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1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Progimnazija priklauso Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai, 

kurios teritorijoje yra 2 progimnazijos, 6 gimnazijos, 8 ikimokyklinės įstaigos, 1 privati mokykla. 

Progimnazija yra strategiškai patogioje vietoje, miesto centre, todėl patraukli tėvams. 

Progimnazijos 1-5 klasių mokiniai mokosi pastate, esančiame Nemuno g. 12, 6-8 klasių mokiniai 

mokosi „Aušros“ gimnazijos  patalpose (Laisvės alėja 95). 

Progimnazijoje 6,03% mokinių, t. y. 38, gauna nemokamą maitinimą, iš jų – 2,7% (17 

mokinių) ir 3,33% (21 mokinys) – 6-8 klasėse. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius 

išaugo: 2017 m. nemokamą maitinimą gavo 4,8%, t. y. 30  mokinių.  Mokykla treti  metai 

dalyvauja Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis remiamose programose „Pienas  

vaikams“ ir „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa“.  

19,52 % mokinių (123 mok.) auga daugiavaikėse šeimose, 16,98% (107 mok.) – tėvai yra 

išsituokę, 5,71 % (36 mok.) augina vienišos mamos /tėčiai, 2,7% (17 mok.) – vienas iš tėvų dirba 

užsienyje, 0,95% (6 mok.) – vienas iš tėvų yra miręs, 0,63% (4 mok.) – įteisinti (oficialios) globos 

atvejai, 1,43% (9 mok. ) – tėvai turi negalią.  

Įstaigoje ugdomi 8,2% (52 mok.) turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, iš jų 1,1% (7 

mok.) mokinių ugdomi pagal pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, 8,0% ugdytinių (45 

mok.) nustatyti  kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje 

mokinių nėra. Smurtinių atvejų progimnazijoje neužfiksuota. 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

Progimnazijoje mokosi 630 mokinių, t. y. 1,9% (12 mok.) mokinių daugiau nei pernai. 

Progimnazijoje yra 24 klasių komplektai. Klasių komplektų skaičių apsprendžia patalpų stygius. 

Mokinių skaičius 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Kauno Senamiesčio 

progimnazija 

702 658 628 617 630 
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Vidutinis mokinių skaičius klasėse kinta nežymiai. 2018-2019 m. m. vidutinis mokinių 

skaičiaus padidėjo ir yra 26,3 mokinių. 

Vidutinis mokinių skaičius 

klasėje 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018m. 

Kauno Senamiesčio progimnazija 26 26,3 26,2 25,8 26,3 

Mokinių skaičiaus vidurkis pagal ugdymo programas yra didesnis nei  norma: 1-4 klasėse 

vidurkis – 23,8, 5-8 klasėse – 28,8. Mokinių skaičiaus vidurkis padidėjo 5-8 klasėse ir išliko 

stabilus 1-4 klasėse. 

Klasių grupės 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

1-4 kl. norma 22 22 22 22 22 

faktas                         23 24,3 24,3 23,8 23,8 

5-8 kl. norma 25 25 25 25 25 

faktas                          28,7 28,2 28 27,9 28,8 

 

 Mokinių baigusių pradinio ir pagrindinio ugdymo (I pakopos) programas skaičius: 

Ugdymo programa 2015-2016 m. m. 2016- 2017 m. m. 2017- 2018 m. m. 

Pradinio ugdymo programa 78 64 77 

Pagrindinio ugdymo (I dalis) 

programa 

105 84 92 

 

3. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

Progimnazijoje tarifikuota 2 neformalaus ugdymo valandos vienam klasės komplektui, t. 

y. 48 valandos. Progimnazija išnaudoja 45 neformalaus ugdymo valandas. Progimnazijoje veikia 

16 neformalaus ugdymo būrelių. Juose užimta 59,1 %  mokyklos mokinių.  

Neformalaus ugdymo valandų skaičius: 

 2014/2015 

m. m. 

2015/2016 

m. m. 

2016/2017 

m. m. 

2017/2018 

m. m. 

2018/2019 

m. m. 

Tarifikuotų neformalaus 

ugdymo valandų skaičius 

vienam klasės 

komplektui mokykloje  

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Tarifikuotų neformalaus 

ugdymo valandų skaičius 

vienam mokiniui 

mokykloje  

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

 

4. Mokinių lankomumo duomenys. 

2017-2018 mokslo metais (mokėsi 618 mokinių) iš viso buvo praleistos 39940 pamokos, 

t. y. vidutiniškai vienas mokinys per mokslo metus praleido 64,6 pamokas. Nepateisintų pamokų 

praleista 23, vienam mokiniui tenka 3,7 pamokos.  Praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui padidėjo  (2016-2017 m. m. – buvo 53,1 pamokos) dėl ligų ir dažnesnio mokinių laikino 

išvykimo tėvų prašymu. Mokinių pamokų lankomumas fiksuojamas el. dienyne, apskaitos 
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suvestinės sudaromos už pusmetį ir už visus mokslo metus, analizuojamos. Siekiant gerinti 

mokinių pamokų lankomumą didesnis dėmesys skiriamas savalaikiam tėvų informavimui. 

5. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę 

kvalifikaciją, dalis. 

Progimnazijoje dirba 69 pedagoginiai darbuotojai: 3 vadovai, 1 logopedė ir kartu 

specialioji pedagogė, 1 socialinė pedagogė, 1 bibliotekos vedėja, 1 psichologo asistentė  ir 62 

mokytojai. Visi vadovai ir mokytojai turi pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją. Įstaigoje dirba 6 

mokytojai ekspertai, 38 mokytojai metodininkai, 17 vyr. mokytojų, 5 mokytojai ir 1 neatestuotas 

mokytojas. Progimnazijoje dirbti pradėjo 2 jauni mokytojai.  

6. Žemės panaudos sutartis. 

Sutartis Nr. 8SUN-113 sudaryta 2015 m. lapkričio 26 d. 

7. Higienos pasas (yra ar nėra). 

Higienos paso patalpoms Nemuno g. 12 nėra, nes neužbaigti  palėpės rekonstravimo 

darbai: statybos baigtumas 99 %, neįrengtas liftas-keltuvas ir nevykdytas Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro Kauno departamento reikalavimas.  

Higienos pasas „Aušros“ gimnazijoje esančioms patalpoms išduotas 2015 m. gruodžio 7 

d., Nr. 9-0660(6).  

8. Energijos vartojimo auditas.  

2005-12-12 atliktas energetinis auditas. Jis galiojo iki 2010-12-12d. Pakartotinai 

energetinis auditas neatliktas.  Progimnazijos temperatūrinis režimas atitinka Higienos normas. 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

3.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

Finansavimo 

šaltinis 

Skirta lėšų 

(eurais) 
Panaudota 

(eurais) 
Atlikti darbai 

 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

5101) 

  

  

  

  

  

  

165012 165012 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis už 12 

mėnesių – 71475 Eur  priskaičiuotos socialinio 

draudimo įmokos – 22057,26 Eur, darbdavių socialinė 

parama – 213,87 Eur. 

Medikamentai – 184,88 Eur. 

Ryšiai - 640 Eur. 

Materialiojo turto remontas – 9218,3 Eur. Suremontuoti 

2 kabinetai, išdažyti  I, III aukštų, palėpės koridoriai,  1 

klasė.  

Kvalifikacijos kėlimas –  263 Eur.   

Komunalinės paslaugos – 22284,02 Eur, iš jų: šildymas 

– 13730 Eur; elektra – 6095 Eur, vanduo – 980 Eur, 

šiukšlių išvežimas – 1479,02 Eur.  

Informacinių technologijų prekės – 720,39 , paslaugos 

– 11239,19 Eur. Iš jų   IT klasės nuomai – 10812 Eur, 

įsigyta kasečių, tonerių daugiafunkciniams įrenginiams, 
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spausdintuvams, pildytos kasetės spausdinimui, 

kopijavimui. 

Ūkinis inventorius – 11350,55 Eur. Iš jų baldai – 5410 

Eur,   vidaus ir išorės stebėjimo sistema – 2991 Eur, 

žaliuzės – už 2627 Eur,  įrankiai statinių remonto 

darbams, spausdintuvai, daugiafunkciniai įrenginiai. 

Kitos prekės – 5569,30 Eur. Prekės: mokinių ir 

darbuotojų švaros, higienos reikmėms, patalpų, kiemo 

valymui, kanceliarinės,  elektros prekės, medžiagos, 

remonto darbams. 

Kitos paslaugos – 9121 Eur. Paslaugos: vaizdo 

stebėjimo sistemos įrengimo, žaliuzių montavimo, 

dezinfekcijos, priešgaisrinės ir  teritorijos apsaugos, 

valymo, teisinės, banko, draudimo, mokymo plaukti, kt.  

Nemokamo maitinimo maisto paruošimo paslaugos – 

675,12 Eur. 

Pastatų ir 

statinių 

priežiūros 

remontui 

(02.01.0.109) 

279586 59586 Sporto salės, II ir III aukšto tualetų remontams, 

metalinių laiptų įrengimui panaudota Eur. Parengti 

palėpės techninis darbo, kiemo, kadastrinės bylos 

projektai – 5937 Eur. Nepanaudota 250000 Eur pastato 

fasadų ir apšvietimo darbams dėl užsitęsusių viešojo 

pirkimo procedūrų. 

Biudžetinių 

įstaigų 

patalpų 

nuoma, spec. 

lėšos, 7101)  

18000 17084 Spec. lėšų surinkta 17084 Eur. Atlikti 1 kabineto, 

valgyklos remonto darbai – 9058 Eur.  Įsigyta ūkinio 

inventoriaus –  4791,55 Eur (baldų kabinetams). Įsigyta 

prekių – 2568,42 Eur (mokinių darbų ekspozicijoms, 

švaros, ūkinėms, kanceliarinėms, remonto prekėms). 

Už paslaugas sumokėta 865,37 Eur.   

2% GPM 

lėšos 

14815 11262,72 Metų pradžioje 2% GPM likutis – 8975 Eur. Gauta 

5839,96 Eur lėšų,  iš viso – 14815 Eur. Panaudota – 

7662,72 Eur valgyklos remonto darbams, kabineto 

remontui – 1500 Eur, pervesta „Aušros“  gimnazijai 

2100 Eur už vidaus kamerų įrengimą. Likutis – 3542  

eurai.  

Valstybinių 

funkcijų 

vykdymo 

programa   

(Mokinio 

krepšelio lėšos, 

41)   

  

  

  

  

730204 

 

 

 

 

 

730204 

 

 

 

 

 

Darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis už 12 

mėnesių – 542706 Eur, priskaičiuotos socialinio 

draudimo įmokos – 166542,17 Eur. Darbdavių socialinė 

parama pinigais – 2494,22 Eur. 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – 4097,50  Eur. 

Informacinių technologijų prekės – 24 eurai, paslaugos 

(e. dienyno priežiūra,  programa „Mokinukai. Lt“) –  

695,48 Eur. 

Ūkinis inventorius (vadovėliai, knygos, mokymo 

priemonės, sporto įranga ir inventorius, lentos, 

grotuvai) – 12036,29 Eur. 

Įsigyta prekių – 51,75 Eur. Mokinių edukacinės 

paslaugos – 1253,59 Eur, išvykos (transporto išlaikymo 

ir paslaugų įsigijimo išlaidoms) – 273 Eur. 

Pedagoginių 

darbuotojų 

darbo 

apmokėjimo 

6719 6719 Išmokėta darbuotojams 5149 Eur išeitinėms 

kompensacijoms, sumokėtos socialinio draudimo 

įmokos 1570 Eur. 
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sąlygoms 

gerinti, 4604)  

Iš viso 1199521 978605   

 „Šiuolaikinė 

mokymosi 

aplinka – 

individuali 

moksleivių 

pažanga (ES 

lėšos) 

81901,66 79781,30 Projekto 1.1. ir 1.2. rodiklių įgyvendinimui: 

šiuolaikinės mokymosi aplinkos įsigijimui 4 partnerių 

mokykloms (kompiuteriams, programinei įrangai, 

pakrovimo dėžėms) interneto, EMA pratyboms; 2 

mokymams. Netiesioginėms išlaidoms: viešinimui, 

spausdinimui, pažymėjimams, darbo užmokesčiui, 

Sodros mokesčiams. Likutis 2120,36 Eur. 

Projektas 

MELT 

(Erasmus + 

lėšos) 

26743,2 5589,78 Mokinių ir mokytojų kelionės į Romą ir atgal  ir veiklų 

C1 ir C2 pagal projektą apmokėjimui, projekto 

viešinimui, organizavimo išlaidoms. Likutis 26743,2 

Eur. 

(Nord Plus 

lėšos) 

8292 1867,3 Įsigyti kelionės į Daniją bilietai 28 mokiniams ir 3 

mokytojams. Likutis 6424,7 Eur. 

Projektų  viso  116937 87238,4  

Iš viso 116936,9 1065843  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, 

AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos 

higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar 

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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3.3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1. Gerinti 

mokinių 

pasiekimus 

naudojant  

IKT ir  

inovatyvius 

mokymo(si) 

metodus, 

didinant 

mokinių 

saviraiškos 

galimybes 

progimnazijos 

gyvenime. 

 

Daugės pradinių 

klasių mokinių 

metiniuose 

įvertinimuose 

pasiekusių aukštesnįjį 

lygį iki 4 %.  

Padaugės mokinių 

lietuvių kalbos ir 

matematikos – iki 2 

%. Padaugės mokinių 

istorijos ir chemijos 

metiniame įvertinime 

pasiekusių aukštesnįjį 

lygį iki 1 %. 

Pradinių klasių mokinių 

metiniame įvertinime 

pasiekusių aukštesnįjį 

lygį yra tiek pat kaip ir 

praėjusiais metais. 

Mokinių pasiekusių 

lietuvių kalbos ir 

matematikos metiniame 

įvertinime aukštesnįjį 

lygį padaugėjo 3 %, 

istorijos ir chemijos 

metiniame įvertinime 

pasiekusių aukštesnįjį 

lygį padaugėjo 2 %. 

Daugės mokinių 

metiniame įvertinime 

pasiekusių aukštesnįjį 

lygį iki 6 %.  Padaugės 

mokinių lietuvių kalbos 

ir matematikos 

metiniame įvertinime 

pasiekusių aukštesnįjį 

lygį iki 4 %. Padaugės 

mokinių istorijos ir 

chemijos  metiniame 

įvertinime pasiekusių 

aukštesnįjį lygį iki 2 %. 

NMPP rezultatai 2, 4, 

6, 8 klasėse bus tokie 

pat kaip  Kauno 

miesto vidurkis. 6 ir 8 

klasių skaitymo, 

matematikos ir 

socialinių mokslų 

aukštesniojo lygio 

rezultatų padaugės iki 

1 %. 

NMPP rezultatai 4 

klasėse aukštesni  iš 

skaitymo, pasaulio 

pažinimo, žemesni iš 

matematikos ir rašymo 

už Kauno miesto vidurkį,  

6 ir 8 klasių – aukštesni  

už Kauno miesto vidurkį. 

8 klasėse skaitymo 

aukštesniojo lygio 

rezultatai aukštesni 25%, 

matematikos – sumažėjo 

3,2% ir socialinių mokslų 

aukštesniojo lygio 

rezultatų aukštesni 36%. 

NMPP rezultatai 2, 4, 6, 

8 klasėse bus aukštesni 

už Kauno miesto 

vidurkį. 6 ir 8 klasių 

skaitymo, matematikos 

ir socialinių mokslų 

aukštesniojo lygio 

rezultatų padaugės iki 3 

%. 
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Progimnazija 

dalyvaus 1 mokinių 

pasiekimų gerinimo 

respublikiniame 

projekte. 

Progimnazija dalyvauja 2 

pasiekimų gerinimo 

projektuose: 1 

respublikiniame,  1 iš ES 

lėšų projekte.  

Progimnazija dalyvaus 

2 mokinių pasiekimų 

gerinimo projektuose. 

20% mokytojų teiks 

konsultacijas gabiems 

ir mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. 

Lietuvių kalbos, 

matematikos 

konsultacijos vyksta 

pagal tvarkaraštį. 

30% mokytojų teikia 

konsultacijas gabiems ir 

mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. 

1 ir 4 klasėse skiriamos 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir pasaulio 

pažinimo konsultacijos. 

5-8 klasių mokiniams 

skiriamos lietuvių kalbos, 

matematikos, istorijos, 

fizikos, chemijos, 

biologijos, rusų, vokiečių 

kalbų konsultacijos pagal 

tvarkaraštį. 

30% mokytojų teiks 

konsultacijas gabiems ir 

mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. 

Lietuvių kalbos, 

matematikos, istorijos, 

fizikos, chemijos, 

biologijos konsultacijos 

vyksta pagal 

tvarkaraštį. 

Organizuojama 

mokinio pagalba 

mokiniui. Mokinių 

atranka ir 

dalyvavimas 

tarpdisciplininio itin 

gabių mokinių 

ugdymo programoje. 

Atlikta mokinių atranka 

tarpdisciplininio itin 

gabių mokinių ugdymo 

programoje. Joje šiais 

mokslo metais dalyvauja 

8 mokiniai: vienas 3 

klasės, du 4 klasės, keturi 

6 klasės ir vienas 7 klasės 

mokinys.  

Organizuojama 

mokinio pagalba 

mokiniui. Mokinių 

atranka ir dalyvavimas 

tarpdisciplininio itin 

gabių mokinių ugdymo 

programoje. Įkurtas 

gabių mokinių klubas. 

Parengta  1 nauja 

neformaliojo švietimo 

programa 

pasiekimams gerinti 

Parengta neformaliojo 

švietimo programa 

pasiekimams gerinti 

Pradėtos įgyvendinti  2 

naujos neformaliojo 

švietimo programos 

pasiekimams gerinti 
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pagal ugdymo 

programas. 

5-8 klasių mokiniams - 

„Kalbų klubas“.  

pagal ugdymo 

programas.  

Komentaras:  

 NMPP rezultatai 4 klasėse yra aukštesni iš skaitymo, pasaulio pažinimo, žemesni iš 

matematikos, rašymo už Kauno miesto vidurkį, 6 ir 8 klasėse visų dalykų NMPP 

rezultatai (išskurus matematiką 8 klasėse) aukštesni už Kauno miesto vidurkį. 

 Metiniuose įvertinimuose pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį lygius: 

 lietuvių kalboje 2 klasėse 90%, 4 klasėse – 83%, 6 klasėse – 87 %, 8 klasėse – 82%, 

matematikoje 2 klasėse 94%, 4 klasėse – 85%, 6 klasėse – 63 %, 8 klasėse – 79%. 

 Visiems 1, 4 ir 5-8 klasių mokiniams skirtos ilgalaikės konsultacijos, kurios apima 

daugiau dalykų – lietuvių kalbą, matematiką,  istoriją, fiziką, chemiją, pasaulio 

pažinimą, gamtą ir žmogų bei biologiją, rusų ir vokiečių kalbas. 

 Parengta nauja neformalaus švietimo programa, organizuoti renginiai mokiniams 

pagal ugdymo programas, klasių grupėmis, siekiant didesnių mokinių saviraiškos 

galimybių, dažniau ir sėkmingiau  dalyvauta miesto, šalies renginiuose. 

 Progimnazija dalyvavo 4 projektuose: ES projekte „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – 

individuali moksleivių pažanga“, respublikiniame projekte „Informatika pradiniame 

ugdyme“, tarptautiniuose projektuose  Nord Plus Junior projekte „Lietuvos ir Danijos 

mokyklų kultūriniai panašumai bei skirtumai“ ir Erasmus+ projekte „MELT“. 

 Atlikta mokinių atranka tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programoje ir 8 

progimnazijos mokiniai dalyvauja joje. 

Tikslas įgyvendintas 90%, daugumoje veiklų pasiektas maksimalus lauktas rezultatas. Tik 

NMPP matematikos (4 ir 8 klasėse) ir rašymo rezultatai (4 klasėse) yra žemesni nei Kauno 

miesto vidurkis, todėl didesnis dėmesys 22019 m. bus skiriamas aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymui, teksto kūrimui, suvokimui, raštingumo mokymui. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Siekti 

progimnazijos 

mikroklimato 

pokyčių per 

bendruomenės 

narių telkimą 

Savijautos, patyčių 

situacijos 

mokykloje rodikliai 

6, 8 klasėse gerės 

0,1 standartizuotų 

taškų.  

Savijautos mokykloje 

rodiklis 6 klasėse pakilo 

0,61, 8 klasėse - 0,24 

standartizuotų taškų. 

Patyčių situacijos rodiklis 

6 klasėse pakilo 0,03, 8 

Savijautos, patyčių 

situacijos mokykloje 

rodikliai 6, 8 klasėse 

gerės 0,2 standartizuotų 

taškų ir bus  aukštesni 

už  miesto vidurkį. 



 10 

bendroms 

mokytojų, 

mokinių, tėvų 

ir socialinių 

partnerių 

veikloms. 

klasėse pakilo 0,26 

standartizuotų taškų.  

Progimnazijos 

kultūros  rodiklis 

gerės 0,1 

standartizuotų 

taškų. 

Progimnazijos kultūros 

rodiklis 6 klasėse pakilo 

0,64 ir  8 klasėse pakilo 

0,24 standartizuotų taškų. 

Progimnazijos kultūros  

rodiklis gerės 0,2 

standartizuotų taškų ir 

bus  aukštesnis už  

miesto vidurkį. 

Vykdoma ilgalaikė 

prevencinė 

programa pradinėse 

klasėse „Įveikiame 

kartu“. 

Vykdoma ilgalaikė 

prevencinė programa  

pradinėse klasėse 

„Įveikiame kartu“  ir nauja 

prevencinė programa  5-8 

klasėse „Veik“. 

Vykdoma ilgalaikė 

prevencinė programa  

pradinėse klasėse 

„Įveikiame kartu“  ir 1 

nauja prevencinė 

programa  5-8 klasėse. 

2-3 prevenciniai 

renginiai pagal 

ugdymo programas. 

Parengti ir pravesti 4 

prevenciniai renginiai 

kartu su policijos 

pareigūnais, Dainavos 

jaunimo centru, Mokinių 

tarybos renginiai. 

Prevencinių renginių 

ciklas pagal ugdymo 

programas. 

Organizuoti 1-2 

renginiai 

bendruomenei. 

Organizuoti renginiai 

bendruomenei – 2 klasių 

mokinių ir tėvų sporto 

šventė; 3 klasių mokinių ir 

tėvų protų mūšis, 5 klasių 

bendruomenės, Padėkos 

dienos. 

Organizuoti 3-4 

renginiai 

bendruomenei. 

Vyks 2 tėvų 

švietimo renginiai 

per metus. 

Surengti 4 švietimo 

renginiai tėvams.  

Vyks 3-4  tėvų švietimo 

renginiai per metus.  

Tėvų klubo veikla 

nepastovi. 

Įkurtas tėvų klubas, 

reguliari veikla nuo 

rugsėjo mėnesio. 

Reguliari  tėvų klubo 

veikla. 
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Įgyvendintos 2-3 

mokinių, tėvų,   

mokytojų  

iniciatyvos dėl 

ugdymo proceso, 

mokyklos 

gyvenimo, veiklų  

ne mokykloje, 

edukacinių aplinkų 

kūrimo. 

Įgyvendintos tėvų 

iniciatyvos: kūrybinės 

dirbtuvės, vyko 7 klasių 

mokinių protų mūšis, 

Senamiesčio mokinių 

proto mūšis, Kalėdų 

eglutės įžiebimo šventė, 

fraktalinio piešimo 

vakaras, teikiamos naujos 

neformaliojo švietimo 

paslaugos mokiniams 

pagal tėvų poreikius.  

Įgyvendintos 4-5 

mokinių,  tėvų, 

mokytojų  iniciatyvos 

dėl ugdymo proceso, 

mokyklos gyvenimo, 

veiklų  ne mokykloje, 

edukacinių aplinkų 

kūrimo. 

Įgyvendintos 

mokinių tarybos 

iniciatyvos, skirtos 

bendruomenės 

telkimui. 

Mokinių taryba 

suorganizavo Mokytojų 

Tolerancijos, Pyragų 

dienas, renginius, filmų 

peržiūras. 

Įgyvendintos mokinių 

tarybos ir mokyklos 

tarybos iniciatyvos, 

skirtos bendruomenės 

telkimui. 

Projektas „Pamokas 

veda tėvai“ 1-4 

klasėse. 

Suorganizuoti 1-2 

karjeros renginiai 

5-8 klasių 

mokiniams.  

 

Projektas „Pamokas veda 

tėvai“ vyksta 1-8 klasėse. 

Suorganizuoti 2 karjeros 

renginiai per metus  5-8 

klasių mokiniams.  

Bendros veiklos su 

„Aušros“ gimnazija 7-8 

klasių mokiniams – 

„Chorų karai“, „Pyragų 

diena“. 

Projektas „Pamokas 

veda tėvai“ 1-8 klasėse. 

Suorganizuoti 1-2 

karjeros renginiai 5-8 

klasių mokiniams. 

Bendros veiklos su 

„Aušros“ gimnazija 7-8 

klasių mokiniams. 

Parengti ir 

įgyvendinti 1- 2 

projektai  su 

socialiniais 

partneriais. 

Suorganizuoti renginiai su 

policijos pareigūnais, 

Dainavos Jaunimo centru, 

Erasmus+ projekto 

„MELT“, Nord Plus Junior 

projekto, „Šiuolaikinė 

Parengti ir įgyvendinti 

3-4 projektai su 

socialiniais partneriais. 



 12 

mokymosi aplinka“ 

suplanuotos veiklos su 

šalies ir tarptautiniais 

partneriais.  

Atnaujinta 

mokyklos svetainė 

pagal reikalavimus.  

Sukurta nauja 

progimnazijos interneto 

svetainė. 

Sukurta nauja 

progimnazijos svetainė.  

Komentaras:  

 Pagerėjo patyčių situacija, savijautos rodikliai 4, 6, 8 klasėse. 

 Mokyklos kultūros rodiklis gerėjo 6 ir 8 klasėse. 

 2 ir 3  klasėse  įgyvendinama ilgalaikė prevencinė programa „Įveikiame kartu“, 1-8 

klasėse Alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų prevencinė programa. 5-8 

klasėse pradėta įgyvendinti prevencinė programa „Veik“. 

 Kartu su Centro policijos komisariato bendruomenės pareigūnais, Dainavos Jaunimo 

centru, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių tarybos  organizuoti suplanuoti 

prevenciniai renginiai 1-8 klasių mokiniams. 

 Organizuotos tėvų dienos, švietimo renginiai, susirinkimai tėvams, tėvų klubo veikla 

tapo reguliari. 

 Progimnazijos mokinių taryba įgyvendino naujas iniciatyvas, surengė renginius 

Mokytojų, Tolerancijos, Pyragų dienoms paminėti.  

 Įgyvendintos tėvų iniciatyvos: Kalėdų eglutės įžiebimo šventė, kalėdinės dirbtuvės, 

piešimo vakaras, Protų mūšis Senamiesčio mokykloms. 

 Mokytojai organizavo 5 naujus renginius klasių  grupėms, 1 miesto mokiniams, 4 

renginius bendruomenei (tėvams, mokiniams ir mokytojams). 

 Sukurta nauja progimnazijos interneto svetainė, kurioje informacija atnaujinama 

reguliariai, viešinama progimnazijos veikla, pasiekimai. 

 Įgyvendintos suplanuotos projektų veiklos su socialiniais partneriais iš ES, Nord Plus 

Junior, Erasmus+ su  šalies ir tarptautiniais partneriais.  

Tikslas įgyvendintas pilnai, nes daugelyje veiklų pasiektas maksimalus rezultatas. Iš mokyklos 

NMPP apklausos, plačiojo įsivertinimo rezultatų matyti, kad progimnazijoje dar reikia  gerinti 

mokyklos mikroklimatą (savijautos, patyčių situaciją, mokyklos kultūros rodiklius), telkti 

bendruomenę naujoms bendroms veikloms, didinti tėvų į(si)traukimą į progimnazijos veiklą.  
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Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Atnaujinti ir 

modernizuoti 

edukacines 

mokyklos 

aplinkas, 

didinant 

atitikimą 

Higienos 

normų 

reikalavimams, 

mokytojų ir 

mokinių  

poreikiams. 

Suremontuota  

biblioteka. 

Naujais baldais aprūpinta 

biblioteka. Pradėtas 

remontas.  

Suremontuota, 

modernizuota  ir 

naujais baldais 

aprūpinta    

biblioteka, įrengta 

skaitykla su 

kompiuteriais. 

Įsigyti  5 nauji  

kompiuteriai, 2 

projektoriai. 

Įsigyti  7 nauji  

kompiuteriai,  5 

projektoriai, 3 išmaniosios 

lentos. 

Įsigyti  7 nauji  

kompiuteriai,  5 

projektoriai, 3 

išmaniosios lentos. 

Įsigyta 5 

kompiuteriai 

mokinių mokymuisi. 

Pagal projektą „Informatika 

pradiniame ugdyme gauta 

10 kompiuterių mokinių 

mokymui.  

Įsigyta 15 

kompiuterių mokinių 

mokymuisi grupėmis 

klasė. 

Įsigyta, priemonių 

mokinių 

tyrinėjančiam 

mokymuisi. 

Pagal projektą gauti 1-4 

klasių  gamtamokslinių 

laboratorijų komplektai. 

Pagal projektą gauti 

1-4 klasių  

gamtamokslinių 

laboratorijų 

komplektai. 

Suremontuoti 2 

kabinetai. 

Suremontuoti 3 kabinetai, 

sporto salė, valgykla, 

pavaduotojo ugdymui, 

visuomenės sveikatos 

specialisto kabinetai. 

Suremontuoti 3 

kabinetai, sporto salė. 

Įsigyti nauji suolai 1 

klasei, naujos 

spintos 3 

kabinetams, žaliuzės 

1 kabinetui. 

Įsigyta: nauji suolai 3 

klasėms, spintos 5 

kabinetams, sumontuotos 

žaliuzės 7 kabinetams, 

lentos 8 kabinetuose. 

Įrengta vidaus ir išorės 

vaizdo stebėjimo sistema.  

Įsigyti nauji suolai 3 

klasėms, naujos 

spintos 3 kabinetams, 

žaliuzės – 3 

kabinetams. 

Perdažyta 1 laiptų 

aikštelė. 

Perdažyta: 1 laiptų  

aikštelės, 1, 3, 4 aukštų 

koridoriai. 

Perdažytos 2 laiptų  

aikštelės, 2 aukšto 

koridorius. 

Suremontuotas 1 

tualetas 

Suremontuoti 2 tualetai. Suremontuoti 2 

tualetai.  

Parengtas sporto 

aikštelės projektas 

Parengtas kiemo projektas.  Įrengta sporto aikštelė 

mokyklos kieme. 

Komentaras:  

 Suremontuoti 3 klasės,  2 kabinetai, valgykla, sporto salė, II ir III aukštų tualetai, 

laiptų aikštelė, perdažyti I, III, palėpės aukštų  koridoriai. 

 Pakeisti baldai bibliotekoje, 3 klasėse, spintos 5 kabinetuose, žaliuzės – 7 kabinetuose.; 

 Pakeisti naujais mokytojų, 7 kompiuteriai, 3 projektoriai, įsigytos 3 išmaniosios lentos, 

daugiafunkciniai įrenginiai.  
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 Pagal projektus gauti 10 kompiuterių mokiniams, 1-4 klasių  gamtamokslinių 

laboratorijų komplektai; 

 Įrengta vidaus ir išorės vaizdo stebėjimo sistema; 

 Parengtas pastato fasadų remonto ir apšvietimo, kiemo, palėpės darbo projektai, nauja 

statinio kadastrinė byla.  

Tikslas įgyvendintas pilnai, pasiekti maksimalūs rezultatai, gauta daugiau spec., 

savivaldybės lėšų ir atlikta ženkliai daugiau remonto darbų nei planuota. Dėl užsitęsusių 

pirkimo procedūrų neįsisavintos Kauno miesto savivaldybės skirtos papildomos lėšos 

pastato fasadų ir apšvietimo darbams. 2019 m. bus siekiama atnaujinti ir modernizuoti 

progimnazijos erdves ir patalpas (biblioteką,  dalį kabinetų, įrengti sporto aikštelę), įrengti 

poilsio zonas koridoriuose, praturtinti edukacines erdves priemonėmis gamtos mokslų 

mokymui, IKT pagal mokinių ir mokytojų poreikius. 

 

3.4. Plačiojo įsivertinimo išvados 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

4.3.2. - Nuolatinis 

profesinis tobulėjimas  

3.1.2. – Pastatas ir jo aplinka  2.3.1. Mokymasis 

2.1.1. - Ugdymo(-si) tikslai   4.1.3. - Mokyklos savivalda  4.1.2. Lyderystė 

4.3.1. - Kompetencija   4.1.2. - Lyderystė   

1.2.2. - Mokyklos 

pasiekimai ir pažanga  

 3.2.2. - Mokymasis 

virtualioje aplinkoje  

 

2.4.1. - Vertinimas 

ugdymui  

 2.3.1. - Mokymasis   

 

3.5. Giluminio įsivertinimo išvados 

Komentaras:  

2017-2018 m. m. „Plačiojo“ mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu pasirinktos tobulinti 

sritys: 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai; 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais.  

Teminiam įsivertinimui buvo atlikta mokytojų apklausa. Pakviesta dalyvauti 66 mokytojai. 

Atsakytų klausimynų ( įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius- 78,8%. Taip pat remtasi NMVA 

įsivertinimo ir pažangos 2017 tėvų ir mokinių apklausų duomenimis. 

Gauti rezultatai: 

Analizuojant 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai: 

 Mokyklos vizija yra priimtina daugumai bendruomenės narių. 

 Strateginiai, metiniai planai dera tarpusavyje. Dauguma bendruomenės narių 

atsakingai dalyvauja įgyvendinant išsikeltus tikslus. 

 Mokyklos veiklos tobulinimas svarbus daugumai bendruomenės narių. 

 Dalis mokytojų turi idėjų ir jas įgyvendina. 

 Mokyklos bendruomenės susitarimai kryptingi. 

 Apie 1/2 mokytojų dalyvavo mokyklos vizijos kūrime, formuluojant metinius 

mokyklos tikslus. 
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 Dalis mokinių tėvų dalyvauja mokyklos veiklos tobulinime. 

 Mokyklos veikla tobulinama atsižvelgiant į mokytojų, tėvų ir mokinių išsakytas 

nuomones ir pasiūlymus. 

Bendras rodiklio įvertinimas  - 2,9 - stipriųjų savybių daugiau negu trūkumų, veikla pakankamai 

kryptinga. 

Analizuojant 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais: 

 Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja tarpusavyje.  

 Progimnazija sudaro galimybes tėvams ir mokiniams dalyvauti įvairiose veiklose – 

tiek kultūrinėse, tiek sporto, tiek projektuose. 

 Dauguma mokinių įsitraukia į bendras mokyklos veiklas. 

 Dalis mokinių tėvų aktyviai įsitraukia į bendras mokyklos veiklas. 

Bendras rodiklio įvertinimas  - 3,0 - stipriųjų savybių daugiau negu trūkumų, veikla pakankamai 

kryptinga. 

Rekomendacijos: 

1. Į vizijos, misijos kūrimą, strateginių ir metinių tikslų formulavimą įtraukti kuo daugiau 

mokyklos mokytojų. 

2. Skatinti mokytojus dažniau siūlyti ir įgyvendinti idėjas ne tik savo klasėse, bet ir 

mokykloje.  

3. Skatinti mokytojus bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, dalintis idėjomis ir 

praktika. 

4. Skatinti mokinių tėvus aktyviau įsitraukti į progimnazijos veiklų organizavimą. 

 

1.7. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas patikrino progimnaziją 2018-01-18 atliko grįžtamąją visuomenės sveikatos saugos 

kontrolę ir nustatė HN 21:2017 3 p. pažeidimą – progimnazija vykdo veiklą, neturėdama leidimo-

higienos paso, remontuotina sporto salės būklė.  Sporto salė suremontuota, dėl leidimo-higienos paso 

gavimo parengta atnaujinta pastato kadastro duomenų byla, siekiant įteisinti dalinę palėpės statybą; 

gauta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažyma dėl 

palėpės remonto darbų, Valstybinės įmonės Registrų centre įregistruotas turtas su palėpėje įrengtomis 

patalpomis.   

2018-10-02 atlikta valstybinė operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, kurios metu 

nustatyti HN 21:2017 3, 38, 40, 57.6  pažeidimai. 38, 40, 57.6 pažeidimai pašalinti iš progimnazijos 

lėšų. Dėl leidimo higienos paso gavimo 2018-11-23 kreiptasi į Nacionalinį visuomenės sveikatos 

centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentą. Gautas 2018-11-30 atsakymas, kad 

atsisakoma išduoti leidimą-higienos pasą, nes  mokyklos pastate yra neužbaigta statyba (99% 

baigtumas). Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. nuostatomis statyba turi būti užbaigta ir įteisinta 
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pagal teisės aktus. Progimnazija kreipėsi į Kauno savivaldybę dėl lėšų skyrimo statybos užbaigimui 

2019 m. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas atliko periodinę visuomenės saugos kontrolę 2018-11-26 progimnazijos patalpose 

(adresu Laisvės alėja 95) ir nenustatė  higienos normų pažeidimų.  

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Apibendrinant mokyklos 2018 metų veiklos rezultatus ir vadovaujantis mokyklos strateginio 

plano 2019-2021 metams tikslais, mokyklos bendruomenė 2019 metams išsikėlė 3 veiklos tikslus.  

Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą „Gerinti mokinių 

pasiekimus, tobulinant ugdymo procesą ir kuriant mokymąsi skatinančias aplinkas“ 2019 metais 

toliau sieksime  ugdymo(si) kokybės gerinimo, taikant inovatyvius mokymo metodus. Šis tikslas 

pagrįstas 2, 4, 6, 8 klasių NMPP, metinių pasiekimų rezultatais,  diagnostiniais testais, stebėsenos 

duomenimis, mokinių (5-8 klasių) ir tėvų (1-8 klasių) apklausų duomenimis, Kauno miesto mokinių 

pasiekimų patikrinimo ir metinių įvertinimų lyginamąja analize.   

2018 m. 2 klasių mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai ir metiniai įvertinimai 2 klasėse: 

visų dalykų  rezultatai aukštesni nei didmiesčių. Probleminės sritys: rašyme – turinys, struktūra, 

raštingumas, žinios ir supratimas. 4, 6, 8  klasėse visų dalykų rezultatai aukštesni nei didmiesčių bei 

Lietuvos mokyklų vidurkį. 4 klasėse probleminės sritys: matematikoje – geometrija, matai ir 

matavimai, aukštesnieji mąstymo gebėjimai; skaityme – teksto turinio vertinimas, išvadų darymas ir 

taikymas, rašyme - raštingumas. 6 klasėse probleminės sritys: matematikoje –  geometrija, matai ir 

matavimai, problemų sprendimas, aukštesnieji mąstymo gebėjimai skaityme; skaityme –

interpretavimas ir vertinimas, aukštesnieji mąstymo gebėjimai;. 8 klasėse probleminės sritys: 

matematikoje – skaičiai ir skaičiavimai, geometrija, matai ir matavimai, taikymas, aukštesnieji 

mąstymo gebėjimai; skaityme –išvadų darymas, interpretavimas ir vertinimas, rašyme – raštingumas. 

Nustatyta mokymosi pasiekimų patikrinimo ir metinių įvertinimų atitiktis 2, 4, 6 ir 8  klasėse. 

Lyginant Senamiesčio progimnazijos rezultatus su Kauno miesto mokyklų rezultatais: NMPP visų 

dalykų 2, 6 klasėse rezultatai aukštesni už Kauno miesto vidurkį. 4  klasėse mokinių NMPP 

matematikos ir rašymo testų rezultatai žemesni už Kauno miesto vidurkį. 8 klasėse NMPP 

matematikos rezultatai žemesni už Kauno miesto vidurkį.  2019 m. numatoma 4 klasėse skirti didesnį 

dėmesį  aukštesniųjų gebėjimų ugdymui matematikoje,  raštingumui. 6, 8 klasėse – didesnį dėmesį 
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skirti matematikos aukštesnių mokinių gebėjimų  ugdymui. Šiam tikslui įgyvendinti bus 

panaudojamos ugdymui skirtos lėšos (25 tūkst. Eur), specialiosios lėšos (1,5 tūkst. Eur). Matematikos 

mokymosi pasiekimams bus panaudotos likusios ES projekto lėšos (1,7 tūkst. Eur).  

Įgyvendindami 2  strateginį tikslą „Kurti progimnazijos kultūrą, puoselėjant ir kuriant 

tradicijas, stiprinant tapatumo jausmą“ 2019 metais sieksime gerinti progimnazijos mikroklimatą, 

siekdami patyčių situacijos, savijautos, kultūros rodiklių  pokyčių,   stiprindami mokinių tapatumo 

jausmą. Šis tikslas pagrįstas „plačiojo“ įsivertinimo išvadomis, tėvų ir mokinių apklausos 

duomenimis, pedagoginės priežiūros analize, veiklos analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus 

panaudotos ugdymui skirtos lėšos, spec. lėšos (2 tūkst. Eur), Nord Plus Junior, Erasmus+ lėšos (25 

tūkst. Eur) ir 2%  GPM lėšos (1,7 tūkst. Eur) . 

Įgyvendindami 3 strateginį tikslą „Progimnazijos aplinkos gerinimas, vadovaujantis saugos ir 

higienos reikalavimais“ 2019 metais sieksime atnaujinti progimnazijos edukacines erdves pagal 

mokinių, tėvų ir mokytojų poreikius. Šis tikslas pagrįstas „plačiojo“ įsivertinimo išvadomis, tėvų 

ir mokinių apklausos duomenimis. Būtina atnaujinti baldus dalyje kabinetų, modernizuoti kabinetus 

dėl didėjančio mokinių ir mokytojų poreikio naudotis informacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis priemonėmis, suremontuoti ir modernizuoti mokyklos biblioteką, siekti įrengti sporto 

aikštelę mokyklos kieme, pastatyti liftą-laiptinę, kad užbaigti palėpės statybą ir gauti leidimą-

higienos pasą. Šiam tikslui įgyvendinti bus  panaudotos mokyklos savivaldybės 11 tūkst. Eur. spec. 

(12 tūkst. Eur), lėšos, kitų savivaldybės programų  lėšos (380 tūkst. Eur).  

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Ugdymo(si) kokybės gerinimas, taikant inovatyvius mokymo metodus. 

 2019 metų mokinių pasiekimai bus: 

1. Metiniai pasiekimai: 

 6 klasių mokinių metiniai įvertinimai pasieks Kauno miesto vidurkį iš matematikos, 

gamtos ir žmogaus, istorijos dalykų; 

 8 klasių visų dalykų mokinių pasiekimai išliks aukštesni už Kauno miesto vidurkį  ir gerės 

2 %  lyginant su 2018 m. 

2. NMPP rezultatai: 

 Visų dalykų  mokinių pasiekimai 4 klasėse pasieks Kauno miesto vidurkį; 

 6 ir 8 klasėse mokinių pasiekimai bus  aukštesni nei Kauno miesto vidurkis; 

 Mokėjimo mokytis rodiklis 4 ir 6 klasėse išaugs 0,1 balo lyginant su 2018 m.  
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Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Metiniai mokinių  

pasiekimai 

6 klasių mokinių metiniai 

įvertinimai iš gamtos ir žmogaus 

dalyko pasieks Kauno miesto 

vidurkį, matematikos, istorijos 

dalyko bus aukštesni lyginant su 

2018 m. iki 2% 

6 klasių mokinių visų dalykų 

metiniai įvertinimai bus aukštesni už 

Kauno miesto vidurkį 2%. 

8 klasių visų dalykų mokinių 

pasiekimai išliks aukštesni už 

Kauno miesto vidurkį  ir gerės 1,5 

%  lyginant su 2018 m. 

8 klasių visų dalykų mokinių 

pasiekimai išliks aukštesni už Kauno 

miesto vidurkį  ir gerės 3 %  lyginant 

su 2018 m. 

2, 4, 6, 8 NMPP 

rezultatai  

NMPP rezultatai 2, 4 pasieks 

Kauno miesto vidurkį, o 6, 8 

klasėse bus aukštesni už  Kauno 

miesto vidurkį.  

 

NMPP rezultatai 2, 4 klasėse bus 

aukštesni už Kauno miesto vidurkį.  

Mokinių mokymosi pasiekimų 

patikrinimo rezultatai 6, 8  klasėse 

bus aukštesni už Kauno miesto 

vidurkį 1 standartizuotu tašku.  

30 % mokytojų koreguos 

ilgalaikius planus, atsižvelgdami 

NMPP rezultatus. 

50 % mokytojų koreguos ilgalaikius 

planus, atsižvelgdami NMPP 

rezultatus. 

Pasiekimų gerinimas 

per projektų veiklas 

Progimnazija dalyvaus 1 mokinių 

pasiekimų gerinimo 

respublikiniame projekte. 

Progimnazija dalyvaus 2 mokinių 

pasiekimų gerinimo respublikiniuose 

projektuose. 

Gabių mokinių 

ugdymas 

Mokinių atranka ir 8 mokinių 

dalyvavimas tarpdisciplininio itin 

gabių mokinių ugdymo 

programoje. 

Mokinių atranka ir 9-11 mokinių 

dalyvavimas tarpdisciplininio itin 

gabių mokinių ugdymo programoje.  

Įkurtas gabių mokinių klubas. 

Inovatyvių ir aktyvių 

mokymo metodų 

taikymas ugdymo 

procese 

30 % mokytojų pamokose naudos 

IKT. 

Tiriamoji veikla ir praktiniai 

mokymai gamtos ir technologijų 

60 % mokytojų pamokose naudos 

IKT. 

Tiriamoji veikla ir praktiniai 

mokymai gamtos ir technologijų 
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pamokose bus atliekami 1-2 kartus 

per metus. 

pamokose atliekami 3-5 kartus per 

metus. 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas  

50% mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos renginiuose 

ugdymo(si) kokybės gerinimo 

srityje. 

80% mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos renginiuose 

ugdymo(si) kokybės gerinimo 

srityje. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

 

Ištekliai Pastabos 

1.  ES projektas 

„Šiuolaikinio 

mokymo(si) 

aplinka – 

individuali 

moksleivių 

pažanga“. 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Kauno 

prezidento 

Valdo 

Adamkaus 

gimnazija, 

Rokiškio 

Juozo 

Tūbelio, 

Vilniaus 

„Taikos“, 

Klaipėdos 

Prano 

Mašioto 

progimnazijos 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai, ES 

lėšos – 1, 7 

tūkst. Eur) 

 

 

 

 

2.  Pradinio ugdymo 

projektas 

„Informatika 

pradiniame 

ugdyme“ . 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Ugdymo 

plėtotės 

centras 

 

Pagal 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.  Tarptautinis 

Erasmus+ 

projektas – 

MELT 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

Projekto 

šalys-dalyvės 

Italija, 

Portugalija, 

Pagal 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos – 

 



 20 

Anglija, 

Malta, 

Prancūzija 

27 429 Eur 

4.  Tarptautinis 

Nordbuk Plus 

Junior projektas 

– „Lietuvos ir 

Danijos mokyklų 

kultūriniai 

panašumai bei 

skirtumai“ 

(Cultural 

differences and 

similarities 

between 

Denmark and 

Lithuania) 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

Danijos 

mokyklos 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos – 

20730 Eur 

 

5.  Ilgalaikis 

istorijos – 

lietuvių kalbos 

projektas „Mano 

miestas“. 

Mokytojos  

J. Vitkutė,  

D.Martynce 

vienė 

 2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

 

6.  Mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

analizė. 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba 

 Vasaris,  

rugpjūtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

7.  Mokytojų 

ilgalaikių planų 

koregavimas, 

atsižvelgiant į 

NMPP 

rezultatus. 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

 Rugsėjis,  

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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8.  Kvalifikacijos 

renginiai 

mokytojams 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui 

ŠMC, KPKC Birželis, 

lapkritis 

MK lėšos, 

1,5 tūkst. 

Eur 

 

9.  Mokinių 

individualios 

pažangos 

planavimas, 

stebėjimas ir 

analizė 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

grupių 

pirmininkai 

 Vasaris,  

rugpjūtis  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

10.  Taikytų 

priemonių ir 

būdų 

pasiekimams 

gerinti 

veiksmingumo 

analizė 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

grupių 

pirmininkai 

 Birželis Žmogiškieji 

ištekliai  

 

11.  Mokinių 

pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatų ir 

metinių 

įvertinimų 

analizė 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

grupių 

pirmininkai 

 Rugpjūtis  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

12.  Atviros 

pamokos,  

dalinantis gerąja 

patirtimi taikant 

inovatyvius ir 

aktyvius 

mokymo 

metodus 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

 Pagal 

grupių 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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13.  Pamokų ciklai  

netradicinėse 

aplinkose. 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

 Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos, 1,8 

tūkst. Eur 

 

14.  Praktiniai 

mokymai ir 

tiriamieji darbai 

gamtos ir 

technologinių 

mokslų 

pamokose 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

gamtos ir 

technologijų 

mokytojai 

 Pagal 

grupių 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

15.  Mokinių atranka 

ir dalyvavimas 

tarpdisciplininio 

itin gabių 

mokinių ugdymo 

programoje. 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė 

 Balandis- 

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 2% 

GPM lėšos, 

300 Eur 

 

 

2   tikslas – Gerinti progimnazijos mikroklimatą, stiprinant tapatumo jausmą. 

 Patyčių situacijos progimnazijoje rodiklis gerės iki 0,01 standartizuotų taškų; 

 Progimnazijos kultūros  rodiklis didės iki  0,2 standartizuotų taškų. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Savijautos, patyčių 

situacijos mokykloje 

rodikliai. 

Savijautos, patyčių situacijos 

mokykloje   rodiklis gerės 0, 1 

standartizuotų taškų 4, 6, 8 

klasėse. 

Savijautos, patyčių situacijos 

mokykloje rodikliai 4, 6, 8 klasėse 

gerės 0,2 standartizuotų taškų ir bus  

aukštesni už  miesto vidurkį. 

Progimnazijos 

kultūros  rodiklis 

Progimnazijos kultūros  rodiklis 

pasieks Kauno miesto vidurkį. 

Progimnazijos kultūros  rodiklis 

gerės 0,1 standartizuotų taškų ir bus  

aukštesnis už  miesto vidurkį. 
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Prevencinių veiklų 

įgyvendinimas 

Vykdoma ilgalaikė prevencinė 

programa pradinėse klasėse 

„Įveikiame kartu“. 

Vykdoma ilgalaikė prevencinė 

programa  pradinėse klasėse 

„Įveikiame kartu“, programa „Veik“ 

5 klasėse ir 1 nauja prevencinė 

programa  5-8 klasėse. 

2-3 prevenciniai renginiai pagal 

ugdymo programas. 

Įgyvendintas prevencinių renginių 

ciklas pagal ugdymo programas. 

1-2 nauji prevenciniai renginiai su 

socialiniais partneriais. 

3-4 nauji prevenciniai renginiai su 

socialiniais partneriais. 

Mokinių, mokytojų, 

tėvų lyderystė 

Įgyvendintos 2-3 mokinių, tėvų,   

mokytojų  iniciatyvos dėl ugdymo 

proceso, mokyklos gyvenimo, 

veiklų  ne mokykloje, edukacinių 

aplinkų kūrimo. 

Įgyvendintos 4-5 mokinių,  tėvų, 

mokytojų  iniciatyvos dėl ugdymo 

proceso, mokyklos gyvenimo, veiklų  

ne mokykloje, edukacinių aplinkų 

kūrimo. 

Įgyvendintos 2-3 mokinių ir 

mokyklos tarybos iniciatyvos. 

Įgyvendintos 4-5 mokinių tarybos ir 

mokyklos tarybos iniciatyvos.  

Tėvų klubas įgyvendins 1-2 

iniciatyvas.  

Tėvų klubas įgyvendins 3-4 

iniciatyvas. 

Bendruomenės 

telkimas 

Organizuotas 1 naujas renginys 

bendruomenei. 

Organizuoti 2 nauji renginiai 

bendruomenei. 

Organizuotas 1 naujas bendras 

renginys su „Aušros“ gimnazijos 

bendruomene. 

Organizuojami 2-3 bendri renginiai 

su „Aušros“ gimnazijos 

bendruomene. 

Pagalbos mokiniui 

tobulinimas. 

Atlikti adaptacijos 1 ir 5 klasėse 

tyrimai.  

Atlikti adaptacijos 1 ir 5, 6  klasėse 

tyrimai.  

Epizodiška vyresnių mokinių 

pagalba žemesnių klasių 

mokiniams, įveikiant mokymosi 

sunkumus  

Vyresnių klasių savanorystė pagal 

tvarkaraštį, padedant mokymosi 

sunkumų turintiems žemesniųjų 

klasių mokiniams. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 
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1.  Bendrų renginių  

progimnazijos 

tėvams, mokiniams 

ir mokytojams 

organizavimas 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokyklos 

taryba, 

klasių 

vadovai 

 Nuo 

vasario iki 

gruodžio  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos, 

500 Eur 

 

2.  Mokinių  tarybos, 

mokyklos tarybos 

iniciatyvų 

įgyvendinimas 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokyklos, 

mokinių 

tarybos 

 Vasaris, 

lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

spec. lėšos, 

1,5 tūkst. 

Eur 

 

3.  Renginių, projektų 

su socialiniais 

partneriais 

rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Centro 

policijos 

komisariato 

bendruomenės 

pareigūnai, 

Dainavos 

Jaunimo 

centras   

Nuo 

vasario iki 

spalio 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo, 

spec. lėšos 

1,5 tūkst. 

Eur 

 

4.  Tarptautinis 

Erasmus+ projektas 

– MELT 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Projekto 

šalys-dalyvės 

Italija, 

Portugalija, 

Anglija, 

Malta, 

Prancūzija 

Kovas, 

gegužė, 

spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos, 

18 tūkst. 

Eur 

 

5.  Nord Plus Junior 

projektas „Lietuvos 

ir Danijos mokyklų 

kultūriniai 

panašumai bei 

skirtumai“ 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

Danijos 

mokyklos 

Vasaris, 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos, – 

10,3 tūkst. 

Eur 
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6.  Prevencinių  

renginių ciklas  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, 

socialinė 

pedagogė 

  Nuo kovo 

iki 

lapkričio 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

ugdymo 

lėšos, 500 

Eur 

 

7.  Mokinių 

adaptacijos tyrimai 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, 

socialinė 

pedagogė 

 Spalis, 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

8.  Klasių valandėlių 

ciklai, skirti 

bendruomeniškumo 

ugdymui. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, 

socialinė 

pedagogė, 

klasių 

vadovai 

 Pagal 

planą 

visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

9.  Savanorystė 

padedant 

mokymosi 

sunkumų 

turintiems 

žemesniųjų klasių 

mokiniams 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, 

socialinė 

pedagogė, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

 Nuo kovo 

iki 

lapkričio 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

10.  Mokymai  

pedagogams 

prevencinių 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

ŠMC, KPKC, 

VšĮ „Vaiko 

labui“, LIONS 

Birželis, 

lapkritis 

MK lėšos, 2 

tūkst. Eur 
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programų, 

lyderystės srityse 

QUEST 

Lietuva 

11.  Ilgalaikių 

prevencinių 

programų 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, 

socialinė 

pedagogė, 

klasių 

vadovai 

VŠĮ „Vaiko 

labui“, Šeimos 

santykių 

institutas, 

LIONS 

QUEST 

Lietuva 

Nuo 

rugsėjo 

iki 

gruodžio 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

12.  Bendri renginiai su 

„Aušros“ 

gimnazijos 

bendruomene 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

„Aušros“ 

gimnazija 

Nuo 

vasario iki 

gruodžio 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

13.  Projektas „Visos 

dienos mokykla“ 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, 

socialinė 

pedagogė, 

mokytojai 

 Rugsėjis-

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

ugdymo 

lėšos, 5 

tūkst. Eur 

 

14.  Renginiai apie 

tolesnio mokymosi 

galimybes 7-8 

klasių mokiniams 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, 

socialinė 

pedagogė 

„Aušros“ 

gimnazija 

Nuo 

sausio  iki 

gegužės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

3 tikslas – Atnaujinti ir modernizuoti edukacines mokyklos aplinkas, didinant atitikimą 

Higienos normų reikalavimams, mokytojų ir mokinių  poreikiams.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bibliotekos 

modernizavimas 

Suremontuotas kabinetas.. Suremontuota biblioteka, įrengta 

skaitykla su kompiuteriais, įrengtos 
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ekspozicijos mokinių darbų 

eksponavimui. 

Atnaujintos 

darbuotojų darbo ir 

mokinių mokymosi 

ir poilsio vietos 

Įsigyti  5 kompiuteriai mokinių 

mokymuisi, 1-2 projektoriai. 

Įsigyta 15 kompiuterių mokinių 

mokymuisi grupėmis klasei,  1 

išmanioji lenta ar ekranas.  

Įrengta 1 poilsio zona mokiniams. Įrengtos 2-3 poilsio zonos mokiniams. 

Įsigyti priemonių mokinių 

tyrinėjančiam mokymuisi. 

Pagal projektą gauti 5-8 klasių  

gamtamokslinių laboratorijų 

komplektai. 

Klasių, kabinetų 

remontas ir 

atnaujinimas 

Suremontuoti 2 kabinetai. Suremontuoti 3 kabinetai, sporto salė. 

Įsigyti nauji suolai 1 klasei, 

naujos spintos 2 kabinetams, 

žaliuzės 1 kabinetui. 

Įsigyti nauji suolai 2 klasėms, naujos 

spintos 4 kabinetams, žaliuzės – 3 

kabinetams. 

Pakeisti stendai mokytojų 

kambaryje 

Suremontuotas mokytojų kambarys, 

pakeisti stendai. 

Mokyklos kiemo 

atnaujinimas 

Įrengta savarankiškai žaidimo 

erdvė.  

Įrengta sporto aikštelė mokyklos kieme. 

Mokyklos fasadų 

remontas, laiptinės 

lifto įrengimas 

Užbaigtos viešojo pirkimo 

procedūros.  

Pradėti remonto darbai, statomas liftas-

laiptinė 

Higienos paso-

leidimo gavimas 

Įteisinta palėpės statyba.  Gautas higienos pasas.  

 

Priemonės 

 Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Bibliotekos 

remontas, 

aprūpinimas 

kompiuteriais 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Kovas  Spec., 

savivaldybės 

lėšos, 12 

tūkst. Eur 

 

2.  Mokytojų, kitų 

darbuotojų darbo 

vietų 

atnaujinimas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

 Vasaris, 

kovas 

Savivaldybės, 

ugdymo 

lėšos, 5 tūkst. 

Eur 
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kompiuterių 

sistemų 

specialistas 

3.  Poilsio zonų 

įrengimas  

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Kovas Savivaldybės, 

spec. lėšos, 

1,9 tūkst. Eur 

 

4.  Viešieji pirkimai  

remonto darbams 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Kovas- 

lapkritis 

Spec. lėšos, 2 

tūkst. Eur 

 

5.  Priemonės 

mokinių 

tyrinėjančiam 

mokymuisi  

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Balandis, 

lapkritis 

Projekto 

lėšos, 5 tūkst. 

Eur 

 

6.  Kompiuterių 

mokinių 

mokymuisi 

pirkimas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Birželis ES projekto 

lėšos, 6 tūkst. 

Eur. 

 

7.  Klasių, mokytojų 

kambario 

remontas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Rugpjūtis Spec. lėšos, 

7-8 tūkst.  

Eur 

 

8.  Baldų, suolų, 

žaliuzių 

kabinetams 

įsigijimas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Kovas, 

gruodis 

Savivaldybės, 

ugdymo, 

spec. lėšos, 7-

8 tūkst. Eur 

 

9.  Sporto aikštelės 

įrengimas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Spalis Savivaldybės 

programų 

lėšos, 100 

tūkst.  Eur. 
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10.  Mokyklos fasado 

ir apšvietimo 

remonto darbai.  

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Lapkritis Savivaldybės 

programų 

lėšos, 300 

tūkst.  Eur 

 

11.  Vadovėlių, 

metodinių 

priemonių 

užsakymas 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Birželis, 

spalis 

Ugdymo, 

lėšos, 11-12 

tūkst. Eur 

 

12.  Higienos paso 

įsigijimas 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Spalis  Savivaldybės 

lėšos, 500 

Eur 

 

13.  Žemės sklypo  

parengimas, 

panaudos 

sutarties 

sudarymas  

Direktorė, 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Gruodis Savivaldybės 

lėšos, 600-

800 Eur 

 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas 

atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Ataskaita progimnazijos savininko 

teises įgyvendinančiai institucijai 

Raštu Balandžio mėn. 

 

 

Mokyklos tarybai dėl biudžeto 

vykdymo (MK, SB, spec. ir 2 % 

GPM), lėšų panaudojimo, 

strateginio ir metų veiklos planų 

Pranešimas Rugsėjo, vasario 

mėn. 

Visuotiniame tėvų susirinkime dėl 

mokyklos biudžeto vykdymo 

(MK, SB, spec. ir 2 % GPM), lėšų 

Pranešimas Spalio mėn. 
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panaudojimo, strateginio ir metų 

veiklos planų  

Mokytojų tarybos posėdžiuose dėl 

ugdymo plano, strateginio ir  metų 

veiklos plano įgyvendinimo 

Pranešimas Rugsėjo, vasario 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktorei dėl mokytojų, kitų 

pagalbą mokiniui teikiančių 

specialistų raštu pateiktos veiklos 

ataskaitos 

Raštu  Vasario, birželio 

mėn. 

Mokyklos direktorei už savo 

veiklą  

Žodžiu ir raštu Birželį, gruodį 

Pasitarimuose Pranešimas  Pagal poreikį 

Mokyklos tarybai Pranešimas  Pagal poreikį 

Mokytojų tarybai Pranešimas  Pagal poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams  

Direktorei dėl ūkinės veiklos, 

pasirengimo naujiems mokslo 

metams  

Raštu Rugpjūčio mėn. 

Pasitarimuose  

 

Pranešimas Pagal poreikį 

Bibliotekos 

vedėja 

Direktorei  už bibliotekos veiklą ir 

fondus 

Raštu Gruodžio mėn. 

Pasitarimuose Pranešimas Pagal poreikį 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas 

Mokytojų tarybos posėdyje Pranešimas  Vasario ir birželio 

mėn. 

Pasitarimuose Pranešimas Pagal poreikį 

Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas  

Mokyklos tarybos posėdyje  Pranešimas  Sausio mėn. 

Įsivertinimo 

grupė 

Mokyklos tarybai dėl veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatų 

Pranešimas Rugpjūčio, lapkričio 

mėn. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose Pranešims Rugpjūčio, lapkričio 

mėn. 

 




