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PATVIRTINTA 

Kauno Milikonių progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. kovo 28 d.                                   

įsakymu Nr. V-71  

 

KAUNO MILIKONIŲ PROGIMNAZIJOS 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių 

poreikių vaikams 

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, 

skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) 

70 
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 

str. papildymas 

2. Ugdymo kokybės gerinimas 

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 

(žm. sk.) 
12.6 

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų 

strateginis veiklos planas, patvirtintas Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 

1 d.   sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės 2022–2024 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“. 

Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) dalis (proc.) 
92% 

Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių 

tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis (proc.) 
91,5% 

Vaikų skaičiaus pradinio ugdymo programoje 

vidurkis 
22 

4 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius, dalis 
71,5 

Patyčių pokytis 4-ose klasėse 13 

8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį 41,5 
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ir aukštesnįjį lygius, dalis 

Patyčių 6-ose klasėse pokytis 13 

Mokinių skaičiaus, besimokančių pagrindinio 

ugdymo I dalį, vidurkis klasėje  
24 

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo 

švietimo programose 
630 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 1027968 tūkst. eurų 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

2021 metais mokykloje dirbo 67 mokytojai, turintys reikiamą pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją: 4,5% mokytojai ekspertai, 62,6% mokytojai 

metodininkai, 25,4% vyresnieji mokytojai, 7,5% mokytojai; 8 švietimo pagalbos specialistai: 2 psichologai, 2 socialiniai pedagogai, 1 specialusis pedagogas, 2 

logopedai, 1 bibliotekininkė. Su      mokiniais, turinčiais specialiųjų  ugdymosi poreikių, dirba 3 mokytojo padėjėjai. Mokyklai vadovauja 4 vadovų komanda. 
 

Pastaraisiais metais mokinių skaičius nuosekliai augo.  Mokinių skaičiaus kaita per pastaruosius 3 metus pateikta diagramoje: 
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Klasių komplektų skaičius didėjo: 2019-2020 m. m. – 35 klasių komplektai  (atitinkamai 1-4/5-8 kl. – 21/14 kompl.),  2020-2021 m. m. – 37           

(atitinkamai 1-4/5-8 kl. - 21/16 kompl.), 2021-2022 m. m. – 39 (atitinkamai 1-4/5-8 kl.  – 20/19 kompl.) Per 2019-2021 metų laikotarpį mokykla formavo po 

vieną priešmokyklinio ugdymo grupę kasmet. 

Daugumos  mokyklą  lankančių  mokinių  šeimų socialinė – ekonominė padėtis vidutinė, 13,9% vaikų auga daugiavaikėse šeimose, 10,8%  vaikų auga su 

vienu  iš tėvų, 1,4% vaikų auga globėjų  šeimose, 1,6% vaikų  gyvena  socialinės   rizikos  šeimose. Nemokamas maitinimas skirtas 100%  1-2 klasių mokinių 

bei 8 % 3-8  klasių mokinių. 

           Progimnazijoje 2021-2022 m. m. mokosi 138 mokiniai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių Iš jų 15 mokinių - turintys didelių spec. poreikių; 21 

mokiniui teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Specialiųjų poreikių mokinių padarytai pažangai įvertinti ir aptarti 2 kartus per mokslo metus vyksta VGK 

išplėstiniai posėdžiai. 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.  

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“, progimnazija nuo 2017 metų įgyvendina patyčių ir 

smurto prevencijos programą OLWEUS. Olweus mokinių apklausos apie patyčias duomenimis patyčių lygis progimnazijoje pastaraisiais metais mažėjo: 
 

 
 

Atsižvelgiant į tėvų prašymus, 2019-2021 m. m. po pamokų mokyklos patalpose veikė 2 pailgintos darbo dienos grupės. Popamokines veiklas, 

skirtas pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių ugdymui, mokiniai gali rinktis iš  52 neformaliojo švietimo būrelių, finansuojamų iš mokinio krepšelio. 

Neformaliojo švietimo poreikiai tiriami, tikslinama ir koreguojama būrelių teikiamų paslaugų pasiūla, atsižvelgiant į kasmetines mokinių bei jų tėvų 

apklausas. Dauguma progimnazijos mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose mokykloje arba mieste (2019-2020 m. m. dalyvavo 86,1% mokinių, 

2020-2021 m. m. - 83,2%, 2021-2022 m. m. – 84%). 

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.  

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

2022-2024 metų progimnazijos strateginis planas rengiamas remiantis: 

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

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

3. Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 metų strateginiu veiklos planu (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T- 3)   . 
 

   Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 metų strateginio plano prioritetinė veiklos kryptis - sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas.  

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

      Pagrindiniai parengtos strategijos tikslai: 

     1. Ugdymo kokybės gerinimas užtikrinant įtraukųjį ugdymą įvairių poreikių vaikams. 

     2. Gerinti mokyklos bendruomenės pozityvią bendradarbiavimo kultūrą. 

     3.  Kurti ir atnaujinti progimnazijoje  įgalinančią mokymo(si) aplinką, siekiant edukacinio proceso veiksmingumo. 
 

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

Progimnazijos vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai patobulins kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei veiklai ir strateginio plano 

įgyvendinimui. 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

2019-2021 m. Kauno Milikonių progimnazija kėlė 3 strateginio plano tikslus: 

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. 
 

  Įgyvendinant 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.  
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2019-2022 m. progimnazija, kaip stiprią geros mokyklos požymių raišką turinti mokykla, dalyvavo projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“, 

finansuojamame  ES  lėšomis. Projekto tikslas – gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerinti.  

  Didelis dėmesys skirtas kiekvieno mokinio   pažangai matuoti ir pasiekimams fiksuoti. Tuo tikslu progimnazijos mokytojų komanda sudarė 

Asmeninės ūgties knygeles, skirtas 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokinių individualios pažangos stebėjimui, kuriose mokiniai įsivertina savo bendruosius gebėjimus, 

pažangą ir pasiekimus. Mokinio pažanga su juo aptariama 2 kartus per pusmetį. Mokytojai ir klasių vadovai vaikų pažangą aptaria su tėvais        (globėjais, 

rūpintojais) 2 kartus per metus ar kitu metu, tėvams domintis.  

  2019-2021 m. ugdymo proceso organizavimui ir veiklų įvairovei progimnazijoje buvo naudojama  Microsoft Office 365  aplinka (Teams, Forms, 

OneDrive, Outlook), EDUKA, EMA ir kt. skaitmeninis turinys. Mokinių motyvacijai kelti ir pasiekimams gerinti sudarytos sąlygos mokytis ne tik klasėse, 

bet ir lauko klasėje. Geresnių akademinių rezultatų siekti bei ugdytis pagal savo gebėjimus mokiniams padėjo įkurta gamtos mokslų laboratorijos. Per 

pastaruosius trejus metus mokinių pasiekimų kokybė augo.  
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Įgyvendinant antrojo tikslo uždavinius buvo siekiama, kad kuo gausiau progimnazijos mokiniai dalyvautų respublikos, miesto, mokyklų ir kitų 

organizacijų rengiamuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, viktorinose ir projektuose. Daugiausiai mokinių dalyvavo tarptautiniuose konkursuose 

„Olympis“, „Pangea“, „Kings“, „Kengūra“. Aukštų rezultatų mokiniai pasiekė anglų kalbos, matematikos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų ir neformaliojo 

švietimo (fizinio ugdymo, muzikos) srityse.  

Progimnazija plėtojo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais ryšius. Prasmingo 

dialogo su tėvais (globėjais, rūpintojais) b u v o  siekiama, įtraukiant mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) į bendras t r a d i c i n e s  v e i k l a s  

bei kuriant naujas bendruomenės tradicijas: „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 dalyvauja projekte 

,,Atvirų durų diena tėvų darbovietėse“, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) aktyviai įsitraukė į mokyklos rengiamą iniciatyvą ,,Tėvai lektoriai“. Progimnazijos 

mokinių tėvai aktyviai dalyvavo pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programoje „Dalyvaujanti tėvystė“. Puikiai tėvų įvertintas 2021 m. organizuotas tėvų 

„Protų mūšis“ tikimės, kad taps tradiciniu renginiu. 

Progimnazija palaiko ir stiprina ryšius su kitomis ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais organizuodama renginius miesto bei Šilainių mikrorajono 

ugdymo įstaigomis. Dėl pandemijos dalis veiklų sėkmingai vyko nuotoliniu būdu. 2019-2021 metais organizuota: varžytuvės „Sumani šeima“ – Kauno miesto 

mokyklų 3 kl. mokiniams ir jų tėveliams, viktorina „Pažink Lietuvą“ – 4 kl. miesto mokiniams;  anglų kl. konkursas „Amusing English“, matematikos viktorina 

6 kl. „Matematika rimtai ir linksmai“, 4 kl. anglų kl. konkursas „English flash“, kartu su  Kauno T. Ivanausko progimnazija 7 kl. mokinių kūrybinį konkursas 

„Mokau(si) kitaip“ ir kt. 

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

ir yra kviečiami mikrorajono priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai bei tėveliai; ,,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, Tyrėjų diena – 1-8 kl., projektas „Penktokų autoportretai“ ir kt. 

          

 2019-2021 m. įgyvendinti (ir dar įgyvendinami) projektai: 
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 Dalyvaujame   Erasmus+  projekte “Let's Share our treasures” (Pasidalinkime savo kultūriniais lobiais).  Dalyvauia: Ispanija, Rumunija, Bulgarija, 

Turkija, Lietuva ir Kroatija. Trukmė: 2021 – 2023 m. Projekto tikslas - pasidalinti skirtinga patirtimi ir IT kompetencijomis, susijusiomis su švietimo 

sistema, istorija ir kultūromis šalyse partnerėse.  

 Dalyvaujame Erasmus+ daugiašalės partnerystės projekte “Think again. It’s not a garbage” (Galvok iš naujo. Tai ne šiukšlės.).  Šiame projekte 

dalyvauja  5 mokyklos iš 5 Europos Sąjungos šalių: Bulgarijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos. Projekto trukmė: 2020 – 2022 m. m. 

 Nuo 2019 m. Kauno Milikonių progimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Programos 

tikslas – ugdyti atsakingą už savo tobulėjimą, smalsų, kūrybišką, gebantį aktyviai prisidėti prie bendruomenės gyvenimo pilietį. DofE programa – tai iš 

Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa.  

 Kauno Milikonių progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-

CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

 Dalyvaujame nacionaliniame projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT). Projekto tikslas – kolegialiai dalintis XXI a. piliečiui reikalingų 

kompetencijų ugdymo patirtimi. 
 

Įgyvendinant šio tikslo uždavinius pastebimas mokyklos mikroklimato gerėjimas. Progimnazijos bendruomenė dalyvauja Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros vykdomose mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausose dėl mokyklų ugdymo aplinkos. 2021 m. mokytojų, tėvų ir mokinių apklausas vykdė 

progimnazija, remdamasi NŠA rekomenduotais klausimynais. Tyrimo metu išryškinamos penkios aukščiausios ir žemiausios vertės, geriausiai atspindinčios 

mokyklos bendruomenės santykius, mokinių saugumą ir jauseną, tapatumo, bendruomeniškumo, dalyvavimo ir informavimo sritis.  

 

Mokytojų aukščiausios vertės  Mokytojų žemiausios vertės  

Aš gerbiu kiekvieną mokinį. 3,9 Mokiniai geba projektuoti savo tolesnį mokymąsi. 2,8 

Aš siekiu kuo geriau atlikti savo darbą. 3,9 Mokiniai demonstruoja pagarbą kiekvienam. 2,8 

Planuodamas pamoką aš keliu pamokos uždavinius, aiškiai nusakančius, 

ko mokiniai turi išmokti pamokoje. 

3,8 Mokiniai  nebijo mokymosi iššūkių. 2,9 

Skatinu mokinius tobulėti. 3,8 Mokiniai geba tinkamai spręsti savo mokymosi problemas. 2,9 

Pamokose leidžiu klysti ir mokytis iš klaidų. 3,8 Mokiniai geba savarankiškai konstruoti savo supratimą, žinias. 2,9 

Mokinių aukščiausios vertės  Mokinių žemiausios vertės  

Man aiškūs mano mokymosi rezultatai 3,5 Aš nebijau pamokose suklysti arba neteisingai atsakyti į klausimą. 2,9 

Mokytojai pagiria ir pasidžiaugia tais, kurie pasiekia išskirtinių rezultatų 

ar laimėjimų (pvz., olimpiadose, konkursuose, varžybose) 

3,5 Aš įsitraukiu organizuojant mokyklos šventes. 2,9 

Aš prisiimu atsakomybę už savo mokymosi rezultatus. 3,5 Mano bendraklasiai yra draugiški ir padeda vieni kitiems. 2,9 

Aš žinau, ką turiu išmokti. 3,4 Mokiniai per pamoką gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti. 2,8 

Aš esu savarankiškas. 3,4 Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi 

pagalbos į mokyklos socialinį pedagogą. 

2,6 

Tėvų aukščiausios vertės  Tėvų žemiausios vertės  

Tėvų susirinkimai yra informatyvūs, naudingi. 3,6 Aš įsitraukiu į mokyklos švenčių, renginių organizavimą. 3,1 

Mokykloje tėvams pristatomi apibendrinti pusmečio ar metų mokinių 

mokymosi rezultatai ir pasiekimai. 

3,6 Mano vaikas konstruktyviai sprendžia problemas. 3,1 

Aš esu informuojamas(-a), kokie pagalbos mokiniui specialistai (socialinis 

pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas ir pan.) dirba 

3,5 Mano vaikas pasitiki savo jėgomis. 3,1 

http://milikoniai.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/Mokyklų-aprūpinimas-gamtos-ir-technologinių-mokslų-priemonėmis-1.docx
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mokykloje. 

Mokytojai su mokiniais elgiasi pagarbiai ir geranoriškai. 3,5 Mokykloje mano vaiką moko kritinio mąstymo. 3,1 

Mums pateikiama aiški informacija apie mūsų vaiko mokymosi 

pasiekimus ir pažangą. 

3,5 Mano vaikas mokydamasis nepatiria streso.  3 

 

Progimnazijos edukacinės aplinkos atnaujinamos, pritaikomos prie atsinaujinančių ugdymo poreikių. Papildomai pritrauktomis nebiudžetinėmis ir 

projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis pagerintos progimnazijos aplinkos. 

Mokyklos erdvės patrauklios, mokomuosiuose kabinetuose pakeisti baldai, įrengta gamtos laboratorija, lauko klasė, multifunkcinis centras,  

sensorinis kabinetas, STEAM laboratorija. Fojė prie IT kabinetų sukurta mokinių edukacinė – poilsio erdvė. Mokinių kūrybinių darbų eksponavimui sukurtos 2 

naujos ir atnaujintos 2 erdvės. Suremontuoti 6 kabinetai, 4 kabinetai aprūpinti naujais baldais, 6 kabinetuose suremontuotos grindys, įsigytos 8 interaktyvios 

lentos (ekranai), 16 nešiojamųjų kompiuterių mokytojams.  

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 Progimnazijos bendruomenė yra atvira pokyčiams, inovacijoms ir 

nuolatiniam tobulėjimui.  

 Suvokiama mokėjimo mokytis kompetencijos ir individualios pažangos  svarba. 

 Mažėja patiriamų patyčių skaičiaus rodiklis. 

 Tėvai ir mokiniai gerai vertina mokytojų dalykines kompetencijas. 

 Gerėjanti 1-8 klasių pasiekimų kokybė. 

Silpnybės 

 Stokojama nuoseklumo, kaip ugdyti mokinių mokėjimą mokytis, reflektavimą.  

 Trūksta veikimo kartu: kolegialaus mokymosi, savivaldos institucijų,  tėvų 

įsitraukimo. 

 Didėjantis psichologinių problemų ir specialiųjų poreikių turinčių   mokinių 

skaičius. 

 Gabių mokinių ugdymas pamokoje. 

 Kartais pedagogams trūksta tikėjimo kiekvieno  mokinio pažanga ir žinių   

atsižvelgti į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. 

Galimybės 

 Tarptautinė projektinė veikla. 

 Didėjančios prieigos galimybės prie šiuolaikiško ugdymo turinio mokiniams 

patraukliomis formomis ir priemonėmis. 

 Naujų technologijų ir priemonių įsigijimas ir panaudojimas. 

 Pedagoginis ir psichologinis mokytojų ir tėvų švietimas padės nuosekliai tobulėti ir 

ugdyti pagal mokinių poreikius. 

Grėsmės/pavojai 

 Mokytojų trūkumas sunkina profesionalių, progimnazijos vertybes atitinkančių 

darbuotojų paiešką.  

 Švietimo sistemos nepasirengimas spec. poreikių mokinių integracijai. 

 Netvarus švietimo sistemos finansavimas. 

 Didėjantis mokinių ir klasių skaičius progimnazijoje, vis daugiau mokinių 

gyvena nepilnose šeimose, didėjantis iš užsienio grįžtančių mokinių skaičius. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Nuolat besimokanti, saugi, atvira naujovėms mokykla, sudaranti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus.  
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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. 

Nuolat tobulėjantys mokytojai. 

Lyderyste  ir duomenimis grįsta vadyba.   

VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – Ugdymo kokybės gerinimas užtikrinant įtraukųjį ugdymą įvairių poreikių vaikams. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinim

as, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Plėsti 

ugdymo veiklų 

įvairovę, 

stiprinančią 

mokinių 

savarankiškumą 

ir tobulinančią 

jų skaitmenines 

kompetencijas. 

 

1.1. Tobulinti 

patyriminio 

ugdymo taikymą 

ugdymo(si) 

procese.  

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai, 

metodinė 

taryba 

Bent 60% pamokos 

stebėjimo protokolų per 

metus tobulintinas 

rodiklis nurodomas kaip 

stiprybė. 

 

2 kartus per metus 

kiekviena klasė 

dalyvaus patyriminio 

ugdymo dienos 

veikloje. 

2022-2024 m. 

MK 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

Vnt.  

50 

 

 

 

 

 

2 

55 

 

 

 

 

 

2 

60 

 

 

 

 

 

2 
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1.2. Integruoto 

mokymosi 

gilinimas ir 

prasmingumo 

didinimas. 

Progimnazijos 

administracija, 

metodinė 

taryba ir 

mokytojai 

Bent 70% pamokos 

stebėjimo protokolų per 

metus tobulintinas 

rodiklis nurodomas kaip 

stiprybė. 

2022-2024 m. 

MK % 60 65 70 

1.3. Pamokose 

efektyviai 

ugdomos mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos. 

Mokytojai 75% stebimų pamokų, 

taikomos 

mokėjimo mokytis 

strategijos. 

2022-2024 m. 

MK % 65 70 75 

1.4. Taikomi ir 

analizuojami 

mokinius 

motyvuojantys ir 

efektyvūs ugdymo 

metodai. 

Mokytojai Kiekvienoje 5-8 klasėje 

organizuojamos 10 

integruotos pamokos 

lauko aplinkose. 

 

3% visų pamokų 

integruotos, 

organizuojamos  

įvairiose mokymosi 

aplinkose. 

2022-2024 m. 

MK 

 

 

 

 

Vnt. 

 

 

 

 

 

% 

10 

 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

 

2 

10 

 

 

 

 

 

3 

1.5. Visų 1-8 klasių 

mokinių 

ugdymui(si) 

naudojamas  

skaitmeninis 

ugdymo(si) turinys. 

 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

Gerės 1-8 klasių 

mokinių pasiekimų 

kokybė bent 3%. 

(2021m. 1-8 klasėse 

mokinių pasiekimų 

kokybė 65%) 

2022-2024 m. 

MK % 1 2 3 

1.6. Naudoti ir 

tobulinti 

skaitmenizuotą  

laboratoriją 

STEAM dalykų 

ugdymui. 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

1-8 kl. gerės STEAM 

dalykų (matematikos, 

gamtos mokslų) 

pasiekimų kokybė 1% 

per metus. 

(2021m. I pusmečio 1-4 

MK % 1 1 1 
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klasėse mokinių 

matematikos pasiekimų 

kokybė 91,45%, 

pasaulio pažinimo 

pasiekimų kokybė 

92,43% kokybė; 5-8 

klasėse mokinių 

matematikos pasiekimų 

kokybė 70,43%, gamtos 

mokslų pasiekimų 

kokybė 88,52% 

kokybė)  

2022-2024 m. 

2. Teikti 

mokymosi 

pagalbą 

atsižvelgiant į 

mokinio 

padarytą 

pažangą ir 

gebėjimus. 

2.1. Taikyti ir 

tobulinti mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

į(si)vertinimo 

priemonę (1-8 

klasių mokinių 

asmeninės ūgties 

knygelę) . 

 

 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

35% mokinių daro 

individualią 

mokymosi pažangą. 

 

Administracija, 90% 

dalyko 

mokytojų, klasių 

vadovų reguliariai 

stebi mokinių 

mokymosi pažangą ją 

aptaria su mokiniais ir 

tėvais. 

2022-2024 m. 

MK % 

 

 

 

% 

 

30 

 

 

 

80 

 

32 

 

 

 

85 

 

35 

 

 

 

90 

 

2.2.Organizuojamo

s konsultacijos, 

kuriamos tikslinės 

mokymo(si) 

grupės, 

savipagalbos 

grupės.  

Progimnazijos 

administracija 

1-8 kl. per savaitę 

skiriamos 63 

valandos dalykų 

konsultacijoms 

50 % mokinių 

naudojasi 

trumpalaikių 

konsultacijų pagalba. 

85 % 8 kl. mokinių 

lanko ilgalaikes 

MK Vnt. 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

63 

 

 

 

50 

 

 

 

85 

63 

 

 

 

50 

 

 

 

85 

63 

 

 

 

50 

 

 

 

85 



12 

 

mokomųjų dalykų 

konsultacijas. 

2022-2024 m. 

2.3. Tobulinamas 

darbas su 

specialiųjų poreikių 

mokiniais (būtinos 

priemonės, 

pagalbos 

mokytojams 

sistema, 

diferencijuotų 

užduočių mainai). 

VGK ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai 

99 % spec. poreikių 

mokinių 

pasiekimai atitinka BU 

programas. 

2022-2024 m. 

 

MK % 90 95 99 

2.4. Įgyvendinami  

1-8 kl. gabiųjų 

mokinių ugdymo 

moduliai 

(įvertintiems pagal 

pripažintas 

metodikas) 

Progimnazijos 

administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai 

95% 1-8 klasių gabių 

mokinių (įvertintų pagal 

pripažintas metodikas) 

ugdomi progimnazijos 

neformalaus švietimo 

moduliuose ir veiklose. 

2022-2024 m. 

MK % 85 90 95 

2.5.Pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

konsultacijų 

teikimas 

mokiniams, 

turintiems 

ugdymosi 

sunkumų. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

 

Visus 1-8 klasių 

mokinius, turinčius 1 ir 

daugiau neigiamų 

pusmečio įvertinimų, 

konsultuos VGK,  

specialistai nustatys 

pagalbos poreikį. 

2022-2024 m. 

 

MK % 

 

100 100 100 

3. Tobulinti 

mokytojų ir 

pagalbos 

specialistų 

kompetencijas, 

3.1. Mokytojai 

dalinasi gerąja 

patirtimi (su savo 

mokyklos 

ir kitų šalies 

Metodinė 

taryba 

Mokyklos pedagogai 

kasmet apie 5 

kartus dalinasi patirtimi 

su kitų 

mokyklų kolegomis 

MK Vnt. 5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 
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reikalingas 

veiksmingai 

ugdyti skirtingų 

mokymosi 

poreikių 

turinčius 

mokinius. 

mokyklų 

mokytojais). 

(praveda atviras 

pamokas, skaito 

metodinius 

pranešimus). 

 

Per metus bent 1-2 

kartą kiekvienas 

mokytojas su kolegomis 

pasidalija 

praktinio žinių taikymo 

patirtimi (metodinėse 

grupėse (savo ir kitose). 

2022-2024 m. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

3.2. Tobulinama 

mentorystės 

programa. 

 

 

Metodinė 

taryba 

Bent 5 mokytojai taps 

mentoriais ir įsitrauks į 

mentorystės programos 

koordinavimą. 

2022-2024 m. 

MK Vnt. 5 5 5 

3.3. Visi mokytojai  

tobulina savo 

profesines ir 

asmenines 

kompetencijas 

mokymuose ir 

seminaruose, 

skirtuose skirtingų 

poreikių mokinių 

ugdymui.  

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

Kiekvienas mokytojas 

tobulina kvalifikaciją 

įvairiomis formomis ne 

mažiau kaip 5 dienas 

per metus. 

2022-2024 m. 

 

 

MK Vnt. 5 5 5 

 

2 TIKSLAS – Gerinti mokyklos bendruomenės pozityvią bendradarbiavimo kultūrą. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai 

ir jų laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

Rezultato vertinimo kriterijus 
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šaltiniai 

 Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Kurti saugią 

aplinką vykdant 

socialines ir 

prevencines 

veiklas. 

 

1.1. Išlaikyti 

Olweus OPKUS ir 

„Zipio draugų“ 

patyčių prevencijos 

programų standartą 

ir užtikrinti 

programose 

taikomų priemonių 

tęstinumą 

Progimnazijos 

administracija, 

VGK, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai 

Mokykla įgyvendina 

vieną 1-8 klasių 

mokiniams patyčių 

prevencijos 

programą  Olweus 

OPKUS ir 

priešmokyklinėje 

ugdymo grupėje 

prevencinę programą 

„Zipio draugai“.  

 

Kiekvienas mokinys 

turi galimybę 

dalyvauti bent 

vienoje prevencijos 

programoje.  

 

Sumažėjęs patyčių 

skaičius palyginus su 

2021m. tyrimo 

duomenimis 11,9 % 

 

Kartą per mėnesį 

buriasi mokytojų 

savipagalbos grupės, 

skirtos santykiui 

su mokiniais gerinti 

ir jų mokymui(si) 

tobulinti. 

2022-2024 m. 

MK % 11 10,5 10 

1.2. Sisteminga 

susitarimų 

laikymosi 

stebėsena. 

1.3. Sąmoningas 

reflektavimas. 

1.4. Organizuoti 

neformalųjį 

švietimą tikslingai 

Progimnazijos 

administracija, 

būrelių 

Mokinių apklausos 

duomenimis teiginių: 

„Aš turiu įvairių 

MK Balai (1-4 

skalėje) 

3,1 3,2 3,2 
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atsižvelgiant į vaikų 

poreikius. 

vadovai galimybių dalyvauti 

mane dominančiose 

veiklose“ vertė išliks 

aukšta (2022m. 

apklausos 

duomenimis vertė 

3,2); „Aš lankau 

būrelius ar kitas 

veiklas, kad save 

realizuočiau, 

tobulinčiau 

gabumus“ vertė 

išliks aukšta (2022m. 

apklausos 

duomenimis 3,1). 

2022 – 2024 m. 

1.5. Ugdyti 

lyderystės ir 

socialinio poveikio 

gebėjimus, vykdant 

bendras veiklas su 

socialiniais 

partneriais.  

Progimnazijos 

administracija, 

Šilainių 

mikrorajono 

švietimo 

įstaigos, 

socialiniai 

partneriai, 

NVO, 

bendruomenės 

pareigūnė ir 

kt. 

Mokinių apklausos 

duomenimis teiginių: 

„Aš aktyviai 

įsitraukiu kuriant 

mokyklos gyvenimą“ 

vertė išliks aukšta 

(2022 m. apklausos 

duomenimis 3,0); 

„Man patinka 

mokyklos renginiai“ 

vertė išliks aukšta 

(2022m. apklausos 

duomenimis 3,3). 

Įsitrauks 1-8 kl. 30 % 

mokinių į socialinių 

partnerių 

organizuojamas 

bendras veiklas. 

2022 – 2024 m. 

MK Balai (1-4 

skalėje) 

 

 

% 

3,0 

 

 

30 

3,1 

 

 

30 

 

3,2 

 

 

30 

1.6. Pagalbos Švietimo Mokinių apklausos MK Balai (1-4 3,1 3,1 3,1 
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mokiniui 

specialistai 

organizuoja 

tikslinius 

užsiėmimus/paskait

as mokiniams.  

pagalbos 

specialistai 

duomenimis teiginių: 

„Aš mokykloje 

jaučiuosi gerai“ vertė 

išliks aukšta (2022 

m. apklausos 

duomenimis 3,1); 

„Savo klasėje 

jaučiuosi gerai“ vertė 

išliks aukšta (2022 

m. apklausos 

duomenimis 3,2). 

2022 – 2024 m. 

skalėje) 

2. Organizuoti 

bendruomenę 

telkiančias 

veiklas. 

 

2.1. Dalyvauti tėvų 

švietimo 

programoje ir/ar 

kartu su partneriais 

įgyvendinti tėvų 

švietimo programą. 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Per metus 

įgyvendinti bent 1 

tėvų švietimui skirtą 

veiklą. 

2022-2024 m. 

Mokyklos lėšos Vnt. 1 1 1 

2.2. Sudaryti 

galimybes 

mokiniams, 

tėvams, 

mokytojams 

dalyvauti 

savanorystės 

ir pilietiškumą 

ugdančiose 

veiklose. 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Per metus dalyvauti 

bent 1 savanorystės 

ir 3 pilietiškumo 

ugdymo veiklose.  

2022-2024 m. 

Mokyklos lėšos Vnt.  1 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

2.3. Dalyvauti 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

Per metus dalyvauti 

bent 1 

respublikiniame ir 1 

tarptautiniame 

projekte.  

2022-2024 m. 

Mokyklos lėšos Vnt. 1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2.4. Tęsti tradicinių 

progimnazijos 

Progimnazijos 

administracija, 

Tėvų apklausos 

duomenimis teiginio 

Mokyklos lėšos Balai (1-4 

skalėje) 

3,3 3,3 3,3 
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renginių 

organizavimą ir 

ieškoti netradicinių 

veiklų įtraukiant 

visų progimnazijos 

bendruomenės 

grupių atstovus. 

 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

Mokyklos 

taryba 

„Aš dalyvauju 

mokyklos 

renginiuose ir 

šventėse“ vertė išliks 

aukšta (2022 m. 

apklausos 

duomenimis 3,3) 

90 % bendruomenės 

narių dalyvaus 

tradiciniuose 

progimnazijos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

2022 – 2024 m. 
 

3 TIKSLAS – Kurti ir atnaujinti progimnazijoje  įgalinančią mokymo(si) aplinką, siekiant edukacinio proceso veiksmingumo. 

Uždaviniai 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinim

as, mato 

vnt. 

 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

1. Kurti  

edukacines erdves 

išplečiant ir 

pagilinant ugdymo 

turinį, pritaikant jį  

skirtingų mokinių 

poreikiams ir 

gebėjimams. 

1.1. Ugdymo 

priemonių, 

turtinimas 

mokinių 

mokymui ir 

mokymuisi, 

pagalbos 

teikimui. 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

Gerės SUP mokinių 

pasiekimai bent 3%. 

2023-2024 m. 

 

MK, mokyklos 

lėšos 

% - 3 3 

1.2. Sveikos 

ugdymo 

aplinkos 

kūrimas.  

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

95% mokinių bus 

fiziškai aktyvūs.  

2022-2024 m. 

MK, mokyklos 

lėšos 

% 95 95 95 

1.3. Sukurti 

poilsio/ramybės 

komfortabilias 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai, 

Atnaujinti mokyklos 

infocentrą. 2024 m. 

Mokyklos 

lėšos 

 

Vnt. - - 1 
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zonas 

mokiniams.  

mokyklos 

taryba 

 

 

1.4. Praturtinti 

STEAM 

laboratoriją.  

Progimnazijos 

administracija, 

mokytoja 

Praturtinti priemonėmis 

STEAM laboratoriją.  

2024 m. 

Mokyklos 

lėšos 

 

Vnt. - - 1 

2. Atnaujinti fizinę 

erdvę sudarant 

kokybiškas sąlygas 

mokymui(si). 

2.1. Kurti tvarią 

aplinką. 

 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

Erdvėse ir patalpose 

sukurti daugiau 

priemonių šiukšlių 

rūšiavimui, atliekų 

pertvarkymui. 2022-

2024 m. 

Mokyklos 

lėšos 

 

Vnt. 5 5 5 

2.2. Atnaujinti 3 

kabinetus. 

Atnaujinti 3 

kabinetų grindų 

dangą. 

Progimnazijos 

administracija 

Per metus atnaujinti 1 

kabineto sienas ir 

pakeisti grindų dangą.  

2022-2024 m.  

Mokyklos 

lėšos 

 

Vnt. 1 1 1 

2.3. Atnaujinti 

technologijų 

kabinetus. 

Progimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

Aprūpinti naujais 

baldais 2 technologijų 

kabinetus. 2024m. 

Mokyklos 

lėšos 

 

Vnt. - - 2 

2.4. Atnaujinti 

stogo dangą. 

Progimnazijos 

administracija 

Atnaujinti stogo dangą. 

2023m. 

Mokyklos 

lėšos 

Vnt. - 1 - 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

1 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 
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2 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

 

3 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Jolanta Reklaitienė 

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

PRITARTA 

Kauno Milikonių progimnazijos tarybos  

2022 m. kovo 17 d.  

posėdžio protokolu Nr. MT1-2 


