
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA 

 

VISOS DIENOS MOKYKLOS MODELIS 

 „MAŽOJO PRINCO STUDIJA“ 

(nuo mokytis padedančio konsultacinio centro – iki lyderystės ir verslumo gebėjimų ugdymo) 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

KŪRYBIŠKAI auginame SVEIKĄ, SAUGŲ IR SUMANŲ  VAIKĄ... 

 

1. Kauno šv. Kazimiero progimnazija – atvira, darni, gyva, sumaniai prasmės ir atradimų 

mokantis siekianti institucija, kurios misija bei veiklos aspektai grindžiami Geros mokyklos 

koncepcija ir orientuoti į asmenybės ūgtį – socialinį, pilietinį, dorinį, intelektinį asmens brandinimą, 

kritinį, analitinį, kūrybinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, iniciatyvumą, socialumą, mokymosi 

visą gyvenimą būtinumą, pasiekimus bei pažangą.  

2.  Siekdama plėtoti savitą mokymo modelį, įgyvendinant kalbinį ugdymą, matematinio 

raštingumo,  STE(A)M gebėjimų ugdymą 1-8 klasėse bei sudarant galimybes kiekvienam mokiniui 

pasiekti geresnius ugdymo(-si) rezultatus, progimnazija pritaikė ugdymo turinį mokinių 

individualiems ugdymosi poreikiams, išplėtė  ir organizavo papildomas veiklas. Dalį veiklų, glaudžiai 

susijusių su pirmosios dienos pusės ugdymo turiniu ir tikslais, integravo į neformalųjį švietimą ir 

sukūrė savitą Visos dienos mokyklos modelį „Mažojo Princo studija“ – nuo mokytis padedančio 

konsultacinio centro – iki lyderystės ir verslumo gebėjimų ugdymo (toliau – VDM). 

3. Siekdami suteikti mokiniams emocinį ir socialinį saugumą bei parengti kasdienio 

gyvenimo iššūkiams, kitaip organizavome mokymą(si), dalį dienos paverčiant planinga būrelių ir 

užsiėmimų veikla. VDM modelyje teikiamos pamokų ruošos, papildomos pagalbos  mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų, neformaliojo švietimo veiklų, mokinių maitinimo ir vaikų priežiūros 

paslaugos. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) 

visą dieną saugioje aplinkoje. 

5. VDM uždaviniai: 

5.1. užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus; 

5.2.  mažinti socialinę atskirtį bei teikti pagalbą įvairių ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams; 

5.3. didinti ugdymo proceso efektyvumą bei plėtoti organizavimo būdus; 

5.4. stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę; 

5.5. skatinti mokyklų atvirumą ir socialinę partnerystę. 

 

III. VEIKLŲ PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS, 

VYKDYTOJAI 

 



6. VDM organizuojamos veiklos apima tarpusavyje suderintą formalųjį ir neformalųjį ugdymą, 

švietimo pagalbą, socialines, rekreacijos paslaugas visapusiškam mokinių ugdymuisi, sveikatinimui, 

poilsiui. 

7. Progimnazija, kurdama VDM modelį, atsižvelgė į mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

apklausos rezultatus, mokinių interesus, bendruomenės poreikius, progimnazijos finansines 

galimybes, socialinių partnerių teikiamas paslaugas, darbuotojų kompetencijas. 

8. Pasirinktų formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų, kitų veiklų ir paslaugų kasdieninė 

teikimo seka, trukmė, vieta, atsakingi darbuotojai  yra progimnazijos visos dienos mokyklos modelis 

„Mažojo princo studija“, kuris reglamentuotas progimnazijos direktoriaus įsakymu.  

9. Progimnazijoje veikia VDM: 

9.1. priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams; 

9.2. 5-8 klasių mokiniams. 

10. Mokinių dalyvavimas VDM veiklose yra neprivalomas, tačiau pasirenkamas iš siūlomų 

veiklų konteksto, nurodant  dalyvavimo veiklose trukmę bei patvirtinant  tėvų (globėjų/rūpintojų) 

parašu. 

11. VDM trukmė: 

11.1. priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams – 12.00 – 17.30 val.; 

11.2. 5-8 klasių mokiniams – 13.00 – 17.00 val.. 

12. VDM struktūra Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams: 

12.1. 12.00-13.00 val. – poilsis, žaidimai, pažinimas; 

12.2. 13.00-14.45 val. – neformaliojo ir formaliojo švietimo veiklos; 

12.3. 14.45-15.15 val. – pavakariai, poilsis; 

12.4. 15.15-16.00 val. – žaidimai, relaksacija, savęs pažinimas; 

12.5. 16.00-17.30 val. – individualizuota švietimo pagalba ir kitos veiklos. 

13.  VDM struktūra 5-8 klasių mokiniams: 

13.1. 13.00-17.00 val. – pagalba ruošiant namų darbus, saviruoša. Neformaliojo ir formaliojo 

švietimo veiklos. 

14. Paslaugas teikia kompetentingi pedagogai, socialinis, specialusis pedagogas-logopedas, 

psichologas, neformaliojo švietimo specialistai ir socialiniai partneriai. 

15. Progimnazijoje sukurta ir veiksmingai veikia Vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos 

plėtojimo programa, kuri reglamentuoja  edukacinių erdvių panaudojimą ir pritaikymą VDM 

veikloms, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, keliamus ugdymo tikslus:  

15.1. VDM mokinių emociniam saugumui užtikrinti skirta Relaksacijos erdvė, Šv. Kazimiero 

koplytėlė, „Žalioji tylioji“ erdvė, neformaliojo švietimo būreliai; 

15.2. intelektinius VDM mokinių poreikius tenkina: biblioteka, „Lino kelio“ ekspozicija, 

informacinis centras, Robotikos klasė,  STEAM Planšetinių kompiuterių klasė, Konsultacinis centras, 

Namų darbų ruošimo klubas, intelektinės paskirties neformaliojo švietimo būreliai; 

15.3. VDM mokinių sveikatingumo poreikius tenkina: sporto ir sveikatingumo erdvė,  

gimnastikos salytė, daugiafunkcinis gimnastikos įrenginys, progimnazijos aikštynas, žaidimų 

aikštelės, fizinio aktyvumo paskirties neformaliojo švietimo būreliai; 

15.4. dvasinius VDM mokinių poreikius tenkina: Šv. Kazimiero koplytėlė, „Žalioji tylioji“ 

erdvė, Relaksacijos erdvė; 

15.5. laisvalaikio ir kūrybinius VDM mokinių poreikius tenkina: stalo žaidimų, „Išmaniųjų 

grindų“ erdvė, „Mažojo princo dirbtuvės“. 

 

 

 

 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. VDM modelio laukiamas rezultatas: ne mažiau kaip 60 proc. 1-8 klasių mokinių dalyvauja 

VDM veiklose. 

17. Vykdoma mokinių užimtumo VDM veiklose stebėsena, atliekama kokybinė ir kiekybinė 

veiklų efektyvumo analizė, lanksčiai vykdomos korekcijos. 

18. VDM modelis leidžia veiksmingiau realizuoti progimnazijos Klasės bendruomenės 

stiprinimo programą bei asmenybės ūgties projektą „Aš augu“. 

 

_____________________________________________ 


