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I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

Progimnazijos veiklos kontekstas. Kauno Milikonių progimnazija veikia Kauno miesto Šilainių seniūnijoje, kurioje yra dvi progimnazijos, keturios 

gimnazijos, dvi pradinės mokyklos, specialioji mokykla, 8 vaikų darželiai.  

Milikonių pagrindinė mokykla nuo 2017-2018 mokslo metų, pagal mokyklų tinklo pertvarkos planą, reorganizuota į progimnaziją.  

2018 metais mokykloje dirbo 70 mokytojų, turinčių reikiamą pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją: 3% mokytojų  ekspertų, 58,3% mokytojai 

metodininkai, 31% vyresnieji mokytojai, 6,7% mokytojų, 4 specialistai: psichologas, socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas ir logopedas. Dirbant su 

mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, yra 1 mokytojo padėjėjas. Mokyklai vadovauja 4 vadovų komanda.  

Pastaraisiais metais mokinių skaičius nuosekliai augo (2018 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi  859 mokiniai). Mokinių skaičiaus kaita per pastaruosius 3 

metus pateikta 1 pav. Klasių komplektų skaičius didėjo pradinių klasių mokinių sąskaita: 2016-2017 m. m. – 30 klasių komplektų (atitinkamai 1-4/5-9 – 

17/13 kompl.),  2017-2018 m. m. – 30 ( atitinkamai 1-4/5-8 - 19/11 kompl.), 2018-2019 m. m. – 33 (atitinkamai 1-4/5-9 – 120/13 kompl.). 
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1 pav. Mokinių skaičius 

Per 2016-2018 metų laikotarpį mokykla formavo po vieną priešmokyklinio ugdymo grupę kasmet. 

 Daugumos mokyklą lankančių mokinių šeimų socialinė – ekonominė padėtis vidutinė, 17% šeimų nepilnos, 8% vaikų auga daugiavaikėse šeimose, 10 

vaikų vienas iš tėvų miręs.  9,7% mokinių skirta socialinė parama (nemokamas maitinimas). 

  Progimnazijoje 2018-2019 m. m. mokosi 45 mokiniai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (8 su dideliais 37 su vidutiniais ugdymo poreikiais); 119 

mokinių teikiama logopedo pagalbą, dar  58 mokinai gauna švietimo pagalbą dėl jiems kylančių elgesio, bendravimo, mokymosi sunkumų. 14 mokinių 

PPT rekomenduotas mokytojo padėjėjas. Mokyklai skirtas tik vienas mokytojo padėjėjo etatas.  

Specialiųjų poreikių mokinių padarytai pažangai įvertinti ir aptarti 2 kartus per mokslo metus vyksta VGK išplėstiniai posėdžiai.  Juose dalyvauja Vaiko 

gerovės komisijos nariai ir dėstantys mokytojai. Aptariama kiekvieno mokinio padaryta pažanga, mokinio  pasiekimai, sunkumai, bendradarbiavimas su 

tėvais. Švietimo pagalbos specialistai informuoja dalykų, pradinių klasių mokytojus, kokią pagalbą jie teikė šiems mokiniams, aptariamos tolimesnės 

pagalbos galimybės. 

Progimnazijos VGK organizuoja ir vykdo prevencinę, tiriamąją, projektinę, socialinės paramos ir kt. veiklą,  pagalbos teikimą mokymosi, elgesio, 

bendravimo ir kitų sunkumų patiriantiems mokiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams. Siekiant išsiaiškinti sunkumus, pagalbos mokiniui teikimo 

poreikį ir užtikrinti veiksmingą pagalbą, atliekamas pirminis mokinių gebėjimų ir ugdymosi poreikių vertinimas ir pagalbos planų sudarymas bei 

vykdymas. Siekiant įvertinti ir koreguoti progimnazijos bendruomenės mikroklimatą, atliekami sistemingi tyrimai ir bendruomenės narių apklausos bei jų 

analizė: kasmet sudaromas kiekvienos klasės ir mokyklos socialinis pasas, saviraiškos ugdymo (-si) poreikių tenkinimo tyrimai, adaptacijos ir 

mikroklimato tyrimai pirmose, penktose ar kitose klasėse (pagal poreikį), nuolat aiškinamasi ir sprendžiami mokinių netinkamo elgesio atvejai ir vykdoma 

netinkamo elgesio prevencija. 

Įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

kovo 22 d. įsakymu Nr. V- 190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, nuo 2017 metų progimnazijoje buvo 

vykdomos šios prevencinės programos 1-ose klasėse įgyvendinta prevencinė programa ,,Zipio draugai“,  2-ose klasėse – ,,Obuolio draugai“, 3-iose ir 4-

ose klasėse  – ,,Įveikiame kartu“. Siekdama užtikrinti mokinio saugumą, progimnazija nuo 2018 metų įgyvendina patyčių ir smurto prevencijos programą 

OLWEUS. Olweus mokinių apklausos apie patyčias duomenimis (apklausa vykdyta 2017 ir 2018 metų lapkričio mėn.) patyčių lygis pastaraisiais mažėjo: 
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2017 metais mokykloje – 19,4%, šalyje – 29,8%, 2018 metų siekė 13,5% (šalyje šis rodiklis įvairių tyrimų duomenimis svyruoja nuo 25 iki 33%). 

Mokinių ir tėvų apklausa parodė, kad pradėjus veikti šiai programai, patyčių atvejai mokykloje retėja. 

Progimnazijoje plėtojamas įvairiapusis neformalusis ugdymas. 2016-2018 m. m. po pamokų mokyklos patalpose veikė 2 pailgintos dienos grupės, 35 

neformaliojo ugdymo būreliai, finansuojami iš mokinio krepšelio, ir 12 būrelių veiklai lėšas skyrė juos lankančių mokinių tėvai. Neformaliojo ugdymo 

poreikiai tiriami, tikslinama ir koreguojama būrelių teikiamų paslaugų pasiūla atsižvelgiant į kylančius mokinių ugdymosi poreikius. Dauguma 

progimnazijos mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veikloje mokykloje arba mieste (2016-2017 m. m. dalyvavo 87,1% mokinių,  2017-2018 m. m. - 

87,6%, 2018-2019 m. m. – 88%).                                         

Pagalba mokiniams ugdant karjeros gebėjimus teikiama įgyvendinant mokyklos Mokinių ugdymo karjerai programą. Mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymas integruojamas į mokomuosius dalykus, klasės valandėles, neformaliojo ugdymo užsiėmimus. 

Mokymosi pagalba ir veiklos, kuriomis siekiama mokymosi pasiekimų gerinimo, progimnazijoje integruojama į mokymo (-si) procesą, popamokinę 

veiklą. Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių poveikio analizė kasmet pateikiama progimnazijos metų veiklos 

planuose.  

Siekiant ugdymo kokybės yra numatyti tokie metodai pasiekimams gerinti: individualus darbas su mokiniu (gabių mokinių ruošimas dalyvauti 

olimpiadose bei konkursuose, mokinių, turinčių mokymosi sunkumų konsultavimas), darbas su mokinių grupe (grupinės konsultacijos, klasės valandėlės, 

pamokos, moduliai), darbas su mokinio šeima (pagalba sprendžiant problemas, trukdančias vaiko ugdymo(-si) procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

mokyklos bendradarbiavimo stiprinimas, Tėvų švietimo programos įgyvendinimas), darbas su mokyklos bendruomene ir socialiniais partneriais. 

2016-2018 m. m. tobulinta mokyklos veikla siekiant gerinti asmeninius mokinių pasiekimus, planuojant asmeninę mokinių mokymosi pažangą, skatinant 

mokinių saviraišką ir tobulinant pagalbos teikim sistemą. imtasi priemonių pamokos kokybei gerinti, kasmet atliekamas  platusis ir giluminis mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimas. Duomenims rinkti ir jiems apdoroti naudojama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tiesiogine internetine sistema 

www.iqesonline.lt. 

 Kiekvienais metais mokyklos bendruomenę papildo iš emigracijos grįžtantys mokiniai. Tokiems mokiniams teikiama kompleksinė sociokultūrinė, 

kalbinė, psichologinė švietimo pagalba. 

Progimnazija racionaliai naudoja mokinio krepšelio, ūkio ir paramos lėšas, planingai atnaujina mokyklinius suolus, kėdes, kabinetų spintas, klasių lentas. 

Visuose kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos.  

Mokykloje puoselėjamos ir palaikomos tradicijos, šventės, pilietinės akcijos.  

Kauno Milikonių progimnazijos strategija rengiama siekiant tinkamai organizuoti progimnazijos veiklą, tikslingai pasirinkti prioritetus bei veiklos kryptis, 

numatyti ir planuoti pokyčius, telkti mokyklos bendruomenę siekiant sudaryti geras sąlygas mokinių ugdymuisi ir pasiekimų gerinimui, socialinių ir 

emocinių įgūdžių plėtojimui ruošiant juos sėkmingai veiklai šiuolaikinėje visuomenėje. Strateginis planas rengtas atsižvelgiant į tai, kad mokykla 

įgyvendina  priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, priimdama pirmumo teise mokinius, kurie gyvena mokyklai 

priskirtoje teritorijoje. 

 

2019-2021 metų strateginis mokyklos planas rengiamas remiantis: 

1. Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (Žin., 2012-Nr.61-3050). 

2. Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija. 

3. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308. 

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

Kauno miesto savivaldybės strateginio plano 2019- 2021 m. veiklos kryptys:   
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 ugdymo kokybės gerinimas, užtikrinant mokinių (nepalankioje aplinkoje augančių, turinčių mokymosi sunkumų ir kt.) ugdymosi poreikių 

tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą (mokinių pasiekimai, mokėjimo mokytis rodiklis, įvairių modelių kūrimas ir kt.); 

 bendruomenės saugumo užtikrinimas, mažinant patyčių, smurto, alkoholio ir tabako vartojimą (mokyklos savijautos rodiklis, patyčių situacijos 

rodiklis, mokyklos kultūros rodiklis ir kt.); 

 edukacinių erdvių tobulinimas, pritaikymas įvairesnių ugdymo organizavimo formų vykdymui ir finansų racionalus panaudojimas; 

 Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus sistemingos bendrojo ugdymo mokyklų išorės vertinimo rezultatų, VBE, NMPP,  diagnostinių ir 

standartizuotų testų rezultatų analizė, įstaigoms teikiama pagalba konsultuojant veiklos planavimo, veiksmų plano po išorės vertinimo parengimo 

klausimais. 

5.  Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, kuris nustato kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms, 

kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, tikslą, uždavinius, kokybės krepšelio skaičiavimą, kokybės krepšelio skyrimo savivaldybėms ir 

mokykloms sąlygas. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, ir 

įgyvendinant Kokybės kultūros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1196 

„Dėl Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.3.6 papunktyje nurodytą veiksmą (toliau – Projektas). Projekto įgyvendinimo 

kontekste mokyklos pagal šiame apraše nustatytus kriterijus ir rodiklius skirstomos į dvi grupes: stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios 

mokyklos ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos. Milikonių progimnazija turi stiprią geros mokyklos požymių raišką. 

6. Progimnazijoje atliktų tyrimų duomenimis, NMVA pateikta progimnazijos išorinio vertinimo ataskaita, vidaus įsivertinimo išvadomis, progimnazijos 

kita pedagoginės, kultūrinės bei vadybinės veiklos patirtimi. 

Progimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, kurią sudarė progimnazijos vadovai, mokytojai, pagalbos specialistai bei tėvų atstovai. Mokyklos 

vertybių, vizijos ir misijos formavime dalyvavo visi bendruomenės nariai. Planas parengtas remiantis viešumo, partnerystės bei bendradarbiavimo 

principais. Galutinis plano variantas svarstytas visose progimnazijos savivaldos institucijose. 

Progimnazijos Strateginio plano įgyvendinimui bus telkiama mokyklos bendruomenė bei socialiniai partneriai, pritraukti reikiami resursai. 

Pagrindiniai parengtos strategijos taikiniai:  

1. užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymosi kokybę, parenkant prasmingas veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio mokymosi sėkmę; 

2. ugdant bendradarbiavimo kultūrą, gerinti progimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius ir mokinių savijautą mokykloje; 

3. kurti ir naudoti edukacines aplinkas, leidžiančias efektyvinti ugdymo procesą. 

Įgyvendinus mokyklos strateginį planą  pagerės ugdymo kokybė, mokinių pasiekimai, mokyklos vadyba, vidinės edukacinės aplinkos, mokyklos vadovai, 

mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai patobulins kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei veiklai ir strateginio plano įgyvendinimui. 

 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 
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2016-2018 m. tuometinė Kauno Milikonių pagrindinė mokykla kėlė 3 strateginio plano tikslus:  

1. Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę, sudarant palankias sąlygas patirti sėkmę. 

2.Telkti mokyklos bendruomenę mokyklos kultūros ir asmenybinei ūgčiai per partnerystes ir vertybių ugdymą.  

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

Įgyvendinat pirmojo tikslo uždavinius buvo organizuojami profesinio tobulėjimo seminarai, atvirų pamokų mėnesiai, metodinės dienos. Pamokos vadybos 

gerinimo klausimai buvo aptariami mokytojų tarybos, metodinės tarybos, metodinių grupių posėdžiuose, kuriuose mokytojai dalijosi patirtimi „Kolega 

kolegai“. Mokytojai dalykines ir bendrąsias kompetencijas gilino kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, dalinosi su kolegomis naujovėmis iš kursų ir 

seminarų. 2016 metais – 1255 val., 2017 metais – 1476 val., 2018 metais – 1356 skyrė kvalifikacijos kėlimui. Didelis dėmesys skirtas kiekvieno mokinio 

pažangai matuoti ir pasiekimams fiksuoti. Tuo tikslu metodinė taryba parengė kiekvienam mokiniui ,,Asmeninės pažangos stebėjimo lapus“.  Kiekvienas 

dalyko mokytojas mokinių pasiekimus fiksuoja dalyko ,,Asmeninės pažangos stebėsenos“ lape, mokinių pasiekimų įrodymus kaupia ,,Mokinio asmeninės 

pažangos aplanke“. Mokinių pasiekimai aptariami su mokiniais 2 kartus per pusmetį. Mokytojai ir klasių vadovai vaikų pažangą aptaria su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) 2 kartus per metus ar kitu metu, tėvams domintis. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kaupia duomenis apie kiekvienos klasės 

mokinių lūkesčius, mokslo metų pradžioje vykdytų diagnostinių testų rezultatus, tarpinių ir pusmečių pasiekimų rezultatus. Ši informacija leidžia 

susidaryti realią nuomonę mokytojui ir mokyklos vadovams apie kiekvieno mokinio pažangą, matyti problemas, galimybę teikti mokiniui reikiamą 

pagalbą.  Mokykloje veikia 3 išmaniosiose klasės, kuriose, pagal tvarkaraštį, 3-8 klasių mokiniams  vyksta lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 

pažinimo, gamtos ir žmogaus, geografijos, anglų kalbos (5-10) klasėse) ir fizikos pamokos. Skaitmeninės užduotys skiriamos ir namų darbams, Office 365 

aplinka naudojama ugdymui(si). Mokinių  motyvacijai kelti ir pasiekimams gerinti sudarytos sąlygos mokytis ne tik klasėse, bet ir už mokyklos ribų.  

Dauguma mokinių pamokoje daro pažangą, geba siekti geresnių akademinių rezultatų, jiems sudaromos sąlygos ugdytis pagal savo gebėjimus. Mokinių 

mokymosi sėkmingumas aptariamas klasėje, Mokytojų tarybos posėdyje, su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Per pastaruosius trejus metus mokinių 

akademiniai pasiekimai augo, geri įvertinimai olimpiadose ir konkursuose. 5-8 klasių mokinių metinių pasiekimų vidurkis pastoviai augo (2 pav.).  

 

 
                                                                                     2 pav. Mokinių pasiekimų vidurkis 
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                          Kokybės rodiklis 5-8 klasėse padidėjo 16%, pradinių klasių kokybės rodiklis kito nežymiai (3 pav.). 

 

 
2 pav. 1-4  ir 5-8 klasių kokybės rodiklis 

 

 8-tų klasių mokinių pagrindinių dalykų metinių pasiekimų kokybė pateikta 4 pav. Per pastaruosius metus akivaizdžiai išaugo gamtos ir socialinių mokslų 

(fizikos, chemijos, biologijos, istorijos) pasiekimų kokybė. Anglų kalbos pasiekimų kokybė padidėjo 37%. Lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimams 

gerinti buvo skiriamos ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos, bet pasiekimų kokybei (aukštesniam lygiui pasiekti) jos įtakos neturėjo, nes konsultacijas 

dažniausiai lankė žemesnių pasiekimų (patenkinamo lygio) mokiniai.   
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4 pav. Aštuntokų pasiekimų kokybė 

 

 6-tų klasių mokinių pagrindinių dalykų metinių pasiekimų kokybė pateikta 5 pav. 2017-2018 m. m. šeštų klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos 

pasiekimų kokybė žemesnė nei ankstenių metų ir žemesnė nei Kauno miesto, bet lyginant šio koncentro mokinių pasiekimus su jų pasiekimais 5-je klasėje 

metinis kokybės procentas nekinta (kokybė 5-ose klasėse – 45,42%, 6-oje klasėje – 45,10%). Kitų mokomųjų dalykų pasiekimai aukštesni nei Kauno 

mieste.  

 
5 pav. Šeštokų pasiekimų kokybė 

 

2016-2018 metais progimnazijos mokinių lankomumas didelių problemų nekėlė, ypač mokyklai tapus progimnazija. Nors mokinių praleistų pamokų 

skaičius kasmet auga (2016-2017 m. m. kiekvienam 1-4 kl. mokiniui teko 43,85 pamokos, 2017-2018 m. m.  – 48,43 pamokos; 5-8 kl. mokiniai 2016-

2017 m. m.  praleido po 79,13 pamokos, 2017-2018 m. m. po 83,73), bet beveik visos yra pateisintos. 2016-2017 m. m. pradinių klasių mokiniai 
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nepateisino 0,79 pamokos, 2017-2018 m. m. – 0,68 pamokos, atitinkamai po 4,49 ir 3,34 pamokos 5-8 klasių mokiniai.  Pagrindinės augančio 

nelankomumo priežastys: gripo epidemijos ir komplikacijos po ligos ir mokinių vykimas atostogauti į šiltuosius kraštus su tėvais ar kitais šeimos nariais 

mokslo metu. 

2016-2018 metais progimnazijos 4, 6, 8-tų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (NMPP).  Nors lietuvių kalbos ir 

matematikos 6 ir 8-tų klasių mokinių pasiekimų kokybės rodikliai per pastaruosius 3 metus nebuvo nuolat kylantys, bet NMPP testų rezultatai geresni 

negu šalies mokyklų mokinių NMPP testų vidurkis (6 - 11 pav.).  

 Pasiekimų 

lygmuo 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Mokyklos Mokyklos Mokyklos Šalies Šalies Šalies 

Nepatenkinamas 0% 0% 0% 6,70% 7,00% 5,80% 

Patenkinamas 7,30% 11,40% 13% 25,40% 29,10% 30,30% 

Pagrindinis 34,50% 55,70% 43,50% 58,00% 55,30% 55,30% 

Aukštesnysis 58,20% 32,90% 43,50% 9,90% 8,60% 8,60% 

                                     

                          6 pav. Lietuvių kalba 6 kl. (skaitymas) 

 

 

Pasiekimų 

lygmuo 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m.  2017 m.  2018 m. 

Mokyklos Mokyklos Mokyklos Šalies Šalies Šalies 

Nepatenkinamas 0,00% 1,40% 0,00% 14,60% 18,50% 22,70% 

Patenkinamas 2,00% 23,90% 38,20% 40,20% 39,50% 31,60% 

Pagrindinis 60,00% 52,10% 38,20% 39,60% 31,10% 35,10% 

Aukštesnysis 38,00% 22,50% 23,50% 5,50% 10,80% 10,60% 

 

 

7 pav. Lietuvių kalba 6 kl. (rašymas)  

 

Pasiekimų 

lygmuo 
2016 m. 2017 m. 2018 m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

mokyklos mokyklos mokyklos šalies šalies šalies 

Nepatenkinamas 0% 0,00% 0,00% 13,40% 12,70% 15,30% 

Patenkinamas 4,90% 14,50% 27,50% 40,90% 36,30% 47,50% 

Pagrindinis 42,60% 50,00% 23,50% 37,90% 39,10% 26,80% 

Aukštesnysis 52,50% 35,5 49,00% 7,80% 11,80% 17,60% 
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8 pav. Lietuvių kalba 8 kl. (skaitymas) 

 

Pasiekimų 

lygmuo 
2016 m. 2017 m. 2018 m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

mokyklos mokyklos mokyklos šalies šalies šalies 

Nepatenkinamas 0,00% 0,00% 0,00% 13,30% 13,40% 10,70% 

Patenkinamas 16,10% 9,70% 7,50% 34,30% 34,20% 39,90% 

Pagrindinis 56,50% 69,40% 69,80% 43,90% 40,80% 43,50% 

Aukštesnysis 27,40% 21,00% 22,60% 8,50% 11,60% 6,00% 

 

9 pav. Lietuvių kalba. 8 kl. (rašymas) 

 

Pasiekimų 

lygmuo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Mokyklos  

 

Mokyklos  Mokyklos  Šalies   Šalies  Šalies 

Nepatenkinamas 0,00% 0,00% 0,00% 6,40% 3,30% 5% 

Patenkinamas 6,80% 12,30% 14,50% 31,50% 32,00% 30,70% 

Pagrindinis 69,50% 58,90% 56,50% 49,70% 50,80% 52,40% 

Aukštesnysis 23,70% 28,80% 29,00% 12,40% 13,90% 11,80% 

 

 

 

10 pav. Matematika 6 kl. 

 

Pasiekimų 

lygmuo 

2016 m.  2017m.  2018 m. 

2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

Mokyklos Mokyklos Mokyklos Šalies Šalies Šalies 

Nepatenkinamas 0,00% 1,60% 0,00% 13,20% 14,70% 15,50% 

Patenkinamas 20,30% 15,90% 23,10% 47,40% 41,60% 44,20% 

Pagrindinis 45,80% 60,30% 55,80% 30,20% 37,90% 30,20% 

Aukštesnysis 33,90% 22,20% 21,20% 9,30% 5,70% 10,10% 

 

11 pav. Matematika 8 kl. 
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Ketvirtų klasių mokinių NMPP rezultatai 

Skaitymas 4 kl. 

 

nepat. patenk. pagrind. aukštesn. 

2016 0 13,3 24,4 62,2 

2017 0 12,9 27,1 60 

2018 1,2 17,9 38,1 42,9 

     Rašymas 4 kl. 

 

nepat. patenk. pagrind. aukštesn. 

2016 0 4,4 42,2 53,3 

2017 0 8,6 52,9 38,6 

2018 0 19,5 47,1 33,3 

      

Progimnazijos mokiniai dalyvauja miesto, respublikos, mokyklų ir kitų organizacijų rengiamuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, viktorinose ir 

projektuose. Mūsų mokyklos mokiniams gerai sekėsi anglų kalbos, geografijos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų ir neformaliojo ugdymo (kūno kultūros, 

muzikos) srityse. 2016 metais: Kauno miesto 8 klasių mokinių konkurse "Noriu būti vertėju" I vieta, Kauno miesto lengvosios atletikos rudens kroso 

pirmenybėse III vieta, Kauno miesto mokyklų žaidynių "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" varžybose  I vieta, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio "Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs" zoninėse varžybose  I vieta, Kauno miesto ugdymo įstaigų 8 klasių mokinių olimpiadoje "Žmogus. Gamta. Sveikata" I vieta, Kauno miesto 

4-tų klasių mokinių anglų kalbos konkurse "Window on the World"  II vieta, Respublikiniame IV klasių mokinių vaizdinių pranešimų anglų kalba 

čempionate "English speech championship – 2016" III vieta, Kauno apskrities bendrojo ugdymo mokyklų dainos užsienio kalba konkurse „Kalbos 

melodija“ ansamblių grupėje I vieta, Kauno miesto 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje I vieta. 2017 metais: Kauno miesto 5- 8-tų 

klasių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada I-a (5 kl.) ir III-a (8 kl.) vietos,  atvirukų konkurso ,,Velykų  džiaugsmas“ animuoto atviruko 

nominacijoje I-a  vieta, laimėjusiai III vietą etikos konkurse „Šalia manęs – kitas žmogus“ III vieta (8 kl.),  konkurse „Mano žemėlapis Lietuvai“ 8 klasių 

grupėje  I vieta (UPC), Kauno miesto mokyklų žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose  I vieta, Kings matematikos olimpiadoje trečias lygmuo 

(Kings Lietuva), respublikiniame IV klasių mokinių vaizdinių pranešimų anglų kalba čempionate „English speech championship – 2017“ II vieta, 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Mes – kūrybingi ir išmanūs“ (tekstilė) antrojo etapo II vieta,  Kauno miesto 5-8 klasių mokinių lietuvių 

gimtosios kalbos ir literatūros olimpiadoje III vieta, Kauno miesto 5-8 klasių mokinių poezijos konkurse „Mano didelis mažas pasaulis“  I vieta. 2018 

metais: 7-a geografijos olimpiadoje 6- 8 kl. ,,Mano gaublys“ I ir II vietos, Kauno miesto 5-8 klasių lietuvių ir literatūros olimpiadoje 6-os, 7-os ir 8-os 

klasių mokiniai papuolė į dešimtuką geriausių, Kauno m. 3 klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkurse „Dėkoju Tau Mokytojau“ I vieta, 4 klasių 

mokinių anglų kalbos vaizdinių pranešimų čempionate „English speech championship – 2018“ I vieta,  geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ I ir II 

vieta,  Kauno mokyklų žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose I vieta, Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose II 

vieta, vokalinis ansamblis Kauno apskrities bendrojo ugdymo mokyklų dainos užsienio kalba konkurse „Kalbos melodija“ (ansamblių grupė) II vieta, 

ketvirtokų grupėje tarptautiniame matematikos konkurse PANGEA 2018 III vieta, šeštokų grupėje – II vieta, Kauno miesto 7 ir 8 klasės mokinių 

Matematika 4 kl. 

 

nepat. patenk. pagrind. aukštesn. 

2016 0 6,3% 56,3% 37,5 

2017 0 0 52,9 47,1 

2018 0 2,3 43 54,7 

     

Gamtos pažinimas 

 nepat. patenk. pagrind. aukštesn. 

2016 0 5,9 35,3 58,8 

2017 0 2,7 46,6 50,7 

2018 0 7,1 41,7 51,2 
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geografijos konkurse „Aplink pasaulį“ I vieta,  Respublikiniame vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurse ,,PO VYČIO ŽENKLU, skirtame Lietuvos 

nepriklausomybės atgavimo 100-osioms metinėms, 7-10 metų amžiaus grupėje III vieta.   

Įgyvendindama 2016-2018 metų strateginį tikslą, telkti įstaigos bendruomenę mokyklos kultūros ir asmenybinei ūgčiai per partnerystes ir                 

vertybių ugdymą, mokykla plėtojo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)  ir socialiniais partneriais ryšius. 

Progimnazija  prasmingo dialogo su tėvais (globėjais, rūpintojais) siekė, įtraukdama mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) į bendras veiklas:  

„Mokytojai – Tėvai – Mokiniai“, kurioje dalyvauja mokytojai ir 5-okai su savo šeimų nariais, 2-ų klasių mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų)  sporto 

šventė, pradinių klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) kūrybinės dirbtuvėlės prieš Kalėdas, 1-8 klasių mokiniai dalyvavo respublikos organizuotame projekte 

,,Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse“, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įsitraukė į mokyklos rengiamą iniciatyvą ,,Tėvai lektoriai“. Siekiant 

ugdyti šeimos emocinį intelektą progimnazijoje įgyvendinama septynių pakopų emocinio intelekto lavinimo programa, skirta šeimoms ,,Ebru menas – 

tapymas ant vandens“ programoje dalyvauja vaikai su savo šeimų nariais. Mokyklos psichologė organizavo pozityvios tėvystės užsiėmimus STEP, 2 

metus Lietuvos tėvų forumas ir Milikonių progimnazija vykdė bendrą projektą „Saviugdos užsiėmimai tėvams ir mokytojams“, 2017 metais mokykloje 

įkurtas Pradinių klasių tėvų klubas, kurio nariai generuoja naujas idėjas (mokyklos aplinkos, edukacinių renginių klausimais) ir padeda jas įgyvendinti 

(mokyklos erdvių puošimas prieš Kalėdas, Motinos dienos paminėjimas, mokyklos interjero atnaujinimas). Mokinių mamos yra nuolatinės ,,Pyragų 

dienos“ rengėjos, neatsisako dalyvauti ir akcijoje ,,Darom“. 

Progimnazija palaiko ir stiprina ryšius su kitomis ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais organizuodama renginius ne tik savo mokyklos mokiniams, 

bet ir miesto, mikrorajono. 2016-2018 metais organizuota: konkursas „Sumani šeima“ – Kauno miesto mokyklų 3 kl. mokiniams ir jų tėveliams (2016-

2018), viktorina „Pažink Lietuvą“ – 4 kl. miesto mokiniams  (2016-2018); anglų kl. konkursą „Amusing english“ (2016-2018), matematikos viktoriną 6 

kl. „Matematika rimtai ir linksmai“ (2016), 4 kl. anglų kl. konkursas „English flash“ (2016-2018), 2017 ir 2018 m. mokykloje organizuotas tarptautinis 

matematikos konkursas „PANGEA“ Kauno regiono mokykloms, respublikinis pramoginių šokių sceninių kompozicijų festivalis “Draugystės tiltai“, kartu 

su partneriais, Kauno T. Ivanausko progimnazija, organizuoja 7 kl. mokinių kūrybinį konkursą „Mokau(si) kitaip“. 

Progimnazijoje puoselėjamos senos tradicijos. Kasmet vyko tradiciniai renginiai: ,,Abėcėlės šventė“, kurią rengia 1-ų klasių mokiniai ir yra kviečiami 

mikrorajono priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai; ,,Kalėdinė trečiokų pasaka“, kurią pamato ir mokyklos pradinukai, ir  mikrorajono darželių 

auklėtiniai, ir trečiokų tėvai; „Proto mankšta“ – 4 kl. mokiniams, Madų šou“ – 6-8 kl., „Mes – klasė“ – 5-8 kl. mokiniams, talentų šou „Laisvės paukščiai“ 

– 1-8 kl. mokiniams. 

 Mokykla per pastaruosius tris metus dalyvavo ir keliuose tarptautiniuose projektuose: eTwinnig  "Esame tai, ką valgome",  Erasmus + „Eco friendly 

actions“,  „Piliečio kelias istorijos veidrodyje“.  

 Įgyvendinant šio tikslo uždavinius pastebimas  mokyklos mikroklimato gerėjimas. Progimnazijos bendruomenė jau keletą metų dalyvauja Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros vykdomose mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausose dėl mokyklų ugdymo aplinkos. Tyrimo metu išryškinamos 

penkios aukščiausios ir žemiausios vertės, geriausiai atspindinčios  mokyklos bendruomenės santykius, mokinių saugumą ir jauseną, tapatumo, 

bendruomeniškumo, dalyvavimo ir informavimo sritis. Žemiau pateikiamuose 10 ir 11 paveiksluose galima matyti  aukščiausiai ir žemiausiai mokinių bei 

tėvų apklauso metu vertintus teiginius. 
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10 pav. Mokinių vertinimai 

 

 

 
11 pav. Tėvų vertinimai 

 

 Progimnazijos edukacinės aplinkos. Mokyklos erdvės patrauklios, mokomuosiuose kabinetuose pakeisti baldai,  bibliotekoje įrengtas informacinis 

centras. 2018 metais mokykla gavo priemones 1-4 klasių gamtos mokslų laboratorijai įrengti.  2016-2018 metais, dėl didėjančio pirmokų skaičiaus, 8-

iuose dalykų kabinetuose įrengtos pradinės klasės, aprūpinant jas tinkamais baldais ir IT įranga. 3 kabinetai aprūpinti planšetiniais kompiuteriais (81 

planšetinis kompiuteris), Progimnazijoje sudarytos puikios sąlygos  mokinių sportinei ir neformaliojo ugdymo veiklai organizuoti: 2018 metais moderniai 

renovuotas mokyklos sporto aikštynas, suremontuotas ir aprūpintas nauju inventoriumi 2 sporto salės. Mokinių aktyviam poilsiui mokyklos erdvėse 

pastatyti du stalo teniso stalai, 1-4 klasių mokiniams futbolo stalai, sėdmaišiai ir minkštasuoliai prie pradinių klasių kabinetų – mokinių patogumui, 

laukiant užsėmimų arba bendraujant.  

Mokyklos kiemelyje, tėvų  (globėjų, rūpintojų) iniciatyva pastatytos 3 pakeliamos lysvės, kurios naudojamos kaip ,,gamtos laboratorija“ pradinių klasių 

mokiniams. 
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 2017 m. spalio mėn. atlikto progimnazijos išorinio vertinimo ataskaitoje teigiama, kad aplinkos jaukumas daro teigiamą poveikį mokinių estetiniam 

lavinimui, stiprina visos mokyklos bendruomenės pasididžiavimą ir tapatumą. NMVA vertintojų nuomone mokyklos aplinka patogi ir palanki mokytis. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

 

1. Mokyklos pastatas pastatytas 1990 m. 2011 metais pastatas renovuotas.  

Progimnazijos išlaidos infrastruktūros išlaikymo išlaidos yra vieni mažiausių Kauno mieste (1 kv. m. arba vienam mokiniui). 

2. Mokykla turi higienos pasą. Visos mokyklos patalpos, klasių ir kabinetų aprūpinamas baldais ir kitais įrenginiais atitinka higienos normų HN21:2017 

reikalavimus.  

Mokykloje veikia kabinetinė (5-8 kl.) ir klasinė (1-4 kl.) sistemos. 

Dėl nuolat augančio mokinių skaičiaus pastaruoju metu jaučiamas patalpų stygius, vietoje dalykinių kabinetų kasmet įrengiamos 2-3 pradinės klasės, o 

tam reikia nemažai lėšų. 

3. 2018 m. mokykloje renovuotas stadionas (įrengta dirbtinės dangos futbolo aikštė, bėgimo takai, krepšinio, tinklinio aikštės, stadionas aptvertas, 

įrengtas apšvietimas). 

4. Mokyklos edukacinės aplinkos tvarkingos, tačiau kai kurie plotai reikalauja paprasto remonto (koridoriai, lubos kabinetų durys). 

5. Mokykla 2019-2020 m. planuoja stogo kapitalinį remontą (apšiltinti), nes renovacijos metu stogas nebuvo remontuotas. Mokykla parengė stogo 

remonto ir apšiltinimo techninį projektą. 

6. Mokyklos biudžetą sudaro valstybės, savivaldybės, spec. programų, 2%  GPM bei ŠMM ir ES fondų lėšos. 

7. Kiekvienais metais mokykla surenka vis daugiau nebiudžetinių lėšų (2%  GPM) bei spec. programos. 2017 metais apie 27000 €, o 2018 metais virš 

29000 €.  

8. Visos lėšos panaudojamos racionaliai ir efektyviai, neviršijant numatyto biudžeto asignavimų. 

9. Mokykla pakankamai gerai aprūpinta IT priemonėmis: kompiuterių – 120, planšetinių kompiuterių – 81, multimedija projektorių – 48, interaktyvių 

lentų – 10, kopijavimo aparatų – 3, teritorijos vaizdo stebėjimo sistema – 1, interaktyvi žinių tikrinimo sistema – 1. 

10. Mokyklos nebiudžetinės lėšos naudojamos einamajam remontui, mokyklinių baldų įsigijimui, mokymo priemonėms pirkti. 

11. Mokykloje dirba tinkamą išsilavinimą, didelę patirtį bei aukštas kvalifikacines kategorijas, turintys mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai bei 

vadovai (3% ekspertai, 59% mokytojai metodininkai, 32% vyr. mokytojai ir 6% mokytojai). 

 

 

IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

• Mokyklos bendruomenės tapatumo jausmas. 

• Tėvai ir mokiniai gerai vertina mokytojų dalykines kompetencijas. 

Silpnybės 

• Mokymo (si) individualizavimas ir diferencijavimas tenkinant skirtingus 

mokinių poreikius pamokoje. 
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• Personalo komplektavimas: maža kaita, aukšta kvalifikacija, 

kryptingai tobulinamos dalykinės, didaktinės ir bendrosios 

kompetencijos. 

• NMPP rezultatai 4, 8 klasėse aukštesni už šalies vidurkį 

 

• Vertinimas kaip ugdymas.  

• Mokinių mokymosi motyvacijos stoka ir žema elgesio kultūra. 

• Didėjantis psichologinių problemų ir specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių skaičius. 

• Gabių mokinių ugdymas pamokoje. 

• Nepakankamai dėmesio skiriama mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijų ugdymui. 

• Pagalbos mokiniui specialistų etatų trūkumas. 

Galimybės 

• Tarptautinė projektinė veikla. 

• Didėjančios prieigos galimybės prie šiuolaikiško ugdymo turinio 

mokiniams patraukliomis formomis ir priemonėmis. 

• Naujų technologijų ir priemonių įsigijimas ir panaudojimas. 

• Kokybės krepšelio bendrojo ugdymo mokykloms, turinčioms 

stiprią geros mokyklos požymių raišką skyrimo tvarka. 

 

Grėsmės/pavojai 

• Progimnazijoje mažėja dirbančių mokytojų vyrų skaičius ir didėja 

vyresniojo amžiaus mokytojų skaičius. 

• Ryškėja netikslingai naudojamų IT įtaka mokinių sveikatai ir  žinių 

kokybei. 

• Švietimo sistemos nepasirengimas spec. poreikių mokinių integracijai. 

• Netvarus švietimo sistemos finansavimas. 

 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

          Nuolat besimokanti, saugi, sudaranti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus progimnazijoje, kurioje kiekvienas mokinys gali sėkmingai 

mokytis, veikti, kurti. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

          Teikti pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimą saugioje, jaukioje, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aprūpintoje aplinkoje, didelį 

dėmesį skiriant  socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui.  

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Siekiantys asmenybės augimo ir akademinės pažangos mokiniai. 

Noriai ir pozityviai bendradarbiaujantys tėvai. 
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Nuolat tobulėjantys mokytojai. 

Siekiantys valdymo demokratijos mokyklos vadovai. 

 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

1 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 2018 

m. 

Lėšų poreikis 2019 

m.  

2019-ųjų metų 

maksimalių 

asignavimų 

poreikis 

Projektas 2020 

metams 

Projektas 2021 

metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos 296831 326831    

Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias 

programas skiriamos): 

     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

267831 306831    

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa (spec. 

lėšos) 

29000 20000    

Investicijų programa 

(biudžetas) 
     

Programa (3)      

Valstybės biudžeto lėšos  924982 984996    

Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas 

skiriamos): 

     

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 
924982 984982    

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 
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Valstybinės švietimo 

strategijos įgyvendinimo 

programa 

     

Investicijų programa (VIP 

lėšos) 
     

Fondų (nurodyti tikslius 

pavadinimus) lėšos 
     

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 
     

Kitos lėšos (nurodyti tikslų 

šaltinio pavadinimą) 
     

Gyventojų pajamų mokesčio 

(iki 2 proc.) grąžinimas 

Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

10000 12000    

Parama       

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 
     

IŠ VISO: 1231813 1323827    

Iš jų: teikiant mokamas 

paslaugas įstaigos uždirbtos 

lėšos 

29000 20000    

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

     

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1. Tikslas – Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymosi kokybę, parenkant prasmingas veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio mokymosi 

sėkmę. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai) 
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šaltiniai 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.Pažinti mokinių 

ugdymosi poreikius  

1.1. 

Kiekvienais 

mokslo metais 

iki rugsėjo 15 

d. išanalizuoti 

kiekvieno 1-os 

klasės mokinio  

pasiekimų 

aprašą, gautą iš 

priešmokykli-

nio ugdymo 

įstaigos, pagal 

poreikius 

suplanuoti  

pagalbą.  

1.2.kasmet 3-ų 

kl. mokiniams 

organizuoti 

 skaitymo, 

rašymo, 5-ose 

ir 7-ose kl. – 

matematikos,  

diktanto, teksto 

suvokimo 

patikrinamuo-

sius testus.  

1.3.Kasmet, 

mokslo metų 

pabaigoje, 

išanalizuoti 

kiekvieno 4-os 

klasės mokinio 

pasiekimus. 

Mokyklos 

vadovai ir 

mokytojai 

1. 2020-2021 m. 

m.  

NMPP rezultatai: 

4 kl. mokinių 

skaitymo, rašymo 

ir gamtos 

pažinimo 

rezultatai pagerės 

3% lyginant su 

2018 metais, 

matematikos 

rezultatas 

nežemesnis nei 

miesto.  

6 kl. mokinių  

matematikos 

rezultatas pagerės 

2%, skaitymo, 

rašymo rezultatai 

nežemesni nei 

mokyklos 2018 

metais. 

8 kl. mokinių 

matematikos 

rezultatas pagerės 

2%, skaitymo, 

rašymo, gamtos ir 

socialinių mokslų 

testų rezultatai 

nežemesni nei 

2018 metais. 

 

2. 2020-2021 m. 

MK lėšos  

 

 

 

 

Procentai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentai 

 

 

 

 

 

 

 

Procentai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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1.4.Taikyti  

srautinį 

mokymą 5-tų 

klasių 

mokiniams per 

lietuvių, anglų 

kalbos ir 

matematikos 

pamokas ir šią 

praktiką tęsti 

vyresnėse 

klasėse. 

1.5. Kasmet, 

mokslo metų 

pabaigoje, 

organizuoti 4 

klasių 

mokytojų ir  

būsimųjų 5 

klasių 

mokytojų 

susirinkimą,  

kuriame būtų 

pristatomi 

mokinių 

poreikiai.  

1.6. Kasmet 

atlikti mokinių 

NMPP testų 

rezultatų 

analizę, 

numatyti 

priemones 

veiklos 

tobulinimui. 

1.7. VGK  2 

m. mokinių 

metinių 

pasiekimų 

rodikliai: 

pradinio ugdymo 

programą 

baigiančių 

mokinių 

pasiekimų kokybė 

bus: 65%; 

 

6- tų klasių 

mokinių 

pasiekimų 

kokybė: 

lietuvių kalbos -

≥53%; 

matematikos – 

≥55% ; 

 

8- tų klasių 

mokinių 

pasiekimų 

kokybė: 

lietuvių kalbos -

≥50%; 

matematikos – 

54% 

  

 

 

 

 

 

 

Procentai 

 

 

 

 

 

 

Procentai 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

51 

 

 

 

47 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

52 

 

 

 

49 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

53 

 

 

 

50 

 

 

54 
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posėdžius per 

metus skiria 

mokinių 

tarpiniams  

rezultatams 

vertinti  ir  

individualių 

planų 

nežangiems 

mokiniams 

individualiems 

planams 

sudaryti. 

2.Siekti  ugdymo(si) 

veiklų įvairovės 

2.1. Pamokose 

sudaryti 

tinkamas 

sąlygas  

mokinių 

savarankiškiem

s mokymosi 

įgūdžiams 

ugdyti.  

2.2. Pamokose 

naudoti 

aktyvius 

mokymo(si)  

metodus, 

atitinkančius 

mokinių amžių,  

poreikius, 

pasiekimų lygį, 

ir taip sudaryti  

sąlygas 

kiekvienam 

mokiniui patirti 

sėkmę.  

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai gerai ir 

labai gerai vertina  

pamokos 

organizavimo 

atitiktį mokinių  

poreikiams.  

NMVA mokinių 

apklausos 

duomenimis 

teiginys ,,Per 

pamokas aš turiu 

galimybę 

pasirinkti įvairaus 

sunkumo 

užduotis“ – 3,3 

(buvo 3,1) 

Progimnazijos 

giluminio 

įsivertinimo 

duomenimis 90% 

apklaustų 5-8 kl. 

mokinių teigia, 

kad pamokose 

Mokyklos lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balai (1-4 skalėje) 

 

 

 

Procentai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

90 
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2.3. Siekiant 

asmeninės 

mokinio 

pažangos,  

pamokose 

ugdyti 

mokymo(si)  

bendradarbiauj

ant 

kompetenciją.  

2.4.Bendruome

nės nariai tęsia 

projektinę 

veiklą bei 

rengia 

paraiškas ir 

įgyvendina 

šalies, 

tarptautinius 

projektus. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

dirbama mažose 

grupėse, darbas 

gerai parengtas, 

pristatomi darbo 

rezultatai (2018 

metų duomenimis  

– 84%). 

 

 

 

Mokykla tęsia 

projektinę veiklą. 

Mokykla kasmet 

parengia 2 - 4 

paraiškas 

miesto, šalies ir 

tarptautiniams 

projektams 

15-20 mokytojų 

kasmet įsitraukia į 

įgyvendinant 

šalies ir 

tarptautinius 

projektus. 

 Gerės 

standartizuoti 

pridėtinės vertės 

rodikliai 6, 8 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokyklos lėšos 

Mokyklos 

Steigėjo lėšos 

Socialiniai 

partneriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standartizuoti 

taškai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kl.- 0,44 

8 kl.-0,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kl.– 0,45 

8 kl.-0,63 

 

 

 

 

 

 

 

6 kl.- 0,46 

8 kl.- 0,64 

3.Kurti veiksmingą 

pagalbos mokiniui 

sistemą, padėsiančią 

kiekvienam 

mokiniui patirti 

3.1. Patobulinti 

konsultacijų 

teikimo 

sistemą. 

3.2. Patobulinti 

VGK, 

mokyk-los 

vadovai, 

mokyto-jai 

Kils mokinių 

atsakomybė už 

savo mokymąsi ir 

pasitikėjimas savo 

jėgomis, tai turės 

MK lėšos  
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sėkmę ir įgyti 

bendrųjų kompeten-

cijų. 

ir įgyvendinti 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo, 

skatinančio 

mokinių 

motyvaciją, 

tvarką. 

3.3.Ugdyti 

mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją. 

3.4. Per 

socialinę-

pilietinę veiklą 

siekti 

savanoriškos 

mokinių 

tarpusavio 

pagalbos 

mokantis. 

įtakos ir mokinių 

pasiekimams.  

Planuojamas tų 

pačių mokinių 

mokėjimo 

mokytis rodiklis: 

4 kl. – 0,17 (2018 

m. buvo 0,14 st. 

pridėtinės vertės 

taškų); 

6 kl. – 0,16 (2018 

m. buvo 0,12 st. 

pridėtinės vertės 

taškų); 

8 kl. – 0,20 (2018 

m. buvo 0,17 st. 

pridėtinės vertės 

taškų). 

NMVA 5-8 klasių 

mokinių 

apklausos 

duomenimis 

teiginys 

,,Mokykloje 

esame skatinami 

bendradarbiauti, 

padėti vieni 

kitiems“  – 

nemažesnis 3,5 

 

 

 

 

 

 

Standartizuoti 

taškai 

 

 

Standartizuoti 

taškai 

 

 

 

 

 

Balai (1-4 skalėje) 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

0,14 

 

 

 

0,18 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

0,15 

 

 

0,19 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

 

3,5 

 

4.Puoselėti 

mokytojų, pagalbos 

mokiniui  

specialistų ir 

mokyklos vadovų 

4.1. Mokytojų 

patirtinis 

mokymasis.  

4.2. Sąlygų 

sudarymas 

Metodinė 

taryba, 

mokyklos 

vadovai 

Mokytojai 

įvairiomis 

formomis 

skleidžia  

gerąją patirtį 

MK lėšos  
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asmeninio  

meistriškumo 

augimo kultūrą.  
 

mokytojams.  

demonstruoti 

mokymosi 

rezultatus 

mokykloje  

ir už jos ribų.  

4.3. Mokytojų 

įsivertinimo 

pokalbiai su 

vadovais.  

4.4. Seminarų, 

apie specialiųjų 

poreikių 

mokinių 

pažinimą ir 

ugdymo turinio 

suasmeninimą  

iniciavimas. 

  

 

mokykloje ir už 

jos ribų.   

Mokytojai mokosi 

vieni iš kitų pagal  

kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

principus.  

Kasmet 

organizuojamos 

3-4 atviros 

pamokos. 

NMVA 5-8 klasių 

mokinių 

apklausos 

duomenimis 

teiginio  

 ,,Mokytojai man 

padeda pažinti 

mano gabumus ir 

pomėgius“ – vertė 

3,5 balo. 

Teiginio ,,Man 

yra svarbu 

mokytis“ vertė 

nežemesnė nei 3,6 

balo. 

 

 

 

 

 

 

 Vienetai 

 

 

 

 

 

Balai (1-4 skalėje) 

 

 

Balai (1-4 skalėje) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

3,6 

2.Ugdant bendradarbiavimo kultūrą, gerinti progimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius ir mokinių savijautą mokykloje 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato 

vertinimo 

kriterijus 

   

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.Stiprinti mokytojų, 

tėvų, klasių vadovų, 

1.1. Bendruo-

menę telkian-

Mokyklos 

taryba, 

Kasmet vyksta 6-

8 

Mokyklos lėšos vnt. 

 

6 

 

7 

 

8 

 



23 

 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

bendradarbiavimą. 

čių renginių 

organizavimas. 

klasių 

vadovai, 

mokyklos 

vadovai 

informaciniai bei 

šviečiamojo 

pobūdžio 

renginiai mokinių 

tėvams ir 

bendruomenei 

Per metus vyksta 

4-5 renginiai, 

kuriuose aktyviai 

dalyvauja 

mokinių tėvai. Per 

metus įgyvendi-

namos 4-5 

švietimo 

programos 

mokinių tėvams. 

 

 

 

 

 

vnt. 

 

 

 

 

 

vnt. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

1.2. Mokyklos 

bendruomenės 

narių savano-

riškų inicia-

tyvų įgyvendi-

nimas. 

Mokyklos 

taryba 

Per 2019-2021 

metus  įgyvendin-

tos 4 savanorystės 

iniciatyvos. 

Mokyklos lėšos vnt. 4 4 4 

2. Tęsti kultūrinį – 

socialinį bendradar-

biavimą su Šilainių 

aktyvia, kuriančia 

bendruomene. 

2.1. Bendradar-

biavimas su 

Šilainių 

mikrorajono 

ikimokyklinio 

ugdymo 

įstaigomis 

„Gintarėlis“, 

„Aušrinė“, 

„Volungėlė“, 

„Vėrinėlis“ 

 

R. Baltru-

šaitienė 

2-3 ugdomosios ir 

2 kultūrinės 

veiklos per metus 

darželinukams 

Milikonių 

progimnazijoje; 

1 neformaliojo 

švietimo (dramos 

būrelio)  veikla 

per metus 

darželiuose. 

Mokyklos lėšos vnt. 2 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

1 

2.2. Bendradar-

biavimas su 

A.Stanis-

lovaitytė 

Tęsti tradicinius 

renginius su Tado 

Mokyklos lėšos vnt. 

 

2 

 

2 

 

2 

 



24 

 

Šilainių 

mokyklomis. 

 

 

 

 

 

 

V. Matoš-

kienė 

Ivanausko 

progimnazija ir 

VšĮ Jono Pauliaus 

II gimnazija – 2 

renginiai per 

metus; 

Organizuoti per 

metus 1 bendrą 

ugdymo karjerai 

renginį su 

„Santaros“ ir Jono 

Basanavičiaus 

gimnazijomis. 

 

 

 

 

 

 

vnt. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2.3. Bendradar-

biavimas su 

Šilainių 

senjorais. 

V. Matoš-

kienė 

Tęsti kasmetinę 

kalėdinę socialinę 

akciją „Dalijamės 

gerumu“; 

Šilainių senjorų 

klubą „Berželis“ 

kviesti į 

mokyklos 

renginius 2 kartus 

per metus. 

Mokyklos lėšos vnt. 2 2 2 

3. Psichologinio 

mokinių atsparumo 

galimam neigiamam 

socialinių rizikų 

poveikiui 

stiprinimas. 

3.1.Koordinuo-

ti veiksmai, 

nukreipti į 

smurto ir 

patyčių 

stabdymą. 

Olweus 

programa. 

(OPPP) 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

komanda 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai, 

Mažės patyčių 

apraiškų iki 10% 

(pagal OPPP 

apklausą 2018 m. 

patyčias patyrė 

13,5 % mokinių), 

kursis saugesnė 

mokyklos 

aplinka, kurioje 

vaikai galės 

prašyti pagalbos, 

nebijos pranešti 

apie patyčių 

Mokyklos lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentinė dalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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3.2. Įtraukti 

socialinius 

partnerius į 

projektinės 

veiklos 

vykdymą. 

(Mikrorajono 

mokyklos – 

bendriems 

renginiams, 

Saugaus vaiko 

mokykla – 

organizuojami 

renginiai). 

 

moky-  

tojai 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

komanda 

 

atvejus. 

Pagerės mokinių 

socialinės raiškos 

sąlygos. Vaikai 

įgis naujos 

patirties. 

NMVAA 

duomenimis 

mokinių 

apklausos teiginys 

„Man įdomi ir 

naudinga 

mokyklos 

organizuojama 

socialinė ir 

visuomeninė 

veikla“ vertė bus 

3,5 (skalėje nuo 1 

iki 4), 2018 m. 

duomenimis ji 

buvo 3,2. 

 

Mokyklos lėšos Balai  3,3 3,4 3,5 

4. Tęsti pagalbos 

mokiniui sistemos 

įgyvendinimą, 

bendradarbiaujant su 

pagalbos mokiniui 

specialistų komanda, 

VGK nariais, tėvais 

bei su visomis 

specializuotomis 

tarnybomis. 

4.1. 

Metodinėse 

grupėse aptarti 

dalykų 

mokytojų 

mokiniams 

lūkesčius ir 

problemas. 

Teikti siūlymus 

dėl 

„Individualios 

pagalbos 

teikimo 

mokiniui 

VGK, 

Z. Garuo-

lienė 

Iškilus ugdymosi, 

psichologinėms ar 

socialinėms 

problemoms, 

mokiniai visada 

laiku sulauks 

tinkamos 

pagalbos. 

Pagal NMVA 

duomenis didės 6 

ir 8 kl. Savijautos 

mokykloje 

rodiklis 6kl. – 0,5, 

8 kl. – 0,3. 

Mokyklos lėšos Standartizuoti 

taškai 

6 kl. – 0,3 

 

 

8 kl. – 0,1 

 

6 kl. – 0,4 

 

 

8 kl. – 0,2 

6 kl. – 0,5 

 

 

8 kl. – 0,3 
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plano“. 

4.2 VGK 

aptarti 

pagalbos 

specialistų, 

mokytojo 

padėjėjo 

pagalbos 

veiksmingumą 

mokiniams.  

2018 m.: 6 kl. – 

0,26; 

8 kl. – 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tikslas Kurti ir naudoti edukacines aplinkas, leidžiančias efektyvinti ugdymo procesą. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato 

vertinimo 

kriterijus 

(Strateginio 

planavimo 

sistemoje esantys ir 

kiti kriterijai) 

   

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.Tobulinamos 

edukacinės 

aplinkos 

padedančios ugdyti 

spec. poreikių 

mokinius. 

1.1.Tinkamai 

įrengti ir 

aprūpinti 1-2 

kabinetus spec. 

poreikių 

mokinių 

ugdymui ir 

poilsiui. 

V. Jodikis Įrengti ir 

aprūpinti  

1-2 kabinetai 

spec. poreikių 

mokinių 

ugdymui ir 

poilsiui (2021 m.  

Mokymo ir spec. 

programos lėšos 

vnt. 1 1 - 
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2.Tobulinamos ir 

kuriamos 

edukacinės aplinkos 

mokyklos lauko 

aplinkose. 

2.1. Sukurti 1 

mokinių 

ugdymui 

lauko 

aplinkose 

tinkamą erdvę 

mokyklos 

kieme.  

 

Mokyklos 

vadovai, 

pradinių 

kl. ir 

gamtos 

mokytojai 

Įrengta lauko 

laboratorija, 

praturtinta augalais 

ir medeliais (2020 

m. birželis) 

Mokymo ir spec. 

programos lėšos 

vnt. - 1 - 

3. Rekonstruoti 

mokyklos vidinį  

kiemą. 

3.1. Sudaryti 

rekonstrukcijos 

planą bei jį 

įvykdyti. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokyklos 

taryba 

Rekonstruotas 

mokyklos vidinis 

kiemas  

pritaikytas mokinių 

poilsiui, renginių, 

akcijų  

organizavimui ir 

kitai edukacinei 

veiklai (2021 m. 

birželis) 

Mokymo ir spec. 

programos lėšos 

vnt. - - 1 

4. Atnaujinti/sukurti 

mokinių  

kūrybinių darbų 

eksponavimo  

erdves. 

4.1. Organi-

zuoti mokinių  

socialines  

veiklas,  

kuriant  

jaukią  

progimnazijos  

aplinką 

Mokyklos 

vadovai, 

mokyklos 

taryba 

Mokiniai  

jausis  

progimnazijos  

kūrėjais  ir  

šeimininkais. 

Atnaujintos/sukur-

tos 3 mokinių  

kūrybinių darbų 

eksponavimo  

erdves (2021 m. 

birželis) 

Mokymo ir spec. 

programos lėšos 

vnt.                       1 1 1 

5. Įrengti gamtos ir 

technologijų labora-

torijas 1-8 kl. 

5.1.Pasirinkti 

tiekėją ir įsigy-

ti baldus 1-4 

kl. Gamtos 

mokslų 

Mokyklos 

vadovai 

 

Įrengta 1-4 kl. 

Gamtos mokslų 

laboratorija 

Mokymo ir spec. 

programos lėšos 

vnt. 1 - - 
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laboratorijai 

 5.2.Pasirinkti 

tiekėją ir 

įsigyti baldus  

5-8 kl. Gamtos 

mokslų 

laboratorijai 

 Įrengta 5-8 kl. 

Gamtos mokslų 

laboratorija 

 vnt. - - 1 

  

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

 

1 tikslas -  

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys         

2 uždavinys         

3 uždavinys         

 

 

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 

 

(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                            Ramunė Baltrušaitienė 
        (plano rengėjo pareigos)                                                                          (parašas)                                                                                          (vardas ir pavardė)                                

 

PRITARTA 

Kauno Milikonių progimnazijos 

tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. 

posėdžio protokolu Nr. MT1-5 
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priedas 

Rezultato vertinimo rodikliai 

 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 m. faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 

Vaikų iki 3 metų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, dalis (procentais) 
- - - - 

Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėje (vienetais)  - - - - 

Vaikų skaičiaus vidurkis darželio grupėje (vienetais)  - - - - 

Vaikų skaičiaus vidurkis priešmokyklinio ugdymo 

grupėje (vienetais)  
20 24 24 24 

Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (procentais) - - - - 

Lankytų dienų dalis darželio grupėse (procentais) - - - - 

Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių 

šeimų dalis (procentais) 
9,7 9 9 9 

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc. 7 8 8 8 

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam 

pagalbos specialistui (procentais) 
200 150 150 100 

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną) taikančių 

pedagoginių darbuotojų dalis (procentais) 

100 100 100 100 

Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis (procentais) 

100 100 100 100 

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos 

klasėje (vienetais) 
26,5 25,5 24 24 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
70 71 71,5 72 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
- - - - 
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Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

- - - - 

Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį 

lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (procentais) 

- - - - 

Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis (procentais) 0 -2 -3-5  

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato 

ploto (procentais)  
50 20 20 10 

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (procentais)  10 10 11 11 

Užsieniečių ir/ar sugrįžusių gyventi Lietuvoje 

besimokančiųjų skaičius (vienetais) 
3 2 2 2 

Vaikų, mokinių dalis, užimta neformaliojo ugdymo 

veiklomis nuo bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje 

(procentais) 

65 67 68 69 

Gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą mokinių 

dalis (procentais) 
- - - - 

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose (vienetais) 
755 720 710 700 

Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius 

(vienetais) 
35 36 36 37 

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir kitur 

pasinaudojančių vaikų dalis (procentais) 
88 88,5 89 89,5 

 

___________________________________ 


