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ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija per pastaruosius metus išaugusi mokinių skaičiumi, 

(iki 2015 m. rugsėjo 1 d. buvusi vidurinė su 289 mokiniais) 2019 metais turėjo 25 komplektų (su 

priešmokykline grupe) ir ugdė 565 moksleivius, 2020 metais turi 29 komplektus (su priešmokykline 

grupe) ir ugdo 703 moksleivius. Vykdomos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

pirmosios pakopos ugdymo programos, mokiniams teikiama spec. pagalba, organizuojamas 

neformalusis švietimas, įgyvendinamas integruotas dalykų (muzikos) ir užsienio kalbų (prancūzų bei 

vokiečių) ugdymas, nacionaliniai projektai: integruotas gamtos mokslų projektas 5-8 klasėse, IT 

taikymas pradiniame ugdyme, „Renkuosi mokyti“ ir Tarptautinio bakalaureato (IB) pradinio (PYP) 

ir pagrindinio (MYP) ugdymo programų parengiamasis etapas. Progimnazijos vadovai ir mokytojai 

2020 metais dalinosi gerąja patirtimi šalies ir miesto mastu apie taikomas inovacijas ir skleidė 

nuotolinio ugdymo patirtį. 2020 metais 14 mokytojų ir vadovų dalyvavo Tarptautinio bakalaureato 

nuotolinio mokymuose ir gavo sertifikatus, reikalingus TB mokyklos akreditacijai.  

Mokykla aptarnauja Kauno savivaldybės priskirtos Aleksoto mikrorajono teritorijos 

gyvenančius vaikus bei sudaro sąlygas mokytis kitų miesto mikrorajonų moksleiviams. Mokykloje 

dirba 72 darbuotojai: 52 pedagogai, 7 pagalbos specialistai, 5 administracijos ir  17 techninio 

personalo darbuotojų. Įstaigos vadybinė komanda: direktorė, trys pavaduotojai ugdymui ir 

pavaduotojas ūkio reikalams. Pagalbos mokiniui komandoje dirba specialusis pedagogas, socialinis 

pedagogas, logopedas ir psichologai, mokytojo padėjėjai. Mokykloje yra biblioteka ir  informacinis 

centras. Mokomieji kabinetai aprūpinami nuosekliai pagal veiklos prioritetus ir finansines galimybes. 

2020 metais suremontuotos ir įrengtos bibliotekos erdvės (270 m2), atnaujinti holai, koridoriai, aktų 

salėje įrengtas įgarsinimas ir apšvietimas, kabinetai aprūpinti nuotolinio mokymo įranga, nupirkta 9 

vnt. nešiojami kompiuteriai, 34 vnt. internetinių kamerų, kolonėlių, paruoštas mokyklos fasado 

renovacijos projektas. 

 



Mokyklos pastatas renovuotas dalinai: pakeisti langai, sutvarkytas stogas, šildymo sistema, 

lietaus ir vandens nuotėkų sistema. Reikalingas viso pastato apšiltinimas – fasado renovacija.  

2019-2020 metais užbaigta visų laiptinių renovacija, atnaujinti sanitariniai mazgai ir tualetai, 

užbaigta elektros instaliacijų ir apšvietimo renovacija – pakeisti visi įvadai ir atnaujinta visų aukštų 

instaliacijų ir apšvietimo sistema. 2019-2020 m. pakeistos visos įstaigos vidaus durys.  

Mokykla yra reprezentacinėje bei istorinėje Kauno vietoje. Šalia įsikūrusi VDU Muzikos 

akademija yra stiprus kultūrinio ir pedagoginio bendradarbiavimo partneris. Per eilę metų mokykla 

sukūrė tamprų bendradarbiavimo ir socialinių partnerių tinklą: Aleksoto seniūnija, Vietos 

bendruomenė, Šv. Kazimiero parapija, Lietuvos Aviacijos muziejus, VDU Botanikos sodas,  V. 

Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno I–oji Muzikos mokykla. Vystoma tarptautinė partnerystė su  

Prancūzijos ir Japonijos Ambasadomis Lietuvoje, Čekijos Brno miesto Jechnicų seniūnijos mokykla, 

Japonijos Gifu Yaotsu  ir Tokyo Itabashi mokyklomis. Toliau bendradarbiaujama rengiant mokytojus 

Tarptautinio bakalaureato programai su VDU Užsienio kalbų institutu. Vystant mokinių pritraukimo 

strategiją bendradarbiaujama su miesto mokyklomis ir darželiais, kartu įgyvendinamas ugdymo 

turinys, vystomi socialiniai projektai.  

Mokyklos erdvių modernizavimui ir pritaikymui mokinių kūrybiškumo ugdymui parengus 

visos mokyklos vidaus erdvių atnaujinimo projektą, per 2018-2020 metus atnaujintos beveik visos 

mokyklos mokymosi ir mokinių laisvalaikio erdvės. Pagal 2018 m. parengtą mokyklos teritorijos 

sutvarkymo ir pritaikymo mokinių poreikiams projektą, perspektyvoje siekiama šalia mokyklos 

įrengti žaidimų aikštelę, pažintinį taką. 2020 m. parengtas pastato fasado renovacijos techninis 

projektas.  

Į mokyklą mokiniai atvyksta viešuoju transportu, nes aptarnaujamas rajonas yra plačiai 

išsidėstęs ir mokykla gerokai nutolusi nuo mokinių gyvenamosios vietos.   

Progimnazijos socialiniam kontekstui įtakos turi mokinių šeimų socialinė padėtis, pasikeitęs 

mokinių amžius, šiuo metu mokykloje nėra vyresnių nei 15 metų mokinių bei padidėjęs bendras 

progimnazijos mokinių skaičius.  

Švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašas 

2018 – 2019 

m.m. 

2019 – 2020 

m.m. 

2020 – 2021 

m.m 

Švietimo pagalbos gavėjai 

(logopediniai poreikiai) 
42 mok. 43 mok. 53 mok. 

Specialiojo ugdymo gavėjai 27 mok. 34 mok. 34 mok.  

Mokiniai turintys ugdymosi 

sunkumų (besimokantys ne 

gimtąja kalba) 

2 mok. 6 mok. 2 mok. 

Iš viso: 71 mok. 83 mok. 93 mok. 

 

Šeimų socialinės kategorijos 
Šeimų skaičius Šeimų skaičius Šeimų skaičius 

2018 – 2019 m. m. 2019 – 2020 m. m. 2020 – 2021 m. m. 

Probleminės šeimos 3 3 5 

Disfunkcinės (asocialios) šeimos 4 – – 



Mokiniai, augantys nepilnose 

šeimose 
58 68 71 

Mokiniai, augantys pilnose 

šeimose 
308 499 630 

 

Mokinių socialinės kategorijos  
Mokinių skaičius Mokinių skaičius Mokinių skaičius 

2018 – 2019 m. m. 2019 – 2020 m. m. 2020 – 2021 m. m. 

Socialiai remtinų šeimų vaikai 53 41 34 

Likę be tėvų globos vaikai 13 8 15 

Rizikos grupės mokinių skaičius 18 3 4 

 

34 mokinai (4,8 proc.) yra iš socialiai remtinų šeimų. Visi šie mokiniai gauna nemokamą 

maitinimą. Rizikos grupei priklauso 4 mokiniai (0,56 proc.), mokykloje mokosi mokiniai iš 71 

nepilnos šeimos (10 proc.). 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazija (mokinių skaičius) 

423 

(+56) 

565 

(+142) 

703 

(+138) 

Pokytis (procentais) 13 25 24 

 

Nuo 2018 metų progimnazijoje mokinių skaičius kasmet auga. 2020 metais mokinių skaičius 

padidėjo dar 24 proc. (nuo bendro mokinių skaičiaus) lyginant su praėjusiais metais. 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita. 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vidutinis mokinių 

skaičius klasėje 
22,40 22,00 24 

 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita pagal klasių grupes. 

Klasių grupės 2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m. 2020 -2021 m. m. 

1-4 kl. norma 22 22 22 

Faktas 21,4 21 23,6 

5-8 kl. norma 25 25 25 

Faktas 23,9 24 25 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis  pagal klasių grupes atitinka 2020 m. nustatytą dydį.  

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 

2020 m. progimnazijos pagrindinio ugdymo I dalies baigimo pažymėjimus gavo 44 mokiniai, 

t. y. 100 proc. aštuntos klasės mokinių.  

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

 
Kiek mokinių lankė neformaliojo švietimo užsiėmimus 

2020 m.  (gruodis)  
610 mokinių (86,85 proc.) 

Ir mokykloje, ir už mokyklos ribų (kai tas pats vaikas 

lanko ir ten, ir ten) 
120 mokinių  (18,07 proc.) 



Tik mokykloje (pagal ugdymo plano valandas) 280 mokinių  (42,17 proc.) 

Tik už mokyklos ribų 340 mokinių (51,2 proc.) 

Nelanko jokio neformaliojo švietimo užsiėmimo 93 mokiniai (13,15 proc.) 

 

Neformalaus  švietimo veikloje 2020 m. dalyvavo 610 mokiniai (86,85 proc.). Atsižvelgiant į 

mokinių poreikius, progimnazijoje yra organizuojami kitų neformaliojo švietimo teikėjų būreliai: 

Šachmatų federacijos „Šachmatų būrelis“, Robotikos būrelis, veikia „Tornado“ krepšinio mokykla, 

futbolo mokykla, regbio užsiėmimai „Tauras“, gatvės šokių treniruotės. Progimnazijos patalpose taip 

pat veikia 1-osios muzikos mokyklos skyrius, kuriame įvairių instrumentų ir chorinio dainavimo 

specialybių mokosi 105 progimnazijos mokiniai. 

• Įvairiapusė mokinių saviraiška skatinama 28 progimnazijoje veikiančių būrelių veikloje, 

mokyklos, miesto, tarptautiniuose projektuose, klasių veiklose, mokinių savivaldos iniciatyvose, 

socialinėse akcijose ir kituose progimnazijos renginiuose. 

• Progimnazijoje neformalaus švietimo programos organizuojamos pagal prioritetines kryptis: 

meninis ugdymas – choreografija ir muzika, dailė ir rankdarbiai; sportinis ugdymas: futbolas, 

kvadratas, estafetės, sveika gyvensena; mokslinė, pažintinė veikla: istorijos, fizikos būreliai, gamtos 

mokslų klubas; pilietiškumo ugdymo programos: mokinių savivalda „Tapk“, lyderystės ir verslumo 

programa. 

• Didelis dėmesys skiriamas užsienio kalbų mokymuisi per neformalaus švietimo veiklas: 

veikia frankofoniškas teatras, prancūzų ir vokiečių kalbų dainavimo ansambliai, debatai anglų kalba, 

japonų kalbos klubas, integruoti įvairių dalykų ir užsienio kalbų projektai.  

• Vykdomos pažintinio ir kultūrinio ugdymo programos: ekskursijos, pažintinės kelionės, 

edukacijos muziejuose, susitikimai su žymiais žmonėmis – literatūros kūrinių autoriais, menininkais, 

istorikais bei kitų profesijų atstovais. Dalyvaujama projektuose: „Saugaus interneto savaitė“, 

„Tolerancijos diena“, „Antikorupcijos diena“ ir „Ačiū diena“. 

• Vykdomi tarptautiniai projektai „Jaunųjų ambasadorių programa“ su Čekijos ir Japonijos 

mokyklomis. Vykdoma eTweening platformos veiklos ir įvairūs tarptautiniai projektai: Tarptautinis 

projektas tarp progimnazijos ir Nishitoyama pradinės mokyklos „Tokijo olimpinės žaidynės 2020“ 

(5D ir 5E klasės); Tarptautinis bendradarbiavimo projektas tarp Lietuvos ir Turkijos „Rašau laišką 

anglų kalba“ - „Gaziosmanpaşa“ vidurinė mokykla (Turkija) – 4 klasės; Tarptautinis vaikų meno 

projektas „Mamai 2020“ (0-4 klasės); Tarptautinis eTwinning projektas priešmokyklinėje grupėje 

„Children help with the climate change – STEAM“; Tarptautinis skirtukų mainų projektas pradinių 

klasių mokiniams „International School Library Month (ISLM) Bookmark Exchange Project“; 

Tarptautinis „Christmas exchange 2020“ (0-4 klasės); Esasmus projektas su VDU „MiLLaT – 

Mediation in Language Learning and Teaching“; Tarptautinis socialinis projektas AIESEC Lietuva, 

kurio tema 2020 m. „Darnus vystymas“ (5-8 klasės). Trečius metus dalyvaujama projekte „Sugihara 

week“. 



 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Metai 

Praleista pamokų per 
mokslo metus 

iš viso 

Praleista pamokų per 
mokslo metus 1 

mokiniui 

Praleista iš viso 

pamokų 
be pateisinamos 

priežasties 

Praleista pamokų be 

pateisinamos 

priežasties 1 mokiniui 

1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 
2017 – 2018 5562 8899 25,39 60,12 46 909 0,21 6,14 
2018 – 2019 6151 8496 27,33 46,68 100 243 0,44 1,33 

2019 – 2020 4979 8835 19,04 21,8 85 1237 0,37 3,06 

 

Lyginant 2018 – 2019 m. m. ir 2019 – 2020 m. m. lankomumo duomenis išryškėjo, kad mokinių 

lankomumas (praleistos pamokos) – 1–4 klasėse sumažėjo 8,29 pamokomis, tenkančiomis vienam 

mokiniui, nepateisintos pamokos sumažėjo 0,07 pamokomis, tenkančiomis vienam mokiniui; 5–8 

klasėse – praleistos pamokos per mokslo metus sumažėjo  24,8 pamoka, tenkančia vienam mokiniui,  

nepateisintos pamokos padidėjo 1,73 pamokomis, tenkančiomis vienam mokiniui. 2021 m. dėmesys 

ir toliau bus skirtas 1-4 kl. mokinių lankomumo kontrolei.  

 

6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, 

dalis. 

Kategorija 2018-2019 m.m. 2019-2020 m.m. 2020-20201 m.m. 

Ekspertai 1 2 2 

Metodininkai 22 23 23 

Vyresnieji mokytojai 16 16 17 

Mokytojai 4 8 9 

Neatestuoti mokytojai 1 2 2 

Pagalbos vaikui specialistai 3 3 4 

Iš viso mokytojų 46 54 57 

 

Mokykloje yra 52 mokytojai: 23 – mokytojų metodininkų, 17 – vyresniųjų mokytojų, 9 atestuoti 

mokytojai. Du pedagogai yra įgiję reikiamą išsilavinimą ir dėsto du dalykus. Pagalbos mokiniui 

specialistai: spec. pedagogas, vyr. socialinis pedagogas, logopedas IV ir III-osios kategorijos 

psichologai bei 4 mokytojo padėjėjai. 98,86 proc. mokytojų turi pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją. 

2 mokytojai mokosi pedagogikos, pagal programą „Renkuosi mokyti“ dirba 2 mokytojos. 2020 m. 

mokytojų atestacija nevyko. 

Mokytojų skaičius kito, priimti 4 nauji mokytojai. 2020 m. priimta dirbti nauja pradinių klasių  

mokytoja pagal RM programą, vienas anglų kalbos mokytojas, viena matematikos ir biologijos 

mokytojos. 

7. Žemės panaudos sutartis.  

Žemės sklypo, adresu V. Čepinskio g. 7, valstybinės žemės patikėjimo teise, žemės sklypas 

Nr. 4400-1008-9071. Įrašas galioja nuo 2007 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 02-01-7349. 



8. Higienos pasas.  

Mokykla turi galiojantį Higienos pasą išduotą 2013 m. balandžio 2 d. Nr. 9-0232(6). 

     9. Energijos vartojimo auditas.  

Energijos vartojimo auditas atliktas 2015 m. 12 mėn. parengiant investicinį projektą „Energijos 

vartojimo audito ir investicinio projekto ataskaita“. Parengtas išsamus dokumentas. 

2020 metų energijos suvartojimas 

Energijos rūšis Mato vnt. Metinė norma Sunaudota Sutaupyta 

Šildymas mWh 850,00 591,302 258,698 

Elektros energijos suvartojimas kWh 142500,00 83180 59320 

Vandens suvartojimas m³ 2050,00 747 1303 

 

Pastaba: valgykla sunaudojo 47 m3 vandens. Norma 78 m3 pagal nustatytą savivaldybės 

nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičių. 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ 2020 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija. 

Finansavimo šaltinis Skirta lėšų 

(EUR) 

Panaudota 

(EUR) 

Atlikti darbai 

Valstybinių funkcijų 

vykdymo programa 

(Mokymo lėšos, 

skaitmeninio ugdymo 

plėtra) 

890 546,00 890 546,00 Darbo užmokestis 

13 771,54 13 745,21 Socialinio draudimo įmokos 

1739,00 1739,00 Kvalifikacijos kėlimas 

15 171,00 15 171,00 Informacinių technologijų prekės 

ir paslaugos 

13 480,00 13 480,00 Kitos prekės ir paslaugos 

7250,46 7250,46 Darbdavių socialinė parama 

(Valstybės tikslinės lėšos, 

išeitinės pašalpos) 

598,32 590,32 Darbo užmokestis 

8,68 8,57 Socialinio draudimo įmokos 

1007,23 1007,23 Darbdavių socialinė parama 

 Iš viso: 943 572,23 943 537,79   

Biudžetinių įstaigų 

veiklos programa  

(SB lėšos) 

154 160,00  154 160,00 Darbo užmokestis 

2378,26 2373,87 Socialinio draudimo įmokos 

300,00 300,00 Medikamentai 

1400,00 1373,24 Ryšių prekės ir paslaugos 

1200,00 411,29 Transporto paslaugos 

1800,00 1800,00 Materialiojo turto paprastasis 

remontas (prekės ir paslaugos) 

300,00 299,37 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 

70 700,00 66 535,69 Komunalinės išlaidos 

2800,00 2799,97 Informacinių technologijų prekės 

ir paslaugos 

18 730,00 18 684,63 Kitos prekės ir paslaugos 

500,00 0,00 Socialinė parama natūra 

1418,74 1418,74 Darbdavių socialinė parama 

0,00 0,00 Ilgalaikis turtas 



(Pastatų ir kiemo statinių 

priežiūra ir remontas) 

60 191,00 60 188,45 Materialiojo turto paprastasis 

remontas (paslaugos ir prekės) 

 Iš viso: 315 878,00 310 345,25  

(Bendradarbiavimas su 

esamais ir potencialiais 

miestais partneriais) 

1000  0 Kitos paslaugos (lėšos 

nepanaudotos ir grąžintos į SB dėl 

COVID-19 neįvykusios kelionės) 

Kauno miesto antrokų 

mokymo plaukti programa 

1078,00 1078,00 Kitos paslaugos 

Tarptautinio bakalaureato 

programa (SB 5101. 021) 

65 250,00 65 222,46 Prekės ir paslaugos 

 Iš viso: 67 328,00 66 300,46   

Specialiosios lėšos 

(patalpų nuoma) 

(praėjusių metų likutis) 

20 000,00 13 889,39 Materialiojo turto paprastasis 

remontas (prekės ir paslaugos) 

2504,12 2504,12 Kitos prekės ir paslaugos 

 Iš viso: 22 504,12 16 393,51   

Labdaros ir paramos 

lėšos 

20 353,56 12 125,09 Prekės ir paslaugos 

 Iš viso: 20 353,56 12 125,09   

VISO: 1 369 635,91 1 348 702,10   
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1. Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2020 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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) Pastatas priskiriamas III 

pastatų grupei (kai nors 

vienai statinio daliai 

reikalingas kapitalinis 

remontas) 

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas paprastasis 

remontas. 

Pastabos: 

1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos 

higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar 

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. Pagal 2020 metų rugpjūčio 11 d.  Statinio apžiūros aktą Nr. 94, būtina atlikti pastato renovaciją.



 

2. Tikslų įgyvendinimas 

1 Tikslas 
Minimalus lauktas 2020 

rezultatas 

2020 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2020 m. rezultatas 

Refleksyvaus 

mokymosi ugdymo 

strategijų diegimas 

užtikrinant mokinių 

pasiekimų 

gerinimą. 

3% didėja arba išlieka 

stabilus 5 – 8 klasių 

mokinių, kurių metinių 

mokymosi rezultatų kokybė 

(6 - 10 balų intervale)  

Viršytas maksimalus 

laukiamas rezultatas, 

padidėjo  6,9 %. (2019-

2020 m.m. situacija 73,3%, 

2018-2019 m.m. situacija 

66,4%) 

5 % didėja arba išlieka stabilu 

5 – 8 klasių mokinių, kurių 

metinių mokymosi rezultatų 

kokybė (6 - 10 balų intervale). 

3% padidės 4 kl. mokinių, 

pasiekusių lietuvių k. 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius metiniuose 

įvertinimuose, dalis.  

2% sumažėjo 4 kl. 

mokinių, pasiekusių 

lietuvių k. pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius metinius 

įvertinimuose, dalis 

(pagrindinio sumažėjo nuo 

49% iki 42%, tuo tarpu 

aukštesniojo padidėjo nuo 

27% iki 32%). 

5% padidės 4 kl. mokinių, 

pasiekusių lietuvių k. 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius 

metiniuose įvertinimuose, 

dalis. 

3% padidės 6 kl. mokinių, 

pasiekusių matematikos 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius metiniuose 

įvertinimuose, dalis (esama 

situacija 71%). 

Viršytas maksimalus 

laukiamas rezultatas, 

padidėjo  10,9 %. (2019-

2020 m.m. situacija 81,9%, 

2018-2019 m.m. situacija 

71%) 

5% padidės 6 kl. mokinių, 

pasiekusių matematikos 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius 

metiniuose įvertinimuose, dalis 

(esama situacija 71% ). 

3% padidės 8 kl. mokinių, 

pasiekusių lietuvių k. 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius metiniuose 

įvertinimuose, dalis (esama 

situacija 87%). 

Viršytas maksimalus 

laukiamas rezultatas, 

padidėjo 11,3 % (2019-

2020 m.m. situacija 93,2% 

2018-2019 m.m. situacija 

87%) 

5% padidės 8 kl. mokinių, 

pasiekusių lietuvių k. 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius 

metiniuose įvertinimuose, dalis 

(esama situacija 87%). 

75 % 5-8 klasių mokiniai 

nurodo, kad su mokytoju 

planuoja savo mokymosi 

tikslus ir galimybes tikslams 

pasiekti (esama situacija – 

73%) 

Mokyklos pažangos anketa 

2020 atsakė „su mokytoju 

planuoja savo mokymosi 

tikslus ir galimybes“ 68 %. 

Nepasiektas minimalus 

lauktas rezultatas, kurį 

galėjo įtakoti covid 

situacija ir įvestas 

nuotolinis mokymas. 

80 % 5-8 klasių mokiniai 

nurodo, kad su mokytoju 

planuoja savo mokymosi 

tikslus ir galimybes tikslams 

pasiekti (esama situacija – 

73%) 

50 % mokytojų vykdys 

integruotas veiklas kartu su 

kolegomis.  

60% pradinio ugdymo 

mokytojų vykdė 

integruotas veiklas kartu su 

kolegomis (pravesta 49 

integruotos pamokos). 

73 % vedė integruotas 

veiklas mokslo metų eigoje 

(Tamo ataskaitos), 99 % 

procentai per pažintinių 

kultūrinių veiklų savaitę 

2020-06-15/19 “Aš galiu”. 

60 % mokytojų vykdys 

integruotas veiklas kartu su 

kolegomis. Stebės pasirinktas 

kolegų pamokas ir aptars 

metodinės grupės. Teiks 

rekomendacijas refleksyvaus 

mokymo ugdymo strategijų 

diegimo stiprinimui. 



4 klasių pagerės NMPP 

patyčių situacijos rodiklis + 

0,1 standartizuotais taškais 

(esama situacija -0,12 st. 

taškų)  

 

2020 m.  NMPP testai dėl 

COVID-19 nebuvo 

neorganizuoti. Remiamasi 

2020 m. atliktu SEKA 

tyrimu, kurio duomenimis 

patyčių nėra patyrę 78 

proc. 3-4 kl. mokinių. 

4 klasių pagerės NMPP 

patyčių situacijos rodiklis + 

0,5 standartizuotais taškais 

(esama situacija -0,12 st. 

taškų)  

 

6 - 7 kl. padidės arba išliks 

stabilūs patyčių nepatyrusių: 

73 % mokinių nurodys, kad 

iš jų mokykloje per 

pastaruosius 2 mėn. niekas 

nesišaipė, nesityčiojo 

(esama situacija – 72 %) 

Pasiektas maksimalus 

rezultatas ir viršytas. 

SEKA tyrimas parodė, kad 

patyčių nepatyrė 85,48 

proc. 5-8 kl. mokinių. 6-7 

kl. „Mokyklos pažanga 

2020“ duomenimis 83 % 

nurodė, kad iš jų 

mokykloje per pastaruosius 

2 mėn. niekas nesišaipė, 

nesityčiojo. 

6 – 7 kl. padidės patyčių 

nepatyrusių: 75% mokinių 

nurodys, kad iš jų mokykloje 

per pastaruosius 2 mėn. niekas 

nesišaipė, nesityčiojo (esama 

situacija – 72 %). 

Komentaras: Planuotas tikslo įgyvendinimas vertinamas labai gerai (95%), 4-juose iš 5-turių kriterijų viršytas 

maksimalus planuotas rezultatas. 

Pagerėjo 6 klasių  matematikos metinių įvertinimų, pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu besimokančių moksleivių 

procentinė dalis nuo bendro šeštokų skaičiaus. Pagerėjo  8 klasių lietuvių kalbos pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu 

baigusių, metinių įvertinimų procentinė dalis nuo bendro 8 kl. moksleivių skaičiaus. Mokytojai tobulina profesinės 

veiklos kompetencijas refleksyvaus mokymo ugdymo strategijas, mokosi tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu. 

 

2 Tikslas 
Minimalus lauktas 2020 

rezultatas 

2020 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2020 m. rezultatas 

Ugdomosios veiklos 

organizavimas 

siekiant visuminio 

ugdymo 

sistemingumo, 

Tarptautinio 

Bakalaureato (TB) 

sampratos 

įgyvendinimo bei 

mokinių 

tarpkultūrinių 

kompetencijų 

augimo.   

45 proc. pedagoginio 

personalo bus išklausę ar 

dalyvavę TB kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose ar 

renginiuose. 

69 proc. pedagoginio 

personalo yra išklausę ar 

dalyvavę TB kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose ar 

renginiuose (PYP – 85 

proc. ir MYP - 53 proc. (18 

žm.). 

65 proc. pedagoginio 

personalo bus išklausę ar 

dalyvavę TB kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose ar 

renginiuose. 

Ugdymo turinio planavime, 

PYP ir MYP programų 

rengime ir tobulinime 

dalyvaus 60 proc. (PYP – 

75 proc. ir MYP – 45 proc.) 

mokytojų. 

Ugdymo turinio planavime, 

PYP ir MYP programų 

rengime ir tobulinime 

dalyvavo 76,7 proc. 

mokytojų: PYP – 76,9 

proc. ir MYP -  proc. 76,5 

mokytojų. 

Ugdymo turinio planavime, 

PYP ir MYP programų 

rengime ir tobulinime dalyvaus 

70 proc. (PYP – 80 proc. ir 

MYP – 65 proc.) mokytojų. 

Pagal TB reikalavimus bus 

atnaujinta vertinimo 

sistema bei parengtos 

kalbos, sąžiningumo ir 

inkliuzo politikos 

galiojančios tiek PYP, tiek 

MYP programoms. 

Pagal TB reikalavimus 

atnaujinta vertinimo 

sistema bei parengtos 

kalbos, sąžiningumo ir 

inkliuzo politikos 

galiojančios tiek PYP, tiek 

MYP programoms. 

Vykdomas politikų 

derinimas su užsienio 

ekspertais. 

Bus parengtos ir su užsienio 

ekspertais suderintos TB 

reikalavimus atitinkančios 

politikos – kalbos, 

sąžiningumo, inkliuzo ir 

vertinimo – galiojančios tiek 

PYP, tiek MYP programoms. 

Įgyvendinamos 

integruotos programos: 

gamtos mokslų programa 

Įgyvendinta integruota 

gamtos mokslų programa ir 

STEAM strategija (0-4 ir 

Įgyvendinta integruota 

gamtos mokslų programa ir 

STEAM strategija (0-4 ir 5-8 



(5-6 klasėse); IT bei 

mokomųjų dalykų (1-4 

klasėse) programa. 

Mokytojai ves ne mažiau 

kaip 7-10 atvirų integruotų 

pamokų, kuriose ugdomos 

mokinių kūrybiškumo, 

iniciatyvumo ir 

inovatyvumo 

kompetencijos. 

5-8 klasėse). Mokytojai 

pravedė daugiau kaip 50 

integruotų pamokų iš kurių 

12 – atvirų integruotų 

pamokų, kuriose ugdomos 

mokinių kūrybiškumo, 

iniciatyvumo ir verslumo 

kompetencijos. 

klasėse). Mokytojai ves ne 

mažiau kaip 10-15 atvirų 

integruotų pamokų, kuriose 

ugdomos mokinių 

kūrybiškumo, iniciatyvumo ir 

verslumo kompetencijos. 

Įgyvendinami 5 

tarptautiniai projektai: 

bendradarbiaujant su 

Japonijos, Čekijos ir 

Prancūzijos mokyklomis, 

AISEC jaunimo 

organizacija, JAV Hiustono 

lietuvių bendruomene. 

Įgyvendinta 10 

tarptautinių projektų: 8 

projektai bendradarbiaujant 

su Japonijos, Turkijos, 

Europos šalių mokiniais ir 

mokyklomis; AISEC 

jaunimo organizacija; 2 

Erasmus + projektai 

bendradarbiaujant su VDU 

ir VIKO. 

Įgyvendinami 7 tarptautiniai 

projektai: bendradarbiaujant 

su Japonijos, Čekijos, 

Prancūzijos mokiniais, AISEC 

jaunimo organizacija, JAV 

Hiustono lietuvių 

bendruomene, Izraelio, Kinijos 

ir Indonezijos mokyklomis. 

Komentaras: Planuotas tikslas įgyvendintas labai gerai – keturi iš penkių kriterijų įgyvendinti viršijant maksimalius 

lauktus rezultatus. Vienas iš kriterijų įgyvendintas dalinai. 

Pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas pagal TB reikalavimus įgyvendintas labai gerai, nes 

papildomai net 4 pedagogai pabaigė nuotolinius PYP ir MYP programų kursus. Administracijos atstovai dalyvavo TB 

projektų rengimo mokymuose bei nuotolinėje TB konferencijoje. Į ugdymo turinio planavimą ir mokymo programų – 

PYP ir MYP – rengimą ir tobulinimą pedagogai įsitraukė aktyviai. Aktyvus mokinių įsitraukimas į tarptautinių projektų 

vykdymą gerino mokinių užsienio kalbų kompetencijas ir pasiekimus bei formavo globalaus pasaulio piliečio 

suvokimą. 

 

3 Tikslas 
Minimalus lauktas 2020 

rezultatas 

2020 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2020 m. rezultatas 

Iš užsienio 

grįžtančių ar 

atvykstančių 

asmenų švietimas 

bei integracija 

progimnazijoje. 

2 mokytojai ir 1 pagalbos 

specialistas dalyvaus 

kvalifikacijos kėlime, 

siekiant efektyvesnio ir 

kokybiškesnio darbo su iš 

užsienio grįžusiais ar 

atvykusiais mokytis 

užsienio piliečiais. 

3 mokytojai, 1 pagalbos 

specialistas ir 1 

administracijos atstovas 

kuruojantis šią sritį 

dalyvavo kvalifikacijos 

kėlime, siekiant 

efektyvesnio ir 

kokybiškesnio darbo su iš 

užsienio grįžusiais ar 

atvykusiais mokytis 

užsienio piliečiais.  

4 mokytojai ir 2 pagalbos 

specialistas dalyvaus 

kvalifikacijos kėlime, siekiant 

efektyvesnio ir kokybiškesnio 

darbo su iš užsienio grįžusiais 

ar atvykusiais mokytis 

užsienio piliečiais. 

Peržiūrėtas iš užsienio 

atvykusių mokinių 

integracijos ir adaptacijos 

procesas bei parengtas iš 

užsienio grįžusių ar 

atvykusių mokytis užsienio 

piliečių integracijos ir 

adaptacijos planas. 

Parengtas iš užsienio 

grįžusių ar atvykusių 

mokytis užsienio piliečių 

integracijos ir adaptacijos 

planas t. y. „Sugrįžtančių į 

Lietuvą asmenų švietimo 

ir jų integracijos Kauno 

Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijoje 

organizavimo tvarka“. 

Parengtas iš užsienio grįžusių 

ar atvykusių mokytis užsienio 

piliečių integracijos ir 

adaptacijos planas, kuris 

suderintas su TB reikalavimus 

atitinkančia inkliuzo politika. 

Komentaras: Planuotas tikslas įgyvendintas gerai – visuose dviejuose kriterijuose pasiektas minimalus lauktas 

rezultatas.  

Progimnazijos pedagogai ir specialistai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, dalinosi savo patirtimi su kitų 

tinklo mokyklų atstovais apie sugrįžusių į Lietuvą asmenų švietimo ir jų integracijos organizavimu įstaigoje. Aktyviai 



dalyvauta mokyklų, priimančių iš užsienio grįžtančius mokinius ar atvykusius mokytis užsienio piliečius, tinklo 

renginiuose bei įsitraukta į Tarptautinį Erasmus+ projektą „Kalbai jautrus mokymas visų mokymo dalykų pamokose 

– LISTIAC“. 

 

4 Tikslas 
Minimalus lauktas 2020 m. 

rezultatas 

2020 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2020 m. rezultatas 

Mokymosi aplinkų 

atnaujinimas, 

pritaikant jas 

Tarptautinio 

bakalaureato 

mokyklos visuminio 

ugdymo filosofijos 

principams. 

Įrengta koncertų salė ir 

biblioteka – informacinis 

centras pagal suplanuotas 

investicijas 

Suremontuotos ir įrengtos 

bibliotekos erdvės (270 

m2), aprūpinta naujais 

baldais, nupirkta 9 vnt. 

nešiojamų kompiuterių, 34 

vnt. internetinių kamerų, 

kolonėlių. Koncertų salėje 

įrengtas įgarsinimas ir 

apšvietimas. 

Atnaujinta koncertų salė ir 

biblioteka informacinis 

pagal suplanuotas 

investicijas bei aprūpinti 

mokymo priemonėmis ir 

kita reikalinga įranga. 

Parengtas pastato fasado 

modernizavimo techninis 

projektas 

Parengtas techninis 

projektas pateiktas 

suderinimui 

Parengtas techninis 

projektas pateiktas 

suderinimui ir investicijų 

pritraukimui 

Mokinių saugumo 

užtikrinimas atvykstant į 

mokyklą V.Čepinskio gatvėje 

Parengti ir pateikti 

svarstymui raštai „Dėl 

eismo saugumo 

užtikrinimo V.Čepinskio 

gatvėje“ Kauno m. 

administracijai, Saugaus 

eismo komisijai, Kauno 

kelių policijai.  

Gautas atsakymas, kad 

eismas bus reguliuojamas 

ženklais ribojant dvipusį 

eismą ryto valandomis. 

Parengtas projektas 

V.Čepinskio gatvės 

papildomo parkingo ir 

automobilių eismų 

pagerinimui ir įrengta 

„KISS and DRIVE“ 

mokinių išleidimo aikštelė 

. 

Komentaras:  Planuotas tikslas įgyvendintas labai gerai –2-juose kriterijuose pasiektas planuotas maksimalus 

rezultatas. Dėl saugumo V.Čepinskio gatvėje eismo reguliavimui, problema dalinai išspręsta bendradarbiaujant su 

Kauno policija ir savivaldybės saugaus eismo komisija, tačiau papildomam automobilių sustojimui problema išlieka 

aktuali perspektyvoje. Taip pat reikia paminėti, kad įstaiga atiko daug nenumatytų priemonių dėl COVID-19 

pandemijos saugumo užtikrinimo bei nuotolinio mokymosi sąlygų sudarymo. 

 

3. Plačiojo įsivertinimo išvados  

2016-11-14 – 2016-11-18 laikotarpiu progimnazijoje buvo atliktas mokyklos veiklos kokybės 

išorės vertinimas. Todėl planuojant 2020 metų veiklą vadovaujamasi pateiktomis išorės veiklos 

kokybės vertinimo išvadomis,  2018/2019 m. m. atliktu mokyklos vidaus veiklos kokybės plačiojo 

įsivertinimo išvadomis ir 2017/2018 m. m. bei 2019/2020 m. m. atliktų teminių įsivertinimo 

lyginamosios analizės išvadomis, „Mokyklos įsivertinimo ir pažangos 2020“ atliktais tyrimo 

duomenimis, 2017-2019 m. vykdyto projekto „Renkuosi mokyti mokyklų kaitai“ įtraukiojo ugdymo 

situacijos mokykloje mokytojų ir mokinių ir jų tėvų nuomonės tyrimo rezultatais; 2019 ir 2020 metų 

mokyklos mokinių metinių pasiekimų suvestinių palyginimu ir ataskaitomis. 

Privalumai Trūkumai 
Tobulinti pasirinkti 

mokyklos veiklos aspektai  

4.2.3. Mokyklos tinklaveika  

2.1.3. Orientavimasis į mokinių 

poreikius 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga 

1.1.1. Asmenybės tapsmas  

2.2.2. Ugdymosi organizavimas 

(diferencijavimas, 

2.2.2. Ugdymosi 

organizavimas 

(diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas); 



individualizavimas, 

suasmeninimas); 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga 

Komentaras:  

Platusis ir teminis įsivertinimai atliekami kas antri metai. 2018-2019 m.m. Atliktas platusis veiklos 

kokybės įsivertinimas, išskirtos aukščiausiai vertinamos (4.2.3. Mokyklos tinklaveika, 3.1.3. Orientavimasis 

į mokinių poreikius ir 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais) ir tobulintinos (1.1.1. Asmenybės tapsmas, 1.2.1. 

Mokinio pasiekimai ir pažanga, 2.4.2. Mokinių įsivertinimas) mokyklos veiklos sritys.  

  

Teminis veiklos kokybės įsivertinimas, pasirinktai veiklos sričiai - 2.4.2. Mokinių įsivertinimas, buvo 

atliktas 2017-2018 m.m  ir pakartotas 2019-2020 m.m. naudojant IQESonline platformoje parengtą apklausą 

(mokinių, mokytojų).  

Palyginus 2018 m. ir 2020 m apklausų rezultatus, pastebimas visų apklausos rodiklių pagerėjimas (5 

žemiausių verčių vertinimai pagerėjo). Galime teigti, kad mokyklos veiklos kokybei tobulinti pasirinkta 

veiklos sritis 2.4.2 Mokinių įsivertinimas, taikant mokyklos veiklos planuose (2019 m., 2020 m.) 

suplanuotas priemones pagerinta, todėl rekomenduojama šią sritį, keisti aktualesne.  

  

Atlikus „Mokyklos pažangos 2019 ir 2020“ gautų duomenų palyginamąją analizę, nustatyta pasikartojanti 

tiek tėvų, tiek mokinių apklausos rezultatų žemiausiuose įverčiuose veiklos sritis – 2.2. Ugdymo 

organizavimas (diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas) 

  

Taip pat įvykdyto projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įtraukiojo ugdymo situacijos mokykloje 

mokytojų ir mokinių ir jų tėvų nuomonės tyrimo rezultatai, kurie buvo gauti elektroninėje erdvėje apklausus 

74  (3-4 klasių) moksleivius ir 113 (5- 8 klasių) moksleivius kas sudaro 81 % nuo bendro apklaustų mokinių 

skaičiaus,  taip pat  35 (75 %) mokytojai   ir 44 (27%) mokinių tėvai. Įvertinus gautus rezultatus išskirtos 

tobulintinos mokyklos veiklos sritys:  

2.2.2. Ugdymosi organizavimas (diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas); 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas (dialogas vertinant, įsivertinimas kaip savivoka); 

4.2.1. Veikimas kartu (bendradarbiavimo kultūra, kolegialus mokymasis).  

  

Apibendrinant gautus duomenis siūloma į 2021 m. veiklos plano prioritetus įtraukti šias pasirinktas 

tobulintinas veiklos kokybės sritis, kurios galimai leis pagerinti mokinių pasiekimus ir pažangą :  

• Ugdymosi organizavimas (diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas) (2.2.2.), 
• Mokinio pasiekimai ir pažanga (1.2.1.); 

 

 

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

vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados: 

• 2020 metais mokyklos veiklą vertino Kauno visuomenės sveikatos centras ir 

Veterinarinė tarnyba. Mokyklos aplinka  atitinka Higienos normų reikalavimus. 

Valgyklos nuomininkui pateikti tobulintini aspektai, jie sutvarkyti. 

• 2020 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausieji 

specialistai tikrino ugdymo proceso organizavimo klausimus, nuotolinio ugdymo 

kriterijų atitikimą aprašui, tikrinimo išvados teigiamos. 

• 2020 m. rugpjūčio 11 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos pastatų priežiūros 

komisija įvertinusi pastato būklę nustatė, kad būtina atlikti pastato renovaciją. 

 



III SKYRIUS 

2021 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

2021 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Kauno miesto 2020-2022 metų strateginio 

veiklos plano nuostatomis (STRAPIS), Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 2019–2021 metų 

strateginio plano nuostatomis. Mokyklos veiklos plano tikslai ir sėkmės kriterijai formuluojami 

remiantis strateginiu planu, mokyklos išorės ir vidaus įvertinimo ir įsivertinimo rezultatais, 

stebėsenos sistemos rodikliais, bendruomenės apklausų, tyrimų rezultatais, vykdomų projektų 

įsipareigojimais ir ištekliais. 

Įvertinus ir išanalizavus NEC organizuojamo „Matematinio ir gamtamokslinio raštingumo“ 8 

klasių rezultatus  ir 5-8 klasių moksleivių metinius įvertinimų rezultatus, prioritetine sritimi 

pasiekimų gerinime 2020-2021 m.m. išlieka lietuvių kalbos rašymas (8 klasėse), matematikos (6, 8 

klasėse), gamtos mokslų (8 klasėse). Jų įgyvendinimui parengtas „Mokinių pasiekimų gerinimo 

priemonių planas“ (Ugdymo plano 2020-2021 m.m. 8 priedas), pagal kurį mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti skiriamos papildomos pamokas gamtamokslio raštingumo pasiekimų gerinimui 

planuojama toliau tęsti „Integruoto gamtos mokslų 5-8 klasių kurso“ programos išbandymo projekto 

veiklas, taip pat numatant 8 klasėse skirti papildomas ilgalaikes konsultacijas.  

2019 –2020 m.m.  dėl susidarusios pandeminės COVID-19 situacijos NMPP testai nebuvo 

vykdomi, todėl palyginti standartizuotais taškais rezultatų galimybės nėra. Vadovaujamės 

išanalizuotų 2019 metų NŠA NMMP  ataskaitomis ir jų analize.  NŠA NMMP išanalizuotose 

ataskaitose 6 klasių lyginamosiose voratinklinėse diagramose standartizuotais taškais gautus 

rezultatus ir palyginus juos su 2018 metų rodikliais, pastebimi aukštesni rezultatai visų rodiklių 

lyginat su šalies vidurkiu, bei lyginant su miestu aukštesni 6 klasėse: lietuvių kalbos skaitymo, 

mokėjimo mokytis, mokyklos kultūros,  savijautos mokykloje.  Analizei lyginami mokyklos 5-8 

klasių dalykų metiniai rezultatai  su praeitų metų gautais. Rodikliu pasirinkta mokymosi metinių 

pasiekimų kokybės procentine išraiška – metinių įvertinimų  tarp 6-10 balų procentas nuo bendro 

mokinių skaičiaus klasėje. Lyginant 2018-2019 m.m. 5-8 klasių bendrus metinių mokymosi rezultatų 

kokybės rezultatus (6 - 10 balų intervale), padidėjo  6,9 %. (2019-2020 m.m. situacija 73,3%, 2018-

2019 m.m. situacija 66,4%).  Taip pat 6 kl. mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius metiniuose padidėjo  10,9 %. (2019-2020 m.m. situacija 81,9%, 2018-2019 m.m. situacija 

71%). Patyčių situacija 6-7 klasių tarpe lyginant apklausos „Mokyklos pažanga 2020“ ir “Mokyklos 

pažanga 2019” duomenis pagerėjo, 83% 6-7 klasių moksleivių nurodė, kad iš jų mokykloje per 

pastaruosius 2 mėn. niekas nesišaipė, nesityčiojo (2019 m. situacija 73 %). Tai leidžia teigti, kad 

mokyklos numatytos priemonės šių sričių pasiekimams gerinti turi ryškios teigiamos įtakos, todėl bus 

tęsiamas šių priemonių ir sričių stiprinimas, paliekant esamas gerinimo priemones ir diegiant naujas.  



Įvertinus ir išanalizavus 4 klasių moksleivių metinius mokymosi rezultatus, matyti, kad 

mokinių visų metinių pasiekimų kokybė išliko stabili – 88 proc. Ketvirtos klasės mokinių pasiekusių 

aukštesnįjį lygį – 2019 metus lyginant su 2020 – padidėjo 10,6 proc. Prioritetine sritimi pasiekimų 

gerinime 2020-2021 m. m. pasirenkamos šios prioritetinės sritys: skaitymas ir rašymas (2 klasėse) ir 

rašymas (4 klasėse), nes lietuvių kalbos mokinių metinių pasiekimų kokybė siekia 74 proc. (2020 

m.). Šios srities įgyvendinimui ir ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos papildomos konsultacijos, 

siekiant pagerinti rašymo pasiekimus; saviruošos metu laikas skiriamas skaitymo įgūdžių 

tobulinimui; vykdomas projektas „Ketvirtokas pirmokui“, kurio metu vyresnieji mokiniai skaito 

drauge su jaunesniaisiais.  

Išanalizavus 2020 metų SEKA tyrimo rezultatus ir palyginus juos su 2018 metais atliktu 

analogišku tyrimu, matyti, kad 1-4 klasių mokinių ir tėvų teigimu tarpusavio santykiai mokykloje 

pagerėjo nuo 2,0 iki 2,7 (1-2 klasėse) ir nuo 2,95 iki 2,99 (3-4 klasėse). Tyrimo metu patyčios 

paminėtos tik 37 kartus, tai ženkliai mažesnė vertė nei 2018 metais. Tokie rezultatai leidžia teigti, 

kad mokyklos numatytos priemonės valdant patyčias yra efektyvios, todėl bus tęsiamas šių priemonių 

taikymas ir toliau. Taip pat toliau progimnazijoje veiks 2020 metais įdiegta elektroninė platforma 

„Patyčių dėžutė“, leidžianti anonimiškai ir greitai pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias bei 

reaguoti į jas.   

Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 1-ąjį strateginį tikslą „Ugdymo kokybės 

gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir pasitenkinimo mokykla“ parinktos 

priemonės, siekti mokinio pažangos, diferencijuojant, individualizuojant, suasmeninant ugdymo 

turinį pamokoje, kartu  užtikrinant moksleivių pasiekimų gerėjimą. Stiprinsime mokytojų profesinės 

veiklos kompetencijas ugdymo turinio diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo srityje, 

mokantis tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu (per tarpdalykines integruotas veiklas, „kolega-

kolegai“ atviras veiklas) bei tobulinsime individualios mokinio pažangos sistemą. Šiam tikslui 

įgyvendinti bus panaudojamos mokinio krepšelio mokytojų kvalifikacijai ir paramos lėšos. 

Didelis dėmesys ir toliau 2021 m. bus skiriamas mokinių santykių mikroklimato gerinimui ir 

patyčių prevencijai. Tuo tikslu toliau diegiama socialinio emocinio ugdymo (SEU) programa. 2020 

– 2021 metais UP numatyta SEU dėstyti, kaip atskirą dalyką. SEU kryptis įgyvendinama diegiant 

programą Lions Quest: „Laikas kartu“ 1-4 kl., ,,Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasių mokiniams 

integruojant į 1-4 ir 7-8 klasių valandėles, o 5-6 klasėse dėstant atskirą dalyką – socialinį emocinį 

ugdymą (SEU). Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos MK kvalifikacijos lėšos.  

Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams II strateginį tikslą „Tarptautinio 

bakalaureato programų diegimas ir projektų įgyvendinimas visuminio ugdymo pagrindu“ 2021 

metais didžiausią dėmesį skirsime mokytojų susitarimui dėl integruotų, visuminiam ugdymui 

pritaikytų, dalykų programų parengimo bei tobulinimo ir susiejimo su UP numatytu turiniu. 

Tarptautinio Bakalaureato koncepcija pristatoma naujiems bendruomenės nariams, toliau vykdomas 



tėvų švietimas apie TB programas (PYP ir MYP). Tęsiamas TB mokytojų anglų kalbos mokymas 

VDU UKI bei pasirengimas dvikalbiam ugdymui. Siekdami tarpkultūrinės kompetencijos ir užsienio 

kalbų pritaikymo praktikoje, tęsime tarptautines partnerystes su Japonijos, Čekijos ir Prancūzijos 

mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos mokinio 

krepšelio kvalifikacijos lėšos, pasirengimo Bakalaureato programos diegimui mokytojų kvalifikacijai 

papildomos paramos lėšos. Taip pat bus naudojamas savivaldybės skirtas finansavimas Tarptautinio 

bakalaureato programos diegimui. 

Įgyvendinant strateginio plano 2019-2020 metams III tikslą „Mokymosi aplinkų 

modernizavimas ir pritaikymas visuminio ugdymo procesui bei kiekvieno mokinio pažangai“,  

2021 metais bus skiriamas dėmesys tolimesniam vidaus erdvių modernizavimui ir atnaujinimui, 

pritaikant jas kiekvieno mokinio poreikiams. Numatyta atnaujinti įrangą 2 kompiuterių klasėse, toliau 

tobulinti nuotolinio mokymo  kokybei užtikrinti reikalingą įrangą ir aplinkas, įrengti eksponavimo 

erdves, kūrybiniams darbams eksponuoti; pritaikyti bent vieną erdvę specialių poreikių turintiems 

vaikams, pritaikyti specialisto darbo vietą darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais, atnaujinti 2 

mokomąsias klases. Dalyvaujama ES projekte kartu su Aplinkos ministerija, pagal kurį numatytas 

saulės kolektorių ant pastato stogo įrengimas. Toliau bus modernizuojamos aplinkos ir procesai 

mokinių saugumo užtikrinimui. 

 

2021 m. bus skiriamas dėmesys šiems prioritetams: 

• mokinių pasiekimų ir pažangos auginimui kiekvienoje pamokoje, diferencijuojant, 

individualizuojant ir suasmeninant ugdymo turinį; 

• bendruomenės narių savijautai, teigiamam mikroklimatui palaikyti mokantis ir dirbant 

karantino sąlygomis COVID-19 pandemijos laiku; 

• atnaujinamų bendrųjų programų ir TB programų suderinimui, atnaujintos vertinimo 

politikos išdiskutavimui ir parengimui; 

• mokytojų bendradarbiavimui, kuriant atnaujintą ugdymo turinį; 

• mokymosi aplinkų atnaujinimui mokinių poreikiams ir kūrybiškumui ugdyti. 

 

Prioritetų įgyvendinimui formuluojami šie tikslai 2021 metams: 

1 tikslas – ugdymo kokybės gerinimas diferencijuojant ir individualizuojant mokomąjį turinį 

pamokoje, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

2 tikslas – ugdomosios veiklos organizavimas siekiant visuminio ugdymo sistemingumo, 

Tarptautinio Bakalaureato (TB) sampratos įgyvendinimo bei mokinių kompetencijų augimo.   

3 tikslas – iš užsienio grįžtančių ar atvykstančių asmenų švietimas bei integracija progimnazijoje.  

4 tikslas – mokymosi aplinkų atnaujinimas, pritaikant jas atnaujintam ugdymui ir kiekvieno mokinio 

poreikiams. 



 

2021 metų veiklos plano įgyvendinimui bus telkiamos mokinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų 

bendruomenės narių pastangos. Finansiniai ištekliai planuojami iš šių finansavimo šaltinių: 

valstybinių funkcijų vykdymo programos, savivaldybės biudžeto, gyventojų 2% paramos ir labdaros 

lėšų, specialiųjų lėšų ir kitų paramos šaltinių. 

2021 metais numatomi finansinių lėšų panaudojimo prioritetai: 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas  Reikia išteklių 
Finansiniai 

šaltiniai 

1. Mokymo priemonėms: 

• Vadovėliai ir metodinės priemonės 
• Kompiuteriai ir jų priedai 

 

 

14636,- 

6120,- 

 

Mokymo 

lėšos 

DNR lėšos 

2. Kvalifikacijos kėlimas: 

Mokytojų kvalifikacijos ir kursai 

5476,- Mokymo 

lėšos 

3. Mokinių pažintinei veiklai: 

1. Programa Lietuvos aviacijos muziejuje “Jurgiui Dobkevičiui  

-120 “ 
2. Kultūros paso programa 
3. Pažintinės veiklos programos priemonės pagal  “Ugdymo 

planą”. 

2974,- Mokymo 

lėšos 

4. Aplinkų aprūpinimo priemonės: 

Parodų eksponavimui erdvės įrengimas,  

Holų informacinių stendų atnaujinimas 

 

2500,- 

 

SB ir spec. 

lėšos 

 

5. Skatinimo ir paramos programa:  

Mokinių mokytojų edukacijos ir paskatinimas 

2000,-  Parmos lėšos 

6. Mokyklos įvaizdžio atnaujinimo priemonės: 

Interneto svetainės atnaujinimas ir palaikymas; 

 

 

1000,- 

SB ir spec. 

lėšos 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

1 tikslas – ugdymo kokybės gerinimas diferencijuojant ir individualizuojant mokomąjį turinį 

pamokoje, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

1.1. Gerėjanti ir/arba 

stabili mokinių 

mokymosi kokybė 

išlieka stabilūs arba 1-2 proc. didėja 

5-8 klasių mokinių, kurių metinių 

mokymosi rezultatų kokybė (6 - 10 

balų intervale). 

3-5 % didėja 5-8 klasių mokinių, 

kurių metinių mokymosi rezultatų 

kokybė (6 - 10 balų intervale). 

1% padidės ir/arba išliks stabili 8 kl. 

mokinių, pasiekusių lietuvių k. 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius 

metiniuose įvertinimuose, dalis 

(esama 7 kl. situacija 79,4 %). 

3 % pagerės  8 kl. mokinių, 

pasiekusių lietuvių k. pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius metiniuose 

įvertinimuose, dalis (esama 7 kl. 

situacija 79,4 %). 

4 kl. mokinių bendra ugdymosi 

kokybė išliks stabili t. y. mokinių 

pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius metiniuose įvertinimuose bus 

ne mažesnė kaip 88%. 

4 kl. mokinių bendra ugdymosi 

kokybė padidės 2% t. y. mokinių 

pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius metiniuose įvertinimuose bus 

90%. 



4 kl. mokinių lietuvių kalbos 

ugdymosi kokybė išliks stabili (ne 

mažesnė kaip 74%). 

4 kl. mokinių lietuvių kalbos 

ugdymosi kokybė padidės 2% (iki 

76%). 

4 kl. mokinių anglų kalbos 

ugdymosi kokybė išliks stabili (ne 

mažesnė kaip 72%). 

4 kl. mokinių anglų kalbos 

ugdymosi kokybė padidės 2% (iki 

74%). 

1.2. Tobulinama 

individualios mokinio 

pažangos sistema 

 

70 % 5-8 klasių mokiniai nurodo, 

kad su mokytoju planuoja savo 

mokymosi tikslus ir galimybes 

tikslams pasiekti (esama situacija – 

68%) 

75 % 5-8 klasių mokiniai nurodo, kad 

su mokytoju planuoja savo 

mokymosi tikslus ir galimybes 

tikslams pasiekti (esama situacija – 

68%) 

Bent 2 kartus per metus 

organizuojami 5-8 klasėse, 

struktūruoti trišaliai pokalbiai, 

siekiant individualios vaiko 

pažangos 

(mokytojas+mokinys+tėvai) 

3 kartus per metus organizuojami 5-8 

klasėse, struktūruoti trišaliai 

pokalbiai 

(mokytojas+mokinys+tėvai),  

1 kartą organizuojami individualūs 

pokalbiai vaiko pažangai aptarti, 

mokymosi tikslams kelti (mokinys+ 

klasės auklėtojas) 

Efektyvesnis trišalių pokalbių 

organizavimas 1-4 klasėse, siekiant 

gerinti individualią mokinių 

pažangą. Trišaliuose pokalbiuose 

dalyvaujančių šeimų padaugės 

5%  (iki 35%). 

Efektyvesnis trišalių pokalbių 

organizavimas 1-4 klasėse, siekiant 

gerinti individualią mokinių pažangą. 

Trišaliuose pokalbiuose 

dalyvaujančių šeimų padaugės 

10%  (iki 40%). 

80% 0-4 klasių SUP mokinių 

sudarytas švietimo pagalbos planas. 

100% 0-4 klasių SUP mokiniams 

sudarytas švietimo pagalbos planas, 

kuris aptartas su tėvais (globėjais). 

Švietimo pagalbą gaunančių 

mokinių pažangos stebėsena (VGK) 

ir teigiami pasiekimų rodikliai.  

Parengti kiekvienam spec. pagalbą 

gaunančiam mokiniui Švietimo 

planai ir vykdoma pasiekimų 

stebėsena. 
1.3. Ugdymo turinys 

pamokoje 

diferencijuojamas, 

individualizuojamas, 

suasmeninamas 

75% (5-8kl.) mokinių įvardins, kad 

pamokoje gali pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis 

80 %  mokytojų pamokoje 

diferencijuos, individualizuos, 

suasmenins ugdymo turinį 

mokiniams 

80% (5-8kl.) mokinių įvardins, kad 

pamokoje gali pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis 

90 % mokytojų pamokoje 

diferencijuos, individualizuos, 

suasmenins ugdymo turinį 

mokiniams 

 

1.4. Stiprės mokytojų 

bendradarbiavimas 

įgyvendinant 

atnaujinamas 

programas ir kartu 

planuojat ugdymo 

turinį. 

Sudarytas ir patvirtintas „Mokytojų 

akademijos“ bendradarbiavimo ir 

metodinės veiklos grafikas. Išaugs 

bendradarbiavimo kultūra, gerosios 

patirties sklaida. 60 proc. mokytojų 

įsitrauks į atnaujinto turinio 

planavimo procesus. 

 

60 % mokytojų vykdys integruotas 

pamokines veiklas kartu su 

kolegomis.  

70 proc. mokytojų įsitrauks į 

atnaujinto turinio planavimo 

procesus. 

 

 

70 % mokytojų vykdys integruotas 

pamokines veiklas kartu su 

kolegomis. Stebės pasirinktas kolegų 

pamokas ir aptars metodinėse 



 grupėse. Teiks rekomendacijas 

diferencijavimo, individualizavimo  

ir uždavinių kėlimo stiprinimui. 

1.5. Išliks stabili arba gerės 

mokinių savijauta ir 

mikroklimatas, mažės 

patyčių. 

Ne mažiau kaip 85 proc. mokinių 

mokykloje jaučiasi gerai (pagal 

atliktų tyrimų rezultatus). 

80 proc. mokinių noriai eina į 

mokyklą;  
 

6 – 7 kl. padidės arba išliks stabilūs 

patyčių nepatyrusių: 85 % mokinių 

nurodys, kad iš jų mokykloje per 

pastaruosius 2 mėn. niekas 

nesišaipė, nesityčiojo. 

Išlieka tolygūs (85 proc.) arba 

aukštesni, lyginant su praeitais 

metais, mokinių ir jų tėvų mokyklos 

mikroklimato vertinimai. 

 

6 – 7 kl. padidės patyčių nepatyrusių: 

87 % mokinių nurodys, kad iš jų 

mokykloje per pastaruosius 2 mėn. 

niekas nesišaipė, nesityčiojo. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1.  

1–4 klasių mokinių I, II, 

III ir metinių  pasiekimų 

rezultatų palyginamosios 

analizės. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

dalykininkai 

- 

2021 m. 

kovas, 

birželis, 

lapkritis 

- 

Įsivertinami atskirų 

dalykų rezultatai, 

rezultatai aptariami su 

mokytojais, nustatomos 

priemonės pasiekimams 

gerinti. 

2.  

5–8 klasių mokinių I, II, 

II ir metinių  pasiekimų 

rezultatų palyginamosios 

analizės, numatytos 

priemonės pasiekimų 

gerinimui. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

dalykininkai 

- 
2021 m. 

birželis 
- 

Įsivertinami atskirų 

dalykų rezultatai. 

3.  

5-8 klasių apklausa 

„Mokyklos pažanga 

2021“. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

- 
2021 m.  

gruodis 
- 

Tyrimo rezultatai 

pristatomi mokytojų 

tarybos posėdyje. 

4.  

0-1 klasių mokinių bei 

naujokų adaptacijos 

tyrimas. 

Psichologės - 
2021 m. 

spalis 
- 

Tyrimo rezultatai 

pristatomi mokytojams 

ir tėvams, pagal poreikį 

taikomos pagalbos 

priemonės. 

5.  
0-4 klasių mikroklimato 

tyrimai. 
Psichologės - 

2021 m. 

spalis 
- 

Tyrimo rezultatai 

pristatomi mokytojams 

ir tėvams, pagal poreikį 

taikomos pagalbos 

priemonės. 

6.  
5 klasių mokinių 

adaptacijos tyrimas. 
Psichologė - 

2021 m. 

rugsėjis 

spalis 

- 

Tyrimo rezultatai 

pristatomi mokytojams 

ir tėvams, pagal poreikį 

taikomos pagalbos 

priemonės. 

7.  

Metodinis pasitarimas 5-

8 kl. mokytojams dėl 

ugdymo turinio 

pamokoje 

diferencijavimo, 

individualizavimo, 

suasmeninimo” . 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

dalykininkai 

- 
2021 m. 

kovas 
- 

Stiprinama mokytojų 

ugdymo organizavimo 

diferencijuojant ir 

individualizuojant 

ugdymo turinį pamokoje 

kompetencija. 



 

8.  

5-8 klasių mokinių 

pildomas įsivertinimas 

motyvacijai ir darbui 

pamokoje, “360 

grįžtamąjam ryšiui” 

užtikrinti ir vaiko 

individuliai pažangai 

gerinti. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

klasių 

auklėtojai 

- 
2021 m. 

lapkritis 
- 

Klasės valandėlių metu, 

kas trimestrą pildomas 

įsivertinimas 

motyvacijai ir darbui 

pamokoje, lyginamieji 

rezultatai aptariami tėvų 

susirinkime. 

9.  

Kiekvieną trimestrą 

organizuojami metodinių 

grupių susirinkimai skirti 

aptarti diferencijavimo ir 

individualizavimo 

pamokoje 

įgyvendinimui. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

- 
2021 

gruodis 
- 

Kiekviena metodinė 

grupė teikia 

rekomendacijos 

metodinei tarybai 

ugdymo organizavimo 

tobulinimui. Suplanuoti 

metodinių grupių 

veiklos planuose 

susitikimai.  

10.  

Mokytojų metodinės 

veiklos ir ugdymo turinio 

planavimo 

organizavimas ir 

stebėsena skirta tobulinti 

ugdymo organizavimą 

pamokoje 

diferencijuojant ir 

individualizuojant 

 ugdymo turinį. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

- 

Visus 

metus 

 

- - 

11.  

Pamokų stebėsena. 

Tikslas “ugdymo 

organizavimas  

diferencijuojant, 

individualizuojant, 

suasmeninant”. 

Pavaduotoja 

ugdymui 
- 

Visus 

metus 
- - 

 

Metodinės medžiagos 

individualizavimui, 

diferencijavimui, 

suasmeninimui 

sukūrimas, kaupimas 

progimnazijos 

debesijoje. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinės 

grupės 

pirmininkai 

 
Visus 

metus 
 

Sukurta mokyklos 

debesijoje saugykla 

metodinei medžiagai ir 

pagalbai susijusiai su 

ugdymo turinio 

diferencijavimu, 

individualizavimu, 

suasmeninimu kaupti, 

prieinama visiems 

mokyklos mokytojams 

12.  

Lietuvių kalbos 

pasiekimams 2 ir 4 

klasėse gerinti 

organizuojamos 

konsultacijos bei rašymo 

ir skaitymo įgūdžių 

ugdymo veiklos. 

Pavaduotoja 

ugdymui 
- 2021 metai - - 

13.  

Anglų kalbos pasiekimų 

įsivertinimas baigiant 

pradinio ugdymo 

programą (Oxford testų 

laikymas – 

ketvirtokams).  

Pavaduotoja 

ugdymui 
- 2021 metai 

Tėvų 

lėšomis 
- 

14.  
Gabių mokinių ugdymo 

programa 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė 

- 2021 metai 

2 proc. 

1000 

EUR 

Mokinių atpažinimas ir 

skatinimas bei spec. 

ugdymas 



15.  

Švietimo pagalbos planų 

0-4 klasių SUP 

mokiniams sudarymas ir 

aptarimas su tėvais 

(globėjais). 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

specialistų 

komanda 

- 2021 metai - 

Specialistų komandos 

pokalbiai su šeima 

organizuojami tris 

kartus per metus 

(sudarius planą bei 

konsultacinių dienų 

metu). 

16.  

Efektyvesnis trišalių 

pokalbių organizavimas 

1-4 klasėse, siekiant 

gerinti individualią 

mokinių pažangą. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

- 

 2021 m. 

kovas, 

birželis, 

lapkritis 

- 

2020 m. lapkričio mėn. 

vykusių konsultacinių 

dienų metu 1-4 kl. 

mokiniams buvo 

pravesti 85 trišaliai 

pokalbiai. 

17.  

Kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

pedagogams „Ugdymo 

turinio diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas“. 

Pavaduotoja 

ugdymui 
- 2021 m. 500 Eur 

J. Ladygienės mokymai 

“Diferencijavimas , 

individualizavimas, 

suasmeninimas 

pamokoje mokinio 

sėkmei”. 

18.  

SEU programos 

įgyvendinimas 

kiekvienoje klasėje 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Klasių 

auklėtojai 

- 
Visus 2021 

metus 

MK lėšos 

1000 

EUR 

- 

19.  

SEU pamokos 5-6 

klasėse, orientuojantis į 

klasių mikroklimato 

gerinimą, kiekvieno 

mokinio asmeninės 

ūgties siekį. 

SEU 

mokytojai 
- 

Visus 2021 

metus 
- - 

20.  

Mokinių savijautos ir 

mikroklimato gerinimui 

„Patyčių dėžutė“ įrankio 

administravimas. 

Socialinė 

pedagogė 
- 2021 metai - - 

21.  

Nuotolinio ugdymo 

kokybės 0-4 kl. tyrimas. 

Gerinimo priemonių 

numatymas ir nuotolinio 

ugdymo kokybės 

tobulinimas. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

- 
Visus 2021 

metus 
- - 

 

 

2 tikslas – ugdomosios veiklos organizavimas siekiant visuminio ugdymo sistemingumo, 

Tarptautinio Bakalaureato (TB) sampratos įgyvendinimo bei mokinių kompetencijų augimo.   

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pedagoginio personalo 

kvalifikacijos kėlimas ir 

tobulinimas pagal TB 

reikalavimus. 

65 proc. pedagoginio 

personalo bus išklausę ar 

dalyvavę TB kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose ar 

renginiuose (PYP – 80 proc., 

MYP – 54 proc.). 

75 proc. pedagoginio personalo 

bus išklausę ar dalyvavę TB 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose ar renginiuose (PYP 

– 85 proc., MYP – 60 proc.). 

Ugdymo turinio planavimas ir 

mokymosi programų MYP 

parengimas bei PYP programų 

tobulinimas pagal TB filosofiją. 

 

Ugdymo turinio planavime, 

PYP ir MYP programų 

rengime ir tobulinime 

dalyvaus 65 proc. (PYP – 75 

proc. ir MYP – 55 proc.) 

mokytojų. 

Ugdymo turinio planavime, PYP 

ir MYP programų rengime ir 

tobulinime dalyvaus 72 proc. 

(PYP – 80 proc. ir MYP – 65 

proc.) mokytojų. 

Parengta ir įgyvendinama 13 

mokymosi ciklų, kurie 

atitinka TB programos 

Parengta, įgyvendinta ir 

patobulinta 13 mokymosi 

ciklų, kurie atitinka TB 



reikalavimus (PYP – 1 ciklas 

klasių grupei, o MYP – 1 

ciklas metodinei grupei). 

programos reikalavimus (PYP – 

1 ciklas klasių grupei, o MYP – 

1 ciklas metodinei grupei). 

Progimnazijos dokumentų 

atnaujinimas ir parengimas pagal 

TB reikalavimus.  

Pagal TB reikalavimus bus 

atnaujinta vertinimo sistema 

bei parengtos kalbos, 

sąžiningumo ir inkliuzo 

politikos galiojančios tiek 

PYP, tiek MYP programoms. 

Bus parengtos ir su užsienio 

ekspertais suderintos TB 

reikalavimus atitinkančios 

politikos – kalbos, sąžiningumo, 

inkliuzo ir vertinimo – 

galiojančios tiek PYP, tiek MYP 

programoms. 

Nuoseklus visuminis ir 

integruotas mokymas skirtinguose 

koncentruose. 

 

Įgyvendinamos integruotos 

programos: gamtos mokslų 

programa (5-8 klasėse); IT bei 

mokomųjų dalykų (1-4 

klasėse) programa (1A; 2A; 

3A ir 4B). 

Įgyvendinamos integruotos 

programos: gamtos mokslų 

programa (5-8 klasėse); IT bei 

mokomųjų dalykų (1-4 klasėse) 

programa (visose klasėse). 

Mokytojai ves ne mažiau kaip 

7-10 integruotų pamokų, 

kuriose ugdomos mokinių 

komunikavimo, kultūrinė, 

kūrybiškumo, pažinimo, 

pilietiškumo ir SESG 

(socialinė, emocinė ir sveikos 

gyvensenos) kompetencijos. 

Mokytojai ves ne mažiau kaip 

10-15 integruotų pamokų, 

kuriose ugdomos mokinių 

komunikavimo, kultūrinė, 

kūrybiškumo, pažinimo, 

pilietiškumo ir SESG (socialinė, 

emocinė ir sveikos gyvensenos) 

kompetencijos. 

Aktyvus mokinių įsitraukimas į 

tarptautinių projektų vykdymą 

gerins užsienio kalbų 

kompetencijas ir pasiekimus bei 

formuos globalaus pasaulio 

piliečio suvokimą. 

Įgyvendinami 3 tarptautiniai 

projektai: bendradarbiaujant 

su Japonijos, Čekijos ir 

Prancūzijos mokyklomis. 

Įgyvendinami 5 tarptautiniai 

projektai: bendradarbiaujant su 

Japonijos, Čekijos, Prancūzijos 

mokiniais, lietuvių 

bendruomenėmis užsienyje. 

 

Priemonės 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Kvalifikacijos kėlimas dėl 

TB įgyvendinimo: 

administracijai, TB 

koordinatoriams, TB 

mokytojams, TB 

komandai; anglų kalbos 

kursai pedagogams. 

TB 

koordinatoriai 

- Visus 

metus  

SB 

tikslinės 

lėšos 

7600,-

EUR 

- 

2. Ugdymo plano ir 

tvarkaraščio pritaikymas 

TB programų sklandžiam 

įgyvendinimui bei 

personalo 

bendradarbiavimui. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- Iki 2021 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

- - 

3. TB mokytojų 

bendradarbiavimas, 

organizuojant savaitinius 

koncentro bei mėnesinius 

susirinkimus atskiromis 

darbo grupėmis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

TB 

koordinatoriai 

- Visus 

metus 

- Susirinkimų 

datos 

fiksuojamos 

mėnesio 

planuose. 

4. Parengtų mokymosi 

programų TB klasėse 

pagal visuminio ugdymo 

principus išmėginimas ir 

tobulinimas (PYP ir MYP 

programų rėmuose). 

PYP 

koordinatorius 

MYP 

koordinatorius 

- Visus 

metus 

- - 



5. Mokinių asamblėjų 

organizavimas. 

PYP 

koordinatorius 

MYP 

koordinatorius 

- Kartą per 

mėnesį 

- Asamblėjų 

datos 

fiksuojamos 

mėnesio 

planuose. 

6. Projekto vykdymo 

tvarkos parengimas pagal 

TB reikalavimus (PYP ir 

MYP programose). 

Projektų 

koordinatoriai 

- Iki 2021 m. 

vasario 

mėn. 

- - 

7. Projektų vykdymas ir 

projektų baigiamojo 

renginio organizavimas 

Projektų 

koordinatoriai 
- 2021 m. 

vasario-

birželio 

mėn. 

500 EUR 

(stendinės 

sienelės) 

- 

8. Nuolatinė TB tvarkų ir 

aprašų peržiūra ir 

atnaujinimas: akademinio 

sąžiningumo tvarka; 

įtraukties tvarka; kalbų 

politikos tvarka; 

vertinimo aprašas. 

TB 

koordinatoriai 

ir komanda 

- Visus 

metus 

- - 

9. Parengtų mokymosi ciklų 

(„unitų“) bankas. 

PYP 

koordinatorius 

MYP 

koordinatorius 

- Visus 

metus 

- - 

10. PYP programos TB 

klasėse – 1A ir 2A – 

mokinio portfolio 

įvedimas. 

PYP 

koordinatorius 

- Iki 2021 m. 

liepos mėn. 

- - 

11. TB užsienio ekspertų 

priėmimas 

progimnazijoje. 

TB 

koordinatoriai 

ir komanda 

- Visus 

metus 

TB 

programa

2750,- 

 EUR 

Pagal TB 

reikalavimus 

12. Kokybiško frankofoninio 

ugdymo (pranc. Qualité 

Francophone) programos 

vykdymas. QF ženklo 

išlaikymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Prancūzų 

institutas  

Visus 

metus 

2 proc.  

650 

- 

13. Mokyklų, įvertintų QF 

ženklu, tinklo renginys. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

prancūzų 

kalbos 

mokytojai, 

darbo grupė 

Prancūzų 

institutas  

2021 m. 

kovas 

2000 Eur  

17. Respublikinė konferencija 

„Aš – Mes – Pasaulis“ 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Konferencijos 

darbo grupė 

KPKC 

 

2021 m. 

spalis 

2 proc. 

500 Eur 

- 

18. Tarptautinis projektas 

„Kalėdinių žaisliukų 

mainai/Christmas Tree 

Decoration Exchange”. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

projekto 

mokytojai 

- 2021 m. 

lapkritis – 

gruodis 

mėn. 

- - 

19. Tarptautinis vaikų meno 

projektas „Mamai 2020“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

projekto 

mokytojai 

- 2021 m. 

gegužė 

- - 

20. Tarptautinis skirtukų 

mainų projektas pradinių 

klasių mokiniams 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

- 2021 m. 

spalis – 

lapkritis  

- - 



„International School 

Library Month (ISLM) 

Bookmark Exchange 

Project“.  

projekto 

mokytojai 

21. Tarptautinis eTwinning 

projektas 

priešmokyklinėje grupėje 

„In the realm of colors, 

shadows and mirrors“.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklin

io ugdymo 

mokytoja 

- Visus 

metus 

- - 

22. Respublikinės 

Aviamodeliavimo 

varžybos 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupė 

LMTKC 2021 

Balandžio 4 

d.  

Paramos 

lėšos 

200 Eur 

 

 

3 tikslas – iš užsienio grįžtančių ar atvykstančių mokinių švietimas bei integracija 

progimnazijoje.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Iš užsienio grįžusių ar atvykusių 

mokytis užsienio piliečių ugdymo 

organizavimo tobulinimas ir 

dokumentų atnaujinimas. 

Peržiūrėta ir atnaujinta 

sugrįžtančių į Lietuvą asmenų 

švietimo ir jų integracijos 

organizavimo tvarka: 

• Parengta iš užsienio 

grįžusių ar atvykusių 

mokytis užsienio piliečių 

įgytų žinių kokybės 

įvertinimo metodika. 

Atnaujinta sugrįžtančių į Lietuvą 

asmenų švietimo ir jų integracijos 

organizavimo tvarka: 

• Parengta iš užsienio 

grįžusių ar atvykusių 

mokytis užsienio piliečių 

įgytų žinių kokybės 

įvertinimo metodika. 

• Parengtas iš užsienio 

grįžtančių mokinių ar 

atvykusių mokytis užsienio 

piliečių pažangos 

stebėsenos modelis. 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas dėl 

efektyvaus ir kokybiško darbo su iš 

užsienio grįžusiais ir atvykusiais 

mokytis užsienio piliečiais. 

2 mokytojai ir 1 pagalbos 

specialistas dalyvaus kvalifikacijos 

kėlime, siekiant efektyvesnio ir 

kokybiškesnio darbo su iš užsienio 

grįžusiais ar atvykusiais mokytis 

užsienio piliečiais. 

4 mokytojai ir 2 pagalbos 

specialistai dalyvaus kvalifikacijos 

kėlime, siekiant efektyvesnio ir 

kokybiškesnio darbo su iš užsienio 

grįžusiais ar atvykusiais mokytis 

užsienio piliečiais. 

 

Priemonės 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Asmenų, baigusių užsienio 

valstybės pradinio, 

pagrindinio ugdymo 

programos dalį įgytų žinių 

kokybės įvertinimo 

metodikos sukūrimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos  

ugdymui, 

kuruojančios 

užsieniečius 

- Iki 2021 m. 

gegužės mėn. 

- - 

2. Iš užsienio grįžtančių 

mokinių ar atvykusių mokytis 

užsienio piliečių pažangos 

stebėsenos modelio 

sukūrimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos  

ugdymui, 

kuruojančios 

užsieniečius 

- Iki 2021 m. 

gegužės mėn. 

- - 

3. Sugrįžtančių į Lietuvą 

asmenų švietimo ir jų 

integracijos Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus progimnazijoje 

organizavimo tvarkos 

peržiūra ir atnaujinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos  

ugdymui, 

kuruojančios 

užsieniečius 

- Iki 2021 m. 

birželio mėn. 

- - 



4. Pedagogų ir pagalbos 

specialistų kvalifikacijos 

kėlimo plano sudarymas 2021 

metams. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

- Iki 2021 m. 

vasario mėn. 

- - 

5. Mokyklų, priimančių iš 

užsienio grįžtančius mokinius 

ar atvykusius mokytis 

užsienio piliečius, tinklo 

stiprinimas ir aktyvus 

dalyvavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos  

ugdymui, 

kuruojančios 

užsieniečius 

- Visus metus - - 

6.  Tarptautinis Erasmus+ 

projektas „Kalbai jautrus 

mokymas visų mokymo 

dalykų pamokose – 

LISTIAC“ 

Direktoriaus 

pavaduotojos  

ugdymui, 

kuruojančios 

užsieniečius 

VDU Tęstinis 

dalyvavimas 

2019-2022 m. 

- - 

 

4 tikslas – Mokymosi aplinkų atnaujinimas, progimnazijos reprezentavimas ir viešinimas 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atnaujintos mokyklos 

erdvės pagal TB filosofijos 

principus 

Mokyklos erdvių pritaikymas mokinių 

darbų eksponavimui parodoms (2 

erdvės) 

Mokyklos erdvių pritaikymas 

mokinių darbų eksponavimui 

parodoms (4 erdvės) 

Pastato renovacijos rangos 

darbų pirkimo parengimas 

ir organizavimas 

Pastato renovacijos rangos darbų 

pirkimo parengimas 

Pastato renovacijos rangos darbų 

pirkimo parengimas ir viešojo 

konkurso įvykdymas 

Nuotolinio ugdymo 

aplinkos ir priemonių 

įdiegimo efektyvumas 

DNR lėšų efektyvus panaudojimas: 70 

proc. skiriant paslaugų ir licencijų 

įsigijimui, 30 proc. įrangos 

nupirkimui 

DNR lėšų efektyvus panaudojimas: 70 

proc. skiriant paslaugų ir licencijų 

įsigijimui, 30 proc. įrangos 

nupirkimui. Papildomai panaudoti 

ištekliai (paramos, spec.lėšos) 

kompiuterių ir skaitmeninių įrenginių 

poreikiui tenkinti. 

Mokinių saugumo 

užtikrinimas mokykloje 

Srautų valdymo ir saugumo 

užtikrinimas COVID-19 pandemijos 

metu 

Srautų valdymo ir saugumo 

užtikrinimas COVID-19 pandemijos 

metu. Įrengtos papildomos saugumo 

efektyvumo priemonės (stacionarus 

termovizorius , dezinfekcinės stotelės)  

 

Priemonės 
Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialinia

i 

partneria

i 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Eksponavimo erdvių 

įrengimas prie 

bibliotekos, 

bibliotekoje, prie aktų 

salės (3 erdvės) 

Direktorės pavad. 

ūkiui 

Mokyklos 

taryba 

Iki IV ketv. 2000 eur  

2. Pastato fasado 

renovacijos rangos 

darbų pirkimas 

Direktorės pavad. 

ūkiui 

Mokyklos 

taryba 

Iki metų 

galo 

SB tikslinės 

lėšos 

Jei bus skirtas 

finansavimas iš 

SB  

3. Licencijų pirkimas, 

kompiuterių pirkimas 

Direktorės pavad. 

ūkiui 

Mokyklos 

taryba 

Iki metų 

galo 

DNR lėšos: 

Licencijos 

12013 eur, 

Kompiuteria

i 18477 eur 

 

4. Papildomų priemonių 

pirkimas: 

dezinfekcinės stotelės 

2 vnt 

Direktorės pavad. 

ūkiui 

Mokyklos 

taryba 

Iki IV ketv. 700 eur Pastatyti 

kiekvienam 

pastato aukšte 



 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Programos įgyvendinime tiesiogiai dalyvauja progimnazijos savivaldos institucijos (Mokytojų 

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

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

kultūros mokytojų grupės, vaiko gerovės ir pedagogų atestacijos komisijos, administracija. 

Už programos įgyvendinimo priežiūrą tiesiogiai atsakingas progimnazijos 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 

Įvykdymo laikas 

Progimnazijos 

direktorius 

Mokyklos Tarybai 

 

Žodinis, vaizdinis pranešimai. 

„Dėl 2% , spec. lėšų panaudojimo“. 

Strategijos ir metinio veiklos plano 

gairės. 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

Mokytojų Tarybai 

 

Vaizdinis pranešimas. 

Strategijos ir metinio veiklos plano 

gairės. 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Vadovo veiklos ataskaita. 2021 m. vasario mėn.  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokyklos tarybai  

 

Žodinis/vaizdinis pranešimas.  

„Dėl ugdymo proceso organizavimo“ 

2021 m. birželio mėn. 

Mokytojų tarybai: 

 

Vaizdinis/žodinis pranešimai. 

„Dėl metinių veiklos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo pagal 

kuruojamas veiklos sritis“. 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

Ataskaita. 

Mokymosi pasiekimų analizė. 

2021 m. sausio, 

birželio mėn. 

 
Direktoriui: Vadovo pavaduotojo metinės veiklos 

ataskaita 

2021 m. sausio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktoriui: 

 

Ataskaitos. 

Ilgalaikio turto remonto programa. 

 

 

2021 m. spalio mėn. 

„Dėl energetinio audito“. 

„Dėl įstaigos valdomo pastato ir 

patalpų fizinės būklės“. 

Viešųjų pirkimų programa 

 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

 

  Vadovo pavaduotojo metinės veiklos 

ataskaita 

2021 m. sausio mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

 

Informacija raštu pagal iš anksto 

susitartą ir suderintą informacijos 

pateikimo formą. Grupių veiklos 

ataskaitos. 

2021 m. birželio mėn. 

Metodinei tarybai 

 

Vaizdinis pranešimas. 

Siūlymai UP rengimui, metiniui 

veiklos planui. 

2021 m. gegužės mėn. 

Neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai 

Direktoriui Renginiai ir vaizdinės priemonės, 

programų įsivertinimo, būrelių 

veiklos ataskaitos. 

2021 m. sausio,  

gegužės mėn.  



Klasių auklėtojai Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

 

Informacija raštu. Pateikiama veiklos 

programose, socialiniuose pasuose. 

Ataskaita. 

„Dėl klasių veiklos planų 

įgyvendinimo“. 

2021 m. rugsėjo mėn. 

Logopedė  Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui  

Informacija raštu 

Mokinių poreikių analizė. 

Savianalizė. 

2021 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

Psichologė Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui  

Informacija raštu. 

Savianalizė. 

2021 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui  

Informacija raštu. Prevencinio darbo 

organizavimo rezultatai. programų 

įgyvendinimas. 

Savianalizė. 

2021 m. birželio ir 

gruodžio mėn. 

Specialioji 

pedagogė 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui 

Informacija raštu. 

Mokinių poreikių analizė, 

rekomendacijos pagalbos mokiniui 

teikimo klausimais. 

Savianalizė. 

2021 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

VGK Mokyklos tarybai 

 

Ataskaita. 

Komisijos veikla. 

2021 m. birželio mėn. 

Įsivertinimo 

grupė 

Mokyklos tarybai, 

Mokytojų tarybai  

 

Informacija raštu, vaizdinis 

pranešimas 

Tyrimų rezultatai, išvados. 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

Bibliotekos 

vedėja 

Direktoriui, 

administracijos 

posėdžiuose 

Ataskaitos raštu. 

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis analizė. 

20210 m. sausio, 

birželio mėn. 

Kiekvienas 

mokytojas 

Metodinėse 

grupėse, 

kuruojantiems 

vadovams 

 

Ataskaitos, savianalizės. 2021 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

Mokyklos taryba Bendruomenei  

visuotiniame 

susirinkime. 

Vaizdinis pranešimas 

„Dėl veiklos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo“  

2021 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, 2021 m. gruodžio mėnesį bei atliekant mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimą. 

 

 

Direktorius                                   _________________                                         Lina Viršilienė 
(Plano rengėjo pareigos)                      (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)    

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui      _________________                               Aušra Glebauskienė 
(Plano rengėjo pareigos)                       (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)    

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       ______________                                    Lina Kilčiauskaitė                                         
(Plano rengėjo pareigos)                         (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)                                                                   
 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams   _________________                              Vaida Raudonė              
(Plano rengėjo pareigos)                              (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)                                                          

      



 

                             

 

PRITARTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

tarybos 2021 m. sausio  d. 

Posėdžio protokolu Nr.  


