
 
 

PRITARTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos  

2022 m. gegužės 26 d.                           

įsakymu Nr. A-2020 

 

PATVIRTINTA 

Kauno Senamiesčio progimnazijos   

direktoriaus 2022 m. kovo 30 d.                 

įsakymu Nr. V-66 

 

KAUNO SENAMIESČIO 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 specialistų dalyvavusių 

tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime 

skaičius (žm.sk.). 
35 

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

30 str. papildymas 

2. Ugdymo kokybės gerinimas Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 9  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“.  

 

8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis 
75 

Patyčių 6-ose klasėse pokytis 78 

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje 25 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 

205526,00  tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma):  

Iš jų darbo užmokesčiui - 162327,00 tūkst.eurų; turtui – 6500,00 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. 
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I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

  Progimnazijoje mokosi 1-8 klasių mokiniai, iš viso 2021-2022 m. m.  mokosi 579 mokiniai, yra 24 klasių komplektai. 1-5 klasių mokiniai  

mokosi Senamiesčio progimnazijos patalpose, esančiose  Nemuno g. 12, o 6 – 8 klasių mokiniai –  „Aušros“ gimnazijos patalpose, esančiose Laisvės al. 

95, kur progimnazijai skirti 3 kabinetai. 

  Progimnazijoje mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo ir I pakopos pagrindinio ugdymo programas bei neformalaus ugdymo programas. 

Mokiniai išsiskiria aukštais NMPP ir metiniais rezultatais, mokinių pasiekimais miesto, šalies renginiuose matematikos, anglų, rusų, vokiečių kalbų, 

gamtos, geografijos, neformaliojo švietimo, muzikos srityje.  

Progimnazijoje dirba direktorius, 2 pavaduotojai, pilna pagalbos mokiniui specialistų komanda. Pedagoginių darbuotojų darbo stažo 

vidurkis 24,4 metų. Pedagogai išsiskiria aukšta kvalifikacija. Progimnazijoje dirba 65 pedagogai: 5 ekspertai, 26 mokytojai metodininkai, 24 vyresnieji 

mokytojai, 6 mokytojai ir 4 neatestuoti mokytojai. 2020 m.  ir 2021 m. mokyklą papildė 5 jauni mokytojai.  

Pedagogai vis dažniau mokosi vieni iš kitų, kolegiškai bendradarbiauja, padėdami vienas kitam įvaldyti naujus metodus, turimas priemones, 

ypač IKT. Pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytojai nuo 2018 m. rugsėjo įgyvendina projektą „Informatika pradinėse klasėse“. Įgyvendintas 

ES MELT tarptautinis projektas. Ne mažiau kaip 40 proc. mokytojų patobulino savo profesines kompetencijas užsienio mokyklų patirtimi ir pasidalijo 

ja su mokyklos bendruomene. Į tarptautinę projektinę veiklą įtraukta apie 40 proc. mokinių. Pateikta paraiška ES ERASMUS+ projekto tęstinumui 

vykdyti.   

Progimnazijos vieta strategiškai patogi socialinių partnerių tinklo plėtimui, mokymui netradicinėse erdvėse:  miesto centre yra daug muziejų, 

įstaigų, aukštųjų ir kitų organizacijų, su kuriomis organizuojamos bendros veiklos, projektai, aktyviai dalyvaujama edukacinėse programose. Sudaryta 

bendradarbiavimo sutartis su VDU dėstytojais ir 7-8 klasių mokiniams VDU laboratorijose pamokas veda dėstytojai. 2 klasių mokiniams fizinio ugdymo 

pamokos vyksta plaukimo baseine.  

Progimnazija plečia socialinių partnerių tinklą: pasirašytos naujos sutartys su  įvairiomis Centro įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, 

kolegijomis, miesto, Lietuvos ir 5 užsienio mokyklomis, kitomis organizacijomis. Progimnazijoje vis didesnis dėmesys skiriamas mokytojų, tėvų, 

mokinių lyderystei: skatinamos bendruomenės narių iniciatyvos, dalyvavimas valdyme, buriamos komandos, kartu su bendruomene planuojami ir 

įgyvendinami pokyčiai. Aktyvėja mokyklos ir mokinių tarybos veiklos. 
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

Įgyvendinant 1 strateginį tikslą „Gerinti mokinių pasiekimus, tobulinant ugdymo procesą ir kuriant mokymąsi skatinančias 

aplinkas“ pasiekti maksimalūs planuoti rezultatai.  

Mokinių skaičius klasėse 2021 m. didėjo 7 %, išaugo mokinių skaičius 7-8 klasėse (klasėje mokosi po 30 mokinių). Progimnazija siekė užtikrinti 

gerus ugdymo(si) rezultatus taikant inovatyvius mokymosi metodus.  

2019-2021 metais progimnazijos mokinių pažangumas ir mokymosi kokybė kito. Stebint progimnazijos metinius mokinių pasiekimus 2020-2021 

mokslo metais visose klasėse pasiekimai buvo 1-3 procentais aukštesni nei 2019-2020 mokslo metais. 2021 metais 4, 8 klasių mokiniai dalyvavo NMPP. 

78 procentai NMPP 4, 8 klasių mokinių, pasiekė matematikos, skaitymo, rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius. 5-8 klasėse organizuoti diagnostiniai 

testai 2 kartus metuose, rezultatai aptarti metodinėse grupėse, priimti vertinimo susitarimai, pažangos atpažinimui. Sistemingai analizuojami mokinių 

NMPP ir metiniai rezultatai. 

             Siekiant gerinti mokinių pasiekimus skirta viena valanda ankstyvajam anglų kalbos mokymui 1 klasėse, po vieną valandą matematikos ir lietuvių 

kalbos pamokoms 7-8 klasių mokiniams, 5-6 klasių mokiniams matematikos ir lietuvių kalbos srautinės konsultacijos. Pandemijos metu rezultatai šiek 

tiek krito, todėl  mokiniams skirtos papildomos privalomos konsultacijos: lietuvių kalbos ir matematikos,  istorijos, chemijos, fizikos, biologijos. 

Įgyvendinti projektai, kuriantys mokymąsi skatinančias aplinkas, bendradarbiaujant su VDU dėstytojai, mokytojams sudaryta galimybė pamokas vesti 

VDU laboratorijose – netradicinėse aplinkose. Pamokose naudojamos IKT ir virtualios aplinkos, vestos pamokos netradicinėse aplinkose, mokytojai ir 

mokiniai aktyviai dalyvavo Kultūros paso edukacijose. Atsižvelgus į tėvelių poreikius atnaujinta neformalaus ugdymo programų (būrelių) pasiūla.         

              Dauguma mokytojų aktyviai kėlė kvalifikaciją, 87 % informacinių technologijų srityje. Nuotolinio ugdymo metu buvo naudojamasi Microsoft 

Office 365 įrankiais. Mokytojai naudojasi EDUKA klasės, EMA elektroninėmis pratybomis, platformomis KURK, Mokinukai.lt,  taip pat įvairiomis 

programėlėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis. Mokytojams organizuoti bendri kvalifikacijos kėlimo kursai - :Mokinių netinkamo elgesio valdymas“, : 
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Formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo strategijos. Pažangos samprata ir jos vertinimo būdai“. Mokytojai savarankiškai dalyvavo mokymuose: 

„Mokytojų bendruomenės parengimas diegti atnaujintą UT mokykloje“, „Koučingo švietimo įstaigos vadovo darbe įgūdžių stiprinimas“ ir t.t. 

Progimnazijoje įdiegta Onedrive sistema mokymo medžiagos įkėlimui. 90 proc. mokytojų naudojasi Microsoft Teams dalinimuisi patirtimi ir debesimis 

Microsoft Onedrive medžiagos įkėlimu.   

  Atsižvelgiant į STRAPIS reikšmes bei rodiklius, 2021 m. įstaigoje pasiektas maksimalus rezultatas 

Įgyvendinant 2 strateginį tikslą „Kurti progimnazijos kultūrą, puoselėjant ir kuriant tradicijas, stiprinant tapatumo jausmą“ pasiekti 

planuoti rezultatai.  

            Skirtas didesnis dėmesys progimnazijos kultūrai ir tapatumo jausmo stiprinimui. Įgyvendintos  tėvų ir mokinių iniciatyvos. Aktyvi progimnazijos 

mokinių ir mokyklos tarybos veikla. Įgyvendintos idėjos: mokytojų dienos renginiai, tolerantiškiausio  mokinio rinkimai, suorganizuotos akcijos, 

Kalėdinės ir Velykinės dirbtuvėlės, gražiausiai papuoštos Kalėdinės klasės rinkimai.  

            Siekiant mikroklimato pokyčių ir geros mokinių savijautos progimnazijoje vykdomos prevencinės programos. Pradinėse klasėse vykdomos 

programos „Zipio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, 4-5 klasėse programa „Veik“ ir 5-8 klasėse  - „Paauglystės kryžkelės“. Didelis dėmesys skirtas 5-8 

klasių mokinių psichoemocinei gerovei skatinti – atliktas emocinės savijautos vertinimas, organizuoti įvairūs užsiėmimai.  

            Progimnazijoje dirbantys aukštos kvalifikacijos mokytojai dalinasi patirtimi „Kolega –kolegai“, veda atviras pamokas, rašo straipsnius apie 

mokyklos veiklas, dalyvauja diskusijose. Siekiant savalaikio informacijos perdavimo, norint viešinti ir pasidžiaugti progimnazijos rezultatais buvo 

sukurta Facebook paskyra ir nauja interneto svetainė, kurioje nuolat atnaujinama informacija apie mokyklos veiklą,.  

Įgyvendinant 3 strateginį tikslą „Saugios ir higienos normas atitinkančios aplinkos kūrimas“ pasiekti maksimalūs planuoti rezultatai.  

Parengtas progimnazijos vidaus patalpų interjero projektas, įrengtos oro kondicionavimo sistemos palėpėje, sutvarkyta lietaus nuotekų sistema, 

elektros paskirstymo skydas, atliktas aktų salės remontas, atliktas kapitalinis klasės grindų remontas, nupirkti suolai.  Pagerintos mokytojų darbo ir 

mokinių mokymosi sąlygos: įsigyti 5 video konferencinės įrangos komplektai, grafinės planšetės, 2 išmanūs projektoriai. Sudarytos galimybės 

mokytojams nemokamai atsispausdinti, atsišviesti pamokoms reikalingą medžiagą. Mokymo(si) priemonės nuolat atnaujinamos pagal mokytojų ir 

mokinių poreikius iš MK ir mokyklos pritrauktų lėšų.  
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III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės 

 Strategiškai patogi vieta. 

 Stiprus progimnazijos intelektualinis potencialas, aukšta mokytojų 

kvalifikacija. 

 Geri 4, 6  ir 8 klasių mokinių NMPP rezultatai. 

 Aštuntų klasių mokiniai sėkmingai  mokosi gimnazijose. 

 Aktyvus ir iniciatyvus tėvų dalyvavimas progimnazijos veikloje. 

 Neformalaus ugdymo veikla teikia galimybes vaikams plėtoti savo 

gebėjimus ir įgūdžius pamokose ir po pamokų.  

 Progimnazijai pakanka ugdymo ir SB lėšų, kasmet vis daugiau 

pritraukiama spec. (nuomos), 2%  GPM lėšų. 

 Mokymuisi palankus mikroklimatas. 

 Švietimo pagalbos specialistai teikia visapusišką pagalbą. 

 Sukurta saugi aplinka. 

Silpnybės 

 Progimnazijai trūksta patalpų 6-8 klasių mokiniams „Aušros“ 

gimnazijoje.  

 Mokytojai retai dalyvauja šalies, tarptautiniuose projektuose, gerosios 

patirties sklaidoje. 

 Progimnazijos neturi sporto aikštyno.  

 Trūksta  specializuotų dalykų kabinetų, kabinetų grupių dalijimui. 

 Didinant klasių komplektų skaičių trūksta klasių.  
 Mokymąsi skatinančių aplinkų kūrimas, inovatyvių mokymo priemonių 

panaudojimas ugdymo procese (IKT, gamtos ir technologijų mokslų 

priemonės). 

 Trūksta mokytojo padėjėjų grįžusiems iš užsienio mokiniams. 
 

 

Galimybės 

 Dalyvauti  Europos Sąjungos paramos struktūrinių fondų 

vykdomuose projektuose. 

 Dalyvauti  miesto, šalies ir tarptautiniuose  projektuose. 

 Siekti aukštesnės ugdymo kokybės naudojant šiuolaikines 

skaitmenines mokymo priemones ugdymo procesui organizuoti. 

 Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti asmeninę pažangą. 

 Įsigyti ir naudoti skaitmenines priemones  pamokose. 
 Progimnazija yra  besimokanti organizacija, todėl gali skleisti 

gerąją patirtį mieste, rajone, apskrityje, šalyje. 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su mikrorajono, miesto, šalies 

mokyklomis, kvalifikacijos kėlimo institucijomis. 

 Atnaujinti ir modernizuoti  ugdymosi aplinkas. 

Grėsmės/pavojai 

 Mokyklų tinklo pertvarka. 

 Mažai jaunų pedagogų, kurie ateityje pakeistų esamus mokytojus. 

 Laisvų edukacinių erdvių trūkumas.  

 Didėja socialiai remtinų mokinių skaičius, specialiųjų poreikių mokinių 

skaičius. 
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IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Užaugti, išmokti, patirti, suprasti ir savo gyvenimo kelią surasti. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Teikti kiekvienam mokiniui kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimą, padedant mokiniui įgyti būtinas kompetencijas 

sėkmingam tolesniam mokymuisi. 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

 

  Sutelktas darbas ir atsakomybė. Tobulėjimas. Progimnazijos bendruomenės vertybių sistema grindžiama demokratijos principais, 

bendradarbiavimu, pasitikėjimu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu. 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą. užtikrinant prasmingą ir saugią mokymosi aplinką. 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.1. Išlaikyti 

aukštus mokinių 

rašymo, 

matematikos  

pasiekimus 

Metinių rezultatų 

analizė ir aptarimas 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai,  

mokytojai 

Didės 4, 6 ir 8 klasių 

mokinių pasiekusių 

rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, 

skaičius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Procentai 76 77 78 

4,6,8 klasių mokinių 

NMPP rezultatų 

analizė ir aptarimas 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui,   

mokytojai 

Didės 4, 6 ir 8 klasių 

mokinių pasiekusių 

rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, 

skaičius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Procentai 76 77 78 

Mokinių pasiekimų 

vertinimas,  

skatinant juos siekti 

asmeninės pažangos 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui,   

mokytojai 

Nepatenkinamu lygiu 

besimokančių mokinių 

skaičiaus mažėjimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Procentais 70 80 100 

Asmeninės mokinio 

pažangos stebėjimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Procentais 60 80 100 

1.2. Gerinti 

ugdymo kokybę, 

praturtinant 

ugdymo turinį 

Naudoti IKT – 

skaitmenines 

aplinkas ir    

priemones  

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui,   

mokytojai 

Sudarytos galimybės 

naudotis Microsoft 

Office aplinkomis, 

EMA, EDUKA 

elektroninėmis 

pratybomis, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Procentais 70 80 100 
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platformomis Kurk.lt 

Mokinukai.lt, Test.lt 

Organizuoti mokymą 

įvairiose edukacinėse 

erdvėse už mokyklos 

ribų 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui,   

mokytojai 

Kultūros paso 

edukacijos,  

VDU laboratorijose, 

socialinių partnerių 

aplinkose 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

vnt. 1 klasei 

 2 kartus 

m. m.  

1 klasei 

2 kartus m. 

m. 

1 klasei  

2 kartus m. 

m. 

Vykdant projektą 

“Pamokas veda 

tėvai” papildyti 

karjeros ugdymo 

veiklų įvairovę. 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui,   

Mokytojai, 

tėvai 

Organizuojami karjeros 

ugdymo užsiėmimai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 2 2 2 

1.3.Tobulinti 

bendruomenės 

žinias, 

kompetenciją, 

kelti kvalifikaciją 

mokytojų, 

mokytojų 

padėjėjų ir 

specialistų darbui 

su iš užsienio 

grįžusiais ir  

specialiųjų 

poreikių 

mokiniais. 

  

Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė 

taryba,  

metodinių 

grupių 

pirmininkai,  

mokytojai 

Kvalifikacinių renginių 

skaičius per metus 

Kvalifikacijos 

lėšos  

4600 eurų 

 

Skaičius 3 

Bendri 

renginiai 

3 

 bendri 

renginiai 

3 

Bendri 

renginiai 

Organizuoti pedagogams 

ir pagalbos specialistams 

mokymus seminarus 

apie įtraukiojo ugdymo 

organizavimą ir 

pasirengimą. 

Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos  

300 eurų 

Skaičius 1 1 1 

Mokytojai miesto mastu 

veda atviras – 

integruotas pamokas  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 2 2 2 

Gerosios patirties 

sklaida 

 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė 

taryba,  

metodinių 

grupių 

pirmininkai,  

mokytojai 

Mokytojų išvykos 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skaičius 2 2 2 

Atvirų veiklų stebėjimas 

ir aptarimas „Kolega – 

kolegai“ 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 30 30 40 
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2 TIKSLAS – Užtikrinti saugią ugdymosi aplinką ir kokybišką ugdymą įvairių poreikių  ( specialiųjų poreikių, gabiems, grįžusiems iš užsienio) 

mokiniams. 
Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

2.1. Siekti 

sėkmingos  

įvairių poreikių 

mokinių 

integracijos 

Grįžusių iš užsienio 

mokinių integravimas 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

specialistai, 

mokytojai 

Didės grįžusių iš 

užsienio mokinių 

skaičius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skaičius 25 30 35 

Teikiama sisteminė 

pagalba specialiųjų 

poreikių mokiniams 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

specialistai, 

mokytojai 

Klasėse dirba mokytojo 

padėjėjai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 3 4 5 

Vykdomos 

integruojamos veiklos 

netradicinėse 

aplinkose 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

specialistai, 

mokytojai 

Sudarytos 

bendradarbiavimo 

sutartys su profesinėmis 

ir aukštosiomis 

mokyklomis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skaičius 1 1 1 

Gabių mokinių 

atpažinimas 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui,  

mokytojai 

Mokinių, atrinktų į itin 

gabių mokinių ugdymo 

programą, skaičius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 1 1 2 

Neformaliojo ugdymo 

pasiūlos  kaita 

Pavaduotojai 

ugdymui,  

mokytojai 

Nauji neformaliojo 

ugdymo būreliai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Būrelių skaičius 1 1 1 

2.2. Kurti 

emocinį ir fizinį 

saugumą 

užtikrinančias 

aplinkas, skatinti 

pozityvų 

bendravimą ir 

bendradarbiavi 

Vykdyti prevencines 

programas 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

specialistai 

Vykdomos prevencinės 

programos „Paauglystės 

kryžkelė“, „Įveikiame 

kartu“, „Veik“, „Zipio 

draugai“. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 3 3 3 

Organizuoti 

prevencinius 

renginius 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Organizuojami 

prevenciniai renginiai 

pagal programas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Renginių skaičius 3 3 3 
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mą. specialistai, 

mokytojai 

Siekiant patyčių 

situacijos mažėjimo 

atlikti apklausas 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

specialistai 

Organizuotos apklausos 

4 – 8 klasėse 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 3 3 3 

Organizuoti paskaitas 

tėvams 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai, 

tėvai  

Bendradarbiaujant su 

PPT tarnyba 

organizuotos paskaitos 

tėveliams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Skaičius 2 2 2 

 

 

3 TIKSLAS – Atnaujinti ir modernizuoti edukacines aplinkas, sukuriant galimybes mokiniams tobulėti. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

Atnaujinti ir 

modernizuoti 

progimnazijos 

aplinkas  

Parengti projektą 

ūkinio pastato 

renovacijai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

administratorius 

Parengtas projektas 

ūkinio pastato 

renovacijai 

SB lėšos 

5000 eur. 

1 1 0 0 

Įrengtos ūkiniame 

pastate erdvės 

pritaikytos 

ugdymo 

reikmėms. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

administratorius 

Naujos erdvės 5 klasių 

mokiniams 

SB lėšos 

200 000 eur. 

Naujų erdvių 

skaičius 

0 4 0 

Kiekvienais 

metais nupirkti 2 

išmanius 

projektorius, 

leidžiančius 

interaktyviai vesti 

pamokas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Aprūpintos klasės 

išmaniaisiais 

projektoriais 

Spec. Lėšos 

18 000 eur. 

vienetai 2 2 2 
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Kiekvienais 

metais atnaujinti 

1-2 klasių 

mokinių suolus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Klasės aprūpintos nauju 

inventoriumi 

Spec. lėšos 

15 000 eur. 

vienetai 1 2 2 

Kiekvienais 

metais atlikti 

busimų pirmokų 

kabinetų remontą 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Atliktas klasių remontas Spes lėšos 

3600 eur. 

SB lėšos 

3000 eur. 

vienetai 3 3 3 

Įrengti 

evakuacinę 

laiptinę ir žmonių 

su negalią 

keltuvą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

administratorius 

Atlikti darbai 

Gautas HN pasas 

SB lėšos 

200 000 eur. 

vienetai 1 0 0 

Įgyvendinti 

parengtą kiemo 

sutvarkymo 

projektą.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

administratorius 

Sutvarkytos kiemo 

erdvės, įrengtas sporto 

aikštynas. 

SB lėšos 

400 000 eur. 

vienetai 0 0 1 

 Aktų salėje įrengti 

kondicionierius 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

administratorius 

Aktų salėje įrengta 

kondicionavimo sistema 

GPM lėšos 1,2 

proc. 

10 000 eur. 

vienetai 0 1 0 

Pakeisti bendrose 

erdvėse klasių 

duris 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

administratorius 

Modernizuotos 

aplinkos, pakeistos 

klasių durys 

Spec lėšos 

6000 eur. 

SB lėšos 

5000 eur. 

vienetai 10 6 0 

Padidinti 

„Aušros“ 

gimnazijoje 

patalpų skaičių 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

administratorius 

Tarybos sprendimu 

skirtos klasių patalpos 

„Aušros“ gimnazijoje 

Žmogiškieji  

ištekliai 

vienetai 7 0 0 
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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      
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