
Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų 

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

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Užimtų pareigybių dalis proc. 100 Janas Ryzgelis, direktorius

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių.

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm.)

Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui 

(vnt.)

Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui.

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)

72

9

0,09

252

0,01

Janas Ryzgelis, direktorius 

PATVIRTINTA

Kauno Milikonių progimnazijos   

direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. 

įsakymu Nr. V-69

I. Personalo valdymas:

1. Darbuotojo darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas, siekiant darbuotojų 

motyvacijos.

2. Metinių veiklos rezultatų analizė ir aptarimas, bei veiklos prioriteų nustatymas.

2.1 Su darbuotojais, kuriems privalomas veiklos vertinimas.

2.1.1 Su pedagoginaiais darbuotojais.

3. Švietimo pagalbos specialistų veiklos ataskaita bei jų kvalifikacijos tobulinimo 

planas.

4. VGK veiklos ataskaita.

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KAUNO MILIKONIŲ PROGIMNAZIJA

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

342 656 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 250396 tūkst. eurų; turtui –  0 tūkst. eurų

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo 

paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“

Žmogiškieji ištekliai



Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto (proc.)

0,02 Janas Ryzgelis, direktorius 

Vidmantas Jodikis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Įstaigos pritrauktos lėšos (€)

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 

laimėtų lėšų suma (€)

19500

Janas Ryzgelis, direktorius Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Jolanta Reklaitienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui

Įstaigos metinės išlaidos darbo užmokesčiui (€) 250396 Janas Ryzgelis, direktorius 

Mokymo lėšos panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, 

tenkančios vienam mokiniui (€).

Metinis įstaigos nekilnojamo turto išlaikymas (€).

Metinės išlaidos darbuotojų kvalifikacijai (€).

21.3

58300

8292

Janas Ryzgelis, direktorius 

Vidmantas Jodikis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Įstaigos valdomo nekilnojamo turto 1 kv. m. Išlaikymo 

kaina (€).

6,58 Vidmantas Jodikis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Pagridinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamo turto ploto dalis (proc.).

Įstaigos išnuomuoto nekilnojamojo ploto dalis (proc.)

Įstaigos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv.m.)

Įstaigos išnuomuoto nekilnojamo turto plotas (kv.m.)

93,8

6,2

8,78

558,65

Vidmantas Jodikis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (€)

1. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:

1.1. Organizuoti vienos priešmokyklinės grupės veiklą progimnazijoje.

II. Kilnojamo turto valdymas

FINANSAI

TURTAS

I. Gautos lėšos:

1. Parengti biudžeto planą.

2. Parengti patalpų nuomos planą.

3. Patalpinti informaciją apie nuomojamas patalpas mokyklos internetiniame 

puslapyje.

4. Parengti patalpų nuomos dokumentaciją.

5. Projekto „Kokybės krepšelis" įgyvendinimas.

II. Išlaidos:

1. 2021 m. Viešųjų pirkimų plano parengimas, patvirtinimas ir patalpinimas mokyklos 

internetiniame puslapyje.

2. Mokyklos biudžeto asignavimo perskirstymas tarp straipsnių pasikeitus ekonominei 

situacijai.

3. Nuolatinės finansų kontrolės užtikrinimas.

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.1. Mokyklso energetinių resursų apsakitos ir analizės organizavimas.

1.2. Automatizuoto šilumos punkto valdymo regulaivimas.

2. Energetinių resursų nuomuojamose patalpose stebėsena ir kontrolė.

3. Racionalus patalpų paskirstymas administracinei veiklai, ugdymo procesui ir 

nuomininkų veiklai, organizuoti ir vykdyti.

Janas Ryzgelis, direktorius

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II. Kvalifikacijos tobulinimas

1. Sudaryti sąlygas dalyvauti darbuotojams kvalifikacijos kėlimo renginiuose dėl 

įtraukiojo ugdymo organizavimo.

2. Parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planą.

2.1. Organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginius.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis(proc.) 90
Janas Ryzgelis, direktorius

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, skaičius (proc.)
2

PAGRINDINĖ VEIKLA (priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir neformalus švietimas)

I. Ugdymo organizavimas.

Vidmantas Jodikis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams0



1.2. Sudaryti tinkamas sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymui.

Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus 

(proc.) 

0

 Janas Ryzgelis, direktorius

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1.3. Sudaryti sąlygas elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių priešmokyklinio vaikų, 

ugdymui

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių  vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo 

mokykloje,  dalis (proc).

0

2. Pradinio ugdymo organizavimas:
Janas Ryzgelis, direktorius

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.1. Organizuoti pradinį ugdymą progimnazijoje. 

2.2. Suformuoti 19 klasių komplektų 1-4 klasėse įvertinant paslaugų aktualumą ir 

poreikį.

2.3. Sudaryti tinkamas sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 1-4 klasių vaikų 

ugdymui.

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, ugdomų 

pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.).

26

2.4. Sudaryti sąlygas elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių 1-4 klasių vaikų, ugdymui
Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, ugdomų 

pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.).

12

2.5. Išlaikyti mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičių 

patvirtintą Kauno miesto Tarybos sprendimu.

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.) 100

 Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių  skaičius  (vnt.)
15

3. Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas:

3.1. Organizuoti pagrindinį ugdymą progimnazijoje.

3.2. Suformuoti 20 klasių komplektų 5-8 klasėse įvertinant paslaugų aktualumą ir 

poreikį.

3.3. Sudaryti tinkamas sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 5-8 klasių vaikų 

ugdymui.

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, 

besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.).

40

3.4. Sudaryti sąlygas elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių 5-8 klasių vaikų, ugdymui
Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, besimokančių 

5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.).

20

3.5.Išlaikyti mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo pragramą, skaičių 

patvirtintą Kauno miesto Tarybos sprendimu.

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.) 25

 Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių  skaičius  (vnt.) 5

4. Organizuoti neformalųjį ugdymą:

4.1. Organizuoti vaikų popamokinį užimtumą, atsižvelgiant į aktualumą ir poreikį.

4.2. Skatinti dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, nepalankiomis aplinkos 

sąlygomis augančius bei elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius, mokinius.

II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas. 100 

1. Gerinti mokinių pasiekimų kokybę, siekiant kiekvieno mokinio individualios 

pažangos augimo.

Janas Ryzgelis, direktorius

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

500Bendras mokinių, besimokančių 5-8 klasėse,  skaičius (žm. 

sk.)

Bendras mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis 

mokykloje, skaičius (žm. sk.)

660

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
Daiva Žibienė, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja

Janas Ryzgelis, direktorius

Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Matoškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VGK

480Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, 

skaičius (žm. sk.)

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių individualią 

pažangą, dalis  (proc.)



Pradinio ugdymo vaikų, padariusių asmeninę pažangą, 

dalis (proc.)

100

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, padariusių 

pažangą, dalis  (proc.)

71

2. Gerinti 1-4-tų klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos pasiekimų kokybę.

Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  rašymo 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo 

programoje,  dalis (proc.)

2.1. Organizuoti individualias bei grupines  2-ų klasių mokinių matematikos kokybė 80,00

konsultacijas, pradinių klasių mokiniams (lietuvių ir matematikos). 2-ų klasių mokinių lietuvių k. kokybė  72,00

2.2. Daugiau nei 30 % veiklų organizuoti netradicinėse aplinkose. 4-ų klasių mokinių matematikos kokybė 70,00

2.3. Analizuoti mokinių pasiekimų rezultatus ir planuoti pagalbą mokiniui. 4-ų klasių mokinių lietuvių k. kokybė 73,00

2.4. Organizuoti 3-ų klasių mokinių skaitymo, rašymo, matematikos patikrinamuosius 

darbus.

4 klasės mokinių, turinčių nepatenkinamą mokymosi lygį, 

dalis (proc.)
0

2.5. Dalyvauti NMPP 4 klasėse ir atlikti rezultatų analizę, numatyti priemones 

rezultatų gerinimui.

2.6. Visų 1-4 klasių mokinių ugdymui(si) naudojamas. 

skaitmeninis ugdymo(si) turinys.

2.7.Naudoti skaitmenizuotą  laboratoriją STEAM dalykų 1-4 klasėse ugdymui.

2.8.Taikyti  mokinių pažangos ir pasiekimų į(si)vertinimo priemonę (1-4 klasių mokinių 

asmeninės ūgties knygelę) 

2.9. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų teikimas mokiniams, turintiems 

ugdymosi sunkumų.

3.  Gerinti 5-8-tų klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų 

pasiekimų kokybę.

65,50

3.1. Organizuoti 4- ų kl. ir būsimų  5-ų klasių mokytojų susirinkimą ir numatyti 

priemones pasiekimų gerinimui.

3.2. Organizuoti individualias, grupines konsultacijas 5–8 kl. mokiniams (lietuvių k., 

matematikos, gamtos mokslų).

3.3. Organizuoti srautinį ugdymą 5-8 klasėse pagal mokinių pasiekimus ir poreikius, 

mokantis lietuvių ir matematikos.

3.4. Analizuoti 5-ų kl. ir 7-ų kl. matematikos, skaitymo, rašymo patikrinamuosius 

darbus ir planuoti pagalbą mokiniui.

3.5. Dalyvauti NMPP 6 ir 8 klasių ir atlikti rezultatų analizę, numatyti priemones 

rezultatų gerinimui.

4. Gerinti 6-ų ir 8-tų klasių mokinių matematikos, skaitymo ir rašymo, gamtos mokslų  

rezultatus. 

4.1. Visų 5-8 klasių mokinių ugdymui(si) naudojamas. 

skaitmeninis ugdymo(si) turinys.
6-ų klasių mokinių matematikos kokybė 62,00

4.2. Naudoti skaitmenizuotą  laboratoriją STEAM dalykų 5-8 klasėse ugdymui. 6-ų klasių mokinių lietuvių k. kokybė  51,00

4.3.Taikyti  mokinių pažangos ir pasiekimų į(si)vertinimo priemonę (5-8 klasių mokinių 

asmeninės ūgties knygelę) 
6-ų klasių mokinių gamtos mokslų kokybė  87,00

4.4. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų teikimas mokiniams, turintiems 

ugdymosi sunkumų.
8-ų klasių mokinių matematikos kokybė 56,00

5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, 

rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis 

(proc.)

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

5-8 klasių mokytojai

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 1-4 

klasių mokytojai



4.5. Organizuoti mokytojų metodines veiklas ,,Patyriminio mokymo galimybės“ ir 

,,Įtraukiojo ugdymo galimybės ir problemos“.
8-ų klasių mokinių lietuvių k. kokybė 47,00

8-ų klasių mokinių gamtos mokslų kokybė  67,00

5.Organizuoti įvairias vaikų poreikius tenkinančias neformaliojo švietimo programas, 

prioritetą teikiant šioms sritims:

5.1. Meninei saviraiškai; 

5.2. Sportui, sveikai gyvensenai;

5.3. Techninei kūrybai;

5.4. Intelektualiniam ugdymui.

6. Gerinti mokinių lankomumą vykdant PUG ir 1-8 klasių ugdymą.

6.1. Skatinti sistemingą dalyvavimą udymo(si) procese organizuojant netradicines 

veiklas, išvykas.

98,90

6.2. Organizuoti VGK posėdžius 97,80

 su tėvais ir vaikais, turinčiais mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų. 96,50

7. Skatinti dalyvauti tarptautiniuose, šalies, miesto organizuojamose olimpiadose, 

konkursuose, renginiuose.

7.1. Aktyvinti bendruomenės narių dalyvavimą šalies, miesto organizuojamose 

olimpiadose, konkursuose, renginiuose.

7.2. Skatinti mokytojus bei neformaliojo švietimo vadovus atskleisti mokinių 

saviraiškos galimybes ruošiant juos  dalyvauti olimpiadose bei konkursuose.

7.3. Siekti aukštų rezultatų, dalyvaujant olimpiadose bei konkursuose.

8. Dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose.

8.1. Siekti aktyvesnio mokytojų ir mokinių dalyvavimo tarptautiniuose ir 

respublikiniuose projektuose.

8.2. Tęsti veiklas šiuose projektuose:

8.2.2. Erasmus+ programos KA229 Strateginių

partnerysčių projektas „Think again. It‘s not a garbage.“

8.2.3. Erasmus+ programos KA227 Strateginių partnerysčių projektas „Pasidalinkime 

savo kultūriniais lobiais“

8.2.4. “Integralus gamtos mokslų kursas 5-8 kl.“

9.Organizuoti tarptautinį matematikos konkursą „Pangea“.

10. Panaudoti visas, neformaliam švietimui savivaldybės skiriamas, lėšas.
Įstaigos teikiamų paslaugų finansinių išteklių, skirtų 

neformaliajam švietimui organizuoti, dalis (proc.)

0 Janas Ryzgelis, direktorius

11. Teikti tėvų (globėjų, rūpintojų)  lūkesčius atinkančius ugdymo paslaugų kokybę.

11.1. Organizuoti priešmokyklinės grupės bendruomenę telkiančias veiklas.

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

5-8 klasių mokytojai

Vykdomų tarptautinių renginių skaičius (vnt.)
1

Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Janas Ryzgelis, direktorius

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 

(vnt.)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų)  

patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo 

bendro jų skaičiaus (proc.)

100,00 Daiva Žibienė, priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų neformaliojo 

švietimo siūlomų sričių ir vykdomų programų skaičius (vnt.)

52 Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Matoškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

PUG

1-4 klasės

5-8 klasės

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

300 Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Matoškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui



11.2.  Atlikti priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos tyrimą ir teikti 

rekomendacijas ugdymui.

11.3. Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybę, siekiant, kad didėtų gerai ir 

labai gerai vertinančių paslaugos gavėjų procentinė dalis nuo bendro paslaugos 

gavėjų skaičiaus.

III. Geros savijautos užtikrinimas:

1. Gerinti mokyklos bendruomenės mikroklimatą, ugdant bendradarbiavimo kultūrą.

1.1. Tęsti Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos OPKUS 

įgyvendinamą.

1.2. Vykdyti prevencinę programą „Zipio draugai“ priešmokyklinio amžiaus vaikams.

1.3. Tęsti projektą tėvų švietimui „Dalyvaujanti tėvystė“.

1.4.Skatinti aktyviai įsitraukti į mokyklos bendruomenės narių savanoriškų iniciatyvų 

įgyvendinimą:

1.4.1. „Pyragų diena“;

1.4.2. „Pasidalinkime gerumu“;

1.4.3. ,,Keturkojų draugai” (Paramos gyvūnų prieglaudai organizavimas).

1.5. Siekti aktyvesnio bendradarbiavimo su Šilainių mikrorajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis.

1.6. Aktyviai bendradarbiauti su Šilainių mikrorajono mokyklomis ir senjorų klubu 

„Berželis“.

1.7. Organizuoti Milikonių ir T.Ivanausko progimnazijų 7 klasių mokinių kūrybinį 

konkursą ,,Mokau(si) kitaip"

2.Kurti saugią aplinką vykdant socialines ir prevencines veiklas:

2.1. Tęsti neformalaus ugdymo(si) tarptautinės programos “The Duke of Edinburgh’s 

International Award” įgyvendinamą.

2.2. Aktyvinti teisinį mokinių ir jų tėvų švietimą įtraukiant socialinius partnerius:

2.2.1. Skatinti dalyvauti „Saugaus eismo bei interneto prevencijos“ projektuose. 

2.2.2. Organizuoti paskaitas, užsiėmimus: „Nusižengimų prevencija. Rūkymas, el. 

cigaretės, narkotikai“.

2.2.3. Dalyvauti mikrorajono, miesto renginiuose, akcijose, projektinėse prevencinio 

pobūdžio veiklose:

2.2.3.1.Renginyje „Visiems mažiems ir dideliems“. 

2.2.3.2.Projekte „Keliaukime kartu į penktą klasę“.

2.2.3.3.Popietėje „Pažink ir priimk“ tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.

2.2.4. Skatinti aktyviai dalyvauti organizuojamose ir vykdomose vaikų sveikatos 

stiprinimo priemonėse, susijusiose su sveikatai palankia mityba, fiziniu aktyvumu bei 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija.

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas.  

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

80,00

Švietimo pagalbos specialistai

Lolita Maleckienė, psichologė

Rūta Antanavičienė, psichologė

Vilma Rozenbergienė, logopedė, specialioji pedagogė

Ingrida Masteikienė, logopedė, specialioji pedagogė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų)  

patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo 

bendro jų skaičiaus (proc.)

Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų kokybę itin 

palankiai vertinančių paslaugos gavėjų dalis (proc.)

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje 

dalis nuo bendro jų skaičiaus  (proc.)

89

100,00 Daiva Žibienė, priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja

94,60 Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Neformalaus švietimo veiklų vadovai

Janas Ryzgelis, direktorius

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Matoškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo pagalbos specialistai Mokyklos Taryba

Klasių vadovai



1. Teikti švietimo pagalbą ir užtikrinti jos įvairovės kokybę. Logopedo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.) 

1.1. Organizuoti 1, 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimus. PUG 20,00

1.2. Pristatyti adaptacijos tyrimo  1, 5 klasėse rezultatus ir paruošti rekomendacijas 

ugdymui. 
1-4 klasės 20,00

2. Organizuoti ir vykdyti STEP programą tėvams. 5-8 klasės 10,00

3. Organizuoti tėvų švietimą:
Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių mokinių  dalis 

(proc.)

3.1. Paskaitos 1-5 klasių mokinių tėvams ,, Vaikų savarankiškumo ir atsakomybės 

ugdymas“;
PUG 10

3.2. Paskaita ,,Mokinio psichologinė savijauta mokykloje“. 1-4 klasės 7,00

4.  Aprūpinti specialia įranga ir priemonėmis kabinetus SUP turinčių mokinių ugdymui 

ir poilsiui. 
5-8 klasės 7,00

Psichologo pagalbą gaunančių mokinių  dalis (proc.)

PUG 10,00

1-4 klasės 30,00

5-8 klasės 30,00

Mokinių, tenkančių  vienam pagalbos specialistui, skaičius 

(žm. sk.)

PUG 4

1-4 klasės 96

5-8 klasės 100

5. Pasiūlyti mokiniams rinktis neformaliojo švietimo kryptis:

5.1. Meno kolektyvai;

5.2. Meninė saviraiška;

5.3.Sportas, sveika gyvensena;

5.4. Techninė kūryba;

5.5. Intelektualinis ugdymas;

5.6. Pilietinis ugdymas, savivalda.

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius 

(vnt.) 6

1. Tęsti šiuolaikinių edukacinių piemonių turtinimą leisiantį mokytojams ir mokiniams 

efektyvinti ugdymo(si) procesą.
Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.) 3

1.1. Įsigyti šuolaikines edukacines robotikai  ir gamtos mokslų laboratorijai skirtas 

priemones.
Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.) 2

1.2. Įsigyti 1-3 interaktyvius ekranus. 7

1.3. Įrengti IT kabinetą.

1.4. Atnaujinti kompiuterizuotas 4-6 darbo vietas.

1.5. Įsigyti skaitmeninį ugdymo turinį. Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų 

priemonių (vnt.)

VI. Pagrindinio  ugdymo prieinamumas.
Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases 

dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.)
10,00

1. Didinti klasių skaičių, įvertinant įstaigos užimtumą ir poreikį. 
Prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases, skaičius 

(vnt.)
150

1.1. Suformuoti penkis 5- ų klasių komplektus.
Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8  klases  

skaičius (vnt.)
135

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.)

Vidmantas Jodikis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2

Janas Ryzgelis, direktorius

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų 

priemonių skaičius (vnt.)

Švietimo pagalbos specialistai

Lolita Maleckienė, psichologė

Rūta Antanavičienė, psichologė

Vilma Rozenbergienė, logopedė, specialioji pedagogė

Ingrida Masteikienė, logopedė, specialioji pedagogė



1.2. Suformuoti šešis 6- ų klasių komplektus. Nepatekusių į 5-8 klases mokinių skaičius  (vnt.) 0

1.3. Suformuoti penkis 7- ų klasių komplektus.

1.4.  Suformuoti keturis 8- ų klasių komplektus.

2. Priimti mokinius iš kitų teritorijų easant laisvų vietų ir neviršijant savivaldybės 

nustatytų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus.

VII. Renginių, projektų, skirtų pedagogų kvalifikacijai tobulinti, organizavimas.
Įgyvendinamų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius 

(vnt.)

5

1. Tęsti mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimą vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 d. 

įsakymu Nr. V-504.

1.1.Visi mokytojai tobulina savo profesines ir asmenines kompetencijas

mokymuose ir seminaruose, skirtuose skirtingų poreikių mokinių ugdymui. 

1.2 STEAM mokytojų kompetencijų gilinimas.

1.3. Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos panaudojimo tobulimas.

2. Aktyviai dalintis patirtimi vykdant atviras veiklas „Veiklų įvairovė skatinanti 

mokinų kompetencijų ugdymą ir savarankiškumo stiprinimą“.

3. Ugdyti skaitymo gebėjimus visose ugdymo srityse.

3.1. Aktyvinti mokytojų dalyvavimą mokymuose, kursuose, seminaruose skirtuose 

skaitymo gebėjimų ugdymui.

4. Atpažinti ir suvokti mokinio skirtybes ir panaudoti jas siekiant jų pažangos.

4.1. Organizuoti metodinę dieną „Patyriminio ugdymo organizavimo sėkmės".

5. Tobulinti bendradarbiavimo gebėjimus, reikalingus ugdyti ir teikti švietimo pagalbą 

ir paslaugas.

5.1. Organizuoti metodinę dieną „Įtraukiojo ugdymo sėkmės kriterijai"

6. Telkti mokyklos bendruomenę įgyvendinant įtraukties principą švietime.

6.1. Organizuoti paskaitas tėvams įgyvendinant įtraukties principą švietime. 

7. Organizuoti apdovanojimų renginius: Įstaigos organizuotų apdovanojimo renginių skaičius (vnt.) 4

7.1. Olimpiadų, konkursų prizininkų ir laureatų apdovanojimas.

7.2. Aktyviausių bendruomenės narių apdovanojimai „Padėkos diena“.

7.3. Mokslo pirmūnų ir aktyvių mokinių apdovanojimai „Milikonių spinduliukai“.

7.4. Metų mokytojų apdovanojimai, Mokytojo dienos proga.

8. Teikti dalykinę ir metodinę pagalbą švietimo įstaigoms.
Suteiktos dalykinės ir metodinės pagalbos švietimo 

įstaigoms skaičius (vnt.)

3

8.1. Organizuoti renginį „Mokau(si) kitaip“

8.2. Pravesti etikos ir fizinio ugdymo atviras pamokas pasidalinant gerąją patirtimi. 

VII. Ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų ir švietimo pagalbos specialistų profesinis 

ugdymas, konsultavimas ir priežiūra

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms 

švietimo ir mokymo renginių  skaičius (vnt.)
1

1. Organizuoti VGK renginius. Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos ir 

pedagogų konsultavimo ir metodinės  pagalbos renginių 

skaičius (vnt.)  

Janas Ryzgelis, direktorius

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Janas Ryzgelis, direktorius

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Stanislovaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

VGK

Švietimo pagalbos specialistai

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui



1.1. Tęsti koordinavimą priemonės patyčių skaičiaus mažinimui, elektroninės 

platformos „Patyčių dėžutė“.

1.2. Dalyvauti miesto ir mokyklos renginiuose specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, 

elgesio korekcijos ir socialinių įgūdžių kompetencijų tobulinimo klausimais.

1.3. Analizuoti mokinių žemų mokymosi rezultatų, mokymosi motyvacijos stokos, 

lankomumo problemų priežastis, teikti išvadas bei rekomendacijas.

1.4. Organizuoti 5-8 kl. mokinių anketinę apklausą „Emocinė savijauta ir pagalbos 

poreikis nuotolinio mokymosi metu“.

1.5. Organizuoti 1-4 kl. mokinių emocinio intelekto ugdymo „Emoji“ veiklas.

1.6. Organizuoti 1-4 klasių draugiškiausio pradinuko rinkimus ir apdovanojimus.

1.7. Inicijuoti ir organizuoti temines savaites formuojant socialiai atsakingą elgesį. 

1.8. Bendradarbiauti su institucijomis, kurios teikia pedagoginę, teisinę, prevencinę, 

globos ir rūpybos pagalbą, vykdyti švietėjišką veiklą.
1.9. Parengti pranešimą mokytojams „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir 

pagalbos mokiniams galimybės dirbant nuotoliniu būdu“.

1.10. Prisijungti prie nacionalinės iniciatyvos „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ“ bei vykdyti veiklas.

1.11.  Organizuoti streso įveikos užsiėmimus mokytojams.

1.12. Teikti individualias konsultacijas mokytojams, kurie dirba su specialiųjų poreikių 

mokiniais, dėl pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo, pasiekimų įvertinimo.

1.13. Organizuoti apskrito stalo diskusiją „4 kl. mokytojų ir dalykininkų 

bendradarbiavimas siekiant SUP mokinio mokymosi sėkmės“.

1.14. Vykdyti pamokų stebėjimą, siekiant įvertinti ugdymo (si) ir elgesio problemas, 

nustatyti priežastis planuojant individualią pedagoginę – psichologinę pagalbą 

mokiniui ir mokytojams.

2. Suorganizuoti tėvystės įgūdžių tobulinimo ir konsultavimo renginius mokinių 

tėvams.

Suorganizuotų tėvystės įgūdžių tobulinimo ir konsultavimo 

renginių mokinių tėvams skaičius (vnt.)
3

2.1. Organizuoti STEP programą 6-12 metų auginantiems tėvams; 

2.2.  Organizuoti paskaitas 1-5 klasių mokinių tėvams ,, Vaikų savarankiškumo ir 

atsakomybės ugdymas“;

2.3. Skatinti dalyvauti paskaitose ,,Mokinio psichologinė savijauta mokykloje“.

3. Mokinių specialiųjų poreikių įvertinimas.

Organizuotų, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimų dalis  nuo mokinių, kuriems paskirtas poreikių 

įvertinimas  (proc.).

40,00

4. Individualios ir grupinės psichologinės pagalbos teikimas.
Asmenų, gavusių  psichologinės pagalbos paslaugą tiek 

individualiai tiek  grupėse, skaičius
900

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos ir 

pedagogų konsultavimo ir metodinės  pagalbos renginių 

skaičius (vnt.)  
1

VGK

Švietimo pagalbos specialistai

Jolanta Reklaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramunė Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


