pavaduotojo 

ugdymui, 

mokytojų 

darbo laikas 

 

7.  Stebėtų pamokų 

analizė ir išvadų bei 

rekomendacijų 

teikimas Mokytojų 

tarybos posėdyje.  

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki 

2015-03-10 

2015-06-10 

2015-12-10 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui 

darbo laikas 

 

8.  Darbo grupės 1-8 

klasių mokinių „Aš 

augu“ knygelių 

(kompetencijų) 

analizei atlikti 

sudarymas. 

Direktorė 

P.Talijūnienė 

 Iki  

2015-04-01 

Direktorės 

darbo laikas 

 

9.  1-8 klasių mokinių  

„Aš augu“ knygelių 

(kompetencijų) 

analizės atlikimas ir 

išvadų bei 

rekomendacijų 

teikimas.  

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-05-30 

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

darbo grupės 

darbo laikas. 

 

10.  Individualios mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo strategijų 

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

 Iki  

2015-06-10 

2015-12-20 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui 
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taikymo analizė 

metodinėse grupėse. 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

darbo laikas 

11.  Mokinių, tėvų, 

mokytojų 

supažindinimas su 1-8 

klasių mokinių „Aš 

augu“ knygelių 

(kompetencijų) 

analizės išvadomis ir 

rekomendacijomis. 

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-08-31 

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

darbo grupės 

darbo laikas. 

 

12.  1-8 klasių mokinių 

„Aš augu“ knygelių 

korekcija pagal klasių 

koncentrus, 

atsižvelgiant į analizės 

duomenis.   

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-09-01 

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

darbo grupės 

darbo laikas. 

 

13.  „Aš augu“ knygelių 

pristatymas 1-8 klasių 

mokiniams, 

mokytojams, tėvams. 

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-09-10 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui, 

darbo grupės 

darbo laikas. 

 

14.  Seminaras 

mokytojams 

bendrosioms ir 

profesinėms  

kompetencijoms 

plėtoti. 

Direktorė 

P.Talijūnienė 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

centras  

Iki 

2015-12-19 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

lėšos, 

600 eurų 

 

 

II Tikslas: Padidinti galimybes talentų pažinimui, ugdymui, pristatymui.  
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Rengiamos kūrybinės-

praktinės 

laboratorijos. 

Vyksta ne mažiau kaip 2 Projektų 

dienos 5-8 klasių mokiniams. 

Vyksta ne mažiau kaip 4 Projektų dienos 

5-8 klasių mokiniams. 

Vykdomose Projektų dienose 

dalyvauja ne mažiau kaip 60 proc. 5-8 

klasių mokinių. 

Vykdomose Projektų dienose dalyvauja 

ne mažiau kaip 75 proc. 5-8 klasių 

mokinių. 

 
Priemonės  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pastabos 

1.  Darbo grupės mokinių 

projektų dienoms 

parengti ir organizuoti 

sudarymas.  

Direktorė 

P.Talijūnienė 

 Iki 

2015-02-01 

Direktorės 

darbo laikas 

 

2.  5-8 klasių mokinių 

apklausos projektų 

veiklų poreikiui ir 

tematikai nustatyti 

vykdymas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

F.Beleškevičienė 

 Iki 

2015-03-01 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

darbo laikas 

 

3.  Kūrybinės-praktinės 

laboratorijos-Projektų 

dienų-veiklų 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 Iki 

2015-05-01 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui ir 
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organizavimo tvarkos 

parengimas. 

F.Beleškevičienė  darbo grupės 

darbo laikas 

4.  Projektų temų, 

atsižvelgiant į mokinių 

apklausos rezultatus, 

pristatymas klasių 

koncentrams, mokinių 

tėvams. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

F.Beleškevičienė 

 Iki 

2015-06-10 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

darbo laikas 

 

5.  Projektinių veiklų 

programų parengimas. 

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki 

2015-09-01 

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojų 

darbo laikas 

 

6.  Kūrybinių - praktinių 

laboratorijų vykdymas. 

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2014-12-10 

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojų 

darbo laikas 

 

7.  Konferencijos 

„Geriausi mokyklos 

projektai“ 

organizavimas 

mokyklos 

bendruomenei. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

F.Beleškevičienė 

 Iki 

2015-12-31 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui ir 

darbo grupės 

darbo laikas 

 

 

III Tikslas: Tobulinti skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi poreikių tenkinimą pamokoje.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi 

stilius bei intelekto 

rūšis diferencijuotas ir 

individualizuotas 

ugdymo procesas. 

Ne mažiau kaip 75 proc. mokytojų 

pamokose tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) procesą, 

atsižvelgdami į mokinių mokymosi 

stilius, intelektų rūšis, mokymosi 

būdus. 

Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų 

pamokose tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) procesą, 

atsižvelgdami į mokinių mokymosi 

stilius, intelektų rūšis, mokymosi būdus. 

Atlikta analizė apie 

gabių mokinių 

atpažinimo patirtis. 

Atpažįstama ne mažiau kaip 50 proc. 

1-8 klasių gabių mokslui mokinių. 

Atpažįstama ne mažiau kaip 90 proc. 1-8 

klasių gabių mokslui mokinių. 

Atpažįstama  ne mažiau kaip 50 proc. 

1-8 klasių gabių menui mokinių. 

Atpažįstama ne mažiau kaip 90 proc. 1-8 

klasių gabių  menui mokinių. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pastabos 

1.  Mokymo(-si) proceso 

stebėsena ir analizė 

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė,  

F.Beleškevičienė,  

O.Spitrys 

 Visus 

metus 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui 

darbo laikas 

 

2.  Stebėtų pamokų 

analizė ir išvadų bei 

rekomendacijų 

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

 Iki 

2015-03-10 

2015-06-10 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui 
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teikimas Mokytojų 

tarybos posėdyje.  

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

2015-12-10 darbo laikas 

3.  Bendrų susitarimų dėl 

gabių mokinių 

atpažinimo kriterijų 

pagal mokomuosius 

dalykus ir amžiaus 

grupes priėmimas 

metodinėse grupėse.  

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė,  

F.Beleškevičienė,  

O.Spitrys 

 Iki 

2015-03-20 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui, 

mokytojų 

darbo laikas 

 

4.  Mokytojų apskrito 

stalo diskusija apie 

gabių mokinių 

atpažinimo patirtis, 

galimybes.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

F.Beleškevičienė 

 Iki  

2015-04-20 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

mokytojų 

darbo laikas  

 

5.  Šimtukininkų klubo 

projekto „Lyderiai“ 

veiklos plano 

parengimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-05-30 

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui 

darbo laikas 

 

6.  Projekto „Lyderiai“ 

įgyvendinimas 

mokyklos 

bendruomenėje.  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki 

2015-12-20 

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui 

darbo laikas 

 

7.  Gabių mokslui 

mokinių 

identifikavimas, jų 

rengimas dalykinėms 

olimpiadoms. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

F.Beleškevičienė 

 Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojų 

darbo laikas 

 

8.  Kūrybingų, gabių 

mokslui mokinių 

atpažinimas, jų 

rengimas miesto ir 

šalies konkursams, 

konferencijoms, 

debatams. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

F.Beleškevičienė 

 Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojų 

darbo laikas 

 

9.  Kūrybingų, gabių  

menui mokinių 

atpažinimas, jų 

rengimas miesto ir 

šalies konkursams, 

kūrybinėms 

laboratorijoms, 

plenerams. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

F.Beleškevičienė 

 Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui,  

menų 

mokytojų 

darbo laikas 

 

10.  Gabių mokslui 

mokinių apskrito stalo 

diskusijos su 

universitetų studentais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

F.Beleškevičienė 

LSU, 

KTU, 

VDU 

Pagal 

atskirą 

planą 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

darbo laikas 
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IV Tikslas: Veiksmingai naudoti mokymo priemones pamokoje.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atlikta turimų 

mokymo priemonių 

panaudojimo 

pamokoje, 

neformaliojo švietimo 

veikloje 

veiksmingumo 

analizė. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. tobulino 

informacinių technologijų naudojimo 

bei ugdymosi aplinkų kūrimo 

kompetencijas. 

100 proc. mokytojų ne mažiau kaip 6 ak. 

val. tobulino informacinių technologijų 

naudojimo bei ugdymosi aplinkų kūrimo 

kompetencijas.  

Kiekvienas mokytojas stebi ir 

analizuoja ne mažiau kaip 2 kolegų 

vedamas pamokas.  

Kiekvienas mokytojas stebi ir analizuoja 

ne mažiau kaip 4 kolegų vedamas 

pamokas. 

65 proc. mokytojų veiksmingai 

naudoja mokymo priemones 

pamokose. 

75 proc. mokytojų veiksmingai naudoja 

mokymo priemones pamokoje.  

70 proc. mokytojų veiksmingai 

naudoja mokymo priemones 

neformaliojo švietimo veikloje. 

75 proc. mokytojų veiksmingai naudoja 

mokymo priemones neformaliojo 

švietimo veikloje. 

 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokymo(-si) proceso 

stebėsena ir analizė. 

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė,  

F.Beleškevičienė,  

O.Spitrys 

 Visus 

metus 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui darbo 

laikas 

 

2.  Kiekvieno mokytojo 

individualaus kolegų 

pamokų stebėjimo 

grafiko sudarymas.  

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė,  

F.Beleškevičienė,  

O.Spitrys 

 Iki 

2015-02-01 

2015-10-01 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui, 

mokytojų 

darbo laikas 

 

3.  Neformaliojo švietimo 

veiklų integravimo 

galimybių numatymas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

F. Beleškevičienė 

 Iki 

2015-05-01 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

darbo laikas 

 

4.  Mokymo priemonių 

veiksmingo naudojimo 

pamokoje, 

neformaliojo švietimo 

veikloje stebėjimas ir 

analizė „Kolega – 

kolegai“.  

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė,  

F.Beleškevičienė,  

O.Spitrys 

 2 veiklos iki 

2015-05-31, 

 

2 - nuo   

2015-09-01 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui, 

mokytojų 

darbo laikas 

 

5.  Stebėtų pamokų, 

veiklų apibendrinanti 

analizė mokymo 

priemonių naudojimo 

aspektu metodinėse 

grupėse.  

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė,  

F.Beleškevičienė,  

O.Spitrys 

 Iki 

2015-12-20 

Direktorės ir 

pavaduotojų 

ugdymui, 

mokytojų 

darbo laikas 
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6.  Seminaras 

mokytojams 

informacinių 

technologijų 

naudojimo bei 

ugdymosi aplinkų 

kūrimo 

kompetencijoms 

plėtoti. 

Direktorė 

P.Talijūnienė 

 Iki 

2015-12-19 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

lėšos, 

600 eurų 

 

7.  Atvirų neformaliojo 

švietimo veiklų 

pristatymas mokyklos 

bendruomenei.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

F. Beleškevičienė 

 Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

būrelių vadovų 

darbo laikas 

 

8.  Mokytojų 

bendradarbiavimas, 

kuriant, gaminant ir 

veiksmingai naudojant 

mokymo priemones. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

F. Beleškevičienė 

 Visus 

metus  

Neformaliojo 

švietimo 

būrelių 

mokytojų 

darbo laikas 

 

 

V Tikslas: Stebėti ir analizuoti mokinių pažangos lygį.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įgyvendinamas 

mokinių individualios 

pažangos matavimo 

projektas „Aš augu“. 

1-4 klasėse įgyvendinamas projektas 

„Aš augu“. 

1-8 klasėse įgyvendinamas projektas „Aš 

augu“. 

Parengta ir taikoma kiekvieno mokinio 

individualios pažangos matavimo ir 

fiksavimo forma, kurią naudoja 

lietuvių kalbos, užsienio kalbų, 

matematikos ir istorijos mokytojai 5-6 

klasėse.  

Parengta ir taikoma kiekvieno mokinio 

individualios pažangos matavimo ir 

fiksavimo forma, kurią naudoja lietuvių 

kalbos, užsienio kalbų, matematikos ir 

istorijos mokytojai 5-8  klasėse. 

Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų – 

mokinių – tėvų, dalyvaujančių 

projekte,  bendradarbiauja 

analizuodami individualią 1-2 ir 5-6 

klasių mokinių pažangą. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų – 

mokinių – tėvų, dalyvaujančių projekte,  

bendradarbiauja analizuodami 

individualią 1-8 klasių mokinių pažangą. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Darbo grupės projektui 

„Aš augu“ analizuoti ir 

koreguoti sudarymas.  

Direktorė 

P.Talijūnienė 

 Iki  

2015-02-01 

Direktorės 

darbo laikas 

 

2.  Kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos 

matavimo ir fiksavimo 

kalbų, matematikos ir 

istorijos pamokose 

formų suderinimas.  

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojas 

ugdymui  

O.Spitrys 

 Iki 

2015-02-20 

Direktorės, 

pavaduotojo 

ugdymui ir 

mokytojų 

darbo laikas 

 

3.  Konsultacinių dienų 

mokinių tėvams 

organizavimas. 

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 3 kartus per 

metus, t.y. iki  

2015-02-10 

2015-05-10 

2015-11-10 

 

Direktorės 

pavaduotojų 

ugdymui ir 

mokytojų 

darbo laikas 
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4.  Koreguoto projekto 

„Aš augu“, skirto 1-8 

klasių mokiniams, 

pristatymas Mokytojų 

taryboje.  

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-03-15 

Direktorės 

pavaduotojų 

ugdymui, 

darbo grupės 

darbo laikas 

 

5.  Šimtukininkų klubo 

veikla pagal parengtus 

nuostatus, veiklos 

analizė. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-05-31 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui darbo 

laikas 

 

6.  Projekto „Aš augu“ 1-

8 klasėse 

įgyvendinimas ir 

įgyvendinimo 

stebėsena.  

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Visus 

metus  

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui darbo 

laikas 

 

7.  Kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos 

matavimo ir fiksavimo 

kalbų, matematikos ir 

istorijos pamokose 

formų analizė ir 

tobulinimas.  

Direktorė 

P.Talijūnienė, 

pavaduotojas 

ugdymui  

O.Spitrys 

 Iki 

2015-09-01 

Direktorės, 

pavaduotojo 

ugdymui ir 

mokytojų 

darbo laikas 

 

8.  Tėvų (globėjų) 

nuomonės apklausa 

dėl  informavimo apie 

vaikų sėkmę mokantis 

dažnumą ir kokybę, 

tyrimo išvadų 

parengimas ir 

pristatymas mokyklos 

bendruomenei.  

Direktoriaus  

pavaduotojai 

ugdymui  

R.Ambraziūnienė, 

F.Beleškevičienė, 

O.Spitrys 

 Iki  

2015-09-01  

Direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui darbo 

laikas 

 

9.  Seminaras 

mokytojams 

bendrosioms ir 

profesinėms  

kompetencijoms 

plėtoti. 

Direktorė 

P.Talijūnienė 

 Iki 

2015-12-19 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

lėšos, 

600 eurų 
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V. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Programos įgyvendinime tiesiogiai dalyvauja mokyklos savivaldos institucijos (Mokytojų 

taryba, Mokyklos taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba), pradinių klasių, kalbų ir dorinio 

ugdymo mokytojų, socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų, menų, technologijų ir kūno 

kultūros mokytojų metodinės grupės, ugdymo komisijos, administracija.  

Už programos įgyvendinimo priežiūrą tiesiogiai atsakingas mokyklos direktorius bei 

pavaduotojai ugdymui pagal deleguotas funkcijas, ugdymo metu suformuotos darbo grupės ir 

atskiri, tiesioginę atsakomybę įgiję mokytojai. 

 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma 

ar informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Ribinis laikas 

Mokyklos 

direktorius 

Mokyklos Tarybai 
Žodinis ir vaizdinis 

pranešimas 

2015 m. 

gruodžio mėn. 

Mokytojų Tarybai 
Žodinis ir vaizdinis 

pranešimas 

2015  m. 

gruodžio mėn. 

Steigėjui Pranešimas raštu 
Iki 2015 m. 

gegužės mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktorei P.Talijūnienei  Savianalizė  
2015 m. 

gruodžio mėn.  

Mokyklos tarybai  

„Dėl ugdymo proceso 

organizavimo“ 

Žodinis pranešimas 
2015 m. 

birželio mėn. 

Mokytojų tarybai  

„Dėl metinių veiklos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo“ pagal 

kuruojamas veiklos sritis 

Vaizdinis pranešimas 
2015 m. 

gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Mokyklos Tarybai 

,,Dėl mokyklos paruošimo 

naujiems mokslo metams“ 

Žodinis pranešimas 
2015 m. 

rugpjūčio mėn. 

Direktorei P.Talijūnienei Žodinis pranešimas Kas ketvirtį 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui R.Ambraziūnienei 

Informacija raštu pagal iš 

anksto susitartą ir suderintą 

informacijos pateikimo formą 

2015 m. 

gruodžio mėn. 

Metodinei tarybai Vaizdinis pranešimas 
2015 m. 

gruodžio mėn. 

Neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui F.Beleškevičienei 

Renginiai ir vaizdinės 

priemonės 

2015 m. 

gegužės ir 

gruodžio mėn. 

Klasių vadovai 

Direktoriaus pavaduotojams 

ugdymui pagal kuruojamas klasių 

grupes 

Informacija raštu pateikiama 

klasių veiklos programose 

2015 m. 

birželio mėn. 

Vyr. buhalteris 
Direktorei P.Talijūnienei, 

administracijos posėdžiuose 

Ataskaitos apie lėšų 

panaudojimą 

2015 m. 

balandžio, liepos, 

spalio ir gruodžio 

mėn. 

Logopedas-

specialusis 

pedagogas 

Direktorei P.Talijūnienei, 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkui 

Savianalizė 
2015 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

Socialinis 

pedagogas 

Direktorei P.Talijūnienei, 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkui 

Savianalizė, 

ataskaitos apie prevencinių 

programų vykdymą 

2015 m. birželio 

ir gruodžio mėn. 

Psichologas Direktorei P.Talijūnienei, Savianalizė 2015  m. birželio, 



 

 

28 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkui 

 gruodžio mėn. 

Bibliotekos vedėjas 
Direktorei P.Talijūnienei, 

administracijos posėdžiuose 
Ataskaitos raštu 

2015 m. sausio, 

birželio mėn. 

Kiekvienas 

mokytojas 

 

Direktorei  

 

Savianalizė žodžiu ir raštu  

(pagal pateiktą formą) 

2015 m.  

gruodžio mėn. 

Metodinėse grupėse, 

kuruojantiems vadovams 
Ataskaitos raštu  

2015 m. birželio, 

gruodžio mėn.  

Mokyklos taryba 

Bendruomenei  

„Dėl veiklos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo“ visuotiniame 

susirinkime 

Vaizdinis pranešimas 
2015 m. 

gruodžio mėn. 

 

Programos įgyvendinimo tarpinių ir galutinių rezultatų, tikslų įgyvendinimo analizė, 

privalumų bei trūkumų išryškinimas, pokyčių nustatymas, galimybių bei prioritetų numatymas bus 

atliekamas Mokytojų tarybos posėdžiuose, Mokyklos tarybos posėdžiuose, metodinės tarybos, 

metodinių grupių posėdžiuose mokslo metų eigoje, 2015 m. gruodžio mėnesį bei atliekant 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 

 

 

Direktorė                       Palmira Talijūnienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui               Regina Ambraziūnienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui               Filomena Beleškevičienė 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                           Olivijus Spitrys 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams                   Stasys Ambraziūnas 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė    Kristina Dubienė 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                      Daiva Jakučionienė 

 

Vyriausioji buhalterė                               Virginija Ungurytė 

 

Mokinių tarybos pirmininkė     Greta Kuzmickytė 

 

Mokyklos tarybos narė, Tėvų atstovė                       Aušra Variakojienė  

 

 
 

PRITARTA 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos  

Mokyklos tarybos 2014 m. gruodžio 18 d.  

Posėdžio protokolu Nr. 22-7 


