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PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

Direktoriaus 

2017 m. sausio mėn. ... d.  

įsakymu Nr. V-... 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I.  SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija (iki 2015 m. rugsėjo 1 d. buvusi vidurinė) įkurta 

1951 m. – Aleksoto mikrorajono bendrojo lavinimo mokykla, 2016 metais turinti 16 klasių 

komplektų (su priešmokykline klase) ir ugdanti 324 moksleivius. Vykdomos priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos ugdymo programos, mokiniams teikiama spec. 

pagalba, organizuojamas neformalusis švietimas, įgyvendinama kryptingo meninio ugdymo 

programa, EMILE integruoto dalyko (muzikos) ir užsienio prancūzų kalbos ugdymo projektas. 

Mokykla aptarnauja savivaldybės priskirtos teritorijos Aleksoto mikrorajone gyvenančius vaikus 

bei sudaro sąlygas mokytis kitų miesto rajonų moksleiviams. Mokykloje dirba 69 darbuotojai: 48 

pedagogai ir 21 techninio personalo darbuotojas. Mokytojų kvalifikacija: 18 mokytojų metodininkų, 

17 vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai (iš jų 1 doktorantas). Įstaigos vadybinė komanda: du 

pavaduotojai ugdymui ir pavaduotojas ūkio reikalams. Vadovų kvalifikacija: 1 vadovas – II 

vadybinė kategorija, 1 vadovas – III vadybinė kategorija, 1 vadovas be vadybinės kategorijos. 

Pagalbos mokiniui komandoje dirba specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas ir 

psichologas. Mokykloje yra biblioteka ir  informacinis centras. Mokomieji kabinetai aprūpinami 

pagal galimybes ir turimą MK. Iš ES MTP + programos mokykloje įrengta moderni biblioteka, kitų 

MTP programos projektų įgyvendinta nebuvo. 2016 metais įrengta išmanioji klasė – 30 planšetinių 

kompiuterių, išmani lenta ir programinė įranga darbui su skaitmeninėmis priemonėmis. Mokyklos 

pastatas renovuotas: pakeisti langai, sutvarkytas stogas, šildymo sistema. 2009 m. atnaujinta 

mokyklos sporto bazė, kuri atitinka šiuolaikinius reikalavimus. 2016 m. renovuotas sporto 

aikštynas: atnaujinti bėgimo takai, krepšinio ir futbolo aikštelėse pakeistos dangos. Sutvarkyta 

mokyklos teritorija, aptverta ir saugoma stebėjimo kameromis, viduje instaliuota priešgaisrinė ir 

centralizuoto saugojimo sistema. Mokykla yra reprezentacinėje bei istorinėje Kauno vietoje. Šalia 

įsikūrusi VDU Muzikos akademija yra stiprus kultūrinio ir pedagoginio bendradarbiavimo 

partneris. Per 20 metų mokykla sukūrė tamprų bendradarbiavimo ir socialinių partnerių tinklą: 

Aleksoto seniūnija, Vietos bendruomenė, Šv. Kazimiero parapija, Lietuvos Aviacijos muziejus, 

VDU Botanikos sodas, Moksleivių aplinkotyros centras, V. Kudirkos viešoji biblioteka, Aleksoto 

mokyklos ir darželiai, su kuriais kartu įgyvendinamas ugdymo turinys, vystomi socialiniai 

projektai.  

Mokykla yra įtraukta į Valstybės integruotų teritorijų vystymo programą ir galės pretenduoti 

2014 – 2020 metų ES fondų investicijoms gauti. Pagal projektą mokyklos erdvių modernizavimui ir 

pritaikymui mokinių kūrybiškumo ugdymui rengiami projektiniai pasiūlymai ir vizualizacijos 
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atnaujinti biblioteką – skaityklą, aktų salę, mokinių laisvalaikio erdves, holus, šalia mokyklos 

įrengti žaidimų aikštelę, pažintinį taką.  

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

išsidėstęs ir mokykla gerokai nutolusi nuo mokinių gyvenamosios vietos. 2016 m. progimnazijos 

tarybos iniciatyva ir socialinių partnerių pagalba buvo pasiekta, kad savivaldybės kuruojama įstaiga 

UAB „Kauno autobusai” parengtų naują Nr. 31 autobuso maršrutą ir mokiniai būtų atvežami iki V. 

Čepinskio gatvės, kuri yra netoli mokyklos. Iki 2016 m. rugsėjo 1 d. į S. Dariaus ir S. Girėno gatvę 

neužsukdavo nė vienas autobusas, atvežantis mokinius. Moksleiviai turėdavo eiti į mokyklą iš 

Veiverių gatvėje esančios stotelės, kuri nutolusi nuo įstaigos 2 kilometrus.  

Mokykloje mokosi 324 mokiniai. Mokiniai mokosi pagal pradinio ugdymo programą, 133 – 

pagal pagrindinio ugdymo programą. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokosi – 17 vaikų. 

 

Švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašas 
2014 – 2015 m.m. 2015 – 2016m. 2016 – 2017 m.m. 

Švietimo pagalbos 

gavėjai (logopediniai 

poreikiai) 

44 mok. 33 mok. 40 mok. 

Specialiojo ugdymo 

gavėjai 
11 mok. 23 mok. 23 mok. 

Iš viso: 55 mok. 56 mok. 63 mok. 
 

Šeimų socialinės kategorijos Šeimų skaičius  

  2015 – 2016 m.m. 2016 – 2017m.m. 

Probleminės šeimos 19 10 
Disfunkcinės (asocialios) šeimos 5 5 
Mokiniai, augantys nepilnose 

šeimose 
77 69 

Mokiniai, augantys pilnose 

šeimose 
190 245 

 

46 mokiniai (14,1 %) yra iš socialiai remtinų šeimų. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 

2016 m. – 46 mokiniai (14,1%). Probleminių šeimų yra 8 (2,4 %), nepilnose šeimose auga 69 vaikai 

(21 %). 

 

Mokinių socialinės kategorijos Mokinių skaičius  

  2015 – 2016 m.m. 2016 – 2017m.m. 

Socialiai remtinų šeimų vaikai 59 46 
Likę be tėvų globos vaikai 4 6 

Rizikos grupės mokinių 

skaičius 
10 8 

 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

Mokinių skaičiaus 

mažėjimas 
2014 m. (sk.) 2015 m. (sk.) 2016 m. (sk.) 

Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija  

409 
      (-68) 

  

290  
       (-119) 

324 
(+34) 
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Per 2014 – 2016 m. laikotarpį mokinių skaičius mokykloje sumažėjo 85 mokiniais, t. y. 3 klasių 

komplektais, dėl mokyklos reorganizavimo iš vidurinės į progimnaziją. Tačiau nuo 2016 metų 

rugsėjo 1 dienos pastebimas mokinių didėjimas pradinėse klasėse – 2016 m. daugiau 34 mokiniais. 

 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita. 

 

Vidutinis mokinių 

skaičius klasėje 
2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija 

20,45 19,83 
 

20,46 

 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita pagal klasių grupes. 

 

Klasių grupės 2015 – 2016 m. m.  2016 – 2017 m. m. 

1-4 kl. norma 22 22 
faktas 19 20 

5-8 kl. norma 25 25 
faktas 20,66 22,33 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis 1 – 4 klasėse yra 2 mokiniais mažesnis nei norma, 5 – 8 klasėse – 

3 mokiniais mažesnis nei norma. 

2016 m. vidutinis mokinių skaičius 1 – 4 klasėse 1 mokiniu padaugėjo, 5 – 8 klasėse padidėjo 

2 mokiniais palyginus su 2015 m.  

Nepaisant mažo mokinių skaičiaus klasėse, mokinių tėvų vertinimu – tai yra mokyklos 

išskirtinė vertybė, nes vaikai gauna pakankamai individualaus dėmesio, vyrauja teigiamas ir jaukus 

mikroklimatas. 

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 

2015 m. progimnazijos pagrindinio ugdymo I dalies baigimo pažymėjimus gavo 25 mokiniai, t.y. 

100 proc. aštuntos klasės mokinių.  
 

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

 

Kiek mokinių lankė neformaliojo švietimo 

užsiėmimus 2016 m. (II pusmečio duomenys)  
280 mokinių (86,5 proc.) 

Ir mokykloje, ir už mokyklos ribų (kai tas pats 

vaikas lanko ir ten, ir ten) 
114 mokiniai (35 proc.) 

Tik mokykloje (pagal ugdymo plano valandas) 211 mokinių (65,12 proc.) 
Tik už mokyklos ribų 171 mokinių (52,8 proc.) 
Nelanko jokio neformaliojo švietimo užsiėmimo 44 mokiniai (13,5 proc.) 

 

Neformalaus  ugdymo veikla 2015 – 2016 m.m. buvo užimta – 280 mokinių (86,5 %). 

Lyginant su ankstesniais metais vaikų užimtumas padidėjo 3,5 proc. (2014 – 2015 m.m. neformalus 

ugdymo programas buvo pasirinkę 83 proc. mokinių). Sumažėjus mokinių skaičiui mokykloje, 

sumažėjo ir NU skiriamų valandų skaičius, todėl apklausus tėvus ir išsiaiškinus mokinių poreikius 

mokykloje yra organizuojamai kitų neformaliojo švietimo teikėjų būreliai: Šachmatų federacijos 

„Šachmatų būrelis“, Robotikos akademijos būrelis „Robotika“, veikia „Tornado“ krepšinio 

mokykla, futbolo mokykla „Fortūna“, sportinių šokių klubo „Sūkurys“ šokių treniruotės.  
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 Didžiausias dėmesys išlieka kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinimui – veikia 

6 šokių kolektyvai, jaunučių choras bei EMILE prancūzų kalbos ir dalyko mokymo projektas, 

kuriam naudojamos UP ir neformaliojo švietimo valandos. 

 Mokyklos neformalaus ugdymo programoje skatinama įvairiapusė mokinių saviraiška: 17 

būrelių veikloje, projektuose, klasių veiklose, mokinių savivaldos iniciatyvose, socialinėse akcijose 

ir mokykliniuose renginiuose. 

 Mokykla yra pasirinkusi prioritetines neformaliojo ugdymo kryptis: kryptingas meninis 

ugdymas – choreografija, muzika ir tautodailė, sporto šakos ir  būreliai: futbolas, kvadratas, 

estafetės, lengvoji atletika, pilietiškumo ugdymo programos: muziejininkų klubas, mokinių 

savivalda. 

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

edukacijos muziejuose, susitikimai su žymiais žmonėmis – menininkais, sportininkais projektuose: 

„Kam to reikia?“, „Folkloro laboratorijos“ ir tarptautiniai projektai su "AIESEC" organizacija, 

Japonijos ambasada, Čekijos Brno miesto Jechnicų seniūnijos mokykla, eTweening platformos 

veiklos. 

 

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. 

2014 – 

2015 
6288 11252 45,8 77,0 864 3520 6,3 24,1 

2015 – 

2016 
4900 9793 33,5 80,9 179 2256 1,2 18,6 

 

 

Lyginant 2014 – 2015 m.m. ir 2015 – 2016 m.m. duomenis išryškėjo: 

 mokinių lankomumas (praleistos pamokos) – 1 – 4 klasėse sumažėjo 12,3 pamokomis 

tenkančiomis vienam mokiniui, nepateisintos pamokos – sumažėjo 5,1 pamokomis tenkančiomis vienam 

mokiniui; 5 – 8 klasėse – praleistos pamokos per mokslo metus padaugėjo 3,9 pamokomis tenkančiomis 

vienam mokiniui,  nepateisintos pamokos – sumažėjo 5,5 pamokomis tenkančiomis vienam mokiniui. 
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6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, 

dalis. 

Kategorija 
2014 – 2015 m.m. 

2015 – 2016 m.m. 2016 – 2017 m.m. 

Ekspertai - - - 

Metodininkai 17 19 19 

Vyresnieji mokytojai 20 18 16 

Mokytojai 2 4 4 

Neatestuoti 

mokytojai 

4 1 1 

Pagalbos vaikui 

specialistai 

5 4 4 

Iš viso mokytojų 43 46 44 

 

Mokykloje dirba 44 mokytojai: 31 dirba pagrindinėse pareigose, 13 mokytojų – antraeilėse 

pareigose. 19 – mokytojų metodininkų, 16 – vyresniųjų mokytojų, 4 atestuoti mokytojai. Du 

pedagogai yra įgiję reikiamą išsilavinimą ir dėsto du dalykus. Keturi atestuoti pagalbos mokiniui 

specialistai ir vienas mokytojo padėjėjas: specialusis pedagogas, vyr. socialinis pedagogas, 

logopedas ir III-osios kategorijos psichologas bei mokytojo padėjėjas. 100 proc. mokytojų turi 

pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją. 2016 m. du mokytojai įgijo mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją.  

Mokytojų skaičius kinta dėl mokyklos reorganizavimo į progimnaziją, kuris įtakoja etatų 

pokyčius: 1 mokytojas išleistas į pensiją, 1 pasirinko kitą profesiją, 3 mokytojai perėjo dirbti į kitas 

švietimo įstaigas, gimnazijas. 2016 m. priimta dirbti 2 naujos pradinių klasių mokytojos, anglų 

kalbos mokytoja. 

 

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, adresu V. Čepinskio g. 7, turi galiojantį Higienos pasą išduotą 2013 m. balandžio 2 

d. Nr. 9-0232(6) (galioja iki 2018-04-03). 

 

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. 
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2016 m. energijos suvartojimas: 

 

Energijos rūšis Mato vnt. Metinė norma Sunaudota Sutaupyta 

Šildymas mWh 879,00 738,50 110,50 

Elektros energijos suvartojimas kWh 202500,00 115142,00 87358,00 

Vandens suvartojimas m³ 2050,00 1731,00 319,00 

 

Pastaba: valgykla sunaudojo 151 m3 vandens. Norma 122 m3 pagal nustatytą savivaldybės 

nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičių. 

 

II. SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ 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 

256300 242678,91 Darbo užmokestis 

 80500 70424,49 Socialinio draudimo įmokos 

 4700 4288,93 Spaudiniai 

 1200 488,38 Kitos prekės 

 1700 937,54 Kvalifikacijos kėlimas 

 900 891,3 Kitos paslaugos (pažintinė 

veikla) 

 Iš viso: 345300 319709,55   

Biudžetinių įstaigų 

veiklos programa 

102200 93547,06 Darbo užmokestis 

 30100 28363,86 Socialinio draudimo įmokos 

 100 100 Medikamentai 

 2200 1878,07 Ryšių paslaugos 

 300 146,72 Spaudiniai 

 21100 15951,71 Kitos prekės 

 4000 2000 Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto nuoma 

(įskaitant veiklos nuomą) 

 35700 2584,87 Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 

 300 109,49 Kvalifikacijos kėlimas 

 53000 38426,61 Šildymas 

 16000 12189,59 Elektros energija 

 2600 1921,86 Vandentiekis ir kanalizacija 

 5800 4595 Kitos paslaugos 

 300 300 Socialinė parama pinigais  

  1800 1800 Viešųjų paslaugų teikimo 

programa (mokinių pavežimas 

ir stovykla) 

  2016 2016 Spec. Tikslinė dotacija 

optimizavimui 

  4200 4200 Spec. dotacija minimalios 

algos kėlimui 
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  32200 3953,98 Investicijų programa 

 Iš viso: 277516 205930,84   

Labdaros ir paramos 

lėšos 

   

2 % pajamų lėšos 4496,58 286,25 Kitos prekės mokyklos 

ugdymo (si) sąlygų gerinimui 

  399,63 Kitos paslaugos 

      

      

      

 Iš viso: 4496,58 685,88   

Specialiosios lėšos 6400 4781,01 Kitos prekės mokyklos 

ugdymo (si) sąlygų gerinimui 

 2500 1180 Ilgalaikio turto remontui 

 200 145 Kvalifikacijos kėlimui 

 2500 1150 Kitos paslaugos 

 5200 4321,19 Kitos mašinos ir įrengimai 

 Iš viso: 16800 11577,2   
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2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę. (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).  
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P – reikalingas paprastasis remontas, 

K – reikalingas kapitalinis remontas,  

AB – avarinė būklė,  

AK – atliktas kapitalinis remontas,  

AP – atliktas paprastasis remontas. 
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3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

1 Tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 
2016 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 
2016 m. rezultatas 

Vaiko 

individualios 

pažangos modelio 

diegimas ir jo 

veiksmingumo 

užtikrinimas 

Bus parengtas kiekvieno 

mokinio elektroninis 

„VIP aplankas“  kuriame 

fiksuojama asmeninė 

pažanga 

Parengtas elektroninio 

aplanko projektas, 

vaiko asmeninei 

pažangai fiksuoti;  

Atlikti parengiamieji 

darbai el. „VIP“ 

aplankui kaupti; 

Projekto „Šiuolaikinės 

mokymosi aplinkos“ 

rėmuose, įdiegta 

elektroninė 

dokumentų dalinimosi 

ir saugojimo vieta 

„Debesyse“ (Ms. 

Office 365); 

60 % mokytojų 

pamokoje vykdo 

vaiko individualios 

pažangos stebėseną ir 

ją fiksuoja pasirinktu 

būdu; 

95 % klasės auklėtojų 

(5 – 8 kl.) atlieka 

mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo 

lapo analizę 

85 % dalykų mokytojų 

pasirinks VIP 

fiksavimo ir matavimo 

instrumentus ir taikys 

juos kiekvienoje 

klasėje. Pavaduotojos 

ugdymui vykdys VIP 

taikymo ir 

efektyvumo stebėseną 

 Atliekami diagnostiniai 

testai 2,4,6,8 klasėse 

rodys mokinių 

pagerėjusią 30 % 

mokymosi pažangą 

90 proc. mokytojų 

veda mokinių 

konsultavimą,100 % 

teikiama speciali 

pagalba ir individualių 

planų sudarymas, 

specialiųjų poreikių 

mokiniams; 

Parengtos pasiekimų 

ir pažangos kokybinės 

analizės ir pasiekimų 

gerinimo priemonių 

planas 

50 % mokinių planuos 

savo pasiekimus ir 

fiksuos savo rezultatus 

 Atlikta mokinių poreikių 

analizė, parengtos 

programos skatinančios 

mokinių saviraišką per 

neformalųjį ugdymą 

Sukurta gabių ir 

talentingų vaikų  4 

duomenų lygių, 

atpažinimo sistema; 

Įkurtas gabių mokinių 

klubas;  

Tyrimas 

„Progimnazijos 

lyderių iniciatyvos“; 

Gabių mokinių klubo 

įsteigimas 

panaudojant 

neformalaus ugdymo 

lėšas tenkinant gabių 

mokinių saviraišką 
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5 klasių ugdyme 

(lietuvių k., 

matematikos, užsienio 

k.) formuojamos 

mobilios grupės, 

atitinkančios mokinių 

pasiekimų ir gebėjimų 

lygį; 

Gabių mokinių 

saviraiškai sudarytos 

sąlygos atskleisti 

talentus neformaliojo 

ugdymo srityse, 

reprezentaciniuose 

renginiuose, 

konkursuose, 

olimpiadose 

Komentaras: Planuotas tikslas įgyvendintas – dalinai,  kai kuriuose kriterijuose pasiektas 

maksimalus planuotas rezultatas. 25 proc. mokytojų planuodami mokymosi uždavinių 

įgyvendinimą pamokose, nepanaudoja turimos informacijos apie mokinių daromą asmeninę 

pažangą ir kartu su ugdytiniais nepriima sprendimų dėl ugdymo turinio koregavimo, nėra sutarta 

dėl bendros visiems mokytojams dalykininkams, individualios vaiko pažangos stebėsenos ir 

fiksavimo formos pamokoje.  

Vaiko individualios pažangos modelio veiksmingumas bus tobulinamas 2017 metais. 

Gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo programa bus tęsiama ir 2017 – 2018 m.m. 

 

2 Tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 
2016 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

Besimokančios 

organizacijos 

personalo auginimas 

šiuolaikinių ugdymo 

strategijų diegimo 

pagrindu 

Dalykų mokytojai (40 

%) bus išklausę 

tikslinius seminarus ir 

bendradarbiaudami 

parengs integruoto 

visuminio ugdymo 

sampratą 

progimnazijoje 

Visi dalykų mokytojai 

yra išklausę tikslinius 

seminarus:  

„SmartBoard“ BMK 

mokymai projekto 

mokytojams, 

išmaniosios lentos ir 

išmaniųjų renginių 

naudojimas ugdyme; 

VŠĮ „Mokymosi 

mokyklos“ 

organizuoti 8 val. 

praktiniai kursai 

„Šiuolaikinės ugdymo 

strategijos ir 

komandinio 

bendradarbiavimo 

metodai“,  

švietimo konsultantės 

Almos 

Simonavičienės 

konsultacija 

Visi dalykų mokytojai 

bus išklausę tikslinius 

seminarus ir 

bendradarbiaudami 

parengs integruoto 

visuminio ugdymo 

sampratą bei pasiūlys 

integruotas programas 

jau 2016 – 2017 m.m. 

UP 
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„Šiuolaikinė pamoka“.  

5-8 klasių mokytojai 

bendradarbiaudami 

susistemino 2016 – 

2017 m.m. vykdomus 

integruotus projektus 

 Kuriant šiuolaikišką 

visuminiu ugdymu 

grindžiamą mokyklą 

siektina, kad 

mokytojai taikytų 

šiuolaikines mokymo 

strategijas, naudotųsi 

e.mokyklos ir kitų 

elektroninių bazių 

sukurtomis 

priemonėmis, taikytų 

interaktyvius mokymo 

metodus. Dalykų 

mokytojų komanda 

taikys naujas IT 

priemones ir 

elektronines pratybas 

5 – 6 kl. mokinių 

mokymo procese bei 

kitus šiuolaikinius 

įrankius 

Dalykų mokytojai 

(lietuvių k., 

matematikos, gamtos 

ir žmogaus, 

geografijos, užsienio 

k., istorijos, 

informacinių 

technologijų, 

priešmokyklinio 

ugdymo gr.) taiko 

naujas IKT priemones 

– veda pamokas 

naudodami 

išmaniuosius 

įrenginius ir 

interaktyviąją lentą, 

elektronines pratybas 

(3 – 4 ir 5 – 6 klasių) 

mokinių mokymo 

procese bei e. 

mokyklos erdvėje 

esamus įrankius. Taip 

pat naudojama virtuali 

mokymosi aplinka.  
Integruoti užsienio 

kalbų projektai. 

Sisteminama 

mokytojų dalykininkų 

projektinė veikla, 

visuminio ugdymo 

link 

Dalyvavimas 

projektuose skatins 

mokytojus teikti ir 

kurti šiuolaikines 

mokymosi aplinkas, 

dalykų mokytojų 

komanda taikys naujas 

IT priemones ir 

elektronines pratybas 

1 – 8 kl. mokinių 

mokymo procese bei 

kitus šiuolaikinius 

įrankius 

Komentaras:  Planuotas tikslas įgyvendintas dalinai: didžioji dalis mokytojų yra susipažinę ir 

išklausę šiuolaikinio ugdymo strategijų mokymus, pradėta diskutuoti ir sisteminti projektinė 

veikla, tačiau stinga sutarimo dėl integruoto, visuminiam ugdymui pritaikytų, dalykų programų 

parengimo ir susiejimo su UP numatytu turiniu. 

Šiuolaikinio ugdymo strategijos diegimas bus tęsiamas ir 2017 metais. 

 

3 Tikslas Minimalus lauktas 

2016m. rezultatas 
2016 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

Mokymo bazės 

atnaujinimas ir 

aplinkų pritaikymas 

visuminio ugdymo 

procesui ir saugiam 

Kuriamas lauko klasės 

projektas (mokyklos 

kieme);                                                  
Poilsio zonos 

įrengimas senosios 

Įrengta mokinių 

poilsio zona, senosios 

rūbinės erdvėje I 

aukšte ir įdiegtas 

bevielis internetas 

Kuriamas lauko klasės 

projektas (mokyklos 

kieme) ir pradedamas 

įrengti mokyklos 

sodas;  
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mokymuisi 
  

rūbinės erdvėje ir 

įdiegtas „Wi-Fi“ leis 

mokiniams socialiai 

bendrauti, rengtis 

projektinėms 

užduotims, gilinti 

žinias dalykų temose 

„Wi-Fi“.  

Zona pritaikyta 

mokinių poilsiui, 

video ir TV 

peržiūroms, 

informaliam švietimui 

(mokomųjų žurnalų ir 

spaudos skaitymo 

erdvė). Šioje zonoje 

mokiniai mėgsta 

neformaliai bendrauti, 

mokinių tarybą 

išnaudoja zoną bendrų 

projektų rengimui.  

Apie 60 %  mokyklos  

ugdymo erdvių dengia 

bevielis mokyklos 

internetas "Wi-fi". 
Parengtos lauko klasės 

vizijos, mokyklos 

vidinio kiemo 

pritaikymas ugdymui. 

Poilsio zonos 

įrengimas senosios 

rūbinės erdvėje ir III 

aukšto istorijos hole, 

įdiegtas „Wi-Fi“ leis 

mokiniams socialiai 

bendrauti, rengtis 

projektinėms 

užduotims, gilinti 

žinias dalykų temose; 
Atnaujinta „Mokyklos 

muziejaus 

ekspozicija“ istorijos 

kabinete. 

 Mokytojų kambario ir 

poilsio zonos 

renovacija pedagogus 

suburs bendravimui ir 

bendradarbiavimui 

2016 m. renovuotas 

mokytojų kambarys 

pritaikytas pedagogų 

poilsiui, individualiam 

ir grupiniam darbui, 

susirinkimams ir 

pasitarimams 

aktualiais klausimais. 

Tai įtakoja 

mikroklimato 

pagerinimą, darbas 

jaukioje aplinkoje 

motyvuoja pedagogus 

asmeniam ir 

bendruomenės 

tobulėjimui. 

Atnaujinta erdvė 

panaudojama 

mokyklos 

reprezentacijai, svečių 

priėmimams. 

Mokytojų kambario ir 

poilsio zonos 

renovacija pedagogus 

suburs bendravimui ir 

bendradarbiavimui bei 

galutinių dokumentų 

parengimui – VIP 

modelio ir Visuminio 

ugdymo koncepcijos 

įforminimui. 

 Nauja garso ir 

skambučio sistema 

leis kurti teigiamą 

mikroklimatą, 

kryptingai parinktas 

muzikinis fonas 

formuos atitinkamą 

nuotaiką ir ugdys 

estetinį, meninį skonį 

Nauja garso ir 

skambučio sistema 

panaudojama 

kryptingam ugdymo 

proceso organizvimui, 

pozityviam 

mikroklimato kūrimui, 

kultūringumo 

ugdymui. Mokinių 

savivalda rengia 

Nauja garso ir 

skambučio sistema 

bus panaudojama 

kryptingai visuminio 

ugdymo tikslais, 

mokiniai patys rengs 

informacines laidas ir 

pristatymus 

pasinaudodami 

mokyklos radijo 
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informacines laidas 

apie mokyklos veiklą, 

garso sistema 

naudojama bendriems 

informacijos 

pranešimams. Tai 

teigiamai 

reprezentuoja 

mokyklą.  

sistema, muzikinis 

turinys teigiamai 

įtakos įstaigos 

mikroklimatą, skatins 

tinkamą elgesį,  

mažins triukšmą. 

 Vaizdo stebėjimo 

sistemos įdiegimas – 

16 skaitmeninių 

vaizdo kamerų 

Įrengta 16 

skaitmeninių vaizdo 

kamerų sistema 

užtikrina mokinių 

saugumą įstaigoje ir 

mokyklos teritorijoje, 

išvengiama vagysčių 

ir operatyviai 

sprendžiami 

neadekvataus elgesio 

reiškiniai. Naujai 

įrengtas mokyklos 

budėtojo postas su 

patogia vaizdo 

teritorijoje stebėjimui 

darbo vieta.  

Atsakingų asmenų už 

mokinių saugumą 

įforminimas ir vaizdo 

stebėjimo sistemos 

pritaikymas saugumo 

užtikrinimui. 

Komentaras: Tikslas pasiektas maksimaliai, visos priemonės įgyvendintos kryptingai. 2016 m. 

papildomai  atliktas pilnas mokyklos stadiono dangos ir sporto aikštynų (futbolo ir krepšinio) 

remontas – pakeistos visos dangos, įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, sutvarkyta Jurgio 

Dobkevičiaus žūties paminklinė vieta. 2016 m. pakeista grindų danga sporto salytėje, atnaujinti 

persirengimo kambariai prie sporto salės, pagal higienos normas įrengta papildoma pradinė klasė, 

aprūpinta įranga ir mokykliniais baldais, pilnai atnaujinti ir įrengti biologijos,  išmaniosios, dailės 

kabinetai. 

Rengiami projektiniai pasiūlymai mokyklos erdvių pritaikymui kūrybiškumo ugdymui, kurie bus 

teikiami ES paramai gauti. 2016 m. papildomai įsisavintas Kauno savivaldybės finansuotas 

„Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“ išmaniosios klasės projektas. Kurį sudaro: 30 HP planšetinių 

kompiuterių, SMARTBOARD  išmanioji (interaktyvi) lenta, mokytojo kompiuteris (HP), 

spartusis belaidis internetas „TEO“, „Microsoft“ programinė įranga, „TAMO grupės“ elektroninis 

mokymo (si) turinys (5 – 6 kl., 3 – 4 kl. EMA pratybos - lietuvių k., matematika, gamta), klasės 

valdymo programa, raštinės paketas „Microsoft Office 365 EDU", tinklo įranga, mokymai su 

šiuolaikine klase dirbantiems mokytojams. Šiuo projektu mokykla 3 metams įsipareigoja ugdymo 

procese naudoti EMA pratybas (5 – 6 kl.),  TAMO elektroninį  dienyną, dalintis sukaupta gerąją 

patirtimi dirbant su šiuolaikine klase. 

 

4. Plačiojo įsivertinimo išvados  

 

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

išorės vertinimas. Todėl planuojant 2017 metų veiklą vadovaujamasi pateiktomis išorės veiklos 

kokybės vertinimo išvadomis, 2015/2016 m.m. atliktu mokyklos veiklos kokybės vidaus plačiojo 

įsivertinimo išvadomis ir „Mokyklos įsivertinimo ir pažangos 2016“ atliktais tyrimo duomenimis. 
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Privalumai  Trūkumai  Tobulinti pasirinkti mokyklos 

veiklos aspektai  
1.4.2. Partnerystė su kitomis 

institucijomis;  
1.1.5. Mokyklos atvirumas ir 

svetingumas;  
1.1.2. Tradicijos ir ritualai;  

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymas;  
4.5. Tėvų pedagoginis švietimas;  
1.3.2. Pageidaujamo elgesio 

skatinimas;  

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymas;  
4.5.    Tėvų pedagoginis 

švietimas;  

 

 Giluminio įsivertinimo išvados: 

Komentaras: 2015/2016 m.m. buvo pasirinkta tobulintina veiklos sritis (4.3.2.) „Gabių ir 

talentingų vaikų ugdymas“. Parengtos gabių ir talentingų vaikų ugdymo rekomendacijos, programa 

ir priemonių planas. Įvardinti ir sudaryti gabių ir talentingų vaikų  sąrašai (tokie vaikai sudaro 12.3 

% nuo bendro mokinių skaičiaus). Pradėta vykdyti 4 duomenų lygmenų gabių ir talentingų vaikų 

atpažinimo sistema. Pasiūlytus gabius mokinius mokytojų dalykininkų, auklėtojų, administracijos, 

psichologė testuoja pagal „Wekslerio III“ metodą. 100 %. gabūs ir talentingi mokiniai aktyviai 

dalyvauja olimpiadose, konkursuose. Atlikta gabių mokinių apklausa parodė, kad 85 % respondentų  

pastebėjo didesnį pedagogų skiriamą dėmesį, aukštesnių gebėjimų ugdymui. 

 

„Mokyklos įsivertinimo ir pažangos 2016“ apklausos išvados 

 

Mokykloje buvo atlikta „Mokyklos įsivertinimo ir pažangos 2016“ apklausa, panaudojant 

„IQESonline“ platformą buvo apklausta 263 (45,5 %) 1 – 8 klasių tėvelių ir 132 (87,9 %) 5 – 8 

klasių moksleivių. Šios apklausos rezultatai:  

Mokinių nuomonė apie mokyklą (aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai):  

Teiginys:    Vidurkis:  
4.1. Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis  
3,6  

4.2. Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje  3,6  
4.3. Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo 

dalyko 
3,6  

4.4. Mokytojai su mumis, mokiniais, visur ir visada elgiasi draugiškai ir 

pagarbiai 
3,6  

4.5. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla 

(būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.) 
3,5  

 

 

Mokinių nuomonė apie mokyklą. Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:  

Teiginys:  Vidurkis:  
5.1. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato 

mokytojai 

2,3  

5.2. Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, 

veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt. 
2,6  

5.3. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš mokinių 

nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo. 
2,7  

5.4. Aš mielai padedu organizuoti mokyklos renginius, šventes 2,7  
5.5. Mokytojai mane dažnai pagiria.  2,9  
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Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:  

Teiginys:  Vidurkis:  
7.1. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla 

(būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 
3,6  

7.2. Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais 3,6  
7.3. Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus 3,6  
7.4. Mokykloje yra skatinamas mokytojų, mokinių ir tėvų dalyvavimas 

mokyklos bendruomeniniame gyvenime 
3,5  

7.5. Mano vaikas gerai atsiliepia apie savo mokyklą ir mokytojus  3,5  
 

Tėvų nuomonė apie mokyklą. Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:  

Teiginys:  Vidurkis:  
8.1. Mano vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje 
3,0  

8.2. Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius 3,0  
8.3. Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų 

ugdymo temomis 
3,0  

8.4. Esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi rezultatais 3,1  
8.5. Mano vaikas noriai mokosi  3,1  

 

Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojančiais švietimo dokumentais 

ir 2016/2017 m.m. atliktu išorės vertinimo išvadomis, nustatyti šie stiprieji ir tobulintini veiklos 

aspektai:   

Stipriosios veiklos pusės  Tobulintina  
1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (4 

lygis) 
1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis (4 

lygis) 
1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (4 

lygis) 
 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (2 lygis) 
2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas (2 lygis) 
2.3.4. Išmokimo stebėjimas (2 lygis) 
3.1.1. Atskirų mokinių pažanga (2 lygis) 
5.2. Mokyklos įsivertinimas (2 lygis) 

  

Rekomendacijos veiklos kokybės tobulinimui:  

Į 2017 m. veiklos plano prioritetus įtraukti šias pasirinktas tobulintinas veiklos kokybės sritis: 

 išmokimo stebėjimą; 

 atskirų mokinių pažangą; 

 mokytojo veiklos planavimą. 

 

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

vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados: 

 

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

išorės vertinimas.  Gautos išorės vertinimo išvados: 

 

 10+ Stipriosios sritys 

1.1.3. Tapatumo jausmas (3 lygis) 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (4 lygis) 
1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis (4 lygis) 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (4 lygis) 
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2.1.5. Neformalus ugdymas (3 lygis) 

2.4.1. Mokymosi motyvacija (3 lygis) 
2.4.2. Mokėjimas mokytis (3 lygis) 
3.2.2. Kiti mokinių pasiekimai (3 lygis) 
5.4.1. Personalo komplektavimas (3 lygis) 
5.5.1. Lėšų vadyba (3+ lygis) 
  

5- Tobulintina veikla 
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (2 lygis) 
2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas (2 lygis) 
2.3.4. Išmokimo stebėjimas (2 lygis) 
3.1.1. Atskirų mokinių pažanga (2 lygis) 

5.2. Mokyklos įsivertinimas (2 lygis) 

 

2015 metais mokyklos veiklą vertino Kauno visuomenės sveikatos centras. Mokyklos aplinka 

iš esmės atitinka Higienos normų reikalavimus, tik nurodyta pakeisti grindų dangą sporto salytėje ir 

apšvietimą kompiuterių klasėse. Reikalavimas iš dalies įvykdytas 2015 m. (pakeistas apšvietimas IT 

kabinetuose). 

2016 m. pakeista grindų danga sporto salytėje, atnaujinti persirengimo kambariai prie sporto 

salės, pagal higienos normas įrengta papildoma pradinė klasė, aprūpinta įranga ir mokykliniais 

baldais, pilnai atnaujinti ir įrengti biologijos, IT išmanioji, dailės kabinetai. 

2016 metais gruodžio mėnesį vykdyta priešgaisrinės saugos reikalavimų atitikimo įstaigoje 

patikra. Nustatyti trūkumai likviduoti 2016 m. 

2016 m. gruodžio 15 d. Atliktas narkotinių medžiagų tyrimas mokykloje. Nustatyta, kad 

mokyklos patalpose narkotinių medžiagų pėdsakų neaptikta. 

2016 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausieji 

specialistai tikrino ugdymo proceso organizavimo klausimus, pagalbos mokiniui teikimo priemonių 

planą, tikrinimo išvados teigiamos. 

  

III. SKYRIUS 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Atsižvelgdami į mokyklos strateginio plano 2016 – 2018 m. 1 tikslo ,,Kiekvieno mokinio 

mokymosi galių atskleidimas ir pažangos užtikrinimas visuminio ugdymo procese“, mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus, numatyta toliau plėtoti strateginio 

tikslo 1-ąjį uždavinį, „Vaiko individualios pažangos veiksmingumą pamokoje“. Šiam tikslui 

įgyvendinti bus panaudojamos mokinio krepšelio, 2 proc. lėšos. 

Įgyvendinant mokyklos strategijos 2 tikslo „Ugdomosios veiklos organizavimas siekiant 

visuminio ugdymo sistemingumo ir  sampratos įgyvendinimo“ pirmasis uždavinys "Ugdymo 

proceso tobulinimas, parengiant visuminio ugdymo koncepciją"  tęsiamas ir yra pasirinktas 

kaip antrasis 2017 m. veiklos plano tikslas. 

Įgyvendinant mokyklos strategijos 2 tikslo „Ugdomosios veiklos organizavimas siekiant 

visuminio ugdymo sistemingumo ir  sampratos įgyvendinimo“ antrasis uždavinys „Mokymo 

bazės atnaujinimas ir aplinkų pritaikymas visuminio ugdymo procesui ir saugiam 

mokymuisi“ tęsiamas kaip ir 2016 metų ir yra pasirinktas kaip trečiasis 2017 metų veiklos plano 

tikslas. 
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2017 m. toliau įgyvendinamas ketvirtasis 2016 m. – 2018 m. progimnazijos strateginis tikslas 

„Personalo ugdymas siekiant įgyvendinti šiuolaikines ugdymo strategijas ir kurti besimokančią 

organizaciją", kurio uždaviniai integruojami į 2017 m. VP 1-ąjį ir 2-ąjį tikslus, numatant personalo 

kvalifikacijos mokymus ir patirties sklaidą šiose srityse: mokinių individualios pažangos matavimas 

pamokoje, Mokyklos veiklos įsivertinimas ir tobulinimas bei visuminio ugdymo samprata. 

2017 m. bus skiriamas dėmesys prioritetams: 

 mokinių individualios pažangos veiksmingumui pamokoje; 

 ugdymo veiklos planavimui; 

 visuminio ugdymo koncepcijos kūrimui; 

 mokymosi aplinkų atnaujinimas kūrybiškumui ugdyti;  

 

Prioritetų įgyvendinimui formuluojami šie tikslai 2017 metams: 

1 tikslas – Vaiko individualios pažangos veiksmingumas pamokoje. 

2 tikslas – Ugdymo proceso tobulinimas,  parengiant visuminio ugdymo koncepciją. 

3 tikslas – Mokymo bazės atnaujinimas ir aplinkų pritaikymas visuminio ugdymo 

procesui ir saugiam mokymuisi. 

Tikslų įgyvendinimui lėšos numatomos panaudoti iš MK, GPM, 2 proc. bei specialiųjų (salių, 

valgyklos nuomos) lėšų sąskaitos. 

2017 metų veiklos plano įgyvendinimui bus teikiamos 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 – 4 tūkst. EUR., specialiųjų lėšų – 13 tūkst. EUR, kitų labdaros ir paramos šaltinių.  
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2017 metais numatomi finansinių lėšų panaudojimo prioritetai: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas  Reikia 

išteklių 

Finansiniai 

šaltiniai 

1.  Mokymo priemonėms: 

mokymo priemonėms – 60 %; 

programinei įrangai – 10 %; 

IT ir IKT eksploatacijai ir infrastruktūrai – 30 %. 

 

3681 EUR 

271 EUR 

3188 EUR 

 

MK 

MK 

Spec. lėšos 

2.  Kvalifikacijos kėlimas: 
VIP (vaiko individualios pažangos) sistemos diegimo ir 

taikymo ugdymo procese kompetencijoms plėtoti – 20 %; 

Visuminio ugdymo koncepcijos ir ugdymo metodų plėtojimui – 

30 %; 

Mokymo (si) metodų ir formų plėtojimui – 20 %; 

bendravimo ir bendradarbiavimo santykių ir metodų plėtotei – 

20 %; 

Kompetencijoms pagal individualius poreikius plėtoti – 10 %; 

Personalo mokymai viešųjų pirkimų, darbo kodekso 

atnaujinimų, finansų valdymo srityje. 

 

1217 EUR 

 

 

 

 

 

 

500 EUR 

 

400 EUR 

 

MK 

 

 

 

 

 

 

MK 

 

Spec. lėšos, 

2 proc. 

3.  Mokinių pažintinei veiklai: 

Kauno miesto muziejų edukaciniams projektams įgyvendinti – 

50 %; 

mokinių pilietiškumo ir kultūrinės programos įgyvendinimui – 

30 %; 

mokinių karjeros ugdymo ir profesinio informavimo programos 

įgyvendinimui – 10 %; 

1020 EUR MK 

4.  Aplinkų aprūpinimo priemonės: 

elektros instaliacijų atnaujinimui – 40 %; 

paslaugų (e-dienyno, mobiliojo ryšio) apmokėjimui – 20 %; 

higienos priemonėms – 5 %; 

mokymo aplinkų atnaujinimui – 25 %; 

kitoms reikmėms, paslaugoms – 10 %. 

10000 EUR SB lėšos, 

Spec. 

programos  

lėšos  

5.  Skatinimo programa:  

mokinių ir mokytojų skatinimo programa 70 %; 

EMILE projekto vykdymas 30 %. 

1000 EUR 2 proc. 

GPM 

6.  Mokyklos įvaizdžio atnaujinimo 

programa 

2900 EUR 2 proc. 

GPM,  

spec. lėšų 

programa 
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IV. SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Vaiko individualios pažangos veiksmingumas pamokoje. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Kiekvienoje pamokoje 

mokytojas gebės 

pamatuoti mokinio 

daromą pažangą 

50 % dalykų mokytojų taikys 

kiekvieno trimestro pabaigoje 

pasirinktus VIP fiksavimo ir 

matavimo instrumentus. 

Kiekvienoje metodinėje grupėje 

susitarta dėl įsivertinimo būdų ir 

formų. 

80 % dalykų mokytojų taikys 

kiekvienoje pamokoje pasirinktus 

VIP fiksavimo ir matavimo 

instrumentus  

Pamatuojama kiekvieno 

mokinio pažanga, 

lyginant skirtingų 

laikotarpių rezultatus. 

Taip skatinama mokinių 

mokymosi motyvacija 

bei rezultatyvus dialogas 

tarp mokytojų, mokinių 

ir tėvų 

Lyginant mokinių diagnostinių 

testų, trimestrų, metinių trimestrų 

rezultatus, kiekvieno mokinio 

rezultatai išlieka stabilūs arba 

didėja bent 3 % 

Lyginant mokinių diagnostinių 

testų, trimestrų, metinių trimestrų 

rezultatus, kiekvieno mokinio 

rezultatai palaipsniui didėja po 5 % 

Tobulinamas pažangos 

fiksavimo modelis: 

mokiniai geba atpažinti 

savo mokymosi spragas 

ir planuoti ugdymosi 

veiklą, siekiant 

užsibrėžto tikslo 

Sistemingai savarankiškai 

fiksuoja savo pažangą bent 50 % 

mokinių 

Sistemingai savarankiškai fiksuoja 

savo pažangą 80 % mokinių 

Mokytojų veiklos 

tobulėjimas „Kolega-

kolegai“ kolegialaus 

ryšio ir  

bendradarbiavimo 

principu 

Sudarytas lankomų pamokų 

planas (tvarkaraštis) remiantis 

remiantis pedagogų poreikiu ir 

bent 50 % mokytojų stebės 

pasirinktas kolegų pamokas 

70 %  mokytojų stebės pasirinktas 

kolegų pamokas. Metodinės grupės 

pateiks rekomendacijas kolegialaus 

ryšio diegimo tobulinimui 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

sistemos 

tobulinimas: 

susitarimai dėl 

vertinimo kriterijų 

(kaupiamieji 

balai, namų 

darbai, 

Metodinė 

Taryba, 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

 2017 m. 

gegužė, 

rugsėjis. 

 Siekiama 

aiškumo 

mokiniams bei 

jų tėvams. 
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įsivertinimas) 

2.  Dalyvavimas  

kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminaruose 

mokinių pažangos 

ir pasiekimų 

fiksavimo, 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

klausimais 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

KPKC,  

„Šviesos“ 

mokymo 

centras 

2017 m. 

kovas 

400 EUR 

MK 

kvalifikac

ijos lėšų 

Stiprinama 

mokytojų ir 

klasių auklėtojų 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

fiksavimo, 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

kompetencija. 

3.  Metodinis 

pasitarimas „Tėvų 

(globėjų) 

informavimo apie 

vaikų sėkmę 

mokantis 

dažnumas ir 

kokybė“ 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos 

tėvų 

aktyvas 

2017 m. 

gegužė 

 Mokytojų 

metodinių 

grupių veiklos 

priemonės, 

klasių vadovų 

veiklos 

priemonės bus 

aptartos viešame 

pasitarime su 

tėvelių aktyvu. 

4.  Mokinių 

konsultavimas, 

speciali pagalba ir 

individualių planų 

sudarymas 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

administracija, 

spec. 

pedagogas, 

psichologas 

 Visus 

2017 m.  

Intelektua

liniai, 

MK lėšos 

konsultaci

joms 

apmokėti 

40 % mokinių 

lankys 

konsultacijas. 

Mokytojai 

nuolat koreguos 

individualius 

mokinių planus 

pagal pažangos 

fiksavimo lapus. 

5.  Standartizuotų 

testų (2 kl., 4 kl., 

6 kl., 8 kl.) 

rezultatų 

kokybinė analizė 

ir priemonės 

jiems gerinti 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

 2017 m. 

gegužė, 

rugsėjis 

Intelektua

liniai, 

kanceliari

nės 

išlaidos 

Įsivertinami 

atskirų dalykų 

rezultatai, 

skiriami tarpiniai 

standartizuotų 

testų 

patikrinimai, 

rezultatai 

aptariami su 

tėvais, mokiniais 

ir mokytojais. 

6.  Metodinis 

pasitarimas – 

diskusija 

kolegialaus ryšio 

„Kolega – 

kolegai“ diegimo 

pirmo etapo 

įgyvendinimas 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

 2017 m. 

kovo, 

balandži

o mėn. 

 Sudarytas 

pamokų 

stebėjimo 

planas, 

parengtos 

kolegialaus ryšio 

stebėjimo 

rekomendacijos 

 

 

 



22 

2 tikslas – Ugdymo proceso tobulinimas,  parengiant visuminio ugdymo koncepciją. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Visi dalykų mokytojai 

išklausę tikslinius 

seminarus 

bendradarbiaudami 

parengs integruotas 

visuminio ugdymo 

programas kiekvienai 

progimnazijos klasei 

50 % mokytojų integruos 

ugdymo turinį 

70 % mokytojų integruos ugdymo 

turinį 

Gerosios patirties sklaida Mokymosi bendradarbiaujant 

savaitės progimnazijoje 

organizavimas 

70 % progimnazijos mokinių 

dalyvaus mokymosi 

bendradarbiaujant savaitės 

pamokose 

Organizuojamos 

netradicinės, tarpdalykinę 

integraciją stiprinančios 

pamokos 

Per metus tokių pamokų 

inicijuota ir pravesta kiekvieno 

mokytojo – 10 % 

Per metus tokių pamokų inicijuota 

ir pravesta kiekvieno mokytojo – 25 

% 

Dalyvavimas projektinėje 

veikloje, integruojant 

kelis dalykus 

Į projektinę veiklą įtraukta 30 % 

mokytojų 

Projektinėje veikloje dalyvauja bent 

50 % 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Aptarti 

metodinėse 

grupėse susijusių 

dalykų 

programas, jų 

derinimas laiko, 

turinio, apimties 

atžvilgiu 

Dalykų 

metodinės 

grupės 

 2017 m. 

gegužė 
  

2.  Integruotų 

projektų 

aptarimas 

metodinėse 

grupėse  

Metodinė 

taryba 

   

2017 m. 

gegužė, 

gruodis 

  

3.  Projektinė savaitė 

– integruotos 

pamokos, 

projektai, 

renginiai 

Metodinė 

taryba 

 2017 m.  

 Kovas-

balandis, 

lapkritis 

Mokiniai ir 

dalykų 

mokytojai, 

MK lėšos 

Parinktos 

mokymosi 

motyvaciją 

skatinančios 

ir mokinių 

aktyvumą 

palaikančios 

ugdomosios 
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veiklos 

formos: 

edukacinės 

pamokos, 

projektinė 

veikla, 

netradicinė 

veikla, 

pamokos 

ekskursijos, 

pamokos ne 

mokyklos 

kabinetuose. 

Pristatomi 

mokinių 

asmeniniai ir 

grupiniai 

projektai 

4.  Projektas 

„Profesijos pagal 

mokomuosius 

dalykus“ 

Metodinė 

taryba 

 2017 m. 

kovas 

Mokiniai ir 

dalykų 

mokytojai 

Kiekvienas 

dalyko 

mokytojas 

kartu su 

mokiniais 

parengia po 

vieną aplanką 

apie savo 

dėstomo 

dalyko 

profesijas 

arba praveda 

mokinių 

karjeros 

švietimo 

atvirą 

pamoką 

5.  Organizuoti 

konferenciją (5 – 

8 kl.) „IKT 

naudojimas 

mokymosi 

procese“ 

Administracij

a 

Metodinė 

taryba 

 2017 m. 

lapkritis 

 Mokinių 

patirties 

sklaida ir 

darbų 

pavyzdžiai 

6.  Organizuoti 5-8 

kl. mokiniams 

išvykas ir 

susitikimus su 

įvairių profesijų 

atstovais 

Administracij

a, klasės 

auklėtojai 

Mokinių 

tėvai 

2017 m. 

kovas 

 

MK 

pažintinės ir 

Spec. lėšos  

100,- Eur 

Mokiniai 

geriau pažins 

profesijas 

7.  Kvalifikacijos 

renginių 

programa 

„Šiuolaikinės 

mokymo (-si) 

strategijos 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

KPKC, 

„Šviesos“ 

mokymo 

centras 

2017 m. 

sausis 

MK 

kvalifikacijo

s 

717 EUR 

 

Mokymai ir 

konsultacijos 

šiuolaikinių 

mokymo 

strategijų 

plėtrai, 
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visuminio 

ugdymo 

kontekste“ 

e.mokyklos ir 

kitų 

elektroninių 

bazių  

sukurtomis 

priemonių 

pristatymui, 

interaktyvių 

mokymo 

metodų 

taikymui 

8.  Organizuoti 7 – 8 

kl. mokiniams 

susitikimus su 

buvusiais 

mokiniais – 

esamais 

studentais 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

klasių 

auklėtojai 

Buvę 

mokiniai 

2017 m. 

balandis 

  

9.  Mokinių gabumų 

varžytuvės „Protų 

mūšis" 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai,  

Mokinių 

taryba 

 2017 m. 

gegužė 

Spec. lėšos  

50 ,- Eur 

 

10.  „Pamokų 

stebėsena: 

„Tarpdalykinė 

integracija“, 

„Mokomosios 

medžiagos 

aktualizavimas" 

Administracij

a, metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 2017 

metai 

  

 

3 tikslas – Mokymo bazės atnaujinimas ir aplinkų pritaikymas visuminio ugdymo procesui ir 

saugiam mokymuisi. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bus atnaujinamos 

aplinkos, 

pritaikytos 

visuminiam 

mokymuisi 

 Pradėtas įgyvendinti lauko klasės 

projektas (mokyklos kieme); 

 

 poilsio zonų išplėtimas ir 

aprūpinimas leis mokiniams 

socialiai bendrauti, rengtis 

projektinėms užduotims, gilinti 

žinias dalykų temose; 

 Mokyklos muziejaus perkėlimas į 

viešas erdves III a. hole; 

 

 

 

 Parengti projektiniai pasiūlymai 

erdvių modernizavimui ir 

pritaikymui kūrybiškumo 

 Įgyvendintas klasės projektas 

(mokyklos kieme) ir pradedamas 

įrengti mokyklos sodas;  

 poilsio zonos pritaikymas 

projektinei veiklai III aukšto 

istorijos hole, kitos erdvės 

pritaikytos aktyviam poilsiui ir 

grupinei veiklai, įdiegtas „Wi-Fi“ 

leis mokiniams socialiai bendrauti, 

rengtis projektinėms užduotims, 

gilinti žinias dalykų temose; 

 Atnaujinta „Mokyklos muziejaus 

ekspozicija“ istorijos kabinete ir III 

aukšto hole; 

 Parengti projektiniai pasiūlymai ir 

paraiška teigiamai įvertinti SMM 
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ugdymui; mokyklų modernizavimo projektų 

konkurse, numatytas finansavimas 

iš ES. 

Atnaujintos ir 

pagerintos sąlygos 

mokytojų darbui ir 

bendradarbiavimui 

bei mokinių 

visuminiam ir 

saugiam 

laisvalaikiui 

 

Sanitarinių mazgų remontas  

pradinio ugdymo korpuse pagerins 

mokinių asmeninių poreikių 

tenkinimą, vyresniųjų klasių mokinių 

sanitariniai mazgai bus pagerinti 

pagal įstaigos turimas lėšas 

Sanitarinių mazgų remontas  pradinio 

ugdymo korpuse pagerins mokinių 

asmeninių poreikių tenkinimą išspręs 

socialines psichologines problemas 

80 % mokytojų darbo vietos bus 

aprūpintos šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis 

100 % mokytojų darbo vietos bus 

aprūpintos šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis 

Aktų salės scenos atnaujinimas 

mokinių ir mokytojų kūrybiškumui 

atviroms veikloms organizuoti 

Aktų salės scenos ir pačios salės 

atnaujinimas mokinių ir mokytojų 

kūrybiškumui atviroms veikloms 

organizuoti 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Integruotos 

edukacinės 

veiklos 

netradicinėje 

aplinkoje 

pagal UP 

suderintą 

programą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

VDU 

botanikos 

sodas, 

Aviacijos 

muziejus, 

miesto 

muziejai, 

aukštosios 

mokyklos 

2017 m. 

visus 

metus 

Intelektualin

iai 

Mokytojai ves 

10 % pamokų 

netradicinėse 

erdvėse 

2. IT ir 

šiuolaikinių 

priemonių 

projektas 

„Šiuolaikinės 

mokymosi 

aplinkos“   

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Microsoft, 

Omnitel ir 

TAMO ir 

TEO 

partneriai  

2016 -

2017 

m.m. 

MK 

mokymosi 

priemonės, 

SB spec. 

lėšos ir 

paramos 

lėšos 

5000 EUR 

Papildoma 

išmanioji  

klasė 

šiuolaikiškam 

ir 

interaktyviam 

bei 

integruotam 

mokymosi 

procesui 

3. Mokyklos 

modernizavim

o ir kūrybinių 

erdvių 

sukūrimo 

projektas 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

mokyklos taryba, 

ŠAC ir 

VDA 

2017 m. SB 2500 

EUR 

2016 m. 

biudžeto 

lėšos 

Parengti 

projektiniai 

pasiūlymai 

atitiks ŠMM 

priemonių 

aprašą 

4. Mokomųjų Direktorius,  2017 m. MK  Atnaujinti ir 
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kabinetų 

aprūpinimo 

planas 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

metodinė taryba, 

mokyklos taryba 

mokymo 

priemonių ir 

SB remonto 

lėšos 

aprūpinti 3 

mokomieji 

kabinetai 

pagal mokyklų 

aprūpinimo 

standartus 

5. Lauko klasės 

ir sodo 

projektas 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, gamtos 

mokslų metodinė 

grupė 

VDU 

Botanikos 

sodas, 

Tėvelių 

aktyvas 

2016 – 

2017 m. 

m. 

Paramos ir 

SB 

spec. lėšos 

2000 EUR 

Mokyklos 

erdvių 

pritaikymas 

visuminiam 

mokymuisi 

6. Mokinių 

poilsio zonos 

III aukšto hole 

įrengimas 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Mokyklos 

taryba, 

mokinių 

taryba 

2017 m. 

vasaris – 

gruodis 

Paramos ir 

SB 

spec. lėšos 

3000 EUR 

Poilsio zonos 

įrengimas III 

aukšto holo 

erdvėje 

7. „Mokyklos 

muziejaus 

ekspozicija“ 

istorijos 

kabinete ir III 

aukšto hole 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

istorijos 

mokytojai 

Aviacijos 

muziejus, 

LR KOP 

2016 – 

2017 

m.m. 

Paramos ir 

SB spec. 

lėšos 1500 

EUR 

Sukauptos 

ekspozicijos 

perkėlimas į 

renovuotą 

istorijos 

kabinetą ir 

holą 

8. Aktų salės 

atnaujinimas 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 2017 m. Paramos ir 

SB spec. 

lėšos 

 

 

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. 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

Mokytojų Tarybai 

 

Vaizdinis pranešimas. 

Strategijos ir metinio veiklos plano 

gairės. 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Vadovo veiklos ataskaita. 2017 m. balandžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

Mokyklos tarybai  

 

Žodinis/vaizdinis pranešimas.  

„Dėl ugdymo proceso organizavimo“ 

2017 m. birželio mėn. 
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ugdymui Mokytojų tarybai: 

 

Vaizdinis/žodinis pranešimai. 

„Dėl metinių veiklos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo pagal 

kuruojamas veiklos sritis“. 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

 

Ataskaita. 

Mokymosi pasiekimų analizė. 

2017 m. sausio, 

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktoriui: 

 

Ataskaitos. 

„Dėl energetinio audito“. 

„Dėl įstaigos valdomo pastato ir 

patalpų fizinės būklės“. 

Ilgalaikio turto remonto programa. 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

2017 m. spalio mėn. 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

 

Informacija raštu pagal iš anksto 

susitartą ir suderintą informacijos 

pateikimo formą. Grupių veiklos 

ataskaitos. 

2017 m. birželio mėn. 

Metodinei tarybai 

 

Vaizdinis pranešimas. 

Siūlymai UP rengimui, metiniui 

veiklos planui. 

2017 m. gegužės mėn. 

Neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Renginiai ir vaizdinės priemonės, 

programų įsivertinimo, būrelių 

veiklos ataskaitos. 

2017 m. sausio,  

gegužės mėn.  

Klasių auklėtojai Direktoriaus 

pavaduotojoms 

ugdymui  

 

Informacija raštu. Pateikiama veiklos 

programose, socialiniuose pasuose. 

Ataskaita. 

„Dėl klasių veiklos planų 

įgyvendinimo“. 

2017 m. rugsėjo mėn. 

Buhalterė Direktoriui,  

administracijos 

posėdžiuose 

Ataskaitos.  

„Dėl lėšų panaudojimo“. 

2017 m. balandžio, 

liepos, spalio ir 

gruodžio mėn. 

Logopedė  Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui  

Informacija raštu 

Mokinių poreikių analizė. 

Savianalizė. 

2017 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

Psichologė Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui  

Savianalizė. 2017 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui  

Pranešimas. Prevencinio darbo 

organizavimo rezultatai. programų 

įgyvendinimas. 

Savianalizė. 

2017 m. birželio ir 

gruodžio mėn. 

Specialioji 

pedagogė 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui 

Informacija raštu. 

Mokinių poreikių analizė, 

rekomendacijos pagalbos mokiniui 

teikimo klausimais. 

Savianalizė. 

2017 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

VGK Mokytojų tarybai  

 

Ataskaita. 

Komisijos veikla. 

2017 m. birželio mėn. 

Įsivertinimo 

grupė 

Mokyklos tarybai, 

Mokytojų tarybai  

 

Informacija raštu, vaizdinis 

pranešimas 

Tyrimų rezultatai, išvados. 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

Bibliotekos 

vedėja 

Direktoriui , 

administracijos 

posėdžiuose 

Ataskaitos raštu. 

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis analizė. 

2017 m. sausio, 

birželio mėn. 

Kiekvienas 

mokytojas 

Metodinėse 

grupėse, 

kuruojantiems 

vadovams 

Ataskaitos, savianalizės. 2017 m. birželio, 

gruodžio mėn. 
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Mokyklos taryba Bendruomenei  

visuotiniame 

susirinkime. 

Vaizdinis pranešimas 

„Dėl veiklos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo“  

2017 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, 2017 m. gruodžio mėnesį bei atliekant 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 

Veiklos planą  parengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu 

Nr. V-101. 

 

direktorius                                   _________________                                         Lina Viršilienė 

(Plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)    

 

direktoriaus pavad. ugdymui      _________________                                        Aušra Glebauskienė 
(Plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                                
 

direktoriaus pavad. ugdymui       ______________                                               Daiva Ruzgienė                                         
(Plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                                
 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   _________________                           Rimantas Vilkas               
(Plano rengėjo pareigos)                              (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)       

 

Vyr. buhalterė                                             _________________                           Karolina Miškinytė             
(Plano rengėjo pareigos)                              (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)       

_______________                  _________________                                         _______________ 

(Plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                                
                          
 

                             

 

PRITARTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

tarybos 2016 m. gruodžio  d. 

Posėdžio protokolu Nr.   

 


