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1. Rezultatai 
 
 
 

1.1. Mokyklos 
pasiekimai ir pažanga 
 

3 1. Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka BUM keliamus tikslus ir galias, 2021-2022 
m. m. I pusmečio 1 - 4 kl.  mokinių pasiekimų kokybė  75,82 % (2019 m. buvo 63,92 
%); 5-8 kl. mokinių pasiekimų kokybė 66,41 % (2019 m. buvo 64,92 %). 
2. 2022 m. mokytojų apklausos duomenimis, teiginio „Daugumos mūsų mokyklos 
mokinių pasiekimai atitinka bendrųjų programų reikalavimus“ atsakymų vertė yra 
3,5. 
3. Mokiniai, tėvai patenkinti ugdymu (tikslais, ugdymo būdais, rezultatais). 2020 m. 
NŠA Tėvų, globėjų apklausos duomenimis, teiginys „Mano vaikas kartu su 
mokytojais planuoja savo mokymąsi“, vertinamas 3,3; teiginys „Mokytojai padeda 
mano vaikui pažinti jo gabumus“, vertinamas 3,5; 2022 m. tėvų apklausos teiginio 
„Mokykloje mano vaiką moko turėti tikslų ir jų siekti“ atsakymų vertė 3,3; teiginio 
„Mano vaikas žino kur jam reikės tobulėti“ atsakymų vertė 3,4. 
  2020 m. NŠA mokinių apklausos duomenimis, teiginys „Kartu su mokytoju aš 
planuoju savo mokymąsi“, vertinamas 3,3;  teiginys „Mokytojai padeda pažinti 
mano gabumus“, vertinamas 3,5.  
2022 m. mokinių apklausos duomenimis teiginio „Mokytojai gerai žino, kas man 
sekasi“ atsakymų vertė 3,2; teiginio „Aš moku planuoti savo laiką“ vertė 3,1. 
4. Mokykla turi ypatingų ugdymosi pasiekimų. 
2021-2022 m. mokinių pasiekimai: 

146 mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose edukaciniuose 
konkursuose „Olympis 2021 – rudens sesija“ ir gavo 88 medalius, 437 diplomus. 
Respublikiniame 2 klasių mokinių anglų kalbos raiškaus skaitymo ir rašinio-mįslės 
konkurse „What am I“ mokiniai užėmė prizines vietas. 
Respublikiniame 4 klasių mokinių laiško rašymo konkurse „Trumpas pasakojimas 
apie mokytoją“ mokiniai užėmė prizines vietas. 
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių užsienio (anglų) kalbos 
meninio skaitymo konkurse „BLOW, BLOW THE WINTER WIND“ mokinė užėmė II 
vietą. 
Lietuvos STEAM APC tinklo  Iššūkių dienoje mūsų progimnazijos  atstovai užėmė II 
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vietą. 
4 klasės mokinė tapo 2021 m. nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime 
drauge!“ laureate. 
Kauno Milikonių progimnazija už veiklas darnaus vystymosi įgūdžių formavimo 
programoje „Darni mokykla“ (koordinatorius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras) 
apdovanota Auksiniu diplomu. 
5 klasės mokinė Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių lietuvių kalbos 
ir literatūros olimpiadoje užėmė III vietą. 
Kauno m. mokinių tapybos, grafikos ir fotografijos projekte-plenere „Sustabdyta 
akimirka. Žvilgsnis į pavasarį“ mūsų progimnazijos mokiniai užėmė prizines vietas. 
Respublikiniame vertimų ir iliustracijų konkurse ,,Tavo žvilgsnis“ mokiniai tapo 
vertimų laureatais.  
Tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2021“ prizininkais tapo dvylika 1-7 

klasių mokinių. 

4 klasės mokinys  respublikinėje ketvirtų klasių mokinių virtualioje kūrybinėje 

kelionėje-konkurse „Pažink Lietuvą“ tapo laureatu. 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių minčių ir trumpų istorijų 
konkurse „Draugiškas internetas prasideda nuo tavęs“ du 6 klasės mokiniai užėmė I 
vietą. 
7 klasės mokinė nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje apdovanota diplomu. 
5. Progimnazija kaupia ir analizuoja mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 
suvestines, NMPP suvestines, tarptautinių mokinių ugdymo pasiekimų suvestines 
(TIMSS, PIRLS), tarptautinių dalykinių olimpiadų ir konkursų apskaitas. Mokinių 
pasiekimai ir pažanga pristatomi, aptariami, lyginami su praėjusių metų rezultatais 
Mokytojų tarybos, tėvų susirinkimuose, metodinių grupių posėdžiuose. 2022 m. 
mokytojų apklausos duomenimis teiginio „Mokykloje stebime ir analizuojame 
kiekvieno mokinio mokymosi rezultatus“ atsakymų vertė – 3,6; teiginio „Mokykloje 
stebime ir analizuojame kiekvieno mokinio daromą pažangą“ atsakymų vertė – 3,7; 
teiginio „Mokykloje mokinių pasiekimai analizuojami, apibendrinami, įvardijamos 
tendencijos“ – atsakymų vertė – 3,6. Mokytojai atnaujina savo planus remdamiesi 
mokinių mokymosi, įvairių tyrimų rezultatais ir tai atsispindi mokytojų apklausos 
bei mokytojų planų peržiūros rezultatuose. 2022 m. mokytojų apklausos teiginio „ 
Aš atnaujinu dalyko planus, remdamasis mokinių mokymosi rezultatais“ atsakymų 
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vertė – 3,6; teiginio „Aš atnaujinu dalyko planus, remdamasis įvairių tyrimų 
duomenimis“ atsakymų vertė – 3,4.  
Kiekvienais metais mokytojai pildo Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto 
savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas, pagal kurias vertinamas kiekvieno 
mokytojo darbo poveikis ir mokyklos indėlis į mokinio pažangą. 
Remiantis turimais duomenimis, rengiamos rekomendacijos mokytojų veiklos 
planavimui. 
6. Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. Sukurta 
mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema 1-8 klasėse 
„Asmeninės ūgties knygelės“. Jose kas mėnesį mokiniai pildo savo pažangos 
rezultatus, mokytojai, klasės vadovai, tėvai rašo trumpus vertinimo komentarus. 
7. Išanalizavus  2020-2022 m. stebėtų pamokų protokolus, darome išvadą, kad 
76% mokytojų taiko įvairius (įsi)vertinimo pamokoje metodus, supranta 
(įsi)vertinimo poreikį, tikslingai ir efektyviai taiko pamokose.  
8. Mokykloje du kartus per metus organizuojamos tikslingos metodinės dienos, 
atsižvelgiant į strateginius ir metinius veiklos prioritetus: 
2020 m. balandžio mėn. vyko metodinė diena „Patyriminio ugdymo sėkmės 

aspektai“; 

2021 m. spalio mėn. vyko metodinė diena „Ugdymo(si) veiklų įvairovė kaip 

mokinio individualios pažangos veiksnys“; 

2021 m. gruodžio mėn. „Įtraukusis ugdymas: galimybės ir realybė“. 

9. Mokyklos tarybos nariai, mokiniai pokalbiuose su progimnazijos veiklos 
įsivertinimo grupės nariais teigė, kad patenkinti mokyklos indėliu į mokinių 
mokymosi pažangą. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų padeda sukurta moderni 
mokymosi aplinka (STEAM laboratorija, Sensorinis kabinetas, Skaitmenizuota 
gamtos mokslų laboratorija, visi progimnazijos kabinetai aprūpinti IT priemonėmis, 
įrengta Multifunkcinė susitikimų erdvė).  
10. Progimnazija savo veiklą viešina interneto svetainėje, Kauno miesto 
savivaldybės institucijoms, pildoma ir pateikiama NŠA – įsivertinimo ir pažangos 
anketa. 

2. Ugdymas(is) 
ir mokinių 
patirtys 
 

2.1. Ugdymo(si) 
organizavimas 

3 1. Mokinių pasiekimų skirtumams mažinti ir gabumams plėtoti 5-6 klasių lietuvių 
kalbos ir matematikos pamokose 2020-2022 m. m. I pusmetį dirbo du mokytojai. 
Gerėjo mokinių pasiekimai 2021-2022 m. m. I pusmečio. 
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5-6 kl. lietuvių kl. pasiekimų kokybė 77,19 % (2019 – 2020 m. m. 51,98 %). 
5-6 kl. matematikos pasiekimų kokybė  71,99 % (2019 – 2020 m. m. 62,72 %). 
2.  1-4 kl. kiekvieną savaitę vyko po vieną lietuvių kl. ir matematikos konsultaciją. 
5-8 kl. kiekvieną savaitę vyko po vieną lietuvių k., matematikos ir gamtos mokslų 
konsultaciją. (Konsultavimas buvo finansuojamas iš projekto Kokybės krepšelis 
lėšų, jos buvo organizuojamos 2021 m. kovo mėn. – 2022 m. vasario mėn.). 
Konsultacijų  organizavimas turėjo įtakos mokinių pasiekimų gerėjimui. 2021-2022 
m. m. I pusmečio 1 - 4 kl.  mokinių pasiekimų kokybė  75,82 % (2019 m. buvo 63,92 
%); 5-8 kl. mokinių pasiekimų kokybė 66,41 % (2019 m. buvo 64,92 %). 2022 m. 
mokinių apklausos duomenimis teiginys „Įvairių dalykų konsultacijos padeda man 
geriau mokytis“ vertinamas 3,3. 
3. Išanalizavus  2020-2022 m. stebėtų pamokų protokolus, darome išvadą, kad 
72% mokytojų pamokų metu atsižvelgia į skirtingus mokinių mokymosi poreikius, 
suteikia mokiniams galimybę dirbti skirtingu tempu, atlikti skirtingo lygmens 
užduotis, sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui dirbti priimtinu pajėgumu ir 
suasmenina mokymąsi. 
4. 2022 m. mokinių apklausos duomenimis teiginys „Mokytojų skiriamos užduotys 
man įveikiamos“ vertinamas 3,1; teiginys „Mokymosi tempas yra normalus, todėl 
aš spėju atlikti užduotis“ vertinamas 3,1; teiginys „Namų darbų užduotys man 
suprantamos“ vertinamas 3,1; teiginys „Pamokos tempas man visiškai tinkamas - 
nei per lėtas, nei per greitas“ mokinių vertinamas 3,1. 
5. 2022 m. tėvų apklausos duomenimis teiginys „Mokymas(is) mokykloje 
organizuojamas taip, kad atitiktų mano vaiko poreikius ir gebėjimus“ vertinamas 
3,3; teiginys „Mano vaikas supranta mokytojų per pamoką pateikiamą medžiagą“ 
vertinamas 3,4; teiginys „Manau, jog mano vaiko ugdymas atitinka jo galimybes ir 
gebėjimus“ vertinamas 3,4. 
6. Progimnazijoje prasmingos integracijos siekiama organizuojant renginius, 
netradicinio ugdymo dienas, įgyvendinant neformaliojo švietimo programas.  
Organizuojamos ,,Lego robotikos” pamokos, ,,Jaunųjų tyrėjų”, Vex Robotikos, 
,,Žiniukų klubo“, ,,Matematikos eksperto“, ,,Pažink save“ (DOFE programa 8 kl.), 
,,Kūrybinių dirbtuvių“, ,,Kuriame kompiuteriu“ veiklos. 
Organizuotos netradicinio ugdymo dienos: 
Turizmo diena, edukacinių programų muziejuose diena, patyriminio ugdymo 
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projektai: „Skaičių magija“,        „Žaidimas – būdas pažinti draugus ir pasaulį“, 

„Pasimatuok profesiją“, „Pasaulį pažįstu per meną“, ,,Mūsų kultūrinis paveldas“, 

,,Mokomės rasti reikiamą informaciją“, karjeros ugdymo diena (mokiniai vyksta į 

tėvų                         darbovietes), klasės bendruomenės diena. 

Organizuoti šie renginiai: 5 klasių mokytojų - tėvų - mokinių renginys „MTM“, 
pradinių klasių mokinių ir jų tėvų bei mokytojų intelektualus žaidimas „Žiniukų 
klubas“, 5-8 kl. mokinių, tėvų ir mokytojų bei mokyklos partnerių „Turizmo diena“, 
1-8 klasių mokinių, tėvų ir Šilainių mikrorajono bendruomenės renginys 
„Dovanojame savo gerumą“.  
7. 2022 m. mokytojų apklausos teiginys ,,Į savo dalyko turinį integruoju sveiką 
gyvenseną” vertinamas 3,7; teiginys ,,Į savo dalyko turinį integruoju ugdymą 
karjerai” vertinamas 3,6; teiginys ,,Į savo dalyko turinį integruoju verslumą” 
vertinamas 3,2. 
8. Progimnazijoje įgyvendinamos šios prevencinės programos: Olweus OPKUS 1-8 
klasėse; ,,Zipio draugai” (PUG). Mažėjo patyčių apraiškų mokykloje. 2019 m. 
Olweus mokinių apklausos duomenimis patyčias patyrė 13%, o 2021 m. – 11,9% 
mokinių. 
9. Elektroniniame dienyne fiksuojamos integruotos veiklos ir aptariamos 
metodinių grupių susirinkimuose dalijantis gerąja patirtimi, kurią panaudojame 
veiklų organizavimui ir įgyvendinimui, siekiant ugdymo kokybės.  
10. Išanalizavus  2020-2022 m. stebėtų pamokų protokolus, darome išvadą, kad  
gamtos mokytojai 35% pamokų skyrė eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 
ugdyti (proc. nuo dalykui skirtų pamokų per mokslo metus). 
Kiekvienas mokytojas netradicinėse ar kitose edukacinėse aplinkose vedė po 2-3 
pamokas. Į veiklas įtraukti visi 1-8 kl. mokiniai. 
Pradinių klasių, matematikos, gamtos mokytojai dalyvavo 3 seminaruose, kuriuose 
pagilino STEAM kompetencijas. 
11.  2022 m. mokytojų apklausos teiginio ,,Mokyklos aplinka pritaikyta STEAM 
ugdymui lauke” atsakymų vertė – 3,6; teiginio ,,Esant galimybei aš vedu pamokas 
ne mokykloje, bet kitose erdvėse, aplinkose” atsakymų vertė – 3,6. 2022 m. tėvų 
apklausos duomenimis, teiginio ,,Kartais pamokos vyksta lauke” atsakymų vertė – 
3,4; teiginio ,,Mano vaikas mokyklos teritorijoje gali žaisti įvairius ugdomuosius 
žaidimus” tėvų atsakymų vertė – 3,4.  
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12. Progimnazijos mokytojai organizuoja ir dalyvauja gerosios patirties sklaidos 
renginiuose, konferencijose. Mokykla nuo 2016 m. yra Kauno miesto 
Besimokančių mokyklų tinklo narė. 2021 m. lapkričio 9 d. ir 23 d. progimnazija 
organizavo gerosios patirties renginį Kauno miesto mokykloms ,,Kauno Milikonių 
progimnazijos patirtys ir iššūkiai, siekiant ugdymo kokybės”, mokytojų komanda 
pasidalino patirtimis, kaip įgyvendinant projekto ,,Kokybės krepšelis” suplanuotas 
veiklas gerėjo ugdymo kokybė. Mokyklos pavaduotoja Ramunė Baltrušaitienė 
dalinosi projekto Kokybės krepšelio įgyvendinimo patirtimi Kauno miesto mokyklų 
konferencijoje ,,Užprogramuoti sėkmei: geroji projekto ,,Kokybės krepšelis 
praktika”. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta  Reklaitienė ir etikos mokytoja 
ekspertė Polina Žemaitienė 2021 birželio mėn. skaitė pranešimus šalies mokytojų 
metodinėje – praktinėje konferencijoje ,,Įgalinanti partnerystė”, kurią organizavo 
Šiaulių Romuvos gimnazija, projekto Kokybės krepšelis veikloms viešinti. 2022 m. 
kovo 4 d. progimnazijos komanda renginyje ,,Mokyklų, dalyvaujančių projekte 
,,Kokybės krepšelis”, gerosios patirties pristatymas” pristatė pranešimą 
,,Įkvepiantys patyriminio ugdymo sėkmės pavyzdžiai: Lego robotikos ir gamtos 
mokslų laboratorijos panaudojimas mokant ir mokantis”. 
13. Išanalizavus 2020 - 2022 m. pamokų stebėjimo protokolus darome išvadą, kad  
89% pamokų laikomasi sutartų taisyklių, skatinamas pageidaujamas elgesys. 
14. 2022 m. mokytojų apklausos duomenimis teiginio ,,Per pamokas man pavyksta 
gerai suvaldyti klasę” atsakymų vertė – 3,7; teiginio ,,Man sekasi palaikyti drausmę 
ir tvarką” – 3,7.  
2022 m. mokinių apklausos duomenimis teiginys ,,Mokytojai reikalauja, kad būtų 
laikomasi sutartų taisyklių” vertinamas 3,5; teiginys ,,Jei kas nors trukdo pamokai, 
mokytojai sudrausmina” vertinamas 3,5. 

3. Lyderystė ir 
vadyba 

3.1. Perspektyva ir 
bendruomenės 
susitarimai 

3 1. Progimnazijos veikla vykdoma vadovaujantis darbo grupės parengtu 2019-2021 
m. strateginiu planu. Strateginis planas detalizuojamas metiniuose veiklos 
planuose. Mokyklos strateginis ir metinis veiklos planai dera tarpusavyje. Rengiant 
planus naudojami mokyklos veiklos įsivertinimo duomenys, kuriuos pateikia 
progimnazijos veiklos įsivertinimo grupė atlikusi platųjį ir teminį veiklų 
įsivertinimą. 2022 m. mokytojų apklausos teiginio ,,Mokyklos veiklos įsivertinimo 
rezultatai panaudojami mokyklos veiklai tobulinti“ atsakymų vertė 3,8; teiginio 
,,Atlikus įsivertinimą mokykloje įgyvendinami pokyčiai“ atsakymų vertė  3,8; 
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teiginio ,,Mokyklos veiklos įsivertinimas padeda išspręsti mokykloje egzistuojančias 
problemas“ atsakymų vertė 3,7. 2022 m. tėvų apklausos duomenimis teiginys 
„Tėvai (globėjai, rūpintojai) yra įtraukiami į mokyklos veiklų planavimo procesus“ 
vertinamas 3,3. 
2. Pokalbiuose su mokytojais, Metodine taryba, mokyklos taryba, paaiškėjo, kad 
progimnazijoje susitarta dėl veiklos planavimo, šių susitarimų laikomasi, 
aptariamas planuotų veiklų veiksmingumas.  
3. 2022 m. mokytojų apklausos teiginio ,,Kurdami mokyklos viziją mes 
atsižvelgiame į nacionalinę ir regiono strategijas“ atsakymų vertė 3,8; teiginio ,,Aš 
dalyvauju kuriant mokyklos viziją“ atsakymų vertė 3,1; teiginio ,,Mūsų mokykla 
orientuojasi į mokyklos veiklos kokybės rodiklius“ atsakymų vertė 3,9; teiginio 
,,Mūsų mokytojai jaučia bendrą atsakomybę už mokyklos veiklos rezultatus“ 
atsakymų vertė 3,8. 
4. Progimnazija tinkamai siekia pažangos: planuoja savo veiklą, sistemingai ją 
įsivertina, sudaro sąlygas tobulėti vadovams ir mokytojams.  
2022 m. mokytojų apklausos duomenimis teiginio ,,Mūsų mokykla yra kūrybinga, 
besimokanti organizacija“ atsakymų vertė 3,8. Mokytojai kryptingai tobulina savo 
kvalifikaciją, dalyvauja įvairiuose projektuose, skleidžia patirtį.  
2019 – 2021 m. visiems progimnazijos mokytojams ir pagalbos mokiniui 
specialistams organizuoti šie kvalifikacijos tobulinimo renginiai: „Sėkminga 
komunikacija – kokybiško ugdymo pagrindas“, „Kolegialus grįžtamasis ryšys ir 
pamokos studija“, „Kūrybiškas problemų sprendimo ir komunikacijos ugdymas 
mokykloje“, „Kalbėjimo menas – sėkminga komunikacija“,  
„Microsoft Office 365 praktiniai mokymai“. 
5. 2022 m. mokytojų apklausos teiginio ,,Mokykloje siekiama pažangos įvairiose 
veiklos srityse (pvz. ugdymo rezultatų, proceso, aplinkų kūrimo)“ atsakymų vertė 
3,8. 

3.2. Lyderystė 
 

3 1. Pokalbiuose su mokytojais, Metodine taryba, mokyklos taryba, paaiškėjo, kad 
progimnazijoje pasidalijama įsipareigojimais ir atsakomybe už mokinių mokymąsi, 
jų pasiekimus, bendrai priimami sprendimai. Mokyklos vadovai motyvuoja 
darbuotojus, skatina jų iniciatyvas.  
2. 2022 m. mokytojų apklausos teiginio ,,Priimant sprendimus į kolektyvo išsakytas 
nuomones yra atsižvelgiama“ atsakymų vertė 3,7; teiginio ,,Mokykloje skatinama 
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ugdytis lyderystės gebėjimus“ atsakymų vertė 3,7; teiginio ,,Visiems 
bendruomenės nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimant atsakomybę 
už ją“ atsakymų vertė 3,7; teiginio ,,Mokykloje skatinama mąstyti ir veikti 
kūrybiškai“ atsakymų vertė 3,7. 
3. 2022 m. tėvų apklausos duomenimis teiginys „Tėvams (globėjams, rūpintojams) 
mokykloje suteikiama galimybė rodyti iniciatyvą“ vertinamas 3,4. 
4. 2022 m. mokinių apklausos teiginys „Mokiniams mokykloje suteikiama galimybė 
rodyti iniciatyvą“ vertinamas 3,2; teiginio „Mokykloje galiu įgyvendinti savo idėjas, 
sumanymus“  apklausos vertė 3. 
5. Įgyvendintos mokytojų, mokinių ir tėvų iniciatyvos: 
Penktokų projektas „Autoportretai“, penktokų, jų tėvų ir mokytojų projektas 
„Operacija MTM“, socialinė akcija „Dalinamės gerumu“, kūrybinės kalėdinės 
pradinukų, jų tėvelių, mokytojų dirbtuvės, Padėkos diena mokyklos 
bendruomenei, pradinių klasių mokinių ir jų tėvelių varžytuvės „Sumani šeima“, 
Sporto ir sveikatingumo šventės, Pyragų diena, Knygų mugė. 

3.3. Mokyklos 
savivalda 

3 1. Mokykloje veikia savivaldos institucijos – Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, 
Metodinė taryba, Darbo taryba, Mokinių taryba. Savivalda renkama skaidriai, 
priima realius sprendimus.  
2. Mokyklos taryba aktyviai, geranoriškai dalyvauja telkiant mokyklos 
bendruomenę, mokyklos veiklos tikslams įgyvendinti: 
teikia pasiūlymus dėl strateginio, metų veiklos planų, dėl veiklos perspektyvų, 
svarsto įsivertinimo rezultatus, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 
klausimus, nustato ugdymo organizavimo tvarkas, svarsto mokymo priemonių 
įsigijimo, lėšų panaudojimo klausimus. 
3. Metodinė taryba dalyvauja rengiant progimnazijos strateginį, veiklos planus, 
koordinuoja metodinių grupių veiklą, organizuoja mokytojų metodines dienas, 
inicijuoja gerosios patirties renginius, teikia pasiūlymus pokyčių įgyvendinimui. Visi 
progimnazijos mokytojai žino, kad Metodinė taryba atsakinga už mokyklos pokyčių 
įgyvendinimą. 2022 m. mokytojų apklausos duomenimis teiginio ,,Mokyklos 
darbuotojai žino, kas atsakingi už pokyčio įgyvendinimą“ atsakymų vertė 3,8; 
teiginio ,,Mokykloje pateikiama informacija apie pokyčio įgyvendinimą“ atsakymų 
vertė 3,7.  
4. Mokinių tarybos atstovai dalyvauja organizuojant renginius, akcijas mokykloje ir 
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už jos ribų (Pyragų diena – akcija, kurios metu surinkti pinigai aukojami ,,Rugutės“ 
labdaros fondui), teikia pasiūlymus mokyklos vadovams apie mokyklos erdvių 
atnaujinimą, mokinių darbų eksponavimą. Mokinių tarybos siūlymu nuo 2022 m. 
rugsėjo 1-osios mokyklos uniformos komplektas bus papildytas mokykliniais 
džemperiais.  
5. 2022 m. mokytojų apklausos duomenimis ,,Mokyklos savivalda – realiai 
veikianti, savarankiškai priimanti sprendimus institucija“ atsakymų vertė 3,7. 
6. 2022 m. mokinių apklausos duomenimis teiginys „Mokiniai turi savo atstovus, 
kurie išsako daugumos mokinių nuomonę mokyklos savivaldoje, susirinkimuose ir 
pan.“ vertinamas 3. 

3.4. Veikimas kartu 
 

3 1. Progimnazijos bendruomenė susitarusi dėl vertybių, santykiai grindžiami 
pagarba.  
2. 2022 m. mokytojų apklausos teiginio ,,Mūsų mokyklos darbuotojai laiko save 
viena komanda, siekiančia bendrų tikslų“ atsakymų vertė 3,7; teiginio ,,Mokykloje 
kiekvieno nuomonė yra svarbi ir gerbiama“ atsakymų vertė 3,8; teiginio 
,,Mokykloje skatinama diskutuoti“ atsakymų vertė 3,7; teiginys ,,Aš dalyvauju 
mokyklos sprendimų priėmimo procesuose“ vertinamas 3,4. 
3. Bendras darbas skatina asmenybių raišką, tai išryškėja įgyvendinat projektus, 
organizuojant ir dalyvaujant konkursuose, olimpiadose, akcijose, 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 
Šią nuostatą atspindi mokyklos stende esantis šūkis ,,Gali pasiekti viską, apie ką 
sugebi svajoti“. 
4. Progimnazijoje ryškus asmeninio tobulėjimo ir mokyklos pažangos siekis. 
Mokytojai dalijasi gerąja darbo patirtimi su kolegomis, Kauno miesto, šalies 
mokyklų bendruomenėmis. Progimnazijos mokytojai organizuoja ir dalyvauja 
gerosios patirties sklaidos renginiuose, konferencijose: 
2020 m. Respublikinės  bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, mokinių, VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojų mokslinės-praktinės 
konferencijos „Gyvybė ir technologijos“ organizavimas ir moderavimas (etikos 
mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė); mokytoja ekspertė Vilma Lenzienė vedė 
nuotolinę fizinio ugdymo pamoką ,,Mokinių pasiekimų vertinimas" bei skaitė 
pranešimą "Fizinio ugdymo mokymo nuotoliniu būdu patirtis" Kauno miesto fizinio 
ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje; Kauno miesto anglų k. mokytojų 
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metodinėje virtualioje valandoje - diskusijoje mokytoja ekspertė Rasa Petružienė 
skaitė pranešimą ,, Ankstyvojo anglų k. mokymo(si) tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimas virtualiose anglų k. pamokose“; mokytoja ekspertė Rasa Petružienė 
rašė viešinamąjį straipsnį  ,,Nuotolinis ugdymas anglų k. pamokose pradinėse 
klasėse“, kuris buvo  patalpintas Kauno m. švietimo skyriaus tinklalapyje ir KPKC 
veiklos platformoje. 
2021 m. lapkričio 9 d. ir 23 d. progimnazija organizavo gerosios patirties renginį 
Kauno miesto mokykloms ,,Kauno Milikonių progimnazijos patirtys ir iššūkiai, 
siekiant ugdymo kokybės”.  
2021 m. Respublikinė mokytojų konferencija “Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant 
mokinių kompetencijas”, kurią organizavo Kauno miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius, Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto 
mokyklų metodinė taryba. Veikla konferencijos organizavimo darbo grupėje. 
Etikos mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė parengė „Socialinių mokslų, fizinio 
ugdymo ir sveikos gyvensenos ugdymo grupės“ darbo programą ir moderavo 
grupės darbą. Taip pat šioje konferencijoje skaitė pranešimą „Socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymas nuotolinėse etikos pamokose“;  
Respublikinės  bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, mokinių, VDU Humanitarinių 
mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojų mokslinės-praktinės konferencijos 
„Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai ir iššūkiai: nerimas, viltis ir ateities 
perspektyvos“ organizavimas ir moderavimas (etikos mokytoja ekspertė Polina 
Žemaitienė); mokytoja metodininkė Vilma Lenzienė vedė nuotolinę fizinio ugdymo 
pamoką: ,,Misija įmanoma" bei metodinį renginį - diskusiją "Fizinio ugdymo turinio 
aktualijos” Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje.  
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Respublikinėje mokytojų metodinėje 

– praktinėje konferencijoje mokyklos soc. pedagogė Ernesta Petrauskienė skaitė 

pranešimą „Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant 

skirtingų gebėjimų mokinius“.  

Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos 

organizuotoje Respublikinėje konferencijoje – patirties sklaidoje „Iššūkiai ir 

galimybės teikiant pagalbą vaikui pasikeitusioje mokymo(si) aplinkoje mokyklos 

soc. pedagogė Ernesta Petrauskienė skaitė „Socialinio pedagogo pagalbos teikimo 

galimybės mokiniui, dirbant nuotoliu“. 

Mokytoja ekspertė Rasa Petružienė rašė viešinamąjį straipsnį  ,,Kauno m. 
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ankstyvojo anglų k. mokytojų metodinio būrelio pasitarime įvardintos veiklos, 

padedančios ugdyti kalbinius gebėjimus nuotolinėse anglų k. pamokose“, kuris 

buvo  patalpintas Kauno m. švietimo skyriaus tinklalapyje ir KPKC veiklos 

platformoje; skaitė virtualų pranešimą Kauno m. ankstyvojo anglų k. mokymo(si) 

mokytojų metodiniame būrelyje ,,Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių 

kompetencijas“; skaitė pranešimus KPKC organizuotoje virtualioje respublikinėje 

mokytojų konferencijoje ,,Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių 

kompetencijas“, Kauno Milikonių progimnazijos  metodinėje valandoje 

,,Ugdymo(si) veiklų įvairovė kaip mokinio individualios pažangos veiksnys“. 

Mokytoja ekspertė Rasa Petružienė dalyvavo rašant straipsnį ,,Veiklos, 
padedančios ugdyti kalbinius gebėjimus nuotolinėse anglų k. pamokose“. 
Straipsnis patalpintas KPKC ir Kauno m. Švietimo skyriaus tinklalapiuose 2021 m. 
balandžio mėnesyje. 
2022 m. Respublikinės  bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, mokinių, VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojų mokslinės-praktinės 
konferencijos „Menas ir kultūra mano mieste: filosofinis požiūris“ organizavimas ir 
moderavimas (etikos mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė); 
Respublikinio metodinio renginio organizavimas „Įtraukiojo ugdymo sėkmės ir 
sunkumai etikos pamokose“, pranešimas „Praktiniai įtraukiojo ugdymo aspektai 
etikos pamokose“, renginio moderavimas (etikos mokytoja ekspertė Polina 
Žemaitienė); Mokytoja ekspertė Rasa Petružienė buvo viena iš organizatorių, 
organizuojant respublikinę virtualią metodinę valandą anglų k. mokytojams 
,,Nuotolinis ugdymas anglų k. pamokose pradinėje mokykloje. Gerosios patirties 
sklaida”. Skaitė pranešimą; Respublikinėje konferencijoje ,,Tyrinėti, atrasti, 
išbandyti: Meno ir mokslo jungtys pradiniame ugdyme“ Klaipėdos Vydūno 
gimnazijoje mokytoja ekspertė Rasa Petružienė pristatė stendinį pranešimą 
,,Mokinių kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas anglų k. pamokose pradinėje 
mokykloje“. 
5. Progimnazijoje du kartus per metus organizuojamas ,,Atvirų pamokų mėnuo”. 
Mokytojai ir vadovai stebi kolegų pamokas, aptaria stipriąsias ir tobulintinas 
veiklos sritis. Išanalizavę pamokų stebėjimo protokolus akcentuoja kvalifikacijos 
tobulinimo poreikį, kuris būtų paveikus ugdymo(si) kokybės gerinimui.  
6. 2022 m. mokytojų apklausos duomenimis teiginys ,,Mokykloje santykiai 
grindžiami kolegialia pagalba” vertinamas – 3,8; teiginys ,,Aš bendrauju su 
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kolegomis, padedu jiems” vertinamas 3,7; teiginys ,,Aš sulaukiu pagalbos iš kitų 
kolegų” vertinamas 3,8; teiginys ,,Mokyklos problemas galima atvirai aptarti 
pokalbiuose su mokyklos vadovais” vertinamas 3,8; teiginys ,,Naujiems kolegoms 
padedame integruotis į mūsų mokyklos kolektyvą” vertinamas 3,7; teiginys ,,Mes 
kartu džiaugiamės pavykusiais projektais, pasiekimais, laimėjimais” vertinamas 
3,8. 

3.5. 
Bendradarbiavimas 
su tėvais 

3 1. Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka daugumos tėvų poreikius ir 
progimnazijos tikslus, tą patvirtina tėvų apklausos, mokytojų veikla, progimnazijos 
dokumentai. 
2. Progimnazija per metus organizuoja ne mažiau kaip tris tėvų (globėjų, rūpintojų) 
susirinkimus su progimnazijos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir 
mokyklos bei klasių vadovais.  
3. 2022 m. tėvų apklausos duomenimis teiginys „Mokykloje organizuojami mokinių 
pasiekimų aptarimai su mokinių tėvais“ vertinamas 3,5; teiginys „Aš dalyvauju tėvų 
susirinkimuose“ vertinamas 3,8; teiginys „Tėvų susirinkimai informatyvūs, 
naudingi“ vertinamas 3,6. 
4. Tėvai bendradarbiauja su mokyklos atstovais ir neformalioje aplinkoje: pradinių 
klasių ,,Tėvų klubo“ veikloje, projektuose, veda pamokas, organizuoja klasių 
ekskursijas, šventes, karjeros dienos renginius. 2022 m. tėvų apklausos teiginys „Aš 
dalyvauju mokyklos renginiuose ir šventėse“ vertinamas 3,3; teiginys „Aš įsitraukiu 
į mokyklos švenčių, renginių organizavimą“ vertinamas 3,1. 
5. 2022 m. tėvų apklausos duomenimis teiginio „Man pakanka informacijos apie 
vaiko mokymąsi“ atsakymų vertė 3,5; teiginio „Kiekvienas mokytojas teikia 
informaciją apie mano vaiko pasiekimus ir pažangą“ atsakymų vertė 3,4; teiginio 
„Mokykloje tėvams pristatomi apibendrinti pusmečio ar metų mokinių pasiekimai 
ir pažanga“ atsakymų vertė 3,6. 
6. Tėvai apie progimnazijos veiklą sužino iš nuolat atnaujinamos progimnazijos 
internetinės svetainės. 2022 metų tėvų apklausos duomenimis teiginys „Visą 
reikiamą informaciją apie mokyklą lengvai randu mokyklos interneto svetainėje“ 
vertinamas 3,4. 
7. Progimnazijoje vyksta mokymai tėvams, organizuojamos paskaitos. 2020 m. 
organizuotas septynių paskaitų ir praktikumų ciklas mokinių tėvams „Šeimos ir 
mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai“,  2021 
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m. organizuotas  penkių paskaitų ciklas „Naujoji karta – kaip pažinti, kaip priimti ir 
kuo padėti?“ (veiklos finansuotos projekto Kokybės krepšelis lėšomis). 
8. 2019-2021 m. progimnazijoje vyko projektas ,,Dalyvaujanti tėvystė“. Tėvai 
dalyvavo šiose paskaitose ir diskusijose: „Vaiko savivertė“, „Z kartos vaikų 
ypatumai“, „Priklausomybė nuo socialinių medijų“, „Laimingi tėvai – laimingi 
vaikai“, „Vaikų, turinčių emocijų ir elgesio problemų, elgesio keitimo galimybės per 
fizinę veiklą“, „Natūralių pasekmių taikymas paauglių auklėjime”, „Smegenų galia – 
neatrastas potencialas veikti“, „Demotyvacijos iššūkiai ugdymo(si) procese“, „Tėvų 
vaidmuo formuojant emocinę gerovę“ (projekto veiklos finansuotos projekto 
Kokybės krepšelis lėšomis). 
2022 m. Tėvų apklausos duomenimis teiginys ,,Mokykla organizuoja tėvams 
šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis“ vertinamas 3,5. 
9. Kiekvienais metais progimnazija organizuoja atvirų durų dienas būsimų mokinių 
tėveliams.  

3.6. Mokyklos 
tinklaveika 

3 1. Progimnazija bendrauja ir bendradarbiauja su išorės partneriais, puoselėja 
esamus, užmezga naujus ryšius. Mokykla plėtoja veiklą su partneriais: Kaune - 23, 
Lietuvoje – 8, užsienyje – 7. 
2. Progimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose: 
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; dalyvaujame kaip asocijuoti partneriai – 
institucija, kuri prisideda prie projekto dalijimusi savo praktika, rezultatų testavimu 
ir vertinimu bei projekto viešinimu – Erasmus+ daugiašalės partnerystės projekte 
„BiMo: Bilingualism in Monolingual Contexts“ („BiMo: dvikalbystė vienakalbėje 
aplinkoje“).  Šiame projekte dalyvauja  7 partneriai iš Europos Sąjungos šalių: 
Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos. Projekto trukmė: 2020 – 2022 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, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama 
organizacijose dirbančiose su 14-24 metų jaunimu.  
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3. 2019-2022 m. progimnazijoje įgyvendintos Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Kokybės 
krepšelis“ veiklos. 
4. Nuo 2016 m. mūsų mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.  
Programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų 
bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginių mokyklų 
programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for 
Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. 
5. Nuo 2016 m. mokykla priklauso Kauno miesto Besimokančių mokyklų tinklui, 
bendradarbiauja su šiomis įstaigomis: Kazio Griniaus progimnazija, Viktoro 
Kuprevičiaus progimnazija, VDU klasikinio ugdymo mokykla, Antano Smetonos 
gimnazija, Simono Daukanto progimnazija, Saulės gimnazija, Kauno švietimo 
inovacijų centru. Vieną kartą per mėnesį organizuojamos metodinės, edukacinės, 
kūrybinės, kultūrinės veiklos. 
6. Progimnazija kiekvienais metais organizuoja projektą ,,Mokyklos link“, į kurio 
veiklas įtraukia Kauno Šilainių mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų bendruomenes: l/d ,,Aušrinės“, l/d ,,Gintarėlio“, l/d ,,Vėrinėlio“, 
l/d ,,Volungėlės“. Veiklos lemia lengvesnę pirmokų adaptaciją mokykloje. 
7. Progimnazija bendradarbiauja su Šilainių seniūnijos įstaigomis: Santakos 
policijos komisariato Šilainių policijos nuovados atstovai vykdo prevencines 
veiklas, organizuoja paskaitas mokiniams; Šilainių bibliotekoje vyksta bendri 
renginiai; IX forto muziejuje – akcijos.  Plaukimo mokykloje ,,Banga“ 
organizuojamos plaukimo pamokos progimnazijos antrokams. Mokykla 
organizuoja bendrus renginius su Kauno Tado Ivanausko progimnazija ir Kauno 
Santaros gimnazija.  
8. Progimnazija su partneriais santykius įteisina bendradarbiavimo sutartimis. 

3.7. Kompetencija 
 

3 1. 2022 m. mokytojų apklausos duomenimis teiginys ,,Man patinka mano darbas“ 
vertinamas 3,7. 
2. Mokytojai tobulina savo socialinius ir emocinius gebėjimus. Mokykloje 2019-
2021 m. įgyvendinta STEP-M programa, skirta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
mokytojams. Ši programa suteikia pedagogui teorinį pagrindą ir konkrečius 
įrankius, kaip demokratiškais būdais išlaikyti drausmę ir motyvaciją mokytis 
klasėje, kad mokymas ir mokymasis būtų įdomus, veiksmingas, grįstas pagarba, 
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abipusiu pasitikėjimu. Programą baigė 16 progimnazijos mokytojų. 
3. Progimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai sutampa su 
nacionaliniais mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais 2020-2022 metams: 
skaitmeninis raštingumas, ugdymas atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, 
lyderystės ir komunikacijos gebėjimų stiprinimas. 
4. 2022 m. tėvų apklausos duomenimis, šiuos teiginius tėvai įvertino taip: 
„Mūsų mokykloje dirba stiprūs mokytojai“  - 3,4; 
„Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių“ – 3,4; 
„Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai užsienio kalbos žinių ir įgūdžių“ – 3,3; 
„Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai matematikos žinių ir įgūdžių“ – 3,4; 
„Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai gamtos mokslų žinių ir įgūdžių“ – 3,5; 
„Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai istorijos, geografijos žinių ir įgūdžių“ – 
3,3; 
„Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai informacinių technologijų žinių ir 
darbo kompiuteriu įgūdžių“ – 3,2. 
5. Visų 1-8 klasių mokinių ugdymui(si) naudojamas skaitmeninis ugdymo(si) turinys 
(EMA ir EDUKA). Mokinių vertinimui ir įsivertinimui naudojami Office 365 aplinkos 
įrankiai, TEAMS aplinka – nuotolinių pamokų organizavimui, mokinių 
konsultavimui, tėvų, mokytojų susirinkimų, renginių organizavimui. 
6. Mokytojai savarankiškai įgijo kompetencijas, kurių jiems reikia vedant Lego 
robotikos užsiėmimus, organizuojant veiklas skaitmenizuotoje gamtos mokslų 
laboratorijoje ir Sensoriniame kabinete, dirbant su naujos kartos interaktyviomis 
lentomis. Aktyvių pamokų organizavimui mokytojai naudoja IMO kubus.  

3.8. Nuolatinis 
profesinis 
tobulėjimas 

4 1. Progimnazijos mokytojo gero darbo kriterijai: geri mokinių ugdymo(si) 
rezultatai, geri santykiai su mokiniais ir jų tėvais, geras klasės mikroklimatas, 
aktyvumas įvairiuose progimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. 
2. Mokytojo gero darbo kriterijai sutampa su mokytojo gero darbo samprata. 2022 
m. tėvų apklausos duomenimis teiginys „Mūsų mokykloje dirba stiprūs mokytojai“ 
vertinamas 3,3; mokinių apklausos duomenimis teiginys „Mokytojams patinka jų 
darbas“ vertinamas 3. 
3. Kiekvienas mokytojas kasmet pildo ,,Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto 
savianalizės ir veiklos tobulinimo anketą“. Savo veiklą asmeniškai aptaria su 
vadovais, įsivertina savo darbo rezultatus, nusimato asmeninio tobulėjimo kryptis 
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bei veiklos lūkesčius. 
4. Progimnazijos metodinės tarybos atstovų teigimu, mokykloje palaikomos 
iniciatyvos, sudaromos galimybės dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 
kartą per du mėnesius metodinėse grupėse dalijamasi naujomis žiniomis grįžus iš 
seminarų, paskaitų, konferencijų ir renginių, du kartus per metus tikslingai 
stebimos kolegų pamokos. 
5. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kasmet stebi po 2-3  kiekvieno mokytojo 
pamokas. 
6. Mokykla turi metodinės tarybos sudarytą ir mokytojų tarybos patvirtintą 
pamokos stebėjimo protokolą (sudarytas remiantis nacionaliniu dokumentu 
,,Mokyklų vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“ 5 priedo forma). 
7. Progimnazijoje yra sudarytas ir patvirtintas perspektyvinis mokytojų atestacijos 
planas, kuris periodiškai koreguojamas, su mokytojais aptariamas jų pasirengimas 
planuojamai atestacijai. Progimnazijoje dirba 3 mokytojai ekspertai, 44 mokytojai 
metodininkai, 19 vyr. mokytojų ir 3 mokytojai. 
8. Progimnazijos pedagogai išnaudoja įvairias profesinio tobulėjimo galimybes: 
seminarus ir kursus, savarankišką mokymąsi, mokymąsi virtualioje aplinkoje, 
mokymąsi vieniems iš kitų. Progimnazjos mokytojai išklausė 2019 m. 1964 val., 
2020 m. – 3067 val., 2021 m. – 5148 val.  kursų/mokymų/seminarų/praktikumų. 

 

 

Ataskaitą pateikia Kauno Milikonių progimnazijos veiklos įsivertinimo grupė, patvirtinta 2022 m. kovo 1 d. direktoriaus įsk. Nr. V – 51. 

Darbo grupės pirmininkė Ramunė Baltrušaitienė...................... 
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