
Planinė reikšmė Faktinė reikšmė

Įvykdymo 
procentas Komentaras

35 38 109%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, 
įvykdymo informacija

Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Planinė 
reikšmė

Faktinė reikšmė Įvykdymo 
procentas

Faktinė reikšmė

Komentaras

I. Personalo valdymas 70,36

1. Užtikrintas efektyvus  patvirtintų bendrų pareigybių užimtumas. 0,75

1.1. Užimta  pedagoginių pareigybių dalis ( ne mažaiu nei 98 proc.) 
nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus. 

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 
(proc.)

75,78 76,55 101% 16,5

1.2. Užtikrinta pedagoginių pareigybių atitiktis savivaldybės tarybos 
sprendimo nuostatoms.

2

1.3.  Užtikrinta nepedagoginių pareigybių atitiktis savivaldybės 
tarybos sprendimo nuostatoms.

2

2. Išlaikytas nesumažėjęs švietimo pagalbos specialistų skaičius, 
tenkantis 100 mokinių.                                                                            

1

2.1. Tobulinama paslaugas teikiančių pagalbos specialistų poreikio 
planavimo sistema 1-4 ir 5-8 klasių koncentrams.      

2

2

3. Išlaikytas nesumažėjęs pedagogų skaičius, tenkantis 100 mokinių.   9

3.1. Tobulinama darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į 
darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą.

96,5

0,9

4. Darbuotojų kaita progimnazijoje buvo mažesnė nei planuota ir 
siekia apie 2 proc.

1

2

PATVIRTINTA
Kauno Senamiesčio progimnazijos   
direktoriaus 2023 m. sausio 28 d.  
įsakymu Nr. V- 25

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)

3,5

PRITARTA
Kauno miesto tarybos
2021 m.vasario 23d. sprendimu Nr. T- 78

Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
KAUNO  SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS                                       

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1,3 100%

98%

Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius 
(vnt.)

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) 3 300 proc

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui 
(vnt.)

7,3 120% Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)

Planinis pokytis 
(vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas)

Pedagogų ir švietimo pagalbos 
specialistų, dalyvavusių 
tiksliniuose mokymuose, 

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

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių 
skaičius (vnt.)

Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius 
(vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas

Žmogiškieji ištekliai

Neužimtų pareigybių skaičius skaičius (vnt.)

Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui 
(vnt.)

9

9

Bendras patvirtintų  pareigybių skaičius (vnt.)Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 97,54

Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (vnt.)

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)

76



5. Kvalifikaciją tobulino 99 proc. darbuotojų. 41

5.1. 98 proc. pedagogų dalyvavo seminaruose ir mokymuose. 4,5

5.2. Suorganizuoti 2 seminarai - įtraukiojo ugdymo bei mokinių 
vertinimo temomis.

5.3. 95 proc. administracijos darbuotojų tobulino savo kvalifikaciją.

I. Gautos lėšos: 1404148,56

1. Tobulinama finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 
panaudojimo sistema.  

1144449,97

1.1.  Iki rugsėjo mėn. peržiūrėti, optimizuoti nuomuojamų patalpų 
įkainiai teikti tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.        

2218,24

1.2.  Viešinama informacija apie išnuomuotas ir nuomuotinas 
patalpas progimnazijos interneto svetainėje ir kitais sklaidos būdais.        

0

8818,7

0

2. Pritraukti finansiniai ištekliai plėtojant projektinę veiklą.        0

4845,37 1,2% GPM lėšos

0

2

1

3. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškant alternatyvių 
finansinių išteklių šaltinių.      

0

3.1. Bendruomenė skyrė  GPM 1,2 proc.lėšas. 5300

II.Išlaidos 1404148,56

1. Užtikrintas racionalus finansinių išteklių panaudojimas. 1406025,61

1.1. Parengtas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir 
išvadomis.         

1257251,73

1.2. Nustatytais terminais ir tvarka atliktas asignavimų perskirstymas 
(esant poreikiui).

162968,88

2. Užtikrintasviešųjų pirkimų vykdymas. 1094282,85

2.1. Vedama viešųjų pirkimų apskaita. 60,57

3. Vykdoma finansų kontrolė pagal įstaigoje patvirtintas finansų 
kontrolės taisykles.

32076,1

31544,15

9398

4277,45

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, 
tenkančios vienam mokiniui (Eur.)
Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo 
išlaidos (Eur)
Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto 
išlaidos (Eur)
Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos 
(Eur)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur)

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis nuo 
patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

100

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 
darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)
Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo 
užmokesčiui (Eur)

100 100%

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 
(Eur)

Metinės įstaigos išlaidos (Eur)

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)

Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam 
pedagogui, skaičius (vnt.)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)

95

FINANSAI

99 100%Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

58,8

151% Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius 
(vnt.)Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 
paraiškų skaičius (vnt.) 
Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 
paraiškų lėšų suma (Eur)

Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 
paraiškų lėšų suma (Eur) 

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos 
biudžeto (proc.)

7,33 -0,100%0,01 Įstaigos metinis biudžetas (Eur)

Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo 
ugdymo mokyklos mokiniui (eur)

Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)   

Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis 
(Eur)  

Lėšos ugdymui (Eur)

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)

Pedagogų, tobulinusių įtraukiojo ugdymo kompetencijas, 
dalis (proc.)

2.1. Ištekliai iš respublikinio Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos ir  Ugdymo plėtotės centro projekto "Informatika 
pradiniame ugdyme".  

2.3. Ištekliai iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamo 
projekto "Mokyklų aprūpinimas IT skaitmeninėmis priemonėmis".

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 28000 7573,61 -27%

Gauta parama pinigais (Eur)

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų 
lėšų suma (eurai)

3000 4525,8



5288,8

0

251099

250879,89

10400

8818,7

358

121034,38

1554,78

56 ūkinis pastatas

1,79

2 ūkinis pastatas, kiemo aikštelė

0

519,43

519,43

0

2 Nupirkti 2 interaktyvūs projektoriai

47 Iš savivaldybės skirtų lėšų nupirkti 3 
aukštos raiškos projektoriai, atnaujinta 30 
planšetinių kompiuterių, įrengta WIFI 
internetinis tinklas su 14 prieigos taškų .

Užtikrinamas viešųjų pirkimų vykdymas ir organizavimas 
įstaigoje.

100 100% 100%

Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)

Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms 
įstaigos išlaidoms (Eur)

1019,19 0%

26,26 100%

14,49 151% Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo 
turto bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su 
įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas 
(kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su 
įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, 
plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

100 100% 100% Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

98 98 100% Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 
įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo 
turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise 
valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

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

Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi 
inžineriniai statiniai (ob. sk.)

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos 
įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos 
įmokų pajamų 

100

TURTAS

I. Nekilnojamojo turto valdymas.                                   1.Užtikrintas 
racionalus energetinių išteklių naudojimas.
1.1. Atliekama energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje 
parengiama lyginamoji  analizė. Visus metus taikomos prevencinės 
priemonės sunaudojamų išteklių mažinimui. 
1.2. Kontroliuojamas nuomininkų energetinių išteklių naudojimas, 
vertinamos realios sąnaudos, taikomos energetinių išteklių mažinimo 
prevencinės priemonės. Atliekamas nuoseklus apšvietimo lempų 
keitimas LED šviestuvais.
1.3. Pritraukti nauji nuomininkai, stengiantis racionaliai panaudoti 
įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.
2. Buvo planuojama padidinti bendrą naudojamą patalpų plotą. 
2.1. Dėl neskirtų lėšų neįrengtos naujos patalpos ūkiniame pastate. 
2.2.Dėl neįvykusio KMSA vykdyto pirkimo neatlikti neįgaliųjų lifto 
įrengimo darbai. 
2.3.Dėl neskirtų lėšų nenaudojamos palėpės patalpos nepritaikytos 
ugdymo procesui. 
3. Pagerintas progimnazijos patalpų ir kiemo estetinis vaizdas.
3.1. Pakeistos II,III aukšto kabinetų durys.
3.2. Atliktas I,II,III aukštų koridorių ir juos jungiančios laiptinės 
sienų remontas aliejinius dažus pakeičiant ekologiškesniais vandens 
emulsiniais dažais.
3.3. Atliktas palėpės patalpų koridorių paprastasis  remontas.
3.4. Atliktas remontas būsimų pirmokų klasėse.
3.5. Įrengta informavimo ir elektroninio skambučio sistema.
3.6. Įrengtas WIFI internetinis tinklas.

26,26 Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Išlaikymo kaina išaugo dėl pakilusių 
elektros ir šilumos energijos kainų

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 
tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)

9,19

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.)

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų 
priemonių skaičius (vnt.)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 
(kv. m)

2. Užtikrintas aprūpinimas šiuolaikinėmis edukacinėmis 
priemonėmis.

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 
šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius 
(vnt.)

Įvykdyti viešieji pirkimai ( vnt.)

Įvykdyti viešieji pirkimai ( Eur)

Patvirtintos finansų kontrolės įstaigoje taisyklės 2021m. 
spalio 19d. įsakymas Nr. V-112

42 49 117%

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  dalis 
nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina 
(eurai)

11,14

Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos 
išlaidoms (Eur)

85%85%

2213,66

Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms 
įstaigos išlaidoms (Eur)



1191 1281 108% 1191 Nupirkta 605 metinių prisijungimo 
komplektų mokiniams prie 
www.emapamokos.lt,  31 mokytojo ir 645 
mokinio licencijos "EDUKA klasė"

I. Pradinio ugdymo organizavimas: 279

1. Pritraukta daugiau mokinių, sudarant motyvuojančias sąlygas 
mokinių ugdymuisi progimnazijoje. Atidaryta papildoma pirma klasė.

81

2. Surengta atvirų durų diena  būsimiems mokiniams ir jų tėveliams. 0

3. Pravestas parengiamųjų pamokėlių ciklas būsimiems pirmokams.    72 Mokinių registro duomenys

4. Viešinama informacija progimnazijos svetainėje ir facebook 
puslapyje apie vykdomas veiklas, projektus, pasiekimus ir kt.

5. Teikiama sisteminė švietimo pagalba specialiųjų poreikių 
mokiniams.

II. Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas 354 Mokinių registro duomenys

1. Pritraukta daugiau mokinių, sudarant motyvuojančias sąlygas 
mokinių ugdymuisi progimnazijoje. Vadovaujantis priėmimo tvarka 
ir Tarybos sprendimu atidaryta papildoma penkta  klasė.

11 Mokinių registro duomenys

2. Sudarytos motyvuojančios sąlygos mokinių ugdymui.     
3. Buvo surengtos tėvų dienos 2 kartus per mokslo metus.      
4. Sudarytas pamokų tvarkaraštis, užtikrinant higienos normų 
laikymąsi ir suderintas su Kauno "Aušros" gimnazijos tvarkaraščiu.

72 Mokinių registro duomenys

5. Įveiklinta mokinių savivalda, pritraukta daugiau aktyvių ir 
motyvuotų mokinių.
6. Sėkmingas ukrainiečių mokinių integravimas į bendrąsias klases, 
pagalbos teikimas siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos mokykloje.

 III. Neformaliojo švietimo organizavimas

1. Neformaliojo švietimo būrelius  lanko daugiau nei  300 mokinių.

2.  40 procentų mokinių  lanko neformaliojo švietimo būrelius 
progimnazijoje.
3. Organizuojamos  neformaliojo švietimo veiklos.

4.  Įgyvendinama 12 neformaliojo švietimo programų.

5. Atliekta mokinių apklausa, siekiant išsiaiškinti neformaliojo 
švietimo poreikį.

6. 2 nauji neformaliojo švietimo būreliai, siekiant atliepti įvairius 
mokinių poreikius. 

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas. 99

1. 2021-2022 m.m. 1 procentu geresni mokinių lietuvių kalbos, 
matematikos metiniai įvertinimai 2 ir 4 klasėse nei praėjusiais 
mokslo metais.   

2. 95 proc.1-4 klasių mokinių padarė asmeninę pažangą.

3. NMPP rezultatai 4 klasėse  yra aukštesni nei  Kauno miesto 
vidurkis.                

84

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

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

didėjo 21

didėjo 24

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, ugdomų 
pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.).

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.)

5-8 klasėse elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių 
skaičius (žm. sk.).

90 85  sumažėjo 
5%

PAGRINDINĖ VEIKLA ( pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) neformalusis švietimas)

Naujos neformaliojo švietimo programos 
"Ispanų kalba", "Italų kalba"

344

Mokinių registro duomenys

Mokinių registro duomenys

279 109%

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, ugdomų 
pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.).

270 279

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis bendrojo 
ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)

300 344

256

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 
padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų skaičiaus 
(proc.)

257

Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  rašymo 
pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo programoje,  
dalis (proc.)

99%

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo programas, 
skaičius ( žm. sk.)

341 107%

354

Mokinių registro duomenys

Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų 
priemonių (vnt.)

Mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (vnt.)

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, 
besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.).

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 
padariusių pažangą, dalis  (proc.)

100

15

1

 Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 
padariusių individualią pažangą, dalis (proc.)

2 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

54% Neformaliojo ugdymo programų skaičius (vnt.)

5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 

Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius  (vnt.)

360

360

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  
skaičiaus kaita įstaigoje 

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

12

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

270



4.  84 proc. 2 ir  4 klasių mokinių pasiekė matematikos, skaitymo ir 
rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius.

81

81

90

84

84

0

6. 74 proc. 6 ir  8 klasių mokinių pasiekė matematikos, skaitymo ir 
rašymo, gamtos mokslų  pagrindinį ir aukštesnįjį lygius.

79 Metinių pasiekimų įvertinimai

7. NMPP lietuvių kalbos, gamtos ir socialinių mokslų  rezultatai 8 
klasėse yra aukštesni nei Kauno miesto vidurkis.

79 Metinių pasiekimų įvertinimai

79 Metinių pasiekimų įvertinimai

90 Metinių pasiekimų įvertinimai

9.  Mokytojų dalijamasis gerąja patirtimi „Kolega - kolegai“, 
pravestos 3-5 atviros pamokos metodinėse grupėse. 

83 Metinių pasiekimų įvertinimai

10. Vykdymos integruojamos veiklos ir kitose edukacinėse erdvėse - 
projektas "Mokomės kitaip". 

89 Metinių pasiekimų įvertinimai

89 Metinių pasiekimų įvertinimai

89 Metinių pasiekimų įvertinimai

12. Veiksmingai organizuotų ugdymui(-si) skirtų dienų nuo bendro 
jų skaičiaus yra 90 proc.

175 159 91% 91% Lankomumo apskaitos suvestinė-tamo 
dienynas

12.1. Pradinių klasių mokiniai lankė 85 proc. pamokų. 

12.2. 5-8 klasių mokiniai lankė 75 proc. pamokų. 

13. Dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose. 3

13.1. Miesto olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 150 mokinių. 24

13.2. Miesto olimpiadose ir konkursuose prizines vietas  laimėjo 20 
mokinių.

42

13.3. Šalies olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 50 mokinių. 10

13.4. Šalies  olimpiadose ir konkursuose prizines vietas laimėjo 2-5 
mokiniai.

32

9

33

1

14. Dalyvavimas projektuose.

14.1. Toliau dalyvaujame Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projekte "Informatika 
pradiniame ugdyme" 

14.2. Dalyvaujame respublikiniame  projekte „Atidaus skaitymo 
įgūdžių lavinimo pradiniame ugdyme dirbtuvės“. 

Vaikų, gavusių nominacijas, tapusių laureatais 
konkursuose, įvairiuose renginiuose, skaičius (vnt.) 

Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams,  
skaičius (vnt.)

101%

Miesto olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių 
skaičius (vnt.)
Miesto olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines 
vietas mokinių skaičius (vnt.)

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 
lankytų dienų dalis  (proc.)

5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, 
rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis 
(proc.)

dalis (proc.)

Tarptautinėse  olimpiadose ir konkursuose laimėjusių 
prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)

Šalies  olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines 
vietas mokinių skaičius (vnt.)
Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių  
mokinių skaičius (vnt.)

Šalies olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių 
skaičius (vnt.)

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) 4 7

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius 
(vnt.)

2322

75 79

Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) 5

4 klasės mokinių, turinčių nepatenkinamą mokymosi lygį, 
dalis (proc.)

4 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

4 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo  pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

4 klasės mokinių, pasiekusių matematikos  pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

8 klasės mokinių, pasiekusių gamtos mokslų pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

104% 6 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

6 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

6 klasės mokinių, pasiekusių gamtos mokslų pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

8 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
8 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

6 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

2

2 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

2 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)

5. Nėra 4 klasės mokinių, turinčių nepatenkinamą mokymosi lygį.

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo 
bendro jų skaičiaus (proc.)

185 175 95% 5-8 klasių mokinių lankytų dienų dalis  (proc.) 89% Lankomumo apskaitos suvestinė-tamo 
dienynas

11. Sudarytos motyvuojančios sąlygos  mokinių ugdymui.                 

8. NMPP matematikos  rezultatai 8 klasėse yra žemesni  nei Kauno 
miesto  vidurkis.                 



14.3. Nuo 2022 m. gegužės esame pripažinti „Sveikatą stiprinančia 
mokykla“ ir dalyvaujame projektinėse veiklose.

14.4. Dalyvavaujame respublikiniame Švietimo, mokslo ir sporto 
ministeijos, sveikatos apsaugos ministerijos bei privataus sektoriaus 
kompanijų sveikatinimo idėjų projekte "Sveikatiada".

14.5. Respublikinis kultūros projektas "Šiaurės šalių literatūros 
savaitė"
14.6. Bendruomeninis projektas "Bendruomeninės veiklos stiprina ir 
jungia mus", pagal priemonę "Stiprinti bendruomeninę 
savivaldybėse".

Partneriai bendruomeniniame projekte

8.6. Karjeros ugdymo projektas "Galimybės" Sistemingas profesinis orientavimas 

II. Geros savijautos užtikrinimas. 97 100% 95 Tėvų apklausa

1. Stiprinamas  švietimo pagalbos įstaigoje teikimas, siekiant 
maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.

98 Mokykloje atliekamų apklausų duomenys

1.Atliktos 4, 6 ir 8 klasių mokinių  apklausos. 93 Mokykloje atliekamų apklausų duomenys

1.1. 95 proc. 2 klasės mokinių saugiai jaučiasi progimnazijoje. 2

1.2. 90 proc. 4 klasės mokinių saugiai jaučiasi progimnazijoje.

1.3. 85 proc. 5-8 klasių mokiniia saugiai jaučiasi progimnazijoje. 

2.  Progimnazijoje vykdomos prevencinės programos "Zipio 
draugai", "Įveikiame kartu", Paauglystės kryžkelės", "Veik", 
organizuojami prevenciniai renginiai. 

2.1. Smurto ir patyčių prevencijai skirti renginiai bendradarbiaujant 
su Centro VPK pareigūnu. 

2.2. Patyčių prevenciniai renginiai mokiniams ir tėveliams 
bendradarbiaujant su PPT tarnyba.

4 Ugdymo planas

3. Užtikrintas  švietimo pagalbos įstaigoje teikimas, siekiant 
maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių 1-4 klasių mokinių dalis nuo bendro jų 
skaičiaus (proc.)

10 279 25% 70 Mokinių registras

3. 1. Bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), 
dalykų mokytojais, klasių vadovais, aptarti kylančius sunkumus, 
pagalbos priemones, pagalbos teikimo galimybes organizuojamuose 
apskrito stalo diskusijose pagal koncentrus.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

12 570 15% 11 Mokinių registras

III. Pagrindinio ugdymo prieinamumas Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigą  skaičius (vnt..) 153 112 Prašymų priimti mokytis registras

1. Sudarytos saugios, higienos normas atitinkančios sąlygos. 98 Prašymų priimti mokytis registras

 2. Užtikrintas Centro seniūnijos ikimokyklinių įstaigų vaikų ugdymo 
tęstinumas, vykdant bendras veiklas.  

0 Prašymų priimti mokytis registras

79 Prašymų priimti mokytis registras

55 Prašymų priimti mokytis registras
0 Prašymų priimti mokytis registras
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94 Mokykloje atliekamų apklausų duomenys

8 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis 
(proc.)

96 Mokykloje atliekamų apklausų duomenys

Švietimo pagalbos paslaugomis besinaudojančių 1-4 klasių 
mokinių skaičius

Švietimo pagalbos paslaugomis besinaudojančių 5-8 klasių 
mokinių skaičius

3. Surengta atvirų durų diena būsimiems mokiniams ir jų tėveliams. 

6 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis 
(proc.)

100%

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius 
(vnt.)

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių 
vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, 
savijautą, dalis (proc.)2 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis 
(proc.)

153

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius 
(vnt.)

Pradinio ugdymo mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 
ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus  (proc.)

95

4 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, dalis 
(proc.)

Pagrindinio ugdymo mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 
ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

95 95

Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) 0

Įgyvendintų bendruomeninių projektų skaičius (vnt.) 2

88% Prašymų priimti mokinius į įstaigos pradines  klases, 
skaičius (vnt.)
Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos pradines 
klases  skaičius (vnt.)

Nepatekusių į pradines  klases mokinių skaičius  (vnt.)

Prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases, skaičius 
(vnt.)
Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8  klases  
Nepatekusių į 5-8 klases mokinių skaičius  (vnt.)


