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KAUNO MILIKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Kauno Milikonių vidurinės mokyklos strategijos planas (toliau – strategija) – tai dokumentas, atspindintis mokyklos viziją,  nusakantis mokyklos 

strateginius tikslus ir uždavinius, apibrėžiantis prioritetus ir priemones uždaviniams pasiekti bei numatantis finansavimo šaltinius.  

2. Strategija parengta siekiant sutelkti mokyklos bendruomenės pastangas įstaigos pokyčiams, kurie būtini atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės, miesto, 

šalies visuomenės lūkesčius, švietimo politikos ir praktikos tendencijas, mokyklos, Kauno miesto ir šalies švietimo veiklos rezultatus. 

3. Strategiją rengiant vadovautasi Lietuvos respublikos švietimo įstatymo (Žin., 2011 Nr. 38-1804 su pakeitimais), 54 straipsnio 2 dalimi ir Strateginio 

planavimo metodika  (Žin., 2011, Nr. 50-2444 su pakeitimais), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A-

3012 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų metinių veiklos planų rengimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Strategijos turinį lėmė: 

4.1. Ilgalaikė švietimo 2013-2022 metų strategija (Žin., 2013-12-30, Nr. 140-7095); 

4.2. Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (Žin., 2012-Nr.61-3050) keliami uždaviniai švietimui; 

4.3. Geros mokyklos koncepcija (2013),  Atnaujinti  mokyklos veiklos įsivertinimo rodikliai (2015); 

4.4. Kauno miesto savivaldybės 2016-2022 metų strateginis plėtros planas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-

127; 

4.5. Kauno miesto savivaldybės  2015-2017 metų strateginis veiklos planas (Kauno miesto savivaldybės tarybos2014 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-

706); 

4.6. Mokyklos veiklos rezultatai, materialieji ir nematerialieji ištekliai; 
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4.7. Bendruomenės narių išsakyti lūkesčiai ir įžvalgos.  

5. Strateginį planą rengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2015 m. spalio12 d. įsakymu Nr. V-226, kuri įtraukė mokyklos bendruomenės narius 

mokyklos vizijos, misijos, strateginių tikslų, uždavinių ir priemonių pasirinkimui ir situacijos analizei atlikti. 

6. Strateginio plano įgyvendinimui  bus telkiama mokyklos bendruomenė bei socialiniai partneriai, pritraukiami reikiami resursai. 

7. Pagrindiniai parengtos strategijos prioritetai – bendruomenės narių partnerystės, mokinių asmeninė ūgtis per kūrybišką tyrimais grįstą mokymąsi, 

pamokos ir neformaliojo švietimo vadyba, edukacinių aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas, mokyklos kaip organizacijos pažanga, gebėjimas sėkmingai 

konkuruoti švietimo paslaugų rinkoje. 

8. Įgyvendinus mokyklos strateginį planą tikimasi, kad mokykla taps atviresnė partnerystėms, kolegialiai pagalbai, lyderystei, pažangos siekiams;gerės 

mokinių asmeninė branda irmokyklos pasiekimai, bus sėkmingiau plėtojamos mokinių patirtys per kūrybiškumą ir tyrinėjimais grįstą mokymąsi; išaugs 

ugdymo ir mokymosi kokybė;tobulės bendruomenės narių kompetencijos, reikalingos sėkmingai asmeninei ir organizacijos veiklai. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Kauno Milikonių vidurinė mokykla  įsteigta 1990 m. Įstaigos steigėjas – Kauno miesto savivaldybė. Mokykla yra Šilainių seniūnijoje. Šiuo metu mokykla 

įgyvendina priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.  

Nuo 2015 metų rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Įstaigoje  ugdoma 667 mokiniai, iš jų specialiųjų poreikių mokinių – 82. 

Sudaryti 28  klasių komplektai. Mokinių skaičius 2015 m. nepakito, nors išleista paskutinė abiturientų laida ir ženkliai sumažėjęs pagrindinį išsilavinimą įgijusių 

mokinių skaičius. 2015 m. mokyklą baigė 66 abiturientai (2014 m. – 68), pagrindinį išsilavinimą įgijo –27 mokiniai (2014 m. – 36). Pastaruosius trejus metus 

mokykloje daugėja 1-ų klasių mokinių: 2015 m. – 109, 2014 m. – 82,  2013 m. – 73. Vis daugiau atvyksta naujų mokinių į 2-7 klases, grįžta mokytis iš užsienio. 

2015 m. suformuota priešmokyklinio ugdymo grupė.  

Nors didėja mokinių migracija į kitas mokyklas, įstaiga pagal mokinių skaičių išlieka viena didžiausių mokyklų tarp Kauno pagrindinių ir progimnazijų. 

Dėl mokyklos reorganizacijos,  miesto tarybos sprendimų, Šilainių ilgųjų mokyklų konkurencijos 2015 m. išvyko 55 mokiniai,  2014 m. – 75 mokiniai, 2013 m. 

– 65 mokiniai. 

Mokyklos ugdytiniai aktyviai ir sėkmingai dalyvauja miesto, šalies bei tarptautiniuose renginiuose. Mokykla išsiskiria tarptautinių filosofijos olimpiadų, 

šalies dalykinių olimpiadų (filosofijos, lietuvių ir anglų kalbų, biologijos), sporto pasiekimais. Kauno mieste yra žinoma ir mokinių pasiekimais matematikos, 

fizikos, geografijos, dailės, technologijų, chemijos, informacinių technologijų srityse. Mokiniai sėkmingai laiko ir  brandos egzaminus: pagal valstybinių 

egzaminų reitingus mokykla kasmet patenka į dvidešimtuką Kauno mieste (10-18 vietos), mažesnis neišlaikiusiųjų egzaminų vidurkis už šalies, miesto 

rodiklius. Aukšti 4 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai: ugdytinių pasiekimai yra aukštesni,ypač 2014 m., už šalies, didmiesčių mokinių 

pasiekimus, viršija Kauno miesto vidurkį.  

Mokyklos pedagogai išsiskiria aukšta kvalifikacija ir aktyvia metodine veikla mieste.  Mokykloje dirba 64 mokytojai:2 ekspertai, 41 mokytojas 

metodininkas, 18vyresniųjų  mokytojų, 2 mokytojai. Atestuoti mokyklos vadovai: direktorius yra įgijęs I vadybinę kategoriją, pavaduotojos – II ir III. 12 

mokyklos pedagogų aktyviai dalyvauja Kauno miesto metodinėje veikloje. Pedagogai dalinasi patirtimi konferencijose, veda autorinius seminarus, kai kurie yra 

leidinių bendraautoriai. 

2013-2015 m. veiklos programų  tikslai ir uždaviniai buvo nukreipti į mokyklos bendruomenės stiprinimą, tėvų  į(si)traukimą į mokyklos veiklas, ryšių 

su socialiniais partneriais plėtojimą, mokyklos įvaizdžio gerinimą, mokinių pasiekimų gerinimą 4, 8 ir 12 klasėse. Didėja mokyklos ir mokinių bei tėvų ir 
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socialinių partnerių į(si)traukimas į mokyklos veiklas. Tėvams pasiūlytos naujos partnerysčių formos, organizuojama daugiau atviros veiklos mokyklos 

bendruomenei, su socialiniais partneriais. Tėvai vis aktyviau padeda keisti mokyklą, įsitraukdami į pamokas, karjeros ugdymą, saviugdos, tėvų  klubus, 

mokyklos renginius. Efektyvus tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus ir pažangą nuo 2013 m. vyksta per elektroninį dienyną: 3-4 lygiu šią mokyklos veiklos 

sritį vertina daugiau kaip 96 % tėvų. Nuo 2015-2016 mokslo metų pradžios sukurtas mokyklos socialinis tinklas, kur mokykla su mokiniais ir tėvais gali 

bendrauti ir bendradarbiauti per debesų kompiuteriją. Mokykla vis  aktyviau įsijungia į projektinę veiklą: kasmet dalyvauja1-2 tarptautiniuose Comenius, 

eTwinning projektuose, 2-4 šalies projektuose, aktyviai dalyvauja miesto projektuose.   

Ugdymo ir mokymosi srityje prioritetinės kryptys – pamokos ir popamokinės veiklos vadyba, mokymasis netradicinėse aplinkose, pagalba mokiniui, 

vertinimas.Mokytojai sėkmingiau diferencijavo užduotis pagal mokinių gebėjimus ir poreikius, taikė ugdomąjį vertinimą, organizavo mokinių veiklą grupėse. 

Dalis mokytojų sėkmingai taikė aktyviuosius ugdymo metodus, dažniau pamokose naudojo IKT, integravo dalykus, programas, vedė pamokas netradicinėse 

aplinkose, į ugdymą(si) vis dažniau įraukė tėvus, partnerius. Mokykla skyrė didesnį dėmesį kūrybingumo ugdymui, praktiniam, tiriamajam mokymuisi, ypač 

2012-2014 m. dalyvaudama Kūrybinių partnerysčių projektuose „Tyrinėjančios mokyklos“, „Pokyčių mokykla“. Didesnis dėmesys skiriamas mokytojų, 

pagalbos specialistų kolegialiam bendradarbiavimui. Vis dažniau pedagogai ir administracija komandose sprendžia klasių, individualias mokinių problemas, 

ieško efektyvesnių sprendimų, inicijuoja ir įgyvendina pokyčius. Atviresnė gerosios patirties sklaida: mokytojai organizuoja atviras, integruotas  veiklas 

bendruomenei, mokosi vieni iš kitų, dalinasi patirtimi su Kauno ir šalies pedagogais.  

Mokyklos stipriausia sritis pagal mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenis – ugdymo(si) aplinkos, strateginis valdymas. Mokykla išsiskiria 

sėkmingu personalo  ir materialinių išteklių valdymu. Aukščiausiai vertinami šios srities pagalbiniai rodikliai – personalo komplektavimas, lėšų ir turto vadyba, 

patalpų panaudojimas. 2010-2012 m.atlikta mokyklos renovacija: apšiltintas pastatas, pakeista vandens, šildymo, elektros sistemos, 2015 m.  įrengta ventiliacija 

mokyklos valgykloje, aktų ir sporto salėse. Po renovacijos išdažyti visi mokyklos koridoriai, sutvarkyta išorės aplinka. Pagal mokyklos modernizavimo, karjeros 

ugdymo, elektroninio dienyno įdiegimo projektus, partnerystes su verslo atstovais  ir mokyklos pritrauktas lėšas  atnaujinti, modernizuoti mokyklos kabinetai, 

biblioteka, aprūpinti šiuolaikinėmis technologijomis bei  išplėtota elektroninių paslaugų sistema.Mokyklos aplinkos jaukios, suremontuotos, daugumoje patalpų 

nauji baldai.  Skiriamas dėmesys edukacinių aplinkų kūrimui pagal bendruomenės poreikius:kuriamos erdvės aktyviam ir pasyviam mokinių ir mokytojų 

poilsiui, atviros erdvės mokymuisi, mokinių darbų eksponavimui.Mokykla ypač išsiskiria šiuolaikinėmis IKT priemonėmis ir įranga. Visa mokykla 

kompiuterizuota, mokytojai aprūpinti nešiojamais arba stacionariais kompiuteriais, mokykloje yra 2 planšečių klasės, 2 informacinių technologijų kabinetai, 

moderni biblioteka su Infocentru (16 kompiuterių). Apie 75 % kabinetų yra interaktyvios lentos arba projektoriai, plačiai naudojamos skaitmeninės mokymosi 

priemonės. Mokymo(si) priemonės nuolat atnaujinamos pagal mokytojų ir mokinių poreikius iš MK ir mokyklos pritrauktų lėšų.  

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai veiksniai 

Politiniai, 

teisiniai 

Atsižvelgus į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus, Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 3030“, būtina ugdyti atvirumo, 

kūrybingumo ir atsakomybės visuomenės, valdymo srityse; užtikrinti, kad pagrindinį įsilavinimą neįgijusių mokinių dalis nebūtų didesnė 

nei 5%.  

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija ragina sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones nuolat kryptingai lavintis 

siekiant asmeninės ir šalies sėkmės, padėti paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir 
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solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Siekiant šio strateginio tikslo svarbu siekti pedagoginių bendruomenių ir kiekvieno 

iš pedagogų būti reflektuojančiais, tobulėjančiais ir rezultatyviai dirbančiais profesionalais, įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą 

švietimo kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Kartu būtina maksimaliai plėtoti mokinių 

patirtis, suteikiant mokiniams galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti specialiuosius poreikius pamokose ir 

neformaliajame ugdyme, padėti atpažįstant save ir renkantis tolimesnį mokymąsi. 

Atnaujintas Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginis planas atliepia valstybės dokumentus: kurti darnią ir veržlią visuomenę, 

sudarančią galimybes kiekvienam asmeniui ugdytis vertybines orientacijas, lavinančias kompetencijas; užtikrinančias formalųjį ir 

neformalųjį mokinių ugdymą, padedančią gerinti švietimo paslaugas, didinančią ugdymo ir mokymosi kokybę, švietimo įstaigų veiklos 

kokybę.  

Mokyklos veiklą reglamentuoja ir Švietimo įstatymas, Kauno miesto savivaldybės tarybos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metų bendrasis planas, ko pasekoje mokykla 2015 m. reorganizuota iš vidurinės į pagrindinę. 

Nepalankius mokyklos mokinių skaičiaus pokyčius sąlygojo Kauno miesto savivaldybės sprendimai  dėl J. Pauliaus II gimnazijos tapimo 

nevalstybine ir Grušo meno gimnazijos tapimo ilgąją gimnazija. Dėl šio savivaldybės sprendimo stebima didesnė mokinių migracija iš 5-8 

klasių. Mokyklos situacija gali ženkliai kisti, jei savivaldybė leis Kauno Santaros gimnazijai formuoti 5 klases.  

Kitų ES paramos projektų įgyvendinimas mieste (Žalgirio arenos), savivaldybės sprendimai  sutrukdė mokyklai realizuoti 2013-2015 m. 

dengto futbolo maniežo statybos projektą. 

Ekonominiai  Šalies BVP dėl pablogėjusios išorės aplinkos įtakos auga nepakankamai. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didėja tik mažesnes 

pajamas turintiems darbuotojams, dažnai tik mokyklos nepedagoginiam personalui. Išlieka didelis nedarbingumo lygis, dalis gyventojų 

nenoriai dirba mažai kvalifikuotą darbą, bet noriai naudojasi socialinės paramos sistema.  

Mokyklos, kaip ir kitų švietimo įstaigų, finansavimą mažina šalies ekonominė situacija, mažėjantis mokinių skaičius. Lietuvos vyriausybė 

tik nežymiai padidino  švietimo finansavimą: neženkliai didėjo MK ir lėšos skiriamos švietimui.  

Dėl finansinių priežasčių Kauno mokyklose siūlomas siauresnis ugdymo turinys, vidurinio ugdymo programoje ne visada užtikrinamas 

ugdymo programų pasirinkimas, sumažintos neformaliojo ugdymo, valandų, skiriamų mokinių poreikiams, papildomiems darbams 

apimtys. pedagogų kvalifikacijai. Dėl priimtų vyriausybės sprendimų didėjo lėšos, kurias paima Kauno miesto savivaldybė iš MK: nuo 5 

iki 6%.  

Nepakankamas finansavimas daugumoje šalies ir miesto mokyklų didina įsiskolinimus už paslaugas. Dėl nepakankamo mokinių skaičiaus 

klasėse, aukštos pedagogų kvalifikacijos, turimo stažo papildomos lėšos mokyklose skiriamos pedagogų darbo užmokesčiui  ir socialinio 

draudimo įmokoms. Mokyklos biudžeto ir mokinių skaičiaus mažėjimas lemia mokytojų darbo krūvio ir kartu pajamų mažėjimą bei didesnį 

išmokų atleidžiamiems darbuotojams poreikį, kas dar labiau didina mokyklų įsiskolinimus. 

Nedarbo augimas Lietuvoje ir Kauno mieste sumažino mokyklos iš tėvų ir kitų rėmėjų gaunamas 2% GPM lėšas, kartu ir galimybę atlikti 

daugiau mokyklos aplinkų atnaujinimo darbų. Nors švietimo įstaigoms skiriamos savivaldybės lėšos sudaro daugiau kaip 50,6 proc. viso 

savivaldybės biudžeto, tačiau skiriamų lėšų nepakanka švietimo įstaigų funkcionavimui užtikrinti, nes švietimo įstaigų išlaikymui ir 

priežiūrai skiriama mažiau nei 80 proc. šių lėšų poreikio. Todėl didėja mokyklų kreditoriniai įsiskolinimai (šildymo, elektros ir kt.).  

Viešosios švietimo išlaidos augo ES paramos sąskaita. Panaudojant Valstybės investicijų programos lėšas šalyje ir Kaune įgyvendinti 

mokyklų pastatų rekonstrukcijos investiciniai projektai. Dalis mokyklų atnaujintos, panaudojant ES paramos, valstybės tikslines dotacijas ir 

savivaldybės lėšas. Mokyklų aprūpinimo standartams įvertinimas rodo, kad  mokyklų pastatų, kabinetų būklė yra patenkinama, todėl jiems 
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sutvarkyti reikalingos didžiulės investicijos. 

Socialiniai  Lietuvoje ir Kauno mieste dėl demografijos pokyčių, migracijos mažėja gyventojų, kartu ir darbingo amžiaus žmonių. Mokinių skaičiaus 

mažėjimas pastaruoju metu Lietuvoje ir Kaune stabilizavosi. Nežymiai daugėja vaikų, lankančių ikimokyklines ir priešmokyklines grupes, 

skaičius. Pastaruosius dvejus metus mieste stebimas ateinančių į pirmas klases mokinių skaičiaus augimas, ypač Šilainių mikrorajone. 

Tačiau toliau ženkliai mažėja mokinių 15-19 metų amžiaus grupėje, kas pastebima gimnazijose, ypač kai kuriuose Kauno miesto rajonuose. 

Aukštas nedarbo lygis išlaiko socialinių paslaugų gavėjų skaičių šalyje ir mieste. Neženkliai mažėja socialinių pašalpų gavėjų skaičius ir 

išlaidos šiai žmonių grupei, nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius. Kai kurioms šeimoms, ypač socialiai remtinoms, aktualu 

gauti kokybiškas ir nebrangias neformaliojo ugdymo paslaugas.Daugėja specialiųjų poreikių mokinių, kuriems reikalinga specialistų, 

mokytojų padėjėjų pagalba. Dėl emigracijos, nedarbo stebimas socialinės rizikos šeimų skaičiaus augimas.  

Mažėjantis mokinių skaičius sąlygoja ir mokytojų skaičiaus mažėjimą ir pedagoginio bei vadybinio personalo senėjimą: mokyklų 

pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis mieste yra 51 metai.Kasmet mokytojų skaičius mieste sumažėja daugiau nei 100 darbuotojų. Dėl 

darbo vietų trūkumo, nepakankamo darbo krūvio, egzistuojančios apmokėjimo už darbą sistemos į mokyklas ateina mažai jaunų specialistų 

ir vyrų: kasmet jaunų pedagogų sumažėja apie 1%. 

Viešoje erdvėje vyraujančios vertybinės nuostatos nėra palankios: nepakanka atvirumo ir tolerancijos kitaip mąstantiems, pagarbos 

kuriančiam asmeniui. Visuomenės informavimo priemonėse vyrauja negatyvizmas. Visuomenėje, kaip svarbiausios vertybės, išskiriamos 

žmogaus teisės, pagarba privačiam žmogaus gyvenimui, daug mažiau reikšmės teikiama tolerancijai, solidarumui ir savirealizacijai.  

Mažos šeimų pajamos sąlygoja, kad šeimose nepakankamai skiriama lėšų sveikos gyvensenos ugdymui ir kultūrai. Šeimose, auginančiose 

vaikus, daugiau nei trečdalis  išlaidų skiriama maistui, o švietimui, poilsiui ir kultūrai skiriama tik  iki 6% visų šeimos vartojimo pajamų, 

švietimui – iki 1%. Daug visuomenės narių nedalyvauja jokioje su kultūra susijusioje veikloje, pasyviai įsitraukia į bendruomenių,  

visuomenių organizacijų veiklą, ypač neaktyvus jaunimas. Nepakankami ryšiai su emigrantais ir išeivija.  

Šeimos aplinkos problemos susijusios su tėvų užimtumo didėjimu, kartų solidarumo mažėjimu, žema tarpusavio santykių kultūra, kurią rodo 

gausėjantys šeimų konfliktai. Šalyje daugėja ir socialinės atskirties žmonių. 
Technologijos Spartus informacinių technologijų vystymasis skatina naujų technologijų, modernios informacijos sistemos diegimą, daugėja vartotojų, 

kurie naudojasi elektroninėmis paslaugomis, tačiau mokyklų galimybes riboja nepakankami mokyklų materialiniai ištekliai, dalies 

mokytojų IKT kompetencijos. Fizinė mokyklų aplinka sudaro nepakankamai  galimybių asmens kūrybingumui ugdyti. Dalyje mokyklų 

trūksta modernių gamtamokslinių laboratorijų, nepakanka vaizdo technikos ir mokymui skirtos kompiuterinės programinės įrangos.  

Dėl sėkmingo mokyklų dalyvavimo mokyklų modernizavimo, karjeros ugdymo, elektroninio dienyno diegimo projektuose,verslo partnerių 

iniciatyvų gerėja mokyklų aprūpinimas IKT priemonėmis, daugėja skaitmeninių mokymo ir mokymosi šaltinių. Įgyvendinti ES mokyklų 

tobulinimo ir ŠMM, projektai sudarė galimybę mokykloms atnaujinti materialiuosius išteklius šiuolaikinėmis technologijomis, mokymo 

priemonėmis ir įranga: kai kuriose  mokyklose modernizuotos bibliotekos, mokytojų darbo vietos, įsigyta nemažai IKT priemonių, 

patobulinta technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra.  

Mokyklos iš MK lėšų gali apsirūpinti bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti būtinomis mokymo įranga ir priemonėmis. Dauguma 

įstaigų turi plačiajuostį, belaidį internetą, naudojasi elektroniniu dienynu, interaktyviomis lentomis, projektoriais, yra įsirengę ne vieną 

kompiuterių ar planšečių klasę,naudojasi ir kuria skaitmenines ugdymo(-si) priemones, dalis įstaigų dalyvauja  STEAM  projektuose.  

Edukaciniai 

(centriniai/ 

Lietuvai būdingas aukštas visuomenės vidurinio išsilavinimo (pirmi ES) lygis: šalis patenka į dešimtuką pagal jaunimo įgytą aukštąjį 

išsilavinimą. Atsiliekama pagal įtraukties į ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, suaugusiųjų švietimą, turima socialinės atskirties rizikos 
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vietiniai) grupių, ypač jaunimo, kurie sunkiai integruojasi į darbo rinką.   

Mokyklose nepakankamai dėmesio skiriama mokinių asmenybės ugdymui, saviraiškai ir kūrybingumo ugdymui. Per mažai dėmesio 

skiriama kritinio mąstymo gebėjimams stiprinti, nepakankamai skatinama kurti ir įgyvendinti idėjas.  

Nors santykinai geri Lietuvos vaikų pradinio ugdymosi pasiekimai, tačiau pagrindinio ugdymo pakopoje jie yra žemesni nei ES vidurkis 

(skaitymo gebėjimų, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo). Problema – mažas aukščiausią pasiekimų lygį pasiekiančių asmenų 

skaičius. Tai rodo, kad per mažai dėmesio mokyklose skiriama mokymo(-si) individualizavimui.  

Siekiant tenkinti Kauno savivaldybės gyventojų poreikius, didinamas ikimokyklinio ugdymo programos prieinamumas, ikimokyklinių 

įstaigų vietų skaičius, kas aktualiausia šiuo metu miestui, ypač Šilainių seniūnijai. Kelios Kauno mokyklos tapo daugiafunkciniais centrais,  

kur steigiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, steigiami  privatūs darželiai. Priešmokyklinio ugdymo įsteigtos  ir dalyje 

bendrojo lavinimo mokyklų. 

Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo mieste dalis mokyklų prijungiamos ar uždaromos, tariamasi su mokyklų bendruomenėmis dėl 

reorganizacijos. Stebima privačių mokyklų, ypač katalikiškų, skaičiaus augimo tendencija. Tėvams išlieka patrauklus ilgosios gimnazijos 

modelis, tad didėja mokinių skaičius šiose mokyklose. Šiuo metu vėl vyksta derinimai dėl  miesto mokyklos tinklo pertvarkos pakeitimų. 

Neformaliojo švietimo veikla užimtų mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose mažėja dėl neformaliajam švietimui skiriamų valandų 

sumažėjusių apimčių, sąlygotų valstybės taupymo programos švietimui ir mokinių skaičiaus mažėjimo. Kartu stebimos ir būrelių pasiūlos ir 

mokinių saviraiškos galimybių mažėjimo tendencijos. 

Dėl demografinių pokyčių, mokyklų tinklo pertvarkos mieste kinta pedagogų skaičius: per 5 metus sumažėjo 19% mokytojų. Auga 

mokytojų ir vadovų kvalifikacijos koeficientas, mažėja neatestuotų mokytojų ir vadovų dalis.  

Pastaruosius trejus metus mieste mažiau mokinių, gavusių vidurinio išsilavinimo pažymėjimus, tęsiančių mokslą aukštosiose mokyklose. 

Miesto mokiniai sėkmingai laiko valstybinius egzaminus: daugumos egzaminų vidurkis viršija šalies rezultatus, daugiausiai šimtukų 

gaunama iš anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, geriausiai miesto abiturientai laiko anglų, vokiečių, lietuvių kalbos, 

matematikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, fizikos brandos egzaminus. Miesto 4 ir 8 klasių mokiniai antrus metus 

sėkmingai dalyvauja ST pasiekimų vertinime. Miesto mokinių dalykų vidurkiai viršija šalies vidurkį, daugumoje dalykų – didmiesčių 

pasiekimus.  

Paliktų kartoti kursą mokinių skaičius Kaune svyruoja ir viršija Lietuvos vidurkį, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos mokinių skaičių.  Tinkamas 

ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas sudaro prielaidas sumažinti mokinių, paliktų kartoti kursą, skaičių, tačiau esant laisvoms 

vietoms klasėse ir mažam mokinių skaičiui mokykloje, dėl mokos fondo stokos mažinamas valandų, skirtų mokinių mokymosi poreikiams, 

pagalbai teikti, skaičius. 

 

2. Vidinių išteklių analizė: 

 Vidiniai veiksniai 

Mokyklos 

kultūra/ 

Etosas 

Mokyklos etosas vertinamas aukštai: pagalbinių rodiklių vidurkiai – 3,1-3,6.  Mokykla išsiskiria aplinkos jaukumu (3,6),  mokyklos 

atvirumu, ir svetingumu (3,5), darbo tvarka ir taisyklėmis (3,4), tradicijomis ir ritualais (3,3), mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiu 

(3,3).  

Tėvai palankiai vertina mokyklos etosą: santykius, svetingumą ir atvirumą,  administracijos ir mokytojų bendravimą, pagarbų elgesį su 

mokiniais ir tėvais; bendravimui su tėvais, mokiniais skiriamą laiką, gebėjimus išklausyti, greitai reaguoti ir laiku spręsti problemas, žodinės 
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ir rašytinės komunikacijos gebėjimus, teisingumą ir bešališkumą; teisingą administracijos ir daugumos mokytojų požiūrį į tėvus, mokinius.  

Dauguma mokyklos tėvų ir mokinių būdingas aukštas tapatumo jausmas ir pasitenkinimo mokykla lygis: mokiniai (86%) ir tėvai (93%) 

patenkinti, kad mokosi šioje mokykloje; mokyklą vertina kaip gerą, žinomą, sėkmingą dauguma tėvų ir mokinių; mokytojais kaip 

specialistais (93%); vaikui patinka eiti į mokyklą, gerai atsiliepiama apie mokyklą ir mokytojus. 

Mokykloje skatinamas tėvų ir mokinių bendruomeniškumas, įsitraukimas į veiklas: mokytojai ir tėvai noriai bendradarbiauja vaiko ugdymo 

klausimais, tariantis, kaip įveikti sunkumus. įveikiant sunkumus (94%). Tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos veikloje, sudaromos galimybės 

įsitraukti į įvairias veiklas, teikti pasiūlymus; tėvai supažindinami su mokyklos ugdymo procesais (91%); kai vaikas turi problemų, mokykla 

dažniausiai iš karto susisiekia; tėvams aišku, kur kreiptis, jei kiltų problemų, organizuojami šviečiamieji renginiai, prašoma vertinti 

mokyklos veiklą. 

Mokykloje vyksta daug tradicinių bendrų veiklų mokiniams, tėvams ir mokytojams.  Organizuojami šviečiamieji renginiai tėvams klasių 

koncentrais.Dalis tėvų vis dažniau dalyvauja vedant pamokas, karjeros renginiuose mokykloje, kviečia mokinius atvykti į darbovietes.  Jau 

dvejus metus veikia mokyklos saviugdos klubas, nuo 2015 m. – pradinių klasių tėvų klubas. Tėvai ugdosi STEP tėvų grupėse, renkamos ir 

įgyvendinamos bendruomenės narių iniciatyvos. 

Mokykloje palankūs mokinių tarpusavio santykiai, saugumas, jausena: mokiniai gerai vertina mokytojų ir mokinių santykius, daugumos 

mokinių santykius su klasės draugais; jaučiasi saugūs 86% mokinių. 2014 m. rečiau, lyginant su 2011 m.,fiksuotas netinkamas 4-10 klasių 

mokinių elgesys tarp bendramokslių ir mokytojų elgesys su mokiniais.Yra problemų laikantis mokinių taisyklių: dalis mokinių neretai 

nesilaiko susitarimų, klasėse pasitaiko patyčių atvejų, dalis mokytojų nepakankamai dažnai skatina mokinius. Tėvų teigimu kai kuriose 

klasėse yra problematiškų mokinių, kartais pasitaiko šaipymosi iš vaiko atvejų. Tad reikėtų skirti didesnį dėmesį draugiškumui, pagalbai, 

pozityvaus elgesio skatinimui per susitarimus,pasitaikančių patyčių atvejų įveikimui. 

Mokykloje greta įprastinių renginių organizuojama ir kita veikla: netradicinės pamokos, dienos, akcijos, projektai, būreliai ir kt.(3,3). Gerai 

vertinamas bendruomeniškumo jausmas, įsitraukimas į mokyklos veiklą: mokiniai jaučiasi savi bendruomenėje, skatinami bendradarbiauti, 

padėti (84%); noriai dalyvauja renginiuose apie 86% mokinių. Tačiau ne visada išnaudojamos mokinių galimybės kurti mokyklos 

erdves;mokiniai nepakankamai dažnai teikia siūlymus dėl mokyklos veiklos, ne visada išklausoma mokinių nuomonė, pasiūlymai. Mokinių 

klubas norėtų didesnės renginių įvairovės pagal jų poreikius, veiklų su kitų mokyklų mokiniais, ypač dėl tolesnio mokymosi.   

Stiprėja mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje, plėtojami ryšiai su socialiniais partneriais, gerėja mokyklos įvaizdis. Dažniau ir 

įvairesnėmis formomis bendradarbiaujama  su Šilainių bendruomene, mikrorajono lopšeliais darželiais („Aušrinė“, „Gintarėlis“, „Vėrinėlis“, 

„Volungėlė“), Šilainių ir Vilijampolės ir kitomis miesto mokyklomis ir įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis (LSU, KTU, LSMU) ir 

profesinio rengimo centrais, verslo partneriais (TEO, BMK, Microsoft Lietuva, Tamo grupe ir kt.), tėvų darbovietėmis ir įstaigomis, 

tarptautiniais partneriais – kitų šalių mokyklomis, savanoriais. Vis dažniau organizuojamos bendros mokinių, mokytojų veiklos mokykloje, 

pas socialinius partnerius.  Gerėja viešieji tyšiai:mokykla dalinasi apie savo veiklą spaudoje, interneto svetainėse, konferencijose, parodose.  

Ugdymas ir 

mokymasis 

Ugdymosi ir mokymosi srityje stebimi teigiami pokyčiai dėl pasirinktų mokyklos tobulinimo priemonių įgyvendinimo pastaruosius trejus 

metus. Stipriosios srities sritys – ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,4), mokytojo veiklos planavimas (3,3), pamokos struktūros kokybė (3,3) 

ir klasės valdymas (3,3), vertinimas kaip ugdymas (3,3), vertinimas kaip informavimas (3,3). Glaudesnis mokymo ir gyvenimo ryšys, 

išmokimo stebėjimas, mokymasis bendradarbiaujant, mokymo ir mokymosi diferencijavimas. Kiek mažiau augo mokymosi kokybė: 

pagalbinių srities rodiklių vidurkiai siekia 2,9-3. Žemiausiai vertinamas mokinių mokėjimas mokytis (2,9). Todėl mokykla turėtų skirti 

didesnį dėmesį mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui.  
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Pamokos kokybės stipriosios sritys, mokytojų vertinimu –  mokymosi aplinka (3,4) ir santykiai, tvarka, klasės valdymas (vidurkis – 3,3). 

Kaip stipriąsias pamokos sritis mokytojai įvardija klasės mikroklimatą, tvarką ir drausmę palaikančių reikalavimų aiškumą, tinkamą metodų 

parinkimą, atsižvelgimą į mokinių mokymosi poreikius ir stilius, mokymosi uždavinių kėlimą. Nemaža dalis  mokytojų išskiria sėkmingas 

pamokos  sritis:  mokytojo aiškinimą ir nurodymų suprantamumą, informacijos šaltinių ir mokymosi priemonių panaudojimą, mokymosi 

veiklos diferencijavimą. Pamokose dažnai pastebimi mokymosi diferencijavimo, vertinimo, įsivertinimo, mokymo medžiagos 

aktualizavimo, metodų parinkimo, individualaus ir grupinio darbo derinimo, pagalbos teikimo, kiekvieno mokinio matymo, informacijos 

šaltinių ir priemonių panaudojimo pavyzdžiai. 

Tobulintinos pamokos sritys – mokymasis, vertinimas ir pasiekimai. Dalyje stebėtų pamokų tobulintina: pamokos apibendrinimas, laiko 

panaudojimo racionalumas, mokymo metodų parinkimas, mokymosi veiklos diferencijavimas, vertinimo metodų individualizavimas, 

įsivertinimas. Kai kurie mokytojai dar nepakankamai sėkmingai organizuoja mokymąsi, taiko ugdomąjį vertinimą ir teikia pagalbą 

mokiniui, todėl didesnis dėmesys pamokoje turėtų būti skiriamas pasiekimams pamokoje ir vertinimui. Mokykloje mokytojams vis dar 

trūksta tarpkoleginio bendradarbiavimo: atvirumo dalinantis patirtimi,mokantis vieniems iš kitų, sprendžiant klasės ar individualias mokinių 

problemas.  

Mokiniai kaip stiprybes 3-8 klasėse galima išskyrė mokymo aiškumą ir aktyvų mokymąsi. Kaip silpnybės – įvardijami pamokų 

paįvairinimas, metodų įvairovė. Pradinėse klasėse stiprybėmis laikytinos: santykiai ir mokymuisi palankus mikroklimatas, mokiniams 

teikiama pagalba, esant sunkumams; medžiaga pakartojama, gerai paaiškinami sudėtingi dalykai; mokytojos skatina mokinius mąstyti, 

pažįsta mokinių stiprybes. Tačiau pamokos silpnybe išlieka mokymosi individualizavimas ir diferencijavimas bei mokymosi organizavimas 

grupėse, retai mokiniai įvertina pamokas.  

Analizuojant 5-8 klasių aukščiausias ir žemiausias pamokos vertinimo vertes mokinių nuomonė įvairuoja: kaip pamokos stiprybes dauguma 

tiriamųjų įvardija, kad mokytojai džiaugiasi argumentuotais mokinių atsakymais, skiria kontrolinius darbus, kad patikrintų, kaip išmokta;  

gerai organizuojami grupinių darbų pristatymai; mokytojai tiki, kad mokiniai iš klaidų gali pasimokyti, užduoda klausimus, skatinančius 

mąstyti. Skiriamas dėmesys mokymo aiškumui: visi rodikliai vertinami 3,2-3,4 vidurkiais. Vyksta aktyvus mokymasis, tačiau mokytojams 

reikėtų dažniau leisti mokiniams ieškoti savo sprendimų, išsisakyti, mokomąją medžiagą pavaizduoti schemomis. Mokytojai geba įtvirtinti 

mokomąją medžiagą, gerai organizuoja darbą grupėse. Kaip pamokos silpnybės įvardijami įvairovės ir pamokų tinkamumo mokiniams 

rodikliai: retai pamokas veda svečiai, įtraukiama fizinė veikla, berniukams ir mergaitėms skiriamos skirtingos užduotys. Mokytojai 

nepakankamai susipažinę su mokinių silpnybėmis ir sudaro mokiniams galimybes pasirinkti užduotis pagal gebėjimus.  

Analizuojant rezultatus pagal pamokų sritis silpniausios sritys – metodų įvairovė ir pamokų tinkamumas mokinio poreikiams, ne visada 

palankus mokymuisi psichologinis klimatas ir santykiai (nemažai rodiklių vertinami žemiau ar yra lygūs 3). Norėdami sukurti palankesnį 

mikroklimatą mokytojai turėtų skirti daugiau laiko mokinių išklausymui ir atsakymo pateikimui, dažniau pajuokauti. Nepakankamas 

dėmesys skiriamas ir mokinių motyvavimui: yra problemų su medžiagos siejimu su kitais dalykais, neįvardijamos sąsajos su kasdieniu 

gyvenimu,  profesijomis, nesistengiama  įdomiai pateikti sausas temas. Kartais mokiniams atrodo, kad patys mokytojai dirba be džiaugsmo.  

Išlieka problema – pamokos atitikimas mokinio poreikiams, individualizavimas ir diferencijavimas. Mokytojai dažnai pasiekia, kad  

pamokos tempas atitiktų daugumos mokinių galimybes, atlikus greičiau užduotis, skiria papildomus darbus. Tačiau kaip ir anksčiau retai 

mokiniai gali pasirinkti kiek daug ir kokius pratimus atliks, skiriamos užduotys pagal mokinių mokymosi pasiekimus, retai pateikiamos 

skirtingos užduotys pagal lytį. Siekiant pamokų įvairovės nepakankamai išnaudojamos mokinių, ypač gabesnių, galimybės mokant kitus, 

retai kviečiama padėti pamokas vesti tėvus, bendradarbiaujama pamokoje su kitais mokytojais, savanoriais, mokyklomis ar kitomis 
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organizacijomis ar  asmenimis.  

Santykių srityje didžiausia problema – mokinių stiprybių ir silpnybių pažinimas. Mokytojai nepakankamai domisi, kaip mokiniai pasiekė 

pamokos rezultatus, koks išmokimo lygis. Kartu nepakankamai gaunama grįžtamosios informacijos apie pamokas iš mokinių: retai prašo 

mokinių įvertinti pamokas, pasakyti savo nuomonę, neišnaudojamos IQESonline galimybės grįžtamajam ryšiui.  

Skatintina dalies mokinių motyvacija mokytis: dalis tėvų (25%) įvardija, kad jų vaikas nepakankamai noriai mokosi, nėra patenkinti vaiko 

mokymosi rezultatais 33% tėvų;daliai mokinių  (31%) trūksta noro eiti į mokyklą, pamokos nėra įdomios. Mokymosi kokybės rodikliai yra 

skirtingai vertinami 4 ir 8 klasėse: mokiniai geba lengvai rasti reikiamą informaciją, pasitiki savo jėgomis, naudoja įvairius mokymosi 

būdus, peržiūri  savo klaidas, mokytojo komentarus. Nepakankami mokinių gebėjimai tiek vertinant savo mokymąsi, pastebėti  klaidas, 

derinti poilsį ir mokymąsi; daliai mokinių trūksta noro mokytis. Dalis klasių mokinių nemoka mokytis, pasirinkti veiklų pagal svarbumą, 

nepakankamai pasitiki savo jėgomis, nesinaudoja (ar nemoka naudotis) pagalba.  

Metodinių grupių diskusijos apie namų darbus atskleidė, kad namų darbai dažniausiai skiriami tikslingai, tačiau yra nepakankamai 

individualizuojami ir diferencijuojami, retai skiriami kūrybiniai darbai. Pasirinktos pedagogų namų darbų skyrimo ir vertinimo strategijos ne 

visada skatina mokinius reguliariai atlikti užduotis. 

Mokiniai mokydamiesi įgyja vis įvairesnių  patirčių: mokykloje organizuojama kita veikla, netradicinės dienos, ugdymo projektai, 

mokomasi netradicinėse aplinkose mokykloje, mikrorajone, muziejuose, aukštųjų mokyklų laboratorijose, mokslo centruose, į pamokas 

kviečiami tėvai, lankomasi tėvų darbovietėse, kartais į pamokas kviečiami lektoriai. Dažniau mokykloje organizuojama integruota, ypač su 

IKT, ir projektinė mokinių ir mokinių bei jų šeimos narių veikla.  

Popamokinė 

veikla 

Neformaliojo švietimo būrelių ir įvairi popamokinė mokyklos veikla padeda mokiniams realizuoti jų saviraiškos galimybes pagal poreikius 

ir polinkius. Stebima būrelių pasiūlos kaita pagal mokinių poreikius ir tėvų pageidavimus, ypač pradinėse klasėse. Mokykloje veikia 32 

būreliai, ypač populiarūs sporto, dailės, šokio, dramos būreliai. Įgyvendinamos naujos programos:„Jaunieji tyrėjai“, „Kuriame 

kompiuteriu“, „Pasaulį pažįstame angliškai“, pilietinio ir tautinio ugdymo būreliai „Jaunieji šauliai“, ateitininkai, „Kūrybinės dirbtuvės“. 

2013-2015 m. mokiniai sėkmingai dalyvavo „Forumo teatro“ veikloje.  

2015 metais pastebimas mokinių užimtumo neformaliajame švietime augimas dėl didesnės pasiūlos ir išaugusio skiriamų valandų 

skaičiaus. Būrelių 5-8 klasių mokiniams galimybes vis labiau riboja turimas klasių komplektų skaičius. Mokinių klubas pageidautų 

fotografijos, maisto ruošos būrelių, tėvai norėtų anglų kalbos būrelio nuo pirmos klasės.  

Mokykloje organizuojamos tradicinės ir naujos veiklos: dalykinės savaitės, dienos, bendros tėvų, mokinių ir mokytojų veiklos 1-5 klasėse, 

mokinių ir jų šeimos narių projektai, kalėdiniai renginiai, mokyklos ir mokinių tarybos renginiai: MTM, Talentų šou, „Madų šou“. Kasmet 

organizuojama „Savaitė be patyčių", Tolerancijos, Žemės, Europos kalbų ir Europos dienos, atvirų durų dienos būsimiesiems pirmų klasių 

mokiniams ir jų tėvams, sporto ir sveikatingumo šventės mokiniams, bendruomenei, socialiniams partneriams, judriosios pertraukos, klasių, 

mokinių ir jų šeimų projektai-konkursai. Mokykloje kasmet organizuojami 5-10 miesto renginių: Kovo 11-ajai, anglų kalbos, geografijos, 

gabių mokinių popietės-projektai, dalykinės olimpiados, sporto renginiai. Vis aktyviau įsitraukiama į miesto ir respublikinius projektus.  

Mokykla vis aktyviau bendradarbiauja su Šilainių mikrorajone ir mieste esančiais darželiais, mokyklomis, įstaigomis, Šilainių 

bendruomene, miesto aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, verslo partneriais. Vyksta atviros ir bendros veiklos, prevenciniai, karjeros 

ugdymo renginiai, akcijos mokykloje ir partnerių aplinkose. Kasmet dalyvaujama 1-2 tarptautiniuose Comenius ir eTwinning projektuose 

su kitų šalių mokiniais. Vis dažniau bendradarbiaujama su tėvais, kviečiant padėti vesti pamokas, lankantis jų darbovietėse ir įstaigose. 

Kuriamos naujos mokyklos tradicijos, aktyviau įtraukiant į mokyklos veiklas 1-8 klasių mokinių tėvus. Pradinėse klasėse mokinių šeimoms 
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vyksta Abėcėlės,  sporto, Atsisveikinimo su pradine mokykla šventės, statomas kalėdinis spektaklis, 5 klasėse – MTM. Dažnai vyksta 

mokinių ir jų šeimos narių ugdymo ir kūrybiniai projektai-konkursai.  

Mokytojai tėvai ir mokiniai aukštai vertina renginių kokybę. Mokykla sudaro galimybes tėvams įsitraukti į klasės, mokyklos gyvenimą. 

Mokinių taryba pageidautų organizuoti daugiau akcijų, netradicinių dienų mokyklose ir su kitų ugdymo įstaigų mokiniais, karjeros renginių. 

Tėvams norėtųsi dar daugiau bendros veiklos šeimomis.  

Pasiekimai Stebima aukštesnė atskirų mokinių (3,2) ir kartu mokyklos pažanga (3,1), gerėjo mokymosi pasiekimai: pagalbiniai rodikliai vertinami3,2-

3,3 vidurkiais.  Nors dalis gabesnių mokinių išėjo iš mokyklos dėl Kauno miesto mokyklos tinklo pertvarkos ir mokyklos reorganizacijos, 

tačiau mokyklos pasiekimai augo dėl taikomų mokinių pasiekimų gerinimui priemonių poveikio.  

Mokyklos mokinių pasiekimai išlieka aukšti.4 ir 8 klasių visų dalykų ST pasiekimai viršija Lietuvos ir Kauno miesto vidurkius. Mokykloje 

daugiau mokinių nei šalyje  ir Kaune (išskyrus matematikos ST 4 klasėje) pasiekė aukštesnį lygį, mažiau mokinių, pasiekusiųjų patenkinamą 

lygį.ST rezultatai yra geresni už daugumos Kauno mokyklų rezultatus. 75% 4 ir 85% 8 klasių mokinių mokyklos pridėtinė vertė yra 

teigiama. Ypač aukšti 8 klasių  2014 m. rezultatai. Geriausi mokinių ST rezultatai 4 klasėje: pasaulio pažinime, matematikoje, 8 klasėse – 

socialiniuose moksluose. Mokinių mokymosi pasiekimai yra aukščiausi klasėse, kuriose aukštesnė mokymosi kokybė ir palankesnis klasės 

mikroklimatas, klasėse, kurios dalyvavo „Kūrybinių partnerysčių projektuose“.  2015 metais 8 klasių mokinių rezultatai žemesni, nes iš 

mokyklos išėjo daug gabių mokinių į gimnazijas dėl savivaldybės leidimo formuoti 5 klases.  

Mokinių pasiekimai 4 klasėse tobulintini:ugdant mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, skiriant dėmesį komunikavimo ir bendrųjų 

problemų sprendimo strategijoms,tekstinių uždavinių sprendimui, raštingumui, teksto suvokimui. 8 klasėse tobulintina: aukštesnieji 

mąstymo gebėjimai, matematikoje – problemų sprendimas, geometrijos, matų ir matavimo gebėjimai;lietuvių kalboje – meninės raiškos 

priemonių atpažinimas ir įvardijimas, rašinio struktūros reikalavimai, opi raštingumo problema; gamtos moksluose – praktiniai ir tiriamieji 

gebėjimai, fizikiniai procesai. Mokytojai per reikliai vertina tiek 4, tiek 8 klasių patenkinamo (ribinio) lygio mokinius, nes dalis mokinių, 

įvertintų patenkinamai metiniame įvertinime, atliko ST pagrindinio lygio užduotis ir buvo įvertinti pagrindiniu lygiu. 

Pagal bendrąjį mokyklų VBE reitingą Kauno mieste mokykla kasmet užima 10 – 18 vietas. Lyginant pastarųjų trejų metų rezultatus išliko 

aukšti anglų kalbos, gerėjo istorijos, geografijos, išliko stabilūs lietuvių kalbos, fizikos valstybinių egzaminų rezultatai. Žemesni 

matematikos egzaminų pasiekimai. Kasmet mokyklos mokiniai gauna 100 balų, dažniausiai iš anglų ir lietuvių kalbų.  

2013-2015 metais mokykloje daugėjo ugdytinių – miesto šalies ir tarptautinių olimpiadų prizininkų ir laureatų: 2015 m. tokių buvo – 

miesto 53, šalies – 22; 2014 m. – atitinkamai 96; 6; 2 tarptautinių  renginių; 2013 m. – 65; 5;1. Tarptautiniuose renginiuose aukščiausi 

pasiekimai filosofijos, lietuvių kalbos srityse. Keletas ugdytinių  kasmet sėkmingai  dalyvauja šalies olimpiadose: filosofijos, lietuvių ir 

anglų kalbų, biologijos. Mieste be įvardintųjų mokomųjų dalykų dažnai tampama matematikos, fizikos, biologijos, istorijos, chemijos, 

technologijų, informacinių technologijų olimpiadų, konkursų nugalėtojais ir prizininkais. Reguliariai mokykla tampa 3-5 sportinių varžybų 

nugalėtoja ar prizininke Kauno mieste, atstovauja miestui šalies varžybose.  

PUPP mokyklos pasiekimai 2014-2015 m. yra žemesni, nes dėl reorganizacijos į gimnazijas išėjo gabesni mokiniai ir 9-10 klasėse liko 

ugdytiniai, kurie dažniausiai ketina įgyti pagrindinį išsilavinimą ar toliau mokytis profesijos rengimo centruose.  

Mokiniai vis aktyviau dalyvauja mokyklos savivaldoje, pilietinėse akcijose, projektuose. Aktyviausiai mokyklos ugdytiniai 2013-2015 m. 

dalyvavo „Forumo teatre“, Maisto banko akcijose, akcijose Kartų namams, Šilainių bendruomenei, tarptautiniuose Comenius ir Etwinning 

projektuose. 

Pagalba Mokykla išsiskiria rūpinimusi mokiniais politika (3,3), pagalba mokantis (3,4), kasmet gerėja psichologinės pagalbos teikimas, nežymiai – 
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mokiniui gabių vaikų ugdymas. Tėvų teigimu, jei vaikas turi problemų, mokykla dažniausiai iš karto tėvus informuoja; tėvams žino, kur kreiptis, jei 

vaikui kyla problemų.  Žemiausiai vertinama sritis – tėvų pedagoginis švietimas (2,85). 

Mokiniams nuolat teikiama pagalba pamokose, esant laikiniems mokymosi sunkumams ilgalaikėse konsultacijose iš pagrindinių dalykų ir 

trumpalaikėse konsultacijose per pertraukas ar po pamokų. Specialiųjų poreikių mokiniai mokytojų, tėvų prašymu įvertinami mokykloje, 

KPPT, lanko reguliarias logopedo, specialiojo pedagogo pratybas pagal nustatytus poreikius. Aktyviai dirba mokyklos psichologė: 

organizuoja individualius ir grupinius užsiėmimus, pagal mokinių lytį, aktualiomis mokiniams temomis tėvų, klasės vadovų, administracijos 

prašymu. Vaiko gerovės komisijoje kartu su mokiniais ir tėvais reguliariai aptariami mokinių mokymosi sunkumai, lankomumas, elgesio 

problemos, priimami sprendimai dėl tolesnės individualios mokymosi pažangos ar elgesio korekcijos. 

Vis žemiau vertinama socialinė pagalba (3), nors mokykloje didėja  elgesio problemų ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių. Socialinio 

pedagogo veikla daugiau orientuota į prevencinių renginių su partneriais organizavimą, lankomumą, nemokamo maitinimo tvarkymą, retai 

mokytojams teikiama pagalba sprendžiant klasių  ar individualias mokinių problemas.   

Vienas iš žemiausiai vertinamų srities rodiklių išlieka pagalba planuojant karjerą: pagalbiniai vidurkiai 2,9-3. Mokykloje sudaryta ir 

įgyvendinama karjeros programa. Karjeros specialistai, klasių vadovai organizuoja karjeros renginius mokykloje ir už jos ribų: vyksta 

paskaitos, lankomasi Darbo biržoje, profesinio rengimo centruose, bendradarbiaujama su KTU, LSU, LSMU, vertinami mokinių karjeros 

gebėjimai, polinkiai. Į karjeros ugdymą įtraukiama ir dalis mokinių tėvų:  kviečiamasi dalintis profesine patirtimi mokykloje, lankomasi tėvų 

įstaigose, darbovietėse. Siekiant išlaikyti mokinius ir dėl gimnazijų iniciatyvų stokos tik epizodiškai bendradarbiaujama dėl tolesnio 

mokinių mokymosi. Mokiniai pageidauja daugiau pagalbos renkantis mokymosi kryptį, mokyklą, didesnės profesinio informavimo ir 

konsultavimo veiklos įvairovės. 

Mokykla kasmet vis daugiau dėmesio skiria tėvų švietimui. Reguliariai  vyksta konsultacijos tėvams (pagal individualius susitarimus ir 

bendros) dėl mokymosi pasiekimų ir pažangos su dalykų mokytojais. Organizuojami bendri mokytojų ir tėvų mokymai 1, 5 klasių 

koncentrams. Klasių vadovai veda susirinkimus, įtraukia ir psichologę, aktualiomis klasei temomis. Nuo  2014 m. pageidaujantys tėvai 

ugdosi įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirtose STEP grupėse. Tėvai kartu su mokytojais, pagalbos specialistais, Gerovės komisijos nariais, 

vadovais ieško bendrų sprendimų, kaip pagerinti individualią vaiko pažangą, įveikti mokymosi, elgesio ar kitus sunkumus. Tačiau mokytojų 

nuomone ši sritis dar yra tobulintina: pagalbiniai rodikliai vertinami 2,8-2,9 vidurkiais. Tėvai nepakankamai dėmesio skiria pagalbai 

mokantis. Mokytojų nuomone, dar per retai organizuojamas pedagoginis, psichologinis ir kitoks tėvų švietimas, skirtas  padėti mokiniui. Ne 

visada bendradarbiaujama komandomis sprendžiant klasės ar individualias mokinio mokymosi, elgesio ir kitas problemas. Mokiniai ir tėvai 

pageidauja mokytojų pagalbos ruošiant namų darbus.  

Personalo 

formavimas 

ir organizavi-

mas 

Pedagogai išsiskiria aukšta kvalifikacija. Mokykloje dirba 64 mokytojai: 2 ekspertai, 41 mokytojai metodininkai, 18 vyresniųjų mokytojų, 2 

mokytojai. Šiais metais mokyklos kolektyvą papildė 3 nauji pradinio ugdymo pedagogai, logopedas, 1 šokio mokytoja. Tėvai gerai vertina 

mokytojų darbą: dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, darbą atlieka kokybiškai.  

Mokytojai dalyvauja metodinių grupių veikloje, veda atviras pamokas pedagogams, dalinasi patirtimi su kolegomis, padeda išnaudoti 

turimas IKT galimybes, tobulinti pamokos kokybę. Nemažai mokyklos mokytojų (12) dalyvauja miesto dalykų metodinėse tarybose: 

pradinių klasių, geografijos, fizikos, anglų ir vokiečių kalbų, kūno kultūros, dailės. Pedagogai dalinasi gerąja patirtimi su miesto ir šalies 

pedagogais: veda seminarus, dalyvauja konferencijose, yra išleidę leidinių mokiniams. Mokyklos komanda dalyvavo  parodoje „Mokykla – 

2015“. Mokytojai vis dažniau komandomis bendradarbiauja, ruošdamiesi renginiams, mokydamiesi, tobulindami savo veiklą, spręsdami 

klasių ar individualias mokymosi ir elgesio problemas. Tačiau dalis mokytojų nepakankamai aktyvūs, nenoriai dalijasi patirtimis, kolegialiu 
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grįžtamuoju ryšiu; dalyvauja komandose priimant susitarimus ir jų laikydamiesi, kurdami mokyklos veiklos dokumentus, planuodami ir 

įgyvendindami mokyklos pokyčius. Ne visada išnaudojamos turimos dalies mokytojų kompetencijos mokymuisi vieniems iš kitų. 
Vadovavimas 
ir lyderystė 

Mokyklos vadovai yra atestuoti: direktorius yra įgijęs I vadybinę kategoriją, pavaduotojos – II ir III. Tėvai aukštai vertina administracijos 

darbą: dirba aukštos kvalifikacijos vadovai, darbą atlieka kokybiškai, išmano savo darbą, yra dėmesingi, skiria laiką, esant 

problemoms.Administracija aktyviai bendradarbiauja su bendruomenės nariais, socialiniais partneriais, Šilainių institucijomis inicijuodami 

ir motyvuodami  bendruomenę mokyklos pokyčiams, įsitraukti į mokyklos gyvenimą. 

Strateginis planavimas yra viena iš mokyklos stipriųjų sričių: pagalbiniai rodikliai vertinami 3,2-3,4 vidurkiais. Ypač aukštai vertinama 

mokyklos vizija, misija ir tikslai (3,4), planavimo procedūros (3,3), planų kokybė ir dermė (3,3,), mokyklos įsivertinimas (3,3,). Kiek 

mažesnis dėmesys mokytojų nuomone skiriamas įsivertinimo rezultatų panaudojimui (3,1), valdymo demokratiškumui (3,1), lyderystei (3). 

Nuolat vadovų skatinama ir palaikoma mokytojų, tėvų, mokinių lyderystė: skatinamos bendruomenės narių iniciatyvos, dalyvavimas 

valdyme, buriamos komandos projektams, veiklos dokumentams rengti, pokyčiams planuoti ir įgyvendinti, sunkumų įveikimui. Vyksta 

darbuotojų kasmetiniai personaliniai pokalbiai su mokyklos vadovybe. Mokykloje veikia 4 metodinės grupės, mokyklos saviugdos klubas, 

pradinių klasių tėvų klubas, kurių veikloje dalyvauja administracija, mokytojai ir tėvai. Reguliariai renkami  bendruomenės pasiūlymai Idėjų 

bankui, Atvirų pasiūlymų dėžutei dėl mokyklos veiklos tobulinimo,kartu su bendruomene planuojami ir įgyvendinami pokyčiai.  

Pedagogai veda atviras pamokas, aptaria su kolegomis, vadovybe, dalinasi savo sėkmėmis, vis dažniau mokosi vieni iš kitų, kolegiškai 

bendradarbiauja, padėdami tobulinti individualias pamokos silpnybes. Pedagogai dalinasi patirtimi metodinėse grupėse,  mokytojų taryboje, 

padeda kolegoms įvaldyti naujus metodus, turimas priemones, ypač IKT. Dalis pedagogų nenoriai dalinasi sėkmėmis mokykloje, aktyviai 

dalinasi savo patirtimi mieste, šalyje, tačiau mokykloje imasi iniciatyvos taikydami naujoves tik savo dalyko mokyme arba veikia mokyklos 

gyvenime tik vadovybės skatinimu.  Išlieka problema dalies pedagogų pasyvumas padedant įgyvendinti bendruomenės narių idėjas, siekiant 

asmeninės ir mokyklos pažangos.  

Aktyvesnė mokyklos tarybos veikla. Mokyklos taryba teikia ir įgyvendina siūlymus dėl mokyklos ugdymo(-si) procesų, mokyklos veiklos 

kaitos. Taryba organizuoja tradicines ir naujas veiklas mokiniams, tėvams, mokytojams: MTM, Pyragų dieną, akciją „Dalinkis gerumu“ 

Šilainių bendruomenei, išvykas ir  kitas veiklas mokyklos bendruomenei. 

Mokiniai 2013-2015 metais aktyviai dalyvavo „Forumo teatro veikloje“, miesto,šalies, tarptautiniuose projektuose. Mokykloje veikia 

Mokinių klubas, kuris savo veiklomis papildo mokyklos gyvenimą: organizuoja renginius, akcijas, dienas, teikia ir įgyvendina siūlymus dėl 

mokyklos veiklos kaitos. Vis daugiau mokinių įsitraukia į mokinių savivaldą, savanorystę: organizuoja veiklas, rengia akcijas mokykloje ir 

už jos ribų Šilainių bendruomenei, Kartų namams, Zoologijos sodui, dalyvauja Maisto banko veikloje. Dalis mokinių aktyvūs mokinių 

savivaldoje mieste.  

Finansiniai 

ištekliai 

Lėšų vadyba išlieka viena iš stipriausių mokyklos sričių (vidurkis – 3,4). Mokykla  kasmet pritraukia nemažai spec. lėšų iš patalpų nuomos 

ir 2% GPM, kurias skiria pagrindinių finansinių mokyklos prioritetų realizavimui. Lėšų pritraukimas mažėja dėl mažėjančio mokinių 

skaičiaus ir mokytojų darbo krūvių mažėjimo, todėl savo finansinius prioritetus mokykla realizuoja vis mažesne apimtimi (75-85%).  

Mokykla gavo VIP dotacijų (1milijoną Lt) tik 2014 m. futbolo maniežo statybai. Lėšų neįsisavino dėl neįvykusio rangos darbų konkurso, 

kurį organizavo Kauno miesto savivaldybė.  

Iš valstybės biudžeto mokyklai skiriamas vis mažesnis finansavimas: 2015 m. 696,17 tūkst. gaut€ arba 4,6% mažiau nei 2014 m. , 2014 m.– 

2748,7 tūkst. Lt arba 6,8% mažiau  negu 2013 metais, 2947,9 tūkst. Lt arba 10,6% mažiau  negu 2012 metais.Skiriamos lėšos mažėja dėl  

mokyklos reorganizacijos ir iki 2014 metų mažėjančio mokinių skaičiaus. Nors 2015 m. mokinių skaičius nepakito, tačiau įstaigai skiriamos 
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valstybės  lėšos mažėjo dėl MK skaičiavimo metodikos: mokykloje mokosi daugiau priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų mokinių, 

kuriems skiriamas mažesnis MK.  

Pagrindinės finansinių mokyklos problemų priežastys – sumažėjęs mokinių skaičius, padidėjęs poreikis išeitinėms išmokoms pedagogams 

(2015 – 12,1 tūkst. €, 2014 m. – 27,1 tūkst. Lt), padidėjęs poreikis mokymuisi namuose (2015 m. – 3 tūkst. € , 2014 m. –13,3 tūkst. Lt.). Dėl 

gerai sukomplektuotų daugumos klasių bei racionaliai ir taupiai naudotų MK lėšų mokykla pilnai įgyvendindavo ugdymo planą ir 

finansinius metus iki 2013 m. baigdavo be skolų arba su nežymiu įsiskolinimu (2014 m. – 2 tūkst. Lt. ). 2015 m. planuojamas 32,5 tūkst. € 

trūkumas. 

Iš savivaldybės biudžeto mokykla gavo: 2015 ir 2014 m. lėšų daugiau, 2015 m. – 236,7 tūkst. €, 2014 m. – 1026 tūkst. Lt arba 19,5% 

daugiau negu 2013 metais, 2013 m. 860,56 tūkst. Lt arba 16% mažiau negu 2012 metais. Dėl racionaliai ir taupiai naudotų lėšų mokykla 

finansinius metus (išskyrus šildymą) baigė be įsiskolinimų. Visiškai atsiskaityta su darbuotojais (2014 m metais sumokėtos išeitinės 

išmokos sargams ir kitiems darbuotojams – 27,9 tūkst. Lt) ir paslaugų tiekėjais (išskyrus šilumą). Kasmet mažėja mokyklos įsiskolinimai už  

šilumą: 2014 m. mokykla skolinga 22,5 tūkst. Lt., 2013 m. – 270,97 tūkst. Lt.  

Mokykla dėl aktyvios vadybos gauna pakankamai daug lėšų iš spec. ir 2% GPM:  2%  kasmet atiduoda visi mokyklos darbuotojai, nemaža 

dalis mokinių tėvų, 2015 m. surinkta atitinkamai 22 tūkst. € ir 7,69 tūkst. €, 2014 m. – 72,9 tūkst. ir 26092 Lt, 2013 m. –122,82 tūkst. ir 

33,17 tūkst. Lt. Spec. lėšų surinkimui įtakos turėjo nauji mokyklos valgyklos (nustatytas mažesnis nuomos mokestis), sutrumpėjęs salių 

nuomos laikas dėl  savivaldybės sprendimo atiduoti mokyklą saugoti privačiai bendrovei, daugiau valandų nuomai skirta savivaldybės 

sporto mokykloms. 

GPM 2%  lėšų kasmet gaunama mažiau dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus, darbuotojų ir tėvų atlyginimų kritimo dėl užsitęsusios finansinės 

krizės: 2015 m.  lėšų surinkta kaip ir 2014 m., 2014 m. – 21% mažiau negu 2013 m., 2013 m. – 11% mažiau negu 2012 m.  Lėšos kasmet 

išleidžiamos kabinetų remontui, mokyklos vidinės ir išorinės aplinkų gražinimui, pastato draudimui, apsaugos signalizacijos projektams bei 

ūkio išlaidoms, įsigyti naujiems baldams, IKT ir  kitoms priemonėms.  

Patalpos ir 

kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Turto vadyba (vidurkis – 3,4)  ir patalpų panaudojimas (vidurkis – 3,5) išlieka mokyklos stiprybėmis. Dauguma mokyklos infrastruktūros 

elementų tėvai vertina aukštai (vidurkis siekia 3,3 – 3,8).Kaip mokyklos stiprybės įvardijamos mokyklos vidinė ir išorinė aplinkos:  

mokyklos renovavimas,  švarūs, estetiškai tvarkingi kabinetai,  pastato išorė ir vidus; geros sąlygos mokytis, patogūs baldai, bibliotekos 

teikiamų paslaugų kokybė. 

Mokykla pilnai renovuota 2012 m.: apšiltintas pastatas, pakeista elektros instaliacija, šildymo, vandens ir kanalizacijos sistemos. 2015 m. 

įrengta ventiliacijos sistema valgykloje, sporto ir aktų salėse.  

Mokyklos pritraukiamos spec. ir GPM lėšos išleidžiamos vidinės ir išorinės aplinkų remontui bei ūkio išlaidoms, pastato draudimui, 

priešgaisrinės sistemos aptarnavimui. Lėšos skiriamos pagrindiniams mokyklos prioritetams:materialinės bazės gerinimui, saugių, ir 

higienos normas atitinkančių mokyklos erdvių didinimui,  edukacinių aplinkų modernizavimui, elektroninių paslaugų tinklo kūrimui. 

Mokykloje po renovacijos suremontuoti visi koridoriai, kasmet pilnai suremontuojami 2-3 kabinetai, pakeičiama grindų danga2-3 

kabinetuose. Visos klasės aprūpintos naujais suolais, dalyje kabinetų pakeistos spintos, mokytojai aprūpinti naujais darbo stalais, 

suremontuotos mokinių rūbinės; nudažyta dalis sienų, nupirktos kėdės aktų salėje; pilnai suremontuotas mokytojų kambarys.  2015 m. iš 

mokyklos lėšų įrengtas priešmokyklinio ugdymo kabinetas.  

Mokyklos administracijos ir tėvų klubo iniciatyva įrengtos aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonos koridoriuose: įsigyta teniso stalų, sėdmaišių, 

suolelių koridoriuose, išdažyti koridoriai mokinių žaidimams prie pradinių klasių kabinetų. Įrengta 1 erdvė žaidimams Kūrybinių 
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partnerysčių projekto lėšomis. Atnaujintos mokyklos ir išorinės aplinkos: suremontuoti fasado ir vidinio kiemelio laiptai, įrengti stovai 

dviračiams, vėliavoms. Sutvarkyta išorinė aplinka: vejos, dalis želdinių, gėlynai. Yra poreikis nugenėti mokyklos medžius. Būtina atnaujinti 

aktų salę. Dėl didėjančio mokinių skaičiaus 1-ose klasėse būtina įrengti naują kabinetą pradinių klasių mokiniams. Dalyje koridorių įrengtos 

erdvės mokinių erdvių eksponavimui, kur nuolat keičiami mokinių ir jų šeimos narių darbai. Pradinių klasių tėvų klubas, mokiniai, būrelių 

vadovai pageidauja naujų erdvių mokinių darbų eksponavimui. Būtina atnaujinti mokyklos istorijos stendus, kabinetų lenteles. Mokiniai 

pageidauja daugiau aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonų, mokytojai – kūrybinių dirbtuvių, specialistai –  erdvės specialiųjų poreikių 

mokiniams.  

Dėl laimėtų mokyklos modernizavimo, e.diegimo projektų  ir mokyklos dėmesio IKT aprūpinimui visa mokykla kompiuterizuota: 

kabinetuose yra spartusis laidinis arba bevielis internetas, kompiuterizuotos visos mokytojų darbo vietos, įrengtos darbo vietos mokytojų 

kambaryje, mokytojai turi nešiojamus arba stacionarius kompiuterius. Mokykla išsiskiria  moderniomis klasėmis ir aprūpinimu IKT, 

skaitmeninėmis mokymo(-si) priemonėmis. Mokykla turi 2 planšečių klases (visos 56 planšetes): gautas pagal projektą su verslo partneriais 

ir pagal karjeros ugdymo projektą. 7 kabinetuose yra interaktyvios lentos, 26 kabinetuose – projektoriai, mokykla yra užsakiusi aktyviąsias 

„Šviesos“ pamokas pradinėms klasėms ir daliai mokomųjų dalykų 5-8 klasėms, paslaugą mokyklai „Mokinukai.lt“, pagal projektą 

naudojamasi nemokamomis Emos skaitmeninėmis pratybomis, „Egzaminatoriaus.lt“ paslaugomis. Mokykloje yra 2 atnaujinti informacinių 

technologijų kabinetai.  

Nuo 2013 m. mokykloje įdiegtas e.dienynas, nuo 2014 m. – e.paslaugos bibliotekoje. Nuo 2015 m. mokykla naudojasi nemokamomis 

debesų kompiuterijos paslaugomis, veikia mokyklos socialinis tinklas, mokiniai ir mokytojai turi nemokamas asmenines  pašto dėžutes, yra 

galimybė organizuoti videokonferencijas, nuotoliniu būdu mokyti ne mokykloje esančius mokinius. Kompiuterizuota ir atnaujinta 

biblioteka: visa turima technika ir baldai pakeisti naujais, kompiuterizuotos darbuotojų ir lankytojų darbo vietos, veikia Infocentras su 14 

kompiuterių. Mokytojai ir mokiniai turi galimybę skanuoti, kopijuoti ir dauginti, atsispausdinti  pamokoms ir metodinei veiklai  reikalingą 

medžiagą mokytojų kambaryje, raštinėje ar bibliotekoje Mokytojai pagal poreikius aprūpinti garso  ir vaizdo technika.  

Mokykla nuolat atnaujina turimą materialinę ir IKT, garso ir vaizdo priemones, sportinę ir kitą įrangą, prietaisus ir apsirūpina naujomis 

mokymo(-si) priemonėmis pagal mokinių ir mokytojų poreikius. Mokyklos biblioteka tenkina mokinių ir mokytojų poreikius mokomajai 

literatūrai, išskyrus poreikius grožinei literatūrai ir spaudai. Dalis mokytojų pageidauja galimybės turėti projektorių savo klasėje, daugiau 

skaitmeninių priemonių, modernesnių kompiuterių ar programinės įrangos, naujų spintų, darbo stalų kabinetams.  

 

3. SSGG analizė:  

Stiprybės 

 Bendruomenės narių santykiai. 

 Mokyklos atvirumas ir svetingumas. 

 Aplinkos jaukumas. 

 Tikslingi ir įvairiapusiai mokyklos ryšiai. 

 Ugdytinių pasiekimai dalykiniuose renginiuose  ir sporto srityje 

mieste, šalyje. 

 Mokymo aiškumas, santykiai ir mokymuisi palankus mikroklimatas, 

Silpnybės 

 Bendruomenės narių partnerystės, siekiant mokyklos pokyčių. 

 Tėvų į(si)traukimas į mokyklos veiklą. 

 Mokinių asmenybinė ūgtis ir pasiekimų pažanga. 

 Mokėjimo mokytis, kūrybingumo kompetencijų ugdymas.  

 Išmokimo ir pažangos stebėjimas bei ugdomasis vertinimas.  

 Mokymo ir mokymosi diferencijavimas. 

 Socialinė pagalba. 
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pagalba mokiniui pamokoje. 

 Bendroji rūpinimosi mokiniais politika. 

 Mokytojų kvalifikacija ir kompetencijos, tikslingas kvalifikacijos 

tobulinimas. 

 Tėvų informavimas apie mokinio pasiekimus, mokyklos veiklą. 

 Lėšų ir turto vadyba.  

 Edukacinių aplinkų  atnaujinamas ir modernizavimas, technologiškai 

turtinga mokymosi aplinka. 

 Mokyklos vizija, misija ir tikslai. 

 Naujų mokinių pritraukimas pradinėse klasėse.  

 Mokyklos renovacija. 

 Pagalba mokiniui planuojant karjerą.  

 Kolegialus grįžtamasis ryšys.  

 Tėvų pedagoginis švietimas. 

 Lyderystės ugdymas.  

 Specializuotų kabinetų, laboratorijų, skirtų mokinių praktinei 

tiriamajai veiklai, trūkumas. 

Galimybės 

 Bendruomenės narių partnerysčių plėtojimas ir lyderystės ugdymas 

 Partnerysčių su kitomis Kauno, šalies ugdymo institucijomis, Šilainių 

bendruomene, socialiniais partneriais plėtojimas. 

 Įstaigos pokyčių valdymo užtikrinimas per duomenų analize grįstą 

vadybą. 

 Dalyvavimas ES, šalies ir tarptautiniuose projektuose, siekiant ugdymo 

turinio, gamtos mokslų, technologijų infrastruktūros atnaujinimo, 

sporto bazės modernizavimo. 

 Lėšų pritraukimas  iš patalpų nuomos, bendruomenės narių, verslo 

atstovų. 

 Valstybės švietimo politikos galimybių išnaudojimas mokytojams 

tobulėti ir kelti kvalifikaciją. 

Grėsmės/pavojai 

 Sumažėjęs finansavimas neužtikrins mokinių ir tėvų poreikių 

ugdymo programų, turinio įvairovei, tęstinumui, pagalbos mokiniui 

teikimui.  

 Mažėjantys mokytojų darbo krūviai, didėjantis  poreikis išeitinėms 

darbuotojų kompensacijoms. 

 Dėl nepakankamų investicijų neatnaujinta gamtos mokslų, 

technologijų infrastruktūra, nemodernizuota  sporto bazė. 

 Didėjantis socialinių, psichologinių problemų turinčių mokinių, 

šeimų skaičius, kuris įtakos mokyklos mikroklimato kaitą. 

 Sumažėjęs mokinių skaičius dėl Kauno miesto savivaldybės 

leidimo Santaros gimnazijai tapti savito ugdymo mokykla nuo5 

klasės. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Moderni,patraukli, atvira pozityviai kaitai mokykla, auginanti kiekvieną mokinį sėkmei pagal jo gebėjimus. 

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Teikti kiekvienam mokiniui kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą saugioje bendradarbiaujančioje, tyrinėjančiam kūrybiškam mokymuisi 

atviroje,dinamiškoje aplinkoje, padedant mokiniui įgyti būtinas kompetencijas sėkmingam tolesniam mokymuisi. 
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VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Įgyvendindami viziją vadovausimės svarbiausiomis vertybėmis. Tai: 

 Pagarba bendražmogiškoms, pilietinėms ir tautinėms vertybėms, tradicijoms ir tolerancija kultūrų, nuomonių, nuostatų įvairovei. 

 Tikėjimas kiekvieno bendruomenės nario galimybėmis ir  bendruomenės nuostata, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti gerų  mokymosi rezultatų, 

kiekvienas darbuotojas gali įgyti reikalingų kompetencijų, siekia tobulėti. 

 Atvirumas bendruomenės narių, socialinių partnerių iniciatyvoms, partnerystėms, lyderystei, švietimo naujovėms, visuomenės reikmėms ir kaitai; 

 Kūrybiškumas ugdant ir mokantis, siekiant saviraiškos, savo ir mokyklos sėkmės; tyrinėjant aplinką,kuriant  idėjas ir jas įgyvendinant; 

 Atsakomybė už savo veiksmus ir veiklos rezultatus, aktyvus rūpinimasis kiekvienu mokyklos bendruomenės nariu, mokykla, Šilainiais, Kauno miestu, 

šalimi.  

 Pagarbus bendravimas ir bendradarbiavimas su kiekvienu mokyklos bendruomenės nariu, socialiniais partneriais ir kiekvienu besidominančiu mokyklos 

veikla.  

 Asmeninio tobulėjimo ir mokyklos kaip besimokančios organizacijos pažangos siekis, mokantis vieniems iš kitų, reflektuojant savo ir mokyklos veiklas, 

partneriškai susitariant ir veikiant. 

 Kiekvieno bendruomenės nario auginimas ir skatinimas lyderystei. 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

(Susivok) 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA  

(Organizuok) 

1. Telkti mokyklos bendruomenę mokyklos kultūros ir mokinių 

asmenybinei ūgčiai per partnerystes ir vertybių ugdymą.  

2. Užtikrinti kiekvieno mokinio mokymo(si) kokybę, sudarant palankias 

sąlygas patirti sėkmę. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA  

(Pasitelk) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  

(Augink) 

3. Gerinti įstaigos materialinę bazę, kuriant saugiąmodernią, 

tyrinėjančiam mokymuisi atvirą, higienos normas atitinkančią 

edukacinę aplinką. 

4. Sukurti palankias sąlygas mokytojų kūrybai ir tobulinimuisi, lyderystei 

mokykloje. 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOSREALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 tikslas –Telkti mokyklos bendruomenę mokyklos kultūros ir asmenybinei ūgčiai per partnerystes ir vertybių ugdymą.  
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Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuoja-

mas 

pasiekimo 
laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Siekti 

mokinių 

asmenybinės 

brandos per 

pozityvaus 

elgesio 

skatinimą ir 

vertybių 

ugdymą. 

 

Mokinių 

pozityvaus elgesio 

vertinimo ir 

skatinimo sistemos 

sukūrimas. 

Mokykla atnaujino mokyklos darbo tvarkos 

taisykles, kuriose numatytos mokinių skatinimo 

ir drausminimo priemonės, tačiau pagalbinis 

rodiklis, kad 5-8 klasių mokiniai drausmingai 

elgiasi, vertinamas tik 2,4 (įvardijama kaip 

mokyklos silpnybė).Mokiniams skirtos 

skatinimo priemonės ne visada motyvuoja 

mokinius stengtis ir atsakingiau veikti, tik iš 

dalies atitinka mokinių poreikius. Todėl būtina 

tobulinti mokinių pozityvaus elgesio vertinimo 

ir skatinimo sistemą. 

Atlikta mokinių apklausa 

dėl skatinimo priemonių. 

Sukurta mokinių elgesio ir 

skatinimo sistema. 2-3 

paskatinimo renginiai per 

metus mokiniams, 

pasiekusiems didžiausią 

mokymosi, lankomumo, 

elgesio pažangą, aktyviems 

mokykloje ir savanorystėse. 

Parengtos  rekomendacijos 

mokytojams.  

2016 Z.Garuolienė,  

darbo grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec., 

2% GPM 

lėšos  

1-1,5 tūkst. 

 € 

Prevencinių 

programų, 

projektų 

mikroklimato 

gerinimui 

įgyvendinimas.  

Mokykla siekė mokyklos mikroklimato kaitos 

per klasių vadovų, pagalbos specialistų, 

Gerovės komisijos veiklas. Retai naudojamasi  

parengtomis ir patvirtintomis prevencinėmis 

programomis, įsitraukiama į kitų siūlomus 

projektus.  

Pagerėję pagalbinių rodiklių 

vertinimo vidurkiai 

santykių, saugumo, jausenos 

srityje iki 0,3 balo. 

Įgyvendintos pasirinktos 

prevencinės programos, 

projektai.  

2018 Z. Garuolienė,  

G. Levickienė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

MK lėšos  

3-4  tūkst. € 

Pozityvaus 

elgesio 

skatinimas per 

klasių vadovų, 

pagalbos grupių  

specialistų, Vaiko 

gerovės 

komisijos veiklas. 

Mokykloje organizuojamos dienos, akcijos, 

Patyčių savaitė, mokinių vertybių ugdymui, 

elgesio korekcijai. Reguliariai vyksta  Gerovės 

komisijos susirinkimai, grupinės ir individualios 

konsultacijos sprendžiant klasių ir individualias 

mokinių problemas. Klasių susitarimai dėl 

pozityvaus elgesio skatinimo vyksta tik dalyje 

klasių.  Retai vykdomi ugdymo projektai 

mokinių santykių, saugumo, jausenos srityje. 

Nepakankamai efektyviai bendradarbiaujama 

mokytojų, pagalbos specialistų komandomis, 

priimant ir įgyvendinant susitarimus dėl klasių 

ar individualių mokinių elgesio.Įgyvendinamos 

veiklos nevisada yra nuoseklios ir užtikrina 

2-4 nauji projektai klasių 

koncentrais per metus, skirti 

mokinių asmenybinei 

ūgčiai.  Daugiau kaip 75% 

klasių laikomasi drauge 

priimtų susitarimų dėl 

pozityvaus elgesio 

skatinimo. Sumažėjęs 

mokinių netinkamo elgesio 

atvejų skaičius iki 10%. 

Komandomis 

bendradarbiaujama ne 

rečiau kaip 2-3 kartus per 

metus kiekvienoje klasėje. 

2017 Z. Garuolienė,  

A.Stanislovaitytė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Spec., 2% 

GPM lėšos 

1-2 tūkst. € 
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ilgalaikį poveikį.  

Tėvų į(si) 

traukimas į 

mokinių elgesio 

korekciją ir  

pozityvaus 

elgesio skatinimą. 

Tik dalis mokinių tėvų padeda spręsti savo ir 

kitų vaikų pasikartojančias elgesio problemas. 

Dalis tėvų vengia padėti mokyklai koreguojant 

vaiko elgesį. Tėvai retai dalinasi savo vaikų 

ugdymo sėkmėmis klasių susirinkimuose, 

pagalbos grupėse. Tėvams retai organizuojami 

praktiniai mokymai, kaip koreguoti vaiko 

elgesį.  

Iki 15 % tėvų dalyvauja 

priimant ir koreguojant 

individualias ar klasės 

elgesio problemas. 1-2 

kartus per metus tėvai 

dalinasi savo ugdymo  

sėkmėmis klasių 

susirinkimuose, pagalbos 

grupėse. 

2018 G.Levickienė,  

Z. Garuolienė, 

pagalbos 

grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

tėvai 

2. Kurti 

nuolat 

besimokan-

čią, 

pilietiškai 

aktyvią ir 

atsakingą 

mokyklos 
bendruomenę. 

Mokyklos 

problemų 

išgryninimas, 

pokyčių 

planavimas ir 

įgyvendinimas 

mokykloje. 

Mokykla dažnai domisi mokinių ir tėvų, 

nuomone apie mokyklos veiklą,  per 

susirinkimus, e.dienyno  ir IQESonline 

apklausas, prašo teikti pasiūlymus dėl 

mokyklos veiklos dokumentų rengimo ir  

veiklos tobulinimo. Tačiau dėl sprendimų 

dažniausiai susitariama tik  atskirose klasėse, 

mokytojų ir mokinių tarybose, darbo grupėse. 

Dalis bendruomenės narių, ypač tėvai, lieka 

pasyvūs pokyčių planavimo ir įgyvendinimo 

veikloje.  

Suorganizuota bendra 

vadovų, mokytojų, mokinių 

ir tėvų veikla išgryninant 

mokyklos problemas,  

pasirenkant priemones ir jas 

įgyvendinant. 2-3 bendros 

klasių atstovų diskusijos, 

diskusijos klasėse, bendra 

veikla ne mokykloje. 

Įgyvendintos  2-4 

pasirinktos priemonės per 

metus.  

2018 J.Ryzgelis,  

G. Levickienė,  

darbo grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos 

2 tūkst. € 

Socialinės 

pilietinės 

bendruomenės 

iniciatyvos, 

akcijos, 

savanorystės 

sklaida mokykloje, 

Šilainių 

mikrorajone, 

įstaigose.  

Mokiniai vis dažniau įsitraukia į pagalbos ir 

paramos bendruomenės nariams mokykloje, 

savanorystės veiklą Šilainiuose, mieste. Mažai 

išnaudojamos mokinių galimybės padėti 

mokytis po pamokų, adaptuotis naujiems 

mokiniams, įtraukti į mokyklos veiklas, įveikti 

baimes, patyčias. Mokytojai aktyviai dalyvauja 

finansinės paramos veiklose, savanorystėse ne 

mokykloje dalyvauja tik dalis pedagogų. Retai  

teikiama pagalba Šilainių gyventojams, 

įsitraukiama į mokyklos ir mikrorajono aplinkų 

tvarkymą, visuomenės akcijas.  

Įgyvendintos naujos 

iniciatyvos, akcijos, 

skatinančios pagalbą, 

paramą mokinys-mokiniui 

mokyklos nariams, 

mokytojai-mokiniai tvarkant 

mokyklos, Šilainių aplinkas, 

padedant mikrorajono 

gyventojams. Mokyklos 

bendruomenės įsitraukimas į  

1-2 visuomenės akcijas. 

2018 Z. Garuolienė,  
A.Stanislovaitytė, 
Gerovės 

komisija, 

pagalbos 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos 

1-2 tūkst. € 

Tautinis ir pilietinis Mokykla organizuoja tradicines šventes, 1-2 veiklos bendros 2017 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Žmogiškieji 
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mokinių ugdymas. akcijas, skirtus mokyklai, miestui, šaliai 

svarbioms datoms ir įvykiams atminti, mokiniai 

kasmet dalyvauja Konstitucijos, Diktanto ir kt. 

konkursuose. Nuolat lankomasi muziejuose, 

parodose, edukaciniuose užsiėmimuose, 

vykstama į išvykas po Lietuvą. Mokiniai 

dalyvauja Jaunųjų šaulių, Ateitininkų veikloje. 

Per pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, 

geografijos, istorijos, dailės ir technologijų 

pamokas ir būrelių veiklą mokiniai įsitraukia į 

ugdymo projektus. Pradinių klasių mokytojos 

kartu su mokiniais dalyvauja miesto tautinių 

tradicijų puoselėjimo projektuose. 

mokiniams ir  tėvams: 

ugdymo projektai, 

panaudojant debesų 

kompiuteriją, akcijos - 

flashmobai, šeimų šventės, 

įtraukiant tėvus, senelius.  

Naujos veiklos su muziejais, 

EKC, partnerystės su 

pradinių klasių iniciatyvinės 

grupės mokyklomis. 

Z. Garuolienė,  

Mokyklos 

taryba 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos  

1,5-2 tūkst. € 

Bendruomenės 

narių, grupių 

iniciatyvų 

įgyvendinimas.  

Mokykloje veikia Idėjų bankas, teikiami tėvų, 

mokytojų, kitų darbuotojų pasiūlymai klasių ir 

mokyklos susirinkimuose, mokyklos ir 

mokytojų tarybose, metodinėse grupėse, 

pradinių klasių tėvų ir mokinių klubuose. 

Kasmet realizuojama dalis bendruomenės narių 

iniciatyvų dažniausiai mokytojų ir mokinių 

dėka, retai įsitraukiant tėvams.Nuo 2015 m. 

veikia socialinis tinklas, tačiau aktyviai jame 

dalyvauja tik dalis  narių: mokytojų, mokinių. 

Neišnaudojamos tinklo galimybės 

susitarimams, veiklos dokumentų kūrimui. 

Realizuotos 2-4 pradinių 

klasių tėvų klubo 

iniciatyvos, 3-5 mokinių 

iniciatyvos dėl mokyklos 

erdvių kūrimo ir mokinių 

veiklos, 2-4 tėvų 

iniciatyvos, pasiūlytos per 

Idėjų banką, kasmet. 

Mokyklos socialinio tinklo 

veikloje aktyvūs daugiau 

kaip 90% mokytojų 80% 

mokinių. 

2018 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Tėvų, Mokinių 

klubai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos  

1-1,5 tūkst. € 

Ilgalaikė tėvystės 

įgūdžių ugdymo 

programa. 

 

Mokykloje reguliariai organizuojami klasių 

vadovų susirinkimai aktualiomis tėvams 

temomis. Vyksta 1, pradinių, 5 klasių tėvų ir 

mokytojų mokymai klasių koncentrais. Veikia 

saviugdos klubas, tėvai ugdosi  STEP tėvų 

grupėse.  Daliai tėvų trūksta tėvystės įgūdžių. 

Ne visada mokyklos pasiūla ir mokymų trukmė 

atitinka tėvų poreikius. 

Ištirti tėvų poreikiai dėl 

mokymų. Organizuojami 2-

4 mokymai tėvų grupėms, 

įtraukiant mokyklos 

psichologę, kviečiant išorės 

lektorius. Reguliarūs 

Saviugdos klubo, STEP 

grupių užsiėmimai tėvams. 

2018 J. Ryzgelis,  

G. Levickienė,  

Z. Garuolienė,  

P. Žemaitienė, 

veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

grupė  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos 

1,5-2 tūkst. € 

Sveikatos 

saugojimas ir 

stiprinimas 

Mokykloje vyksta renginiai, skatinantys 

saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą. Yra 

neformaliojo švietimo būrelių. Įgyvendinama 

Vykdoma po 1-2 ugdymo 

projektus klasių koncentrais. 

Judriosios pertraukos vyksta 

2018 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos 
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prevencinė programa „Dėl alkoholio, narkotikų 

ir kt. medžiagų vartojimo“, dalyvaujama vaisių 

ir pieno programose. Epizodiškai dalyvaujama 

Sveikatiadoje, „Sveikuolių sveikuoliai“ 

projektuose, retai vykdomi ugdymo projektai 

šioje srityje. Nepakankamai įkurta  erdvių 

mokinių aktyviam ir ramiam poilsiui, retai 

organizuojamos judriosios pertraukos. 

ne rečiau kaip 2 kartus per 

mėnesį. Dalyvaujama 

Sveikatiados veikloje 2-3 

kartus per metus.  Įrengtos 

1-2 naujos aktyvaus poilsio 

zonos per pertraukas ir 

erdvės ramiam poilsiui.  

2-2,5 tūkst. 

€ 

3. Stiprinti 

bendruome-

nę, kuriant 

naujas ir 

puoselėjant 

senas 

mokyklos 

tradicijas 

Bendrų veiklų 

mokyklos 

bendruomenei 

organizavimas. 

 

Mokykla kasmet organizuoja tik Padėkos dieną 

visai bendruomenei, vykdo privalomus 

mokymus. Kitos šventės, išvykos 

organizuojamos tik mokytojams, kartais į jas 

įsitraukia dalis nepedagoginių  darbuotojų.  

1-2 naujos veiklos 

bendruomenei mokykloje ir 

už jos ribų per metus. 

 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos 

1-1,5 tūkst. € 

Tėvų 

į(si)traukimas) į 

mokyklos veiklas. 

Mokykla organizuoja  tradicinius renginius 

mokiniams ir tėvams klasių koncentrais nuo 1 

iki 5 klasės. 6-8 klasėse vyksta tik atskirų klasių 

veiklos su tėvais. 1-4 klasėse kasmet vykdomi  

3-5 projektai mokiniams ir jų šeimų nariams. 

Didėja tėvų aktyvumas popamokinėse veiklose. 

Tik dalis tėvų įsitraukia į karjeros renginius 

mokykloje, kviečia į savo  darbovietes.  

1 bendra nauja veikla 

šeimoms per metus.  2-3 

naujos veiklos 6-8 klasių 

koncentruose per metus. 

Tėvai įsitraukia į ugdymo 

procesą, karjeros ugdymą ne 

rečiau kaip 1-2 kartus per 

pusmetį. 

2017 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos 1,5-2 

tūkst. € 

Naujų 

bendruomenės 

tradicijų kūrimas. 

Mokykla yra sukūrusi tradicijas 4, 12 klasių 

programų baigimui. Kuriamos tradicijos 

pagrindinio ugdymo programos I ir II dalies 

baigimo  šventėms. Organizuojamos šventės, 

išvykos mokyklą savo pasiekimais 

garsinantiems mokiniams, labai gerai 

besimokantiems. Mokiniai viešai retai 

skatinami už pilietišką elgesį, didžiausią 

mokymosi, lankomumo, elgesio pažangą, 

aktyvumą savivaldoje. 

Sukurtos naujos tradicijos 

pagrindinio ugdymo I ir II 

dalies baigimui. 

Organizuotos 1-2 šventės už 

mokinių pažangą įvairiose 

srityse. 2-3 išvykos po 

Lietuvą per metus. 

2017 A.Stanislovaitytė,  

Z. Garuolienė,  

Mokyklos 

taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos  

2-2,5 tūkst. € 

Partnerystės su 

mikrorajono, 

miesto, šalies 

tarptautiniais 

Mokykla plėtoja ryšius su Kauno miesto 

mokyklomis, Šilainių bendruomene, darželiais, 

įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, verslo 

partneriais. Nepakankamai dažnos partnerystės 

1-2 veiklos, akcijos Šilainių 

bendruomenei per metus.  

2-4 renginiai su Šilainių ir 

kitomis Lietuvos 

2018 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec., 

ES lėšos 10-
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socialiniais ir 

verslo partneriais. 

su Šilainių, kitų šalies miestų švietimo 

bendruomenėmis. Mokiniai pageidauja daugiau 

veiklų su mokyklomis. Į mokyklos gyvenimą 

retai įtraukiami savanoriai, neišnaudojamos 

aukštųjų mokyklų siūlomos paslaugos. 2014 m 

mokykla baigė vykdyti Comenius projektą, 

šiuo metu dalyvaujama  eTwinning projekte.  

mokyklomis per  metus.  

2-4 renginiai su 

aukštosiomis mokyklomis 

per metus. 

Įsitraukimas į 1-2   

Comenius arba   eTwinning 

projektus. 

15 tūkst. € 

 

2 tikslas –Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę, sudarant palankias sąlygas patirti sėkmę. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai Pasieki-

mo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Siekti 

mokinių 

mokymosi 

pažangos 

per 

kūrybišką, 

tyrimais 

grįstą 

mokymąsi 

atviroje 

dinamiškoje 

aplinkoje. 

Mokymasis 

išmaniosiose 

klasėse. 

 

Mokykla turi 2 išmaniąsias klases, naudojasi 

skaitmeninėmis  pratybomis Ema, 

Egzaminatorius, anglų kalbos testais, debesų 

kompiuterijos paslaugomis. Ne visada 

išnaudojamos šiuolaikinių priemonių 

galimybės mokinių mokymosi motyvacijai, 

individualizavimui ir diferencijavimui dėl 

dalies mokytojų turimų kompetencijų valdant 

klasių įrangą.  

5-10 klasių lietuvių kalbos, 

matematikos, gamtos ir 

žmogaus, istorijos, anglų 

kalbos (4-8 klasėse), fizikos 

pamokos vyksta išmaniosiose 

klasėse pagal tvarkaraštį. 

Skaitmeninės užduotys 

skiriamos pamokose ir namų 

darbams, debesų kompiuterija 

naudojama ugdymo 

projektams kiekvienoje 

klasėje. 

2016 J.Ryzgelis 

G. Levickienė,  

projekto 

komanda 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos  

0,8-1,6 

tūkst. € 

Projektinių veiklų 

ciklų mokyklos, 

mokslo bei verslo 

partnerių 

edukacinėse 

aplinkose 

įgyvendinimas. 

Ne visada išnaudojamos mokyklos, 

mikrorajono ir partnerių edukacinės aplinkos 

kūrybiškam tyrinėjančiam mokymuisi, siekiant 

mokyklos tikslų. Retai naudojamasi 

galimybėmis pasikviesti laboratorijas, 

savanorius į mokyklą padedant aktyvinti 

mokymąsi.  

Ciklais organizuojama 

kryptinga projektinė veikla 

1-12 klasėms. 

Organizuojamos  1-2 dienos 

„Mokomės kitaip“ 

kiekvienoje klasėse 1-2 

kartus per mėnesį. 

2017 J.Ryzgelis 

G. Levickienė,  

Z.Garuolienė,  

darbo grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos 0,8-

1,6 tūkst. € 

Tėvų į(si)traukimas 

į ugdymo(-si) 

procesą. 

Tik dalis tėvų kartu su mokytojais veda 

pamokas mokykloje ar kviečia mokytis savo 

darbovietėse, įstaigose.  

Tėvai įsitraukia į mokymąsi 

kiekvienoje klasėje 1-2 

kartus per pusmetį. 

2017 A. 

Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdymo Mokytojai vis dažniau diferencijuoja ir Mobilių laikinų grupių 2018 G. Levickienė,  Žmogiškieji 
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personalizavimas, 

individualizavimas, 

diferencijavimas 

pamokose. 

individualizuoja užduotis pamokose ir 

namuose. Nuo 5 klasės išbandyta praktika 

mokyti laikinose grupėse pagal mokymosi 

pasiekimus lietuvių ir anglų kalbų, 

matematikos. Mokiniams retai sudaroma 

galimybė dalyvauti kito dalyko mokytojo, kitos 

grupės ar jį dominančio dalyko pamokose.  

sudarymas nuo 5 klasės atviro 

mokymosi dienoms, 

savaitėms, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi 

pasiekimus ir poreikius. 

Galimybė rinktis kito dalyko 

mokytojus, mokytis kitose 

grupėse 1-2 kartus per metus.  

Z. Garuolienė ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos 3-4 

tūkst. € 

Aukštesniųjų 

gebėjimų ugdymas 

per neformalųjį 

švietimą, 

konsultacijas. 

Gabių vaikų saviraiškai mokykloje dažnai 

organizuojamos veiklos po pamokų, 

dalyvaujama miesto bei šalies renginiuose. 

Mokiniai ugdosi aukštesniuosius gebėjimus 

neformaliojo švietimo (dailės, muzikos, sporto, 

teatro, technologijų, informacinių technologijų) 

būreliuose.  Vyksta konsultacijos dažniausiai 

tik mokymosi sunkumų turintiems 5-10 klasių 

mokiniams. Tik 1,4, 12 klasių mokiniai  

reguliariai konsultuojami pagal gebėjimus. 

Naujos 1-3 neformaliojo 

švietimo būrelių programos 

aukštesniųjų gebėjimų 

ugdymui programų 

koncentrais. Įsitraukimas į 

1-3 aukštųjų mokyklų 

projektus, siūlomus 5-12 

klasių mokiniams, per 

metus.  

2017 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė, 

Metodinių 

grupių 

pirnininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos 2,5-3 

tūkst. € 

Pamokos 

tobulinimas per 

mokinių grįžtamąjį  

ryšį. 

 

Pamokoje nepakankamas dėmesys skiriamas 

išmokimo stebėjimui, mokinių pamokos 

kokybės vertinimui, retai panaudojamos 

IQESonline galimybės mokinių grįžtamajam 

ryšiui. Tirta pamokos kokybė 3-8 klasėse  

dalykų blokais.  

Mokinių pamokos vertinimas 

per IQESonline 1-2 kartus per 

pusmetį. Individualių 

pamokos silpnybių 

tobulinimas atsižvelgiant į 

tyrimų rezultatus. 

2018 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Gerinti 

asmeninius 

ir mokyklos 

pasiekimus

per 

mokymosi 

pažangos 

planavimą, 

mokinių 

saviraišką ir 

pagalbos 

Mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

ugdymas. 

Apklausų mokiniams tyrimai rodo, kad būtina 

ugdyti mokėjimo mokytis  kompetenciją, ypač 

su mokymosi sunkumais susiduriančių, 

specialiųjų poreikių mokinių. Reikalinga 

mokytojų, specialistų pagalba, įsivertinant savo 

pažangą, planuojant tolesnį mokymąsi, laiko 

valdyme, atliekant namų užduotis.  

Atlikti motyvacijos tyrimai. 

Organizuoti mokinių 

mokymai klasėse, grupėse. 

Augs mokymosi kokybės 

rodikliai iki 0,2 balo. Gerės 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių pasiekimai. 

2017 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė,  

L. Maleckienė,  

veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių pasiekimų 

ir pažangos analizė 

ir pasirinktų 

priemonių 

Mokytojai, vadovybė  metodinėse grupėse, 

metodinėje ir mokytojų taryboje analizuoja 

mokinių pusmečių, metinius, ST, PUPP, 

brandos egzaminų rezultatus, pasirenka ir 

4, 8 klasių  mokinių, ST 

pasiekusių aukštesnį lygį 

skaičius, didės iki 5% visuose 

dalykuose.  Aukštesnių 

2018 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė,  

metodinių 

grupių 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos 0,8-
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teikimą. pasiekimų 

gerinimui 

įgyvendinimas. 

įgyvendina  priemones mokinių pasiekimų 

gerinimui. Mokytojai ne visada  kryptingai 

ugdo mokinius pagal mokyklos rezultatus, 

įgyvendina pasirinktas priemones.  

mąstymo gebėjimų lygis 

išaugs iki 5% matematikos, 

lietuvių kalbos, gamtos 

mokslų srityse.  Mokinių 

pažanga bus aptariami 

klasėse 1-2 kartus per metus. 

primininkai 1,6 tūkst. € 

Mokinių 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimas, 

vertinimas ir 

įsivertinimas bei 

tolesnės pažangos 

kaita. 

Mokytojai analizuoja mokinių individualius 

pusmečių, metinius įvertinimus, testų, patikrų 

rezultatus su mokiniais,atskirai su tėvais aptaria 

mokymosi pasiekimus ir pažangą. 5-10 klasių 

mokiniai įsivertina mokymosi įsivertinimo 

lapuose 2 kartus per metus Retai mokinių 

tolesnis mokymasis planuojamas 

trikampiuose:mokinys-mokytojai-tėvai. 

Neišnaudotos mokyklos socialinio tinklo 

galimybės asmeninės ūgties fiksavimui. 

Sukurta mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo ir 

vertinimo  ir pagalbos 

sistema. Vyksta mokinio-

mokytojų,  mokinių-

mokytojų-tėvų susitikimai  

ne rečiau kaip 1 kartą per 

metus 2-8 klasėse, planuojant 

tolesnį mokymąsi. E.portfelis 

mokyklos tinkle 4-10 klasės.  

2016 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gabių mokinių 

ugdymo sistemos 

sukūrimas ir 

įgyvendinimas. 

Mokykla kuria gabių vaikų atpažinimo ir 

ugdymo sistemą. Ištirti 3-4 klasių mokiniai. 

Gabūs mokiniai dažniausiai ugdomi 

nereguliariai, skiriant individualias užduotis 

pamokose, konsultacijose, namuose. 

Individualūs mokymo planai nerengiami. 

Sukurta gabių vaikų 

atpažinimo sistema. Įvertinti 

3-7 klasių mokiniai. Parengti 

individualūs planai daugiau 

kaip 75% gabių mokinių. 

Organizuojama kryptinga 

ugdomoji veikla nerečiau 

kaip 1 kartą per mėnesį.  

2017 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė,  

L. Maleckienė,  

darbo grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, lėšos 

2-3 tūkst. € 

Mokinių 

saviraiškos patirtys 

mokyklos 

gyvenime, miesto, 

šalies renginiuose. 

Mokiniams sudaromos galimybės saviraiškai 

mokyklos, miesto ir šalies renginiuose pagal 

mokinių poreikius. Vyksta projektai-konkursai, 

dalykinės olimpiados iš visų mokomųjų dalykų. 

Sėkmingai dalis ugdytinių dalyvauja miesto ir 

šalies konkursuose, olimpiadose. Retai 

organizuojamos netradicinės, tyrimais grįsto 

mokymosi dienos. Mažai mokinių dalyvauja 

praktinėse konferencijose.   

Pasiūlyti 2-3 nauji projektai, 

dienos  pagal ugdymo 

programas. 1-3 neformaliojo 

švietimo programos 5-8 

klasėms.  Išugdyta daugiau 

miesto,  šalies ir tarptautinių  

renginių nugalėtojų, 

prizininkų nei 2015 m. 

Išaugęs mokinių, 

dalyvaujančių mokslo 

dienose, konferencijose, 

skaičius iki 10%. 

2018 A.Stanislovaitytė,  
G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos 3-4 

tūkst. € 
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Pagalbos teikimas 

klasių ar 

individualių 

mokinio mokymosi 

sunkumų ir elgesio 

problemų 

sprendimui 

Trūksta koordinuotos, nuoseklios mokytojų ir 

pagalbos specialistų veiklos sprendžiant klasių 

ar individualias mokinio problemas. Vaiko 

gerovės komisija reguliariai priima susitarimus 

dėl mokinio individualių problemų įveikimo. 

Sunkumai dažniausiai įveikiami susitariant 

klasės vadovui, tėvams ir daliai mokytojų, 

vadovų. Mokymosi sunkumai įveikiami 

reguliariai vykstančiose konsultacijose 1 ir 4 

klasėse, lietuvių kalbos ir matematikos 

konsultacijose 5-10 klasėse, konsultuojant per 

pertraukas, po pamokų. Vyksta lietuvių kalbos 

konsultacijos iš užsienio grįžusiems mokiniams. 

Reguliariai vyksta pagalbos specialistų 

užsiėmimai specialiųjų poreikių mokiniams. 

Neišnaudotas nuotolinis mokymasis per 

mokyklos socialinį tinklą.   

Koordinuota pagalbos grupių 

veikla sprendžiant 

individualias mokinių 

problemas. Komandų 

susitarimai, siekiant klasių 

mokymosi ir elgesio 

pažangos 1-2 kartus per 

metus. Mokinių, mokytojų 

pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams,  

ruošiant namų darbus. 

Individualių planų 5-8 

klasėms poreikio ir 

efektyvumo diagnostika. 

Nuotolinis mokymasis 

nelankymo atvejais. 

2017 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK lėšos  

4-5 tūkst. € 

Pagalba planuojant 

karjerą. 

Mokykla parengė ir  įgyvendina karjeros 

programą, tačiau mokiniai pageidauja 

dažnesnės pagalbos renkantis mokyklą, 

daugiau individualaus konsultavimo,  

įvairesnio profesinio informavimo ir 

konsultavimo. Į karjeros ugdymą įtraukiama tik 

dalis socialinių partnerių, maža dalis tėvų.  Tik 

apie 75% 8, 10 klasių mokinių – konsultavosi ir 

buvo įvertinti jų gebėjimai ir profesijos 

pasirinkimo tinkamumas.   

Įvyks iki 80% suplanuotų 

karjeros ugdymo veiklų 

mokykloje ir už jos 

ribų.Tėvų į(si)traukimas į 

karjeros ugdymą didės iki 

10%. Bus įvertinti ne 

mažiau kaip 90% 8, 10 

klasių mokinių gebėjimų ir 

profesijos pasirinkimo 

tinkamumas. 

2017 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė, 

L. Maleckienė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK, spec. 

lėšos 0,8-1 

tūkst. € 

 

3 tikslas –Gerinti įstaigos materialinę bazę, kuriant saugią modernią, tyrinėjančiam mokymuisi atvirą,  higienos normas atitinkančią edukacinę aplinką. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuo-

jamas 

pasiekimo

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Sukurti 

edukacines 

aplinkas, 

Edukacinės 

aplinkos pagal 

savito ugdymo 

Mokyklos edukacinės aplinkos modernios, 

aprūpintos šiuolaikinėmis IKT priemonėmis ir 

įranga, nuolat atnaujinamos. Mokyklai 

Įsigyta 3D 

sprendimai,laboratorinė 

įranga, gamtos mokslams, 

2017 J. Ryzgelis,  

V.Jodikis, 

darbo grupė  

MK, spec. 

lėšos  

5-8 tūkst. € 
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orientuotas 

į mokyklos 

ugdymo 

kryptį, 

mokinių ir 

mokytojų 

poreikius. 

 

kryptį.  įgyvendinant savito ugdymo kryptį būtina 

atnaujinti gamtos ir technologijų kabinetus.  

modulinės staklės 

technologijų kabinetams. 

Mokyklos 

edukacinių aplinkų 

atnaujinimas ir 

plėtojimas,aprūpini

mas mokymosi 

priemonėmis. 

Mokykloje nuolat skiriamas dėmesys 

edukacinių aplinkų kūrimui ir atnaujinimui, 

tačiau kyla poreikis jų kaitai dėl mokyklos 

tikslų, naujų mokinių ir mokytojų poreikių, 

ypač IKT sprendimams. Būtina įkurti naujas 

erdves mokinių kūrybai, tyrimams, darbų 

eksponavimui. 

Aprūpinti naujais 

kompiuteriais, projektoriais 

iki 30 %  mokytojų. Įsigyta 

mokymosi priemonių, 

vadovėlių iki 80% mokinių 

ir mokytojų poreikių. 

Įrengtos1-2edukacinės 

erdvės per metus. 

2018 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

MK, spec., 

2% GMP 

lėšos  

8-10 tūkst. € 

Pradinių klasių 

kabineto įrengimas 

Pradinėse klasėse daugėja mokinių, todėl 

būtina įrengti naują kabinetą perkeliant 

geografijos kabinetą.  

Įrengtas pradinių klasių 

kabinetas, aprūpintas 

naujais baldais, IKT 

priemonėmis. 

2016 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Savivaldybės, 
spec., 2% 

GPM lėšos  

3-5 tūkst. € 

Išplėtota  

e.švietimo paslaugų 

struktūra. 

Mokykloje naudojamas e.dienynas, debesų 

kompiuterija, elektroninis skaitytojo bilietas 

bibliotekoje.  

Įvesti elektroninį mokinio 

pažymėjimą.  

2018 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec.,2% 

GMP lėšos  

4-5 tūkst. € 

Gamtos mokslų, 

technologijų 

kabinetų 

atnaujinimas. 

Mokyklos gamtos ir technologijų kabinetų 

turima bazė yra pasenusi ir reikalauja 

atnaujinimo. 

Laimėtas ŠMM projektas 

gamtos ir technologijų 

modernizavimui. 

2018 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis,  

G. Levickienė 

ES, spec. 

lėšos, 2% 

GPM  

4-7 tūkst. € 

Dengtas futbolo 

maniežas.  

Mokykla pakoregavo futbolo maniežo projektą, 

reikia gauti ES ar VIP, savivaldybės  lėšų 

maniežo statybai.  

Pastatytas futbolo maniežas 2018 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

ES, VIP, 
savivaldybės 
lėšos 5 mln. € 

2. Atnaujinti 

ir 

modernizuo-

ti mokyklos 

vidinę ir 

išorinę 

aplinkas. 

Mokyklos salės 

atnaujinimas. 

Aktų salės grindys yra nusidėvėjusios. Šokio 

pamokoms reikalingi veidrodžiai. Būtina 

pakeisti užuolaidas.  

Pakeistos salės grindys, 

užuolaidos. Įrengti 

veidrodžiai.  

2018 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec., 2 % 

GPM lėšos  

10-12 tūkst. € 

Mokyklos 

skambutis, įranga 

muzikos klausymui 

koridoriuose. 

Mokiniai ir mokytojai pageidauja pakeisti 

tradicinį skambutį melodija, per pertraukas 

koridoriuose klausytis muzikos.  

Pakeistas skambutis, įrengta 

įranga muzikos klausymui 

koridoriuose.  

2017 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec., 2 % 

GPM lėšos  

2-3  tūkst. € 

Mokyklos išorės 

aplinka 

Sutvarkytos dalis mokyklos išorės aplinkos.  

Būtina užbaigti ją sutvarkyti: nugenėti medžius 

fasadinėje pusėje, pakeisti suolus vidiniame 

kiemelyje. 

Sutvarkyta mokyklos išorės 

aplinka fasadinėje pusėje, 

įrengti nauji suoleliai. 

2016 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec., 2 % 

GPM lėšos 

1,5-3 tūkst. € 



26 

 

Mokyklos kabinetų 

remontas 

Dalyje kabinetų būtina atlikti  pilną remontą, 

dalyje –pakeisti grindų dangą. 

Suremontuoti pilnai 1-2 

kabinetai per metus, 2-3 

kabinetai – iš dalies.  

2018 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec., 2 % 

GPM lėšos 

6,5-8tūkst. € 

Išorės tebėjimo 

įranga. 

Mokyklos išorės kameros jau reikalauja 

atnaujinimo, genda, nepakankama jų raiška.  

Įsigytos naujos stebėjimo 

kameros.  

2017 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec., 2 % 

GPM lėšos  

6-7 tūkst. € 

Baldų kabinetams  

įsigijimas. 

Visuose kabinetuose pakeisti suolai, mokytojų 

kėdės. Tik dalyje kabinetų pakeisti mokytojų 

stalai, spintos.  

Pakeisti spintas, stalus 2-3 

kabinetuose per metus. 

2018 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec., 2 % 

GPM lėšos  

4-6 tūkst. € 

3. Pritaikyti 

mokyklos 

erdves 

bendruome-

nės poilsiui, 

veiklai,kūry

bai. 

Aktyvaus ir 

pasyvaus poilsio 

zonos mokiniams. 

Pradinių klasių mokiniams koridoriuose yra 

žaidimų aikštelės. 5-10 klasių mokiniams 

įrengta 1 aktyvaus poilsio zona. Pastatyti 

suoleliai, sėdmaišiai. Mokiniai, tėvai, pagalbos 

specialistai  pageidauja daugiau aktyvaus ir  

ramaus poilsio zonų mokiniams. 

Įrengtos 2-3 aktyvaus 

poilsio zonos su žaidimų 

stalais, sėdmaišiais, 1-2 

erdvės mokinių ramiam 

poilsiui, 1 erdvė specialiųjų 

poreikių mokiniams.  

2017 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spec., 2 % 

GPM lėšos  

2-3 tūkst. € 

Kabinetai pagal 

mokinių veiklas. 

Mokiniai tik bibliotekoje po pamokų gali ruošti 

pamokas. Mokinių klubas neturi savo erdvės. 

Įrengtas kabinetas 5-8 klasių 

mokinių namų ruošai,  

kabinetas Mokinių klubui. 

2017 J. Ryzgelis,  

V. Jodikis 

Spec., 2 % 

GPM lėšos  

2-3 tūkst. € 

Mokytojų 

kūrybinės dirbtuvės 

su poilsio erdve.  

Mokytojai tik mokytojų kambaryje turi erdvę 

darbui ir poilsiui. Pedagogai pageidauja erdvės, 

kur galėtų užsiimti kūryba ir kartu pailsėtų.  

Įrengtos mokytojų 

kūrybinės dirbtuvės su 

poilsio erdve. 

  Spec., 2 % 

GPM lėšos  

2-3 tūkst. € 

 

4 tikslas –Sudaryti palankias sąlygas personalui dirbti ir tobulintis, lyderystės plėtotei mokykloje.  
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuoja-

mas 

pasiekimo 
laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Tobulinti 

mokytojų 

kompetenci-

jas pagal 

mokyklos ir 

asmeninius 

mokytojų 

poreikius 

derinant 

Mokymai STEAM, 

mąstymo ugdymo, 

šiuolaikinių 

technologijų 

valdymo, 

asmenybės 

ugdymo srityse. 

Mokykla renkasi kryptį  – kalbų, STEAM, 

mokymas per kūrybišką tyrimais grįstą 

mokymąsi, kas reikalauja naujų mokytojų 

kompetencijų. Vis dažniau susiduriama su 

kompetencijų mokinių asmenybės ugdymo 

srityje.  

Pravesti mokymai pagal 

mokyklos pasirinktus 

prioritetus visiems 

mokytojams. Mokytojai kels 

kvalifikaciją ne rečiau kaip 5 

dienas per metus.   

2018 J. Ryzgelis,  

Z. Garuolienė,  

G. Levickienė  

MK, spec., 

2% GMP 

lėšos  
3-4 tūkst. € 

Kompetencijų 

tobulinimas su 

Mokytojai tik 1kartą per metus ir rečiau 

išvyksta tobulintis ir kartu pailsėti. Retai 

1-2 kvalifikaciniai renginiai 

mokytojams, derinant su 

2018 J. Ryzgelis MK, spec., 

2% GMP 
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mokymąsi su 

poilsiu. 

bendruomenės 

telkimu, poilsiu. 

mokymai vyksta su mokyklomis partnerėmis.   poilsiu, bendruomenės 

telkimu per metus. 

lėšos  
4-5 tūkst. € 

Kompetencijų 

tobulinimas stresų 

valdymo srityje. 

Mokytojams vis sunkiau susitvarkyti su 

įtampa, didėjančiais tėvų, mokinių 

reikalavimais. 

Streso valdymo, 

atsipalaidavimo pratimai 

mokytojams su 

įsisąmoninimu. 

2017 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Plėtoti   

mokytojų 

lyderystę 

per 

tarpkoleginį 

bendradar-

biavimą, 

gerosios 

patirties 

sklaidą. 

Mokytojų sėkmės 

pamokos 

„Mokomės kartu“. 

Dalis mokytojų veda atviras pamokas, 

kolegiškai bendradarbiauja tobulinant 

individualias pamokos silpnybes. Dalis 

mokytojų lyderių dalinasi patirtimi, padeda 

kolegoms savanoriškai,  dalis – tik  

vadovybės prašymu. 

Mokytojai kolegialiai 

tobulina individualias 

pamokos silpnybes. Atviras 

veiklas veda ne mažiau kaip 

40% mokytojų. Reguliariai 

naudojama(si) IQESonline 

vertinant pamokas. 

2017 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų 

konsultantų, 

pagalbos 

komandos. 

Daliai mokytojų trūksta būtinų kompetencijų. 

Ne visada išnaudojamos vidinės mokyklos 

tobulinimosi galimybės mokant kitus 

šiuolaikinių priemonių valdymo, STEAM 

kūrybiškumo, ugdymo srityse. Mokykloje vis 

dažniau telkiamos grupės klasių ir individualių 

mokinių problemų sprendimui, tačiau ne 

visada darniai bendradarbiaujama 

komandomis. 

Sukurta  mokytojų 

konsultantų komanda, 

padedanti siekti mokytojams 

mokyklos kaitos. Aktyvi 

pagalbos grupių veikla 

sprendžiant klasių ir 

individualias mokinių 

problemas. 

2016 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Duomenimis grįsta 

vadyba. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

vyksta pagal ŠMM 2009 m. rekomendacijas. 

Vis dažniau naudojamasi IQESonline sistema 

vertinant mokyklos veiklą. 

Išbandyti atnaujinti veiklos 

įsivertinimo  rodikliai. Dažnai 

naudojama IQESonline. 

Pokyčiai planuojami pagal  

tyrimų rezultatus. 

2017 G. Levickienė,  

Z. Garuolienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMOVERTINIMAS 

 
 

1 tikslas – 

 Planuotas rezultatas 
Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) Per tarpinį 

matavimą 2016 m. 

Per  

tarpinį matavimą 

Per galutinį 

matavimą 2018 m. 
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2017 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

 

 

 

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui_____________                                                                                                                                   Gita Levickienė 
  (plano rengėjo pareigos)                                                                                                                         (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)                                
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