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     ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla yra Dainavos seniūnijoje, kurioje iš 

viso yra 23 ugdymo įstaigos: 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 2 pagrindinės, 2 progimnazijos, 

2 mokyklos - daugiafunkciniai centrai, 4 neformaliojo švietimo įstaigos. Mokyklos teritorija 

ribojasi su ,,Saulutės“, ,,Pagranduko“ vaikų darželiais, Miko Petrausko muzikos, Choreografijos 

mokyklomis, M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centru. Svarbus mokyklos, ypač 

pradinių klasių mokytojų, bendradarbiavimas su šiomis ugdymo įstaigomis, nes jų 

priešmokyklinių grupių vaikai ateina į mokyklos pirmas klases. Organizuojamos bendros 

tradicinės kalendorinės šventės, darželinukai kviečiami į mokyklos renginius (Sporto renginiai, 

Užgavėnių šventė, Kaziuko mugė ir kt.). Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su M. Petrausko 

muzikos mokykla: dalis Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos mokinių lanko šią 

neformaliojo ugdymo įstaigą, rengiami bendri koncertai, mokytojai  dalyvauja konkursų, 

festivalių komisijose. 

Artimiausios konkurencingos mokyklos – J. Urbšio katalikiška pagrindinė ir Dainavos, 

,,Atžalyno“ progimnazijos, B. Brazdžionio ir A. Stulginskio mokyklos daugiafunkciniai centrai. 

Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla ribojasi ir su Gričiupio seniūnijos ,,Vyturio“ 

katalikiška, Kovo 11-osios gimnazijomis, S. Daukanto progimnazija. Gretimame kvartale 

įsikūręs profesinių mokyklų miestelis, kolegija. Visose mokyklose yra panašios ugdymo(si) ir 

mokymo(si) sąlygos, panašios motyvacijos mokinių kontingentas, bet konkurencingą aplinką 

sudaro artimiausios mokyklos, išlaikę ilgųjų gimnazijų statusą, tėvams jos patrauklesnės, nes 

vaikai gali įgyti vidurinį išsilavinimą nekeisdami ugdymo įstaigos.  

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė (buvusi 32-oji) mokykla įkurta 1972 m. Šiuo 

metu joje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 

programos. Siekdama kokybiško ugdymo(si) skirtingų gebėjimų vaikams mokykla įgyvendina 
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,,Polinkiais ir gebėjimais pagrįsto ugdymo ir profesinio informavimo programą“. Kurdama ir 

puoselėdama savitą mokymo modelį 1-4 ir 5-8 klasėse mokykla įgyvendina Kryptingo meninio 

ugdymo (chorinis dainavimas, šokis, teatras) programą, integruodama ją į formalųjį ugdymą ir 

neformalųjį švietimą. Mokykloje ženklūs  sportiniai pasiekimai. 

Mokykloje turima atributika: mokyklos ženklas (patvirtintas Lietuvos Respublikos 

valstybiniame patentų biure), mokyklos vėliava, uniforma.  

Mokyklą lanko priskirtos teritorijos vaikai. Ne rajono mokiniai – tai dažniausiai 

specialiųjų poreikių vaikai, nukreipti iš PPT, pageidaujant tėvams, nes mokykloje dirba aukštos 

kvalifikacijos specialistai: logopedė, psichologė, specialioji ir socialinė pedagogės, mokytojams 

klasėse dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais padeda  mokytojų padėjėjos. 

Daugėja specialiųjų poreikių, socialiai remtinų mokinių, kuriems būtina socialinė 

parama,  teikiamas nemokamas maitinimas. Daugumos mokinių socialinė – ekonominė padėtis 

vidutiniška. Vidutinis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius atskiruose klasių 

koncentruose viršija šalies vidurkį. Pastebima tendencija, kad dalis mokinių, išvykusių į užsienį, 

kitas šalies, miesto mokyklas, grįžta į buvusias klases.  

2012 m. mokykloje įgyvendinta Europos Sąjungos struktūrinių fondų Energijos taupymo 

programa, atliktas mokyklos remontas.  Modernizuojamos mokyklos erdvės, atnaujintas ir nuolat 

turtinamas muziejus, įrengtas amfiteatrinis muzikos kabinetas su muzikos instrumentų 

muziejumi, mažoji sporto salė, kurioje vyksta pradinių klasių kūno kultūros pamokos, aerobikos 

užsiėmimai, kaupiama sportinė įranga. Puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. Aktyvi 

mokinių savivalda. Bendradarbiaujant su Tėvų forumu įkurtas tėvų ir mokytojų saviugdos 

klubas. Bendradarbiaujama su Dainavos seniūnija, Kovo 11-osios gatvės bendrija, namų 

bendrijomis, zoologijos sodu ir kitomis institucijomis. 

Vykdomi tyrimai, kaip mokymo(si) metodas, jis taikomas įsivertinant pamokos kokybę, 

mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo, IKT panaudojimo, naujų aktyvių metodų taikymo 

formaliajame ir neformaliajame ugdyme ir kitas aktualias mokyklos veiklos sritis, vykdomas 

mokyklos ir mokytojų veiklos įsivertinimas.  

 

2. Mokinių skaičiaus Įstaigoje kaita. Jeigu Įstaiga yra mokykla, mokinių skaičiaus 

vidurkio kaita 1–4, 5–8, 10 klasėse. 

 

      2014 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 521 mokinys, 2015 m. rugsėjo 1 d. mokinių 

sumažėjo iki 496, 2016 m. rugsėjo 1 d.  – 439 mokiniai. Keitėsi ir klasių komplektų skaičius: 

2014 – 23 klasės ir viena priešmokyklinė grupė, 2015 m. – 22 klasių komplektai ir viena 

priešmokyklinio ugdymo grupė, 2016 m. – 20 klasių komplektų ir viena priešmokyklinė grupė. 

2016 m. buvo sukomplektuotos 3 pirmos klasės po 22 mokinius ir viena priešmokyklinio ugdymo 

grupė (20 vaikų). 
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 Mokinių skaičiaus vidurkis klasių koncentruose:  

 1-4 klasėse 5-8 klasėse 9-10 klasėse Iš viso 

mokykloje 

2014 - 2015 m. m. 18,6 26,4 22,0 21,9 

2015 – 2016m. m. 21,9 24,5 21,8 22,0 

2016 – 2017m. m. 22,0 24,6  23,2 

 

3. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 

 

       2015 - 2016 m. m. pabaigoje buvo 38 dešimtų klasių mokiniai. Pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus gavo 38 (100%) mokiniai. 

 Metinių ir antro pusmečio įvertinimų rezultatai rodo, kad mokinių pasiekimai yra 

pagrindinio (24%) ir patenkinamo lygmens (76%). Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime 

(PUPP) dalyvavo 38 mokiniai. Lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimo aukštesnįjį lygį sudaro 

21%, pagrindinį lygį – 55%, patenkinamą – 24%. Matematikos pasiekimų  patikrinimo 

aukštesnįjį lygį sudaro 8%, pagrindinį lygį – 32%, patenkinamą – 50%, nepatenkinamą – 10%. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos (gimtosios) rezultatų kaitos analizė 

rodo, kad dominuoja pagrindinis mokinių pasiekimų lygis, tačiau kokybė 2015-2016 m. m. 

padidėjo 15% : 

Pažymiai 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kokybė              
2014 – 

2015 m. m. 
1 2 4 12 9 12 3 0 0 0 

46%              
2015  - 

2016 m. m. 
0 8 10 5 6 7 2 0 0 0 

61%              
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo matematikos rezultatai rodo 3 %  kokybės 

pagerėjimą : 

Pažymiai 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kokybė              
2014 - 
2015 

2 3 2 2 6 11 13 2 0 1 
21%              

2015 - 
2016 

0 3 3 3 6 5 14 0 3 1 
24%              

 

          Baigę pagrindinę mokyklą, dešimtokai tęsia mokymąsi kitose ugdymo įstaigose. Įgiję 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus mokiniai, kurie mokėsi aukštesnio lygmens grupėse, 

mokymąsi sėkmingai tęsia dažniausiai ,,Saulės“, ,,Varpo“, ,,Rasos“ gimnazijose, dalis – 

profesinėse mokyklose.  
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4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

 

2015-2016 m. m. Viktoro Kuprevičiaus pagrindinėje mokykloje buvo vykdomos 24 

neformaliojo švietimo programos. Neformaliajam švietimui skirta 46 valandos. Nuo 2013 m. m. 

jau ketvirtus mokslo metus nuosekliai mokykloje įgyvendinama Kryptingo meninio ugdymo 

programa, apimanti tris meno sritis: chorinį dainavimą, šokį (choreografiją) ir teatrą.  

Neformaliajam švietimui keliamas pagrindinis tikslas: glaudžiai derinti formaliojo 

ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui tenkinti 

saviraiškos poreikius, plėtoti savo gabumus ir kūrybiškumą. Neformalaus švietimo programos 

orientuotos į mokinių saviraiškos galimybes, lavinami asmeniniai, profesiniai, elgesio ir 

bendravimo, tarpkultūriniai, organizaciniai, mobilumo ir kūrybiškumo įgūdžiai. 

 

4.1. Mokykloje neformaliojo švietimo programose dalyvaujančių mokinių skaičius, 

procentais 

 Mokinių 

skaičius 

Užimtų 

neformaliojo 

ugdymo veikla 

Užimtų 

neformaliojo 

ugdymo veikla 

mokykloje 

Neužimtų 

neformaliojo 

ugdymo veikla  

2014-2015 m.m. 512 71% 54% 27% 

 2015-2016 m.m. 447 79% 57% 16% 

 

4.2. Neformaliajam švietimui skiriamų valandų pasiskirstymas pagal mokinių saviraiškos 

ugdymo kryptis, procentais. Būtina pastebėti, kad pagal Kryptingo ugdymo programą 

užimti visi mokiniai (po vieną valandą skiriama iš neformalaus ugdymo): 

Meninė saviraiška (KMU)  

         dainavimas 

         šokis 

         teatras 

 

44 

30 

26 

Dailė 13 

Sportas ir sveika gyvensena 22 

Kraštotyra 7 

Techninė kūryba 4 

Socializacija, lyderystė ir pilietiškumas 4 

Saugumas 2 

            

           Neformaliojo švietimo veikla yra planinga: balandžio mėnesį atliekama neformaliojo 

švietimo būrelius lankančių mokinių poreikių apklausa, remiantis apklausos duomenimis, 
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rengiamos naujos programos, tobulinama neformaliojo švietimo veikla. Rugsėjo mėnesį vyksta 

,,Būrelių mugė“,  kurioje reprezentuojamos neformaliojo švietimo programos. 

  

4.4.  Mokinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir parodose: 

 

5. Mokinių lankomumo duomenys 

Tęstinumo principu įgyvendinant ,,Polinkiais ir gebėjimais pagrįsto ugdymo ir profesinio 

informavimo programą...“, tobulinant ugdymo turinio kokybę ir užtikrinant ugdymo turinio  

kaitą, svarbi lankomumo stebėsena, praleistų pamokų priežastinė analizė. Analizuojama klasių 

lankomumo situacija (klasių lankomumo ataskaitos, palyginamoji analizė, aptarimas Mokytojų 

tarybos, Mokyklos tarybos posėdžiuose). Išvada: efektyvesnis būdas gerinti lankomumą - 

individualus pokalbis su mokiniu, jo tėvais, dalykų mokytojais, aiškinantis priežastis ir galimas 

pasekmes. Palyginus praleistų pamokų skaičių vienam mokiniui 2014 - 2015 m. m. ir 2015 - 

2016 m. m. pastebimas praleistų pamokų mažėjimas: 2015 - 2016 m. m. bendras pamokų skaičius 

per mokslo metus padidėjo, o nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui sumažėjo iki 1,35  

 

Pastarieji 

dveji mokslo 

metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

Vidutin

iškai 

1-4 kl.  5-8 kl. 9-10 kl. Vidutiniš

kai 

1-4 kl. 5-8 kl. 9-10 kl. 

2014 - 2015 49,18 17,68 56,24 106,18 8,74 0,49 9,48 27,34 

2015 - 2016 60,6 22,42 70,0 123,79 8,28 0,57 7,50 26,70 

 

Nepateisintų pamokų sumažėjo įvedus elektroninį dienyną, klasių auklėtojus aprūpinus 

telefonais: operatyvi informacija, artimas bendravimas ir bendradarbiavimas, su tėvais, ypač 

individualus, taip pat padeda  spręsti šią problemą. 

Tikėtasi, kad visiškai įdiegtas elektroninis dienynas leis siekti aukštesnės ugdymo(si) 

kokybės, efektyvesnio administracijos, mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) bendravimo ir 

bendradarbiavimo. Praktika parodė, kad prie elektroninio dienyno dažnai prisijungia tik 50,29% 

visų tėvų. 10 klasių mokinių tėvų prisijungia tik 34,39%, 5 – 8 klasių tėvų – 52,17%, 1 - 4 klasių 

Mokyklos Miesto Respublikiniai 

Dalyvauta 

Dalyvavusių 

būrelių  Dalyvauta  Rezultatas  Dalyvauta Rezultatas 

71 18 30 13 padėkos 

raštų 

3 diplomai 

16 Šeši  I - III laipsnio  

diplomai, 15 prizinių 

vietų 

4 padėkos raštai 
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tėvų – 55,46 %. Tėvai labiau mėgsta su klasės auklėtojais, mokytojais bendrauti telefonu arba 

betarpiškai. Kadangi daugeliui klasės auklėtojų sudėtinga spręsti šiandienines problemas su 

ugdytiniais ir jų tėvais, kartais ir su klasėje dėstančiais mokytojais, sudarytos sąlygos klasių 

auklėtojams kelti kvalifikaciją, ieškant racionalių sprendimų, kaip skatinti tėvų domėjimąsi vaikų 

ugdymo(si) procesu, bendravimo, amžiaus tarpsnių psichologija ir kt.   

 

6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

 
Iš viso dirba mokytojų Turi pedagoginę 

kvalifikaciją 

Turi dalykinę kvalifikaciją 

(atestuoti pagal dėstomą 

dalyką) 

Kvalifikacijos koeficientas 

64 64 62 14,08 

 

7. Žemės panaudos sutartis.  

Mokykloje yra galiojančios žemės panaudos sutarties, sudarytos 2006 m. balandžio 19 d. 

Nr. M19/2006-133, kopija.  

 

8. Higienos pasas (yra ar nėra). 

Leidimas – Higienos pasas išduotas Kauno visuomenės sveikatos centro 2012 m. gruodžio 

18 d. Nr. 9-1009(6). 

  

9. Energetinis auditas. 
       

    Vadovaujantis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito 

atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta LR ūkio ministro 2008 m. 

balandžio 29 d. įsakymu Nr.4-184, 2010 m. buvo atlikta Pastato energijos vartojimo audito 

ataskaita. Šiame pastato energetiniame audite buvo numatytos priemonės, kurias įgyvendinus 

buvo pasiekti energetiškai efektyvaus pastato reikalavimai ir sutaupyta šilumos, energijos 

vartojimas, kadangi įgyvendintos išvadose siūlytos  pastato renovacijos priemonės. 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinėje (buvusioje vidurinėje) mokykloje atlikti šie 

pastato renovavimo darbai, finansuoti valstybės investicijų programos, Kauno miesto 

savivaldybės, ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto lėšomis. 

Projektą įgyvendinus, jo priemonių paketo įdiegimas padėjo pastatą priartėjo prie 6 

esminių statinio reikalavimų: mechaninio patvarumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, 

sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir 

šilumos išsaugojimo. Sumažėjo CO2 dujų išmetimas į aplinką, rekonstruotas pastatas mažiau 

teršia aplinką. Pastebėtina, kad 2013 m. mokykla pripažinta kaip padariusi didžiausią pažangą 

energijos (elektros, šilumos) bei vandens taupyme: energijos sunaudojimas ir CO2 emisija 
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atitinka B kategoriją, vandens sunaudojimas – D kategoriją. Pastatas tiek iš vidaus, tiek iš išorės 

estetiškas, pagerėjo mokymosi erdvių kokybė. 

Rengiama medžiaga sporto aikštyno renovacijai,  Valstybės įmonėje Registrų centras 

atnaujintas Nekilnojamo turto registre įregistruotas turtas. Pradėti sporto aikštyno renovacijos 

projektavimo darbai, kurie turėtų būti vykdomi 2017 m.  

 

II SKYRIUS 

 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
  

1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (Mokinio krepšelis). 2016 m. mokyklai 

buvo patvirtinta 562100,00 Eur. sąmata: darbo užmokesčiui – 421800,00 Eur., socialiniam 

draudimui – 130300,00 Eur.  Spaudiniams skirta 2000,00 Eur., kvalifikacijos kėlimui – 1300,00 

Eur., 600,00 Eur. skirta kitoms paslaugoms, kitoms prekėms – 6100,00 Eur. Iš viso kasinės 

išlaidos nuo metų pradžios - 56 2100,00 Eur. Sudarius  lėšų taupymo planą ir panaudojant visas 

taupymo galimybes, lėšų nei mokytojų atlyginimams, nei socialinio draudimo įmokoms 

netrūksta.  

    2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (4 programa) - savivaldybės lėšos. 

2016 m. buvo patvirtinta 199900,00 Eur. biudžeto planas. Darbo užmokesčiui panaudota 

106600,00 Eur., socialinio draudimo įmokoms panaudota 32800,00 Eur. 1100,00 Eur. – ryšių 

paslaugoms; socialinėms pašalpoms – 1000,00 Eur.  Didžiąją sąmatos dalį sudaro lėšos, skirtos 

komunalinėms paslaugoms:  šildymui – 30000,00 Eur., vandentiekiui ir kanalizacijai – 1200,00 

Eur.; elektros energijai – 10500,00 Eur.. Kitos paslaugos – 5000,00 Eur., 2000,00 Eur. - 

maitinimo paslaugoms. Spaudiniams skirta 300,00 Eur., medikamentams ir darbuotojų sveikatos 

tikrinimui skirta 100,00 Eur., kitos prekės – 6000,00 Eur..  

Su darbuotojais visiškai atsiskaitoma 

    3. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (specialiosios lėšos). Iš nuomos 

2016 m. buvo sukaupta ir panaudota 20700,00 Eur. Šios programos lėšos buvo panaudotos: 

medikamentams –200,00 Eur., spaudiniams – 300,00 Eur. Kitoms prekėms panaudota 11300,00 

Eur., ilgalaikio turto remontui – 3000,00 Eur. Ryšių paslaugoms apmokėti skirta 300,00 Eur., 

kitoms paslaugoms – 3900,00 Eur. Kitų darbuotojų (ne pedagogų) kvalifikacijos kėlimui 

apmokėti buvo panaudota 700,00 Eur. 600,00 Eur. skirta elektros energijai apmokėti, 300,00 – 

vandentiekiui ir kanalizacijai.  

        4. 2 % paramos ir labdaros  lėšos (Pavediminė sąskaita). Likutis 2016 m. pradžioje – 

3133,51 Eur. Per 2016 m. gauta 1354,30 Eur. Lėšos panaudotos: elektroninėms pratyboms – 



8 

 

423,00 Eur., mokinių ekskursijos, kelionės  (jaunių choro kelionė į festivalį-konkursą Italijoje, 

jaunučių choro kelionė į muzikinį renginį Klaipėdoje  ir kt.) – 1473,60 Eur. 72,00 Eur. – kitos 

paslaugos. 

      5. Investicijų programa Neturėjome. 

6. VIP  dotacijos. 

2016 m. VIP dotacijų negauta. 

7. Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos. Negauta 

8. Miesto darnaus vystymosi programa. Negauta. 

9. Viešųjų paslaugų teikimo programa. 

2016 m. sąmata - 400,00 Eur. mokinių pavėžėjimui. Panaudota 2017,50 Eur. 

     10. Kitos lėšos.  

Mokykla nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose, tačiau 2016 m. papildomų lėšų ugdymui 

negauta. 

      2016 m. gauta tikslinė parama 960,00 Eur. iš verslo įmonių: UAB ,,Aurika“, ,,Ave Vita“, ICS 

projektus group“ ir kt. Paramos lėšos skirtos įgyvendinti mokykloje robotikos programą, Lego 

WeDo 2.0 robotų - konstruktorių įsigijimui. 
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2016 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 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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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1 Tikslas –
Tobulinant 

pamokų kokybę 

ugdyti mokinių 

kompetencijas, 

padedančias 

atskleisti 

individualius 

gebėjimus, 

didinančius 

savarankišką 

asmens patirtį 

profesinės 

karjeros 

planavimui bei 

mokymui(si)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti planai 35 

proc. pagerins 

ugdymo turinio 

veiksmingumą 

siekiant mokinių 

individualios 

pažangos 

 

 

Bus įgyvendinta  

neformaliojo ir 

formaliojo ugdymo 

turinio 35 proc. 

integracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 proc. mokytojų 

įsitrauks į metodinės 

veiklos organizavimą 

ir bendradarbiavimą, 

25 proc. pagerės 

ugdymo proceso 

kokybė, mokyklos 

įvaizdis  

 

 

 

 

 

 

Išplėsti ugdymo  

karjerai  programą 

parengiant 20 proc. 

įvairesnių programų, 

veiklas derinant su 

išorės partneriais, 

pasinaudojant jų 

mokomosiomis 

bazėmis  

 

 

 

 

 

 

Planavime dalyvauja visi 

mokyklos mokytojai ir 

specialistai, planai  (90 

proc.) dera tarpusavyje. 

Planuose akcentuojama 

mokinių individuali 

pažanga, jos įtaka 

mokymo(si) kokybei  

 

Atlikti  ugdymo kokybės, 

pažangos, formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo 

programų efektyvumo, 

vertinimo, pasiekimų 

tyrimai ir analizė. 

Išsiaiškinami mokinių 

poreikiai. Įgyvendinta 

Kryptingo meninio 

ugdymo programa, sukurta 

individualios mokinių 

pažangos ir vertinimo 

sistema pagerino 40 proc.     

mokinių pažangumą  

 

Apie 81 proc. mokytojų ir 

specialistų  kryptingai ir 

tikslingai dalyvauja 

metodinėje  veikloje, 

gerėja pamokų ir viso 

ugdomojo proceso  

kokybė, įvairesni metodai. 

Kokybiškiau panaudojama 

IKT, dalykinės 

kompiuterinės programos, 

EMA pratybos, 

planšetiniai kompiuteriai, 

interaktyvios lentos 

 

Išplėtus ugdymo karjerai 

programą, kryptingas jos 

įgyvendinimas leido 

kokybiškai teikti 

profesinio švietimo 

paslaugas, didino mokinių 

patirtį planuojant karjerą ir 

tikslingai pasirenkant 

tolimesnio mokymosi 

įstaigą (gimnaziją ar 

profesinę mokyklą). 

Buvo pasinaudota 

Mechanikos, Maisto 

pramonės ir prekybos 

Parengti planai 45 proc. 

pagerins ugdymo turinio 

veiksmingumą siekiant 

mokinių individualios 

pažangos 

 

 

 

 

Bus įgyvendinta 

neformaliojo ir 

formaliojo ugdymo 

turinio 60 proc. 

programų integracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 proc. mokytojų 

įsitrauks į metodinės 

veiklos organizavimą ir 

bendradarbiavimą, 50 

proc. pagerės ugdymo 

proceso kokybė, 

mokyklos įvaizdis 

 

 

 

 

 

 

 

Išplėsti ugdymo  

karjerai programą 

parengiant 45 proc. 

įvairesnių programų, 

veiklas derinant su 

išorės partneriais, 

pasinaudojant jų 

mokomosiomis bazėmis  
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Dar 15 proc. padidės 

tėvų aktyvumas 

dalyvaujant 

paskaitose, 

seminaruose, 

bendruose 

renginiuose, kitose 

veiklose  

centro, karaliaus 

Mindaugo mokyklų, JTC, 

KTU moksleivių 

laboratorijos bazėmis 

(apsilankė 124 mokiniai, 

t.y. 63,89 proc.) 

 

Daugėja (apie 20 proc.) 

tėvų, įsitraukiančių į 

įvairias mokyklos veiklas: 

- priešmokyklinėje grupėje 

tėvai skaito pasakas, 

organizuoja pasakų 

aptarimą,  vaikų diskusijas 

Advento ir Kalėdų, žiemos 

tema; 

- padeda įgyvendinti 

Ugdymo karjerai 

programą (veda klasių 

valandėles apie savo 

profesijas, sudaro sąlygas 

apsilankyti tėvų 

darbovietėse); 

- inicijuoja ir aktyviai 

dalyvauja kartu su 

mokiniais ir mokytojais 

kūrybinėse dirbtuvėlėse; 

-dalyvauja edukacinėse 

programose, išvykose, 

ekskursijose; 

-dalyvauja mokymuose, 

paskaitose  tėvams 

(užsiėmimus veda 

universitetų dėstytojai) 

 

 

 

 

 

 

 

Dar 25 proc. padidės 

tėvų aktyvumas 

dalyvaujant paskaitose, 

seminaruose, bendruose 

renginiuose, kitose 

veiklose 

Atlikus 2015-2016  m. m. mokinių pažangumo, mokymo(si) kokybės, mokinių pasiekimų 

analizę 5-8 klasėse, pastebėta: 5-8 klasėse pagrindinį ir aukštesnįjį lygį pasiekė 58 proc. 

mokinių. Lyginant su 2015 m., nesikeitė. Patenkinamą lygį pasiekė 42 proc. mokinių, lyginant 

su 2015 m., rezultatai pagerėjo 1 proc. 2015-2016 m. m. pažangumas – 100 proc. Puikiai ir 

labai gerai 5-8 klasėse mokosi 21 mokinių. 

Su dalykų mokytojais buvo detaliai išanalizuoti aštuntų klasių standartizuotų testų ir metiniai 

rezultatai. Lyginant su miesto rodikliais, visų dalykų rezultatai (bendram kontekste)  

pablogėjo, tačiau  matematikos ir biologijos rezultatai, lyginant su miesto ir to pačio tipo 

mokyklų rodikliais, 8 klasės baigimo rezultatų kokybė aukštesnė. Analizuojant PUPP lietuvių 

k. ir matematikos rezultatus, kokybė, lyginant su 2015 m., visais parametrais pagerėjo: lietuvių 

k. – 61 proc. (aukštesnė 15 proc.), matematikos kokybė - 24 proc. (aukštesnė 3 proc.). 

Įvertinus situaciją ir atlikus ugdymo kokybės, pažangos, programų efektyvumo, vertinimo,  

pasiekimų tyrimus, išsiaiškinti mokinių poreikiai. 2016 m. tęsiamas ,,Polinkiais ir gebėjimais 

pagrįsto ugdymo bei profesinio informavimo programos“ įgyvendinimas. Išanalizavus šios 

programos reikšmę mokinių ugdymui(si), išsiaiškinta, kad ši programa tenkina mokinių ir tėvų 

poreikius, todėl bus tobulinama ir tęsiama. Sukurta individualios mokinių pažangos pamokoje 

ir vertinimo sistema pagerino mokinių pažangumą. Mokykloje sukurta darbo su tėvais sistema, 

jie aktyviai dalyvauja tėvų klubo, kuris yra Tėvų forumo dalis, veikloje. Tėvams vedamos 

paskaitos. Tėvų (apie 45 proc.) įtraukimas į mokyklos veiklą padeda įgyvendinti Ugdymo 

karjerai programą (tėvai skaito paskaitas, veda klasių valandėles apie savo profesijas, sudaro 
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sąlygas aplankyti darbovietes),  stiprina bendruomenę, teigiamai veikia mokinių lankomumą 

ir ugdymą(si).  

Kryptinga ir tikslinga metodinė veikla suteikia efektyvią  pagalbą mokytojams, gerėja ugdymo 

proceso (44 proc.)  kokybė, neformaliojo švietimo veiklos kokybė. Patobulinta mokytojo 

įsivertinimo anketa. 

Kryptingas ugdymo karjerai programos įgyvendinimas leido kokybiškai teikti profesinio 

švietimo paslaugas, didino asmeninę mokinių patirtį planuojant karjerą. 

Komentaras: atsižvelgiant į detalią pirmo tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus 

analizę, 1 tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai. 

 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Vykdyti 

mokinių socialinių 

įgūdžių ugdymo 

prevenciją, 

nuoseklaus 

socialinio ir 

emocinio ugdymo 

plėtojimą ir 

švietimo gavėjų 

bei specialiųjų 

gebėjimų turinčių 

mokinių 

kokybišką 

ugdymą(si) 

mokykloje  

Dar 5 proc. sumažės 

mokinių, kurių interesai 

netenkinami, sumažės 

patyčių, saugesni bus 

specialiųjų poreikių 

mokiniai, geriau bus 

tenkinami itin gabių 

mokinių poreikiai 

 

 

 

 

 

Pagerės 20 proc. 

švietimo gavėjų 

ugdymasis, įsisavinant 

programas ugdymo(si) 

procese 

 

 

 

 

 

 

Pagerės 45 proc. 

specialiojo ugdymo 

gavėjų ugdymosi 

pasiekimai, į specialiųjų 

poreikių mokinių 

ugdymą bus įtraukiami 

ir mokinių tėvai (bent 

40 proc.) 

Tęstinumo principu 

buvo tobulinama  vaiko 

gerovę  apimanti 

socialinė, psichologinė 

ugdymosi sistema,  

sumažėjo dar 17 proc. 

mokinių, kurių interesai 

nepatenkinti, pagerėjo 

patyčių prevencija (apie 

25 proc.). Geriau 

tenkinami gabių ir itin 

gabių mokinių 

poreikiai. 

Apie 30 proc. švietimo 

gavėjų, ištaisius kalbos 

ir komunikacijos 

sutrikimus, gebėjo 

motyvuotai kelti savo 

pažangumo lygį, 

aktyviau dalyvavo ne tik 

pamokose, bet ir 

neformaliajame ugdyme  

 

 

Operatyviai mokytojai 

ir specialistai bendrauja 

ir bendradarbiauja su 

tėvais, švietimo gavėjų 

tėvai(globėjai) 

įtraukiami į pagalbą 

mokiniams. Atliekama 

švietimo gavėjų 

poreikių analizė.  

Pritaikius specialiojo 

ugdymo gavėjams jų 

gebėjimo lygį 

atitinkančias mokymo 

priemones, lyginant su 

2015 m., pagerėjo dar 

apie 50 proc. specialiųjų 

poreikių mokinių 

pasiekimai ir ugdymas. 

Sumažės 15 proc. 

mokinių, kurių interesai 

netenkinami arba 

tenkinami 

nepakankamai, 

saugesnė bus 

bendruomenė; daugiau 

bus tolerancijos 

 

 

 

 

 

25 proc. švietimo 

gavėjų, ištaisę kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimus, gebės 

motyvuotai kelti savo 

pažangumo lygį (bent 

22 proc.)ugdymo(si) 

procese ir aktyviau, 

drąsiau dalyvauti 

pamokose ir 

popamokinėje veikloje  

Pagerės 50 proc. 

mokinių, kuriems bus 

suteikta savalaikė 

mokyklos specialistų 

pagalba, ugdymo(si) 

pasiekimai 
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Mokykloje sukurta Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo sistema, apimanti 1-

8 klases: priešmokyklinio ugdymo grupėje ir pirmose klasėse ,,Zipio draugų“, 2 klasėse - 

,,Obuolio draugų“, 3-4 klasėse - ,,Įveikiame kartu“, 5-8 klasėse – LIONS QUEST 

,,Paauglystės kryžkelės“ – socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant 

geresnės vaikų emocinės savijautos.  Didelis dėmesys buvo skiriamas patyčių prevencijai: 

organizuotas projektas ,,Siunčiu gerą žinią“, Dainavos, Petrašiūnų, Gričiupio seniūnijų 

ugdymo įstaigų patyčių prevencijai skirtas konkursas ,,Būk mano draugu“, organizuotos  

paskaitos – diskusijos 1-10 klasių mokiniams ,,Nesityčiok..., man skaudu“, organizuota akcija 

,,Apsikabinkime“, parengtas lankstinukas tėvams patyčių prevencijos tema, mokyklos 

laikraštis ,,mokyklos varpai“ buvo skirtas prevencijos temoms: jame patalpinti  mokinių 

rašiniai, kuriuose mokiniai išreiškė mintis ir norus kurti saugesnę aplinką, akcentuojamas 

tolerantiškos, be patyčių mokyklos kūrimas.   patyčių prevencijai 

Dalyvaujama prevenciniuose projektuose, konkursuose, socialinėje veikloje, kurių tikslas – 

kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, sudarant sąlygas tenkinti pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius, sudarant prielaidas pozityviai socializacijai ir  pilietinei brandai. 

Mokykloje išlieka aktuali socialinės, pedagoginės ir psichologinės pagalbos svarba, nes 

daugėja vaikų, turinčių elgesio ir emocinių problemų. Sprendžiant šias problemas padėjo 

komandinis darbas. Svarbus individualus darbas su specialiųjų poreikių mokiniais. 

Didinant bendruomenės, mokinių  sąmoningumą bei skatinant rinktis sveiką gyvenimo būdą, 

mokykla dalyvauja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuojamuose 

konkursuose. 7-10 klasių mokiniai dalyvavo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 

konkurse ,,Prevencijos simbolis“, buvo įtraukti mokinių tėvai į NTAKD vykdomą apklausą. 

Bendradarbiaujant su Saulėtekio policijos nuovados specialistais buvo skaitomos mokiniams 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos temomis. Mokiniai buvo skatinami domėtis 

korupcijos prevencijos galimybe. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo skrajučių antikorupcijos tema 

konkurse-akcijoje ,,Jaunoji karta – skaidri Lietuva“. Didelis dėmesys buvo skirtas mokinių 

tolerancijos ugdymui, siekiant mokinių saugumo. Siekiama, kad tolerancija taptų elgesio 

modeliu ir aktyvios pilietinės pozicijos forma. 1-10 klasių mokiniams buvo organizuota akcija 

,,Tolerancijos paukštė“, 9-10 klasių mokiniai dalyvavo  tarptautiniame projekte ,,Mind the 

Mind – to Combat Stigma of Mental Disorder“.   

Siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniams, jų mokymosi ir ugdymosi sunkumams 

nustatyti buvo atliktas tyrimas 5-8 klsių mokiniams ,,Vaikų emocijų ir elgesio sunkumai“, 

kuris atitiko Lietuvos normos duomenis.   

 Operatyviai reaguojama į įvairius negatyvius reiškinius, atsiradusios problemos 

sprendžiamos, išsiaiškinamos konfliktų priežastys ir jos šalinamos. Įgyvendinant šį tikslą 

svarbią reikšmę turėjo elektroninis dienynas, mobilieji telefonai, kuriais aprūpinti klasių 

auklėtojai ir specialistai, atnaujinta ir patobulinta vaizdo stebėjimo sistema. Tobulinama 

pašalinių asmenų į mokyklą patekimo ir svečių registracijos sistema. 

 Komentaras: atsižvelgiant į detalią tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, 

antro tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai. 

 

  

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3.Toliau 

modernizuoti 

mokymąsi 

skatinančias 

aplinkas, 

mokyklos 

edukacines 

Pakeistos bibliotekos 

grindys, išdažytos 

sienos, atnaujintos 

knygų lentynos, 2 

kompiuteriai 

skaitykloje su 

internetine prieiga 

 

Visiškai renovuota 

biblioteka, pakeisti 

baldai, 4 kompiuteriai 

su internetine prieiga 

 

 

 

 

Pakeistos visos 

bibliotekos grindys, 

išdažytos sienos, 

atnaujinti baldai, 5 

kompiuteriai su 

internetine prieiga – 

visiškai renovuota 

biblioteka 
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erdves, būtinas 

kokybiškam 

ugdymo proceso 

organizavimui, 

mokyklos 

estetizavimui, 

racionaliai ir 

tikslingai 

naudojant turimą 

finansavimą 

 

 

Mokytojų kambario 

remontas: atnaujintos 

grindys, papildytas 

kompiuterine įranga 

(spausdintuvu) 

 

 

 

Išdažytos – atnaujintos 

4 kabinetų sienos 

 

Žaliuzės 4 kabinetuose 

 

 

2 kompiuteriai pradinių 

klasių kabinetuose, 2 – 

dalykiniuose 

kabinetuose su 

internetine prieiga 

kabinetai  

Įrengti poilsio kambarį 

– žaliąją zoną 

mokiniams 

 

 

Muzikos instrumentų 

ekspozicija 

 

 

Renovuota 

kompleksiškai aktų 

salės vaizdo ir garso 

sistema: sumontuotas 

galingesnis 

projektorius, 

stacionarios garso 

kolonėlės 

 

Visiškai atnaujintas 

mokytojų kambarys 

(pakeistos grindys, 

išdažytas), 

daugiafunkcis 

dauginimo, kopijavimo, 

spausdinimo aparatas  

 

Išdažytos – atnaujintos 

4 kabinetų sienos 

 

Žaliuzės 

 

 

3 pradinių klasių 

kabinetai 

  

 

 

 

Parengtas poilsio 

kambarys mokiniams, 

mokytojams – poilsio 

vieta Metodiniame 

kabinete  

Muzikos instrumentų 

ekspozicija muzikos 

kabinete 

 

Aktų salėje sumontuoti 

vaizdo projektorius, 

stacionari garso ir 

vaizdo sistema  

 

Mokytojų kambaryje 

atnaujintos grindys, 

įrengtas poilsio 

kampelis, informacinių 

priemonių centras: 4 

kompiuteriai, 

dauginimo aparatas, 

spausdintuvas 

Išdažytos – atnaujintos 

visų kabinetų, kuriems 

reikalinga, sienos 

Žaliuzės 70 proc. 

kabinetų 

 

Kabinetai, kur būtina, 

aprūpinti kompiuteriais 

su internetine įranga, 

projektoriais  

 

 

Poilsio kambariai 

mokiniams ir 

mokytojams 

 

 

Muzikos muziejus 

pradinių klasių korpuse 

prie muzikos kabineto 

 

Aktų salėje sumontuoti 

vaizdo projektorius, 

stacionari garso ir 

vaizdo sistema 

2016 m. mokykloje atlikti šie ilgalaikio remonto darbai, įsigyta kompiuterinė įranga: 

- visiškai renovuota biblioteka: pakeistos grindys, knygų lentynos, kiti bibliotekai 

reikalingi baldai; keturi (du skaitykloje, du  bibliotekoje) kompiuteriai su internetine 

įranga, spausdintuvas; 

- visiškai atnaujintas mokytojų kambarys: pakeisto grindys, išdažytas, atnaujinti baldai, 

trys kompiuteriai, daugiafunkcis dauginimo-kopijavimo aparatas, spausdintuvas ; 

- atnaujintos 5 kabinetai dalykinėje sistemoje ir 4 kabinetai pradinių klasių korpuse; 

-  trys pirmų klasių kabinetai (pradinės klasės) aprūpinti kompiuterine įranga, 

projektoriais, yra internetinė prieiga; pagerintos darbo su kompiuterinėmis 

programomis galimybės; 

- nusprendus, kad muzikos instrumentų muziejų kurti netikslinga, buvo įrengta muzikos 

instrumentų ekspozicija muzikos amfiteatriniame kabinete; 

- įrengtas mokinių poilsio kambarys; 

- aktų salėje įrengta stacionari garso ir vaizdo sistema, stacionarus projektorius; 

- atlikta mokyklos teritorijos apšvietimo renovacija naudojant ekonomiškesnes lempas, 

pakeistos kokybiškesnėmis lauko vaizdo kameros 

Komentaras: trečią uždavinį – toliau modernizuoti mokymą skatinančias aplinkas, 

mokyklos edukacines erdves, būtinas kokybiškam ugdymo proceso organizavimui, 
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mokyklos estetizavimui, racionaliai ir tikslingai naudojant turimą finansavimą – mokykla 

įgyvendino maksimaliai, tačiau sudėtinga greitai senstančią kompiuterinę įrangą pakeisti 

nauja visuose mokomuosiuose kabinetuose, kaip to pageidauja mokytojai; sensta  

interaktyvios lentos, jas būtina keisti naujomis; būtų tikslinga įsigyti dar vieną planšečių 

klasę. Atnaujinta, naujai išdažyta 68 proc. mokomųjų kabinetų ir klasių, apie 50 proc. 

aprūpinta kompiuterine įranga, žaliuzės arba roletai yra ant 70 proc. langų, todėl trečio 

tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai.  

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Vykdydama mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė 

mokykla 2015 – 2016 m. m. vadovavosi „Įsivertinimo rekomendacijomis“ (patvirtintomis ŠMM 

ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK 607). Mokyklos vidaus veiklos kokybės platusis 

įsivertinimas buvo atliktas 2016 m. balandžio mėnesį. Jame dalyvavo 24 pedagogai. Siekdami 

kiek įmanoma objektyvesnių įsivertinimo rezultatų, apklausą atlikome antroje mokslo metų 

pusėje. Tai siejama su penktokų adaptacija mokykloje. 

Tikslas – įsivertinti visas mokyklos veiklos sritis siekiant mokyklos pažangos. 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

2.1.2 4.2.2 2.3.1 

2.2.1 1.4.3  

4.4.3 1.2.3  

2.3.3 5.2.2  

1.1.2 5.3.1  

 

 

Giluminio  įsivertinimo  išvados 
 

2015 – 2016 mokslo metų giluminio savęs įsivertinimo komentaras 

Temą 2.3.1 Mokymosi nuostatai ir būdai nuspręsta tirti išsamiau antrus metus iš eilės, nes norima 

pamatyti pokyčius. Per vienerius metus ryškaus pokyčio nepastebėta.  

Giluminio įsivertinimo metu taikyti metodai: 

 dokumentų analizė (metodinių grupių ir metodinės tarybos posėdžių protokolai); 

 stebėjimas (stebėtos mokytojų pamokos, analizuoti pamokų stebėjimo protokolai); 

 anketavimas, naudojantis IQES Online Lietuva instrumentais mokyklos veiklos kokybei 

įsivertinti ir tobulinti (anketas užpildė 99 respondentai,  t. y. 5, 7, 8 klasių mokiniai ir 15 

mokytojų); 

 pokalbiai su mokiniais mokytojais. 
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Išvados: 

Privalumai:  

       Mokytojai pamokų turinį planuoja atsižvelgdami į konkrečios klasės sugebėjimus, mokinių 

patirtį, gebėjimus ir polinkius. Esant sunkumų kreipiasi pagalbos, patarimo į mokyklos 

specialistus.  Mokykloje laiku pastebimi gabūs ir itin gabūs mokiniai. Jiems suteikiama galimybė 

mokytis laikinose grupėse, skirtose aukštesniųjų gebėjimų ir motyvacijos mokiniams, sudarytose 

iš paralelių klasių, teikiamos dalykų konsultacijos įvairių gebėjimų mokiniams pagal poreikius. 

Iškilus sunkumams, mokytojai randa laiko mokiniams papildomai paaiškinti, padeda vertinti ir 

įsivertinti savo paties pasiekimus ir pažangą. Didesnė dalis mokinių teigia, jog mokytojai skatina 

atnaujinti ankstesnėse pamokose įgytas žinias, kad jiems būtų lengviau suprasti mokomąją 

medžiagą, supažindina su pamokos uždaviniais.  

Trūkumai: 

       Dalis mokinių teigia, jog retai pamokoje dirbama mažomis grupėmis, išbandoma kas nors 

nauja. Ne visada gabesni klasės mokiniai individualiam darbui gauna užduotis, kurios skiriamos 

atsižvelgiant į jų pažangą. Dažnai ugdytiniai nežino, kokias technikas taikyti norint gerai įsiminti 

mokomąją medžiagą, ko turi išmokti per pusmetį, nemoka laisvai komunikuoti prieš visą klasę. 

Rekomendacijos:  

       Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė rekomendavo mokytojams tobulinti ugdomosios 

veiklos formas (strategijas, būdus, metodus). Pamokų metu mokytojai turėtų ugdyti mokinių 

poreikį išmokti mokytis, juos skatinti tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti 

problemas, kurti. Dažniau skirti individualizuotas ir diferencijuotas užduotis, atsižvelgiant į 

mokinių pažangą. Įvairių dalykų mokytojams organizuoti seminarus - mokymus apie aktyvių 

metodų (ugdančių aukštesniuosius mokinių mąstymo gebėjimus) panaudojimą ugdymo procese. 

Jei mokytojai tradicinius mokymo metodus pakeistų ar papildytų metodais, skatinančiais 

mokymosi aktyvumą, tikėtina, kad mokiniai ugdytųsi atsakomybę už veiklos rezultatus, taptų 

iniciatyviais mokymosi proceso dalyviais, stiprėtų jų mokėjimo mokytis kompetencija, didėtų 

motyvacija mokytis. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
  2016 m. mokykloje vyko patikrinimai, kuriuos atliko Kauno miesto savivaldybės  

administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius, 

Kauno miesto visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius.  
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 2016 m. nuo balandžio 28 d. iki gegužės 15 d. švietimo ir ugdymo skyriaus deleguotas 

asmuo stebėjo standartizuotų testų organizavimą ir vykdymą. Išvada: standartizuoti testai vyko 

sėkmingai, pažeidimų nebuvo.  

2016 m. spalio 13 d. buvo atlikta Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas. 

Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad rasta neatitiktis bendriesiems priešgaisrinės saugos 

reikalavimams: 

1. Objekte trūksta užrašų (ženklų), nurodančių gesintuvų laikymo vietas (tiek patalpoje, 

tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2-

2,5 m. aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus) (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

VIII. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga p. 411).  

2. Mokykloje evakuaciniai išėjimai iš sporto ir aktų salių į kiemą neparengti žmonėms 

evakuotis (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės III. Statiniai ir patalpos  Bendrieji 

reikalavimai p. 68). 

3. Gaisrinės signalizacijos techninė priežiūra ir bandymai atliekami rečiau kaip kartą per 

metus (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė 

įranga p. 408). 

4. Pagalbinėje patalpoje prie sporto salės dangteliu uždengtas gaisrinės automatikos 

daviklis. 

5. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai nepatikrinti jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose nustatyta tvarka (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės IV. Technologiniai 

procesai ir įrenginiai Elektros įrenginiai p. 151). 

Nustatytos neatitiktys pašalintos iki nurodyto termino.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius 2016 m. balandžio 21 Nr.PA.2-67 

(17.15.2 2.12) atliko operatyvųjį patikrinimą tikslu pagal 2016 m. balandžio 7 d. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavedimą Nr. 17-152, įvertinti Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

reikalavimai“ 9 punkto reikalavimų vykdymą (darbuotojų sveikatos pasitikrinimo knygelės). 

Buvo rasta, kad du darbuotojai nepasitikrinę sveikatos. 2016 m. spalio 7 d. vyko periodinė 

kontrolė. Pastebėta, kad visi darbuotojai sveikatą pasitikrinę. Esminių pažeidimų neužfiksuota. 

Iki kito patikrinimo būtina sutvarkyti 1a klasė palangė (ištrupėjusi), chemijos kabinete pakeisti 

įtrūkusį langą, sporto salėje sienos kampas sudrėkęs, dušo patalpoje iškritusi viena plytelė. 

Nustatyti trūkumai pašalinti. 
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III SKYRIUS 

 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Atsižvelgiant į 2016 – 2018 m. strateginius tikslus, 2016 m. veiklos plane iškeltus tikslus, į 

tęstinumo principu įgyvendinamos ,,Polinkiais ir gebėjimais pagrįsto bei profesinio informavimo 

programos 2011-2015 m.“ naują redakciją (iki 2018 m.), PUPP lietuvių k. ir matematikos 

rezultatų kokybės kaitos įvertinimo ir palyginimo su 2015 m. rezultatus, aštuntokų standartizuotų 

testų rezultatų kokybės kaitos įvertinimo ir palyginimo su 2015 m., miesto ir kitų to paties tipo 

mokyklų analizės išvadas, ,,Kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinimo kokybinę 

analizę,  į Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorinio vertinimo ataskaitą, mokyklos 

veiklos tobulinimo planą 2015-2017 m., aktualizuojami 2017 m. veiklos tikslai. 

  Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2016-2018 m. 1 strateginį tikslą ,,Ugdyti mokinių 

kompetencijas, padedančias atskleisti individualius gebėjimus, didinančius savarankišką asmens 

patirtį profesinės karjeros planavimui bei mokymuisi visą gyvenimą“ ir 2 strateginį tikslą 

,,Tobulinti pamokos kokybę diegiant tinkamas grįžtamojo ryšio strategijas, padedančias 

pamatuoti pamokos rezultatą ir mokinio individualią pažangą ", 2017 m. sieksime:      

 1 tikslo – Tęstinumo principu toliau tobulinti pamokų kokybę, ugdant mokinių 

kompetencijas, siekiant individualios mokinių pažangos, padedančias atskleisti asmeninius 

gebėjimus.  

       Tikslas orientuotas į pamokos organizavimą, ir mokymo(si) kokybę, individualios mokinio 

pažangos vertinimą, pamokos metodus. Svarbūs du aspektai: 1. Išanalizavus vidaus kokybės 

įsivertinimo rezultatus, tobulintini mokyklos veiklos aspektai – mokymo nuostatos ir būdai 

(2.3.1), individualios mokinių pažangos matavimas pamokoje (3.1.1). 2. Aštuntos klasės baigimo 

rezultatų kokybės kaitos įvertinimas ir palyginimas rodo, kad pagrindinių mokomųjų dalykų 

kokybė  (lyginant su 2015 m.) pablogėjo (lietuvių k. – 27 proc., chemijos – 26 proc., istorijos – 

23 proc.) Mažiausias pablogėjimas pastebimas biologijoje (-1proc.), anglų k. (–8 proc.). Lyginant 

su viso miesto ir to pačio tipo mokyklų rodikliu aukštesnė matematikos ir biologijos aštuntų 

klasių baigimo rezultatų kokybė. Tobulindami ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą toliau 

kryptingai tęstinumo principu mokykla orientuosis į pasiekimų kokybę (ypač tobulintina lietuvių 

k., istorijos, chemijos dalykų rezultatų kokybė), plėtosime mokytojų bendrąsias ir profesines 

kompetencijas, vesime integruotas pamokas, orientuodamiesi į kokybę. Išlieka svarbi ir 

tobulintina sritis – pamokos diferencijavimas ir individualizavimas, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi stilius, būdus, sudarysime geresnes sąlygas savęs pažinimui, savirealizacijos ir 

asmeninio tobulėjimui. 
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      Ir toliau svarbiausią dėmesį skirsime Individualios mokinių pažangos matavimui pamokoje 

bei vertinimo informacijos pateikimui ugdymo procese, taip pat diferencijavimui ir 

individualizavimui, efektyviai taikant pamokoje IKT (dalykines kompiuterines programas, EMA 

pratybas ir kt.), įvairius metodus bei būdus, sudarančias geresnes sąlygas mokymo(si) kokybei. 

Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos lėšos:  

1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (Mokinio krepšelis – apie 1700 Eur.): 

- pagal ugdymo planą mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti (pasirenkamosioms, 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti, mokiniams konsultuoti); 

- mokytojų kvalifikacijos kėlimui, bendrosioms ir profesinėms kompetencijoms tobulinti; 

2. 2 proc. GPM lengvatos lėšos (apie 1100 Eur.): 

- individualios mokinių pažangos knygelėms spausdinti; 

- kompiuterinėms programoms ir pratyboms; 

- tyrimams organizuoti, jų rezultatams apibendrinti. 

3. Dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, šių projektų lėšos. 

 

 Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2016-2018 metams pirmo 1 tikslo ,,Ugdyti mokinių 

kompetencijas, padedančias atskleisti individualius gebėjimus, didinančius savarankišką asmens 

patirtį profesinės karjeros planavimui bei mokymuisi visą gyvenimą“ dalį, susijusią su socialinių 

įgūdžių prevencija ir švietimo gavėjų bei specialiojo ugdymo poreikių tenkinimu, 2017 m. 

sieksime 2 tikslo: Vykdyti mokinių socialinių įgūdžių ugdymo prevenciją, tobulinant 

nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo sistemą, siekiant kokybiško švietimo gavėjų bei 

specialiųjų gebėjimų turinčių mokinių ugdymo(si).   

 Šie metiniai tikslai pagrįsti mokyklos 2016 m. veiklos įsivertinimo analize, 2014 išorės 

vertinimo duomenimis, orientuotais į nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimą 

mokykloje. Dalyvavimo prevenciniuose projektuose tikslas – kurti saugią ir sveiką ugdymosi 

aplinką, sudarant prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai. Bus skatinamas 

mokinių sąmoningumas, kūrybiškumas, ugdomas atsakomybės už savo poelgius supratimas, 

nepakantumas, smurtui, prievartai, patyčioms, formuojamas teisingas požiūris į sveiką 

gyvenseną, plėtojamas draugiškas bendravimas ir bendradarbiavimas.  

Šiems tikslams įgyvendinti bus naudojamos lėšos: 

1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (Mokinio krepšelis – apie 2500 Eur.): 

- pagal ugdymo planą mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti: pasirenkamosioms, 

individualizuotoms ir pritaikytoms programoms, neformaliojo švietimo programoms 

įgyvendinti, mokiniams konsultuoti; 

- mokytojų kvalifikacijos bendrosioms ir profesinėms kompetencijoms tobulinti 
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- nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo bei prevencinėms programoms įgyvendinti. 

2. 2 proc. GPM lengvatos lėšos (apie 150 Eur.): 

- tyrimams, testams organizuoti. 

Įgyvendindami mokyklos strateginio plano 2016-2018 metams 3 strateginį tikslą ,,Toliau 

modernizuoti mokymąsi skatinančią aplinką, racionaliai ir tikslingai naudojant motyvuojančiam, 

kūrybiškumą skatinančiam, efektyviam ugdymo proceso organizavimui turimą finansavimą, 

pritraukiant išorės lėšas“, 2017 metais sieksime: 

3 tikslo – Toliau modernizuoti mokymą skatinančias aplinkas, mokyklos edukacines erdves, 

būtinas kokybiškam ugdymo proceso organizavimui, mokyklos estetizavimui, racionaliai ir 

tikslingai naudojant turimą finansavimą. 

 Šie metiniai tikslai pagrįsti mokyklos 2016 m. veiklos analize, išorės vertinimo ir 

įsivertinimo duomenimis, mokyklos veiklos tobulinimo planu.  Tobulintinas mokyklos veiklos 

aspektas – mokymo priemonių ir informacinių šaltinių naudojimas (5.2.2.) ir mokymo(si) erdvių 

modernizavimas. Pasitelkę materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, tinkamai 

aprūpindami ugdymo procesą, dalindamiesi gerąja patirtimi didinsime turimų ugdymo priemonių 

panaudojimo pamokose ir neformaliojo švietimo veikloje veiksmingumą.  Atsižvelgdami į 

mokytojų parengtus, metodinėse grupėse aprobuotus kiekvieno dalyko reikalingų priemonių 

sąrašus, plėtosime ugdymo aplinkų modernizavimą. 

Šiems tikslams įgyvendinti bus naudojamos: 

 1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (Mokinio krepšelis – apie 5000 eurų): 

- mokymo priemonėms – mokomųjų kabinetų tikslingam aprūpinimui reikalingomis 

mokymo priemonėmis, edukacinių erdvių turtinimui; 

- spaudiniams – mokymo procesui reikalingos literatūros įsigijimui; 

- kvalifikacijos tobulinimui – mokytojų informacinių technologijų naudojimo bei ugdymo 

(si) aplinkų kompetencijoms tobulinti. 

2. 2 proc. GPM lengvatos lėšos ir specialiosios lėšos  (apie 2000 Eur.): 

- grožinei literatūrai įsigyti (mokyklos bibliotekai) -350 Eur. ; 

- laikraščių, žurnalų užsakymui- 250 Eur.; 

- mokymo priemonėms – mokomųjų erdvių tikslingam aprūpinimui mokymo priemonėmis – 

1500 Eur.; 

- edukacinių erdvių kūrimui, ilgalaikio turto remontui - . 

      2017 metais planuojama tobulinti mokytojo darbą, siekiant aukštesnės pamokos kokybės, 

orientuotos į šiuolaikinę mokymo paradigmą, siekiant individualios mokinių pažangos, 

įtraukiant tėvų bendruomenę į sėkmingą mokinių mokymą ir mokymąsi. 2017 m. tikslai pagrįsti 

praėjusių mokslo metų veiklos analize, išorinio vertinimo išvadomis, orientuotomis į pamokos 
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organizavimą ir mokymo(si) kokybę, taip pat į PUPP ir standartizuotų testų  bei metinių 

rezultatus.. 

 

IV SKYRIUS 

 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas  – Tobulinant pamokų kokybę, ugdyti mokinių kompetencijas, kryptingai 

siekiant asmeninės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Gerinant visų ugdymo programų 

kokybę, realizuoti efektyvesnes 

ugdymo turinio ir mokytojo 

veiklos planavimo metodikas. 

Planavime dalyvauja visi 

mokyklos bendruomenės nariai, 

planai dera tarpusavyje , 

atsižvelgiant į išorinio vertinimo, 

naujausias ŠMM rekomendacijas 

Parengti planai 25 proc. pagerins 

ugdymo turinio veiksmingumą 

siekiant mokinių individualios 

pažangos 

Parengti planai 51 proc. 

pagerins ugdymo turinio 

veiksmingumą siekiant 

mokinių individualios 

pažangos 

Tikslinis pamokų stebėjimas 
bei veiklos analizė, 
individualios mokinių 
pažangos matavimas ir 
įsivertinimas, metodai, formos 
ir būdai padės pasiekti 
geresnių mokymosi kokybės 
rezultatų 

Pagerinti ketvirtų, aštuntų klasių  

baigimo rezultatų kokybę  15 proc. 

 Pasiekti, kad kiekvienoje klasėse 2 

proc. padidėtų gerai ir labai gerai 

besimokančių mokinių skaičius 

Pagerinti visų klasių  

baigimo rezultatų kokybę  

20 proc. Pasiekti, kad 

kiekvienoje klasėje 3 proc. 

padidėtų gerai, labai gerai ir 

puikiai besimokančių 

mokinių skaičius 

Kryptingas individualios 

pažangos modelio įgyvendinimas 

pagerins bendrą ugdymo(si) 

kokybę   

Mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimas padidins 

mokomųjų dalykų pažangumo 

kokybės vidurkį n bent 1 proc.  

Mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimas padidins 

mokomųjų dalykų 

pažangumo kokybės 

vidurkį 2 proc. 

Kryptinga ir tikslinga metodinė 

veikla suteikia efektyvią pagalbą 

mokytojams, gerėja ugdymo 

kokybė, neformaliojo švietimo 

veiklos kokybė  

45 proc. mokytojų įsitrauks į 

metodinės veiklos organizavimą ir 

bendradarbiavimą, 20 proc. pagerės 

ugdymo proceso kokybė, mokyklos 

įvaizdis 

95 proc. mokytojų įsitrauks 

į metodinės veiklos 

organizavimą ir 

bendradarbiavimą, 45 proc. 

pagerės ugdymo proceso 

kokybė, mokyklos įvaizdis 

Tobulinti profesinio 

informavimo, konsultavimo, 

karjeros planavimo sistemą 

Išplėsti karjeros ugdymo programą 

parengiant 10 proc. įvairesnių 

programų, veiklas derinant su išorės 

partneriais, pasinaudojant jų 

mokomosiomis bazėmis 

Išplėsti karjeros ugdymo 

programą parengiant 43 

proc. įvairesnių programų, 

veiklas derinant su išorės 

partneriais, pasinaudojant 

jų mokomosiomis bazėmis 

Aktyvesnis tėvų įtraukimas į 

mokyklos veiklą padės stiprinti 

bendruomenę 

Dar 10 proc. padidės tėvų 

aktyvumas dalyvaujant paskaitose, 

seminaruose, bendruose 

renginiuose, kitose veiklose 

Dar 35 proc. padidės tėvų 

aktyvumas dalyvaujant 

paskaitose, seminaruose, 

bendruose renginiuose, 

kitose veiklose 
 

 

 



22 

 

Priemonės 

Eil 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

 Ugdymo turinio ir 

proceso  

planavimo dokumentų  

rengimas, analizė,  

tobulinimas  

Direktorės 

pavaduotojai, 

metodinės 

grupės 

ŠMM, 

UPC 

Per 

mokslo 

metus 

Darbuotojų 

kompetencija 

MK lėšos, 

Kitų rėmėjų 

lėšos 

(socialiniai 

partneriai) 

 

2. Tiriamosios veiklos  

organizavimas: 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui,  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai,  

Metodinė 

taryba 

 Per metus Darbuotojų 

kompetencija 

MK lėšos, 

Spec. lėšos, 

Kitų rėmėjų 

lėšos 

(socialiniai 

partneriai) 

 

 Apklausa dėl 

neformaliojo 

ugdymo programų 

efektyvumo ir 

poreikių  nustatymo 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui,  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai,  

Metodinė 

taryba 

NEC 

 

2017 m. I 

pusmetis 

2017 m. II 

pusmetis 

 

2017 m. 

balandžio 

mėn. 

Darbuotojų 

kompetencija 

ir darbo 

laikas 

 

 

 

 Atlikti ugdymo 

karjerai programos 

veiksmingumo 

analizę 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

UK darbo 

grupė 

UK 

konsultantai, 

Maironio 

gimnazijos 

specialistai 

2017 m.  

balandžio 

mėn. 

Darbuotojų 

kompetencija 

MK lėšos (95 

Eur.) 

 

 Tyrimas ,,Mokinių 

ugdymo(si) ir 

individualios 

pažangos kokybė 

laikinose grupėse 

lietuvių kalbos, 

matematikos, 

istorijos pamokose“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba 

 2017 m . 

sausio ir 

gegužės  

mėn. 

Darbuotojų 

kompetencija 

Dalykų 

mokytojų 

kompetencija 

MK lėšos 

 

 Atlikti mokymosi 

rezultatų atitikties 

analizę 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba 

 2017 m.  

I pusmetis 

2017 m.  

II pusmetis 

Darbuotojų 

kompetencija 

MK lėšos 

 

 Mokytojų pamokų ir 
neformalaus 
švietimo užsiėmimų 
stebėjimas bei  
veiklos analizė: 
asmeninės pažangos 
matavimas, 
įsivertinimas, 
metodai, formos ir 
būdai 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

 Per 

mokslo 

metus 

Darbuotojų 

kompetencija 

dalykų 

mokytojų 

kompetencija 

MK lėšos 

 

 Individualūs 
pokalbiai su 

Direktorė, Tėvai 2017 m. Dalykų 

mokytojų 
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mokytojais 
aiškinantis mokinių 
rezultatų kokybės 
kaitos įvertinimą  
lyginant su miesto ir 
to pačio tipo 
mokyklų rezultatais  

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 Pagal 

poreikį 

visus 

metus  

kompetencija 

MK lėšos 

 ,,Standartizuotų 
mokinių pasiekimų 
vertinimo ir 
įsivertinimo“ ir 
pagrindinio ugdymo 
pasiekimų rezultatų 
analizė  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 2017 m. 

gegužės ir 

rugpjūčio 

mėn.. 

Darbuotojų 

kompetencija 

dalykų 

mokytojų 

kompetencija 

MK lėšos 

 

 Metodinė veikla  

tobulinant mokytojų  

dalykines ir  

bendrąsias 

kompetencijas 
 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba,  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Miesto 

metodiniai 

būreliai 

Per 

mokslo 

metus 

Darbuotojų 

kompetencija 
 

 Metodinių savaičių 

organizavimas 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba 

Miesto 

metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

Per 

mokslo 

metus, 

pagal 

atskirą 

tvarkaraštį 

Mokytojų 

kompetencija 

Spec. lėšos 

(po 15 Eur. 

kiekvienai 

metodinei 

grupei) 

 

 Metodinis  

renginys ,,Kolega- 

kolegai“ 

Metodinė 

taryba 

KPKC 2017 m. 

balandžio 

mėn. 

Mokytojų 

kompetencija 
 

 Mokytojų ir mokyklos 

vadovų metodinis 

pasitarimas ,,Mokinių 

individualios 

pažangos pasiekimų 

gerinimas“ 

Mokyklos 

administracija,  

Metodinė 

taryba 

 2017 m. 

balandžio  

mėn. 

Darbuotojų 

kompetencija 

Kitų rėmėjų 

lėšos  

 

 Seminaras ,,IQES 

Online  instrumentų 

panaudojimas 

ugdymosi kokybei 

gerinti“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba 

Leidyklos 

,,Šviesa“ 

mokymo 

centras 

2017 m.  

birželio 

mėn. 

Specialistų 

kompetencija 

MK lėšos 

(apie 210 

Eur.) 

 

 Konferencija ,,Teorija 

ir praktika – visada 

kartu“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba 

KPKC, 

BMT 

mokyklų 

mokytojai 

2017 m. 

lapkričio 

mėn. 

Specialistų 

kompetencija  

MK lėšos, 

Spec. lėšos 

(apie 250 

Eur.) 

kitų rėmėjų 

lėšos 

(socialiniai 

partneriai) 

 

 Dalykinių olimpiadų, 

konkursų 

organizavimas 

mokyklos gabiems 

mokiniams 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba 

Miesto 

metodiniai 

būreliai  

2017 m.  

per metus 

Mokytojų 

kompetencija 

MK lėšos, 

kitų rėmėjų 

lėšos  
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 Renginių, skatinančių 

mokinių saviraišką, 

kūrybiškumą ir 

asmeninę patirtį, 

organizavimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

taryba 

 2017 m.  

per metus 

Mokytojų 

kompetencija 

MK lėšos, 

kitų rėmėjų 

lėšos  

 

 Tėvų 

bendradarbiavimas 

ir švietimas: 

 

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui,  

klasių vadovai 

Tėvų 

forumas 

Per 

mokslo 

metus 

 

  

 Mokinių, mokytojų 

ir tėvų diskusija 

,,Mokinių 

individualios  

pažangos svarba“ 

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

klasių vadovai  

 2017 m. 

Kovo mėn. 

Mokytojų 

kompetencija  

kitų rėmėjų 

lėšos  

 

 Atvirų durų dienos 

mokykloje 

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

klasių vadovai 

 2017 m.  

vasario, 

kovo ir  

lapkričio 

mėn. 

Darbuotojų 

kompetencija 

Mokytojų 

kompetencija 

Klasių 

auklėtojų 

kompetencija 

 

 Šeimos mėnuo 

 (renginiai, parodos, 

koncertai, akcijos)  

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

klasių 

vadovai, 

neformaliojo 

ugdymo 

mokytojai 

  2017 m. 

gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

kompetencija 

 

 Nemokamos 

paskaitos tėvams 

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

klasių vadovai 

Tėvų 

forumas 

KSU 

dėstytojai 

 

2017 m. 

vasario, 

balandžio, 

spalio 

mėn.  

2 proc. GPM 

lėšos (apie 

300 Eur.) 

Specialistų 

kompetencija  

 

 Ugdymas karjerai: 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

UK darbo 

grupė 

Maironio 

gimnazija 

Per 

mokslo 

metus 

  

 Karjeros dienų 

organizavimas 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

UK darbo 

grupė 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

 

2017 m. 

sausio - 

vasario 

mėn. 

 

Specialistų 

kompetencija 

Dalykų 

mokytojų ir 

klasės 

auklėtojų 

kompetencija 

MK lėšos 

 

 Mokinių tėvų 

įtraukimas į 

profesinį 

konsultavimą ir 

informavimą. 

Paskaitos 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

klasių vadovai 

Mokinių 

tėvai 

2017 m.  

I pusmetis 

Mokinių tėvų 

kompetencija 

kitų rėmėjų 

lėšos 

(socialiniai 

partneriai) 
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mokiniams ,,Mano 

profesija“ 

 Susitikimai su 

sėkmingai karjerą 

darančiais mokiniais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

UK darbo 

grupė 

Mokyklą 

baigę 

mokiniai – 

aukštųjų 

mokyklų, 

kolegijų, 

profesinių 

mokyklų 

studentai 

2017 m.  

I pusmetis 

Mokytojų 

kompetencija 

kitų rėmėjų 

lėšos 

(socialinai 

partneriai) 

 

 UK programos 

modulio ,,Karjeros 

galimybių 

tyrinėjimas“ į 

dalyko pamokas, 

klasių vadovų veiklą 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

UK darbo 

grupė, 

klasių 

vadovai, 

dalyko 

mokytojai 

 

 2017 m. II 

pusmetis 

Mokytojų 

kompetencija 

rėmėjų lėšos  

 

 Praktiniai 

užsiėmimai 

mokiniams ,,Savęs 

pažinimas“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

UK darbo 

grupė, 

klasių vadovai 

 2017 m. II 

pusmetis 

Mokytojų 

kompetencija 

rėmėjų lėšos  

 

 Paskaitos tėvams 

,,Ar pažįstu savo 

vaiką“, kaip padėti 

išvengti paauglystės 

problemų 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

UK darbo 

grupė, 

klasių vadovai 

 2017  II 

pusmetis 

Mokytojų 

kompetencija 

rėmėjų lėšos  

 

 

 

2 tikslas – Tęstinumo principu vykdyti mokinių socialinių įgūdžių prevencijos, 

nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo sistemos įgyvendinimą mokykloje 

  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Toliau bus tobulinama vaiko 

gerovę apimanti socialinė, 

psichologinė ugdymosi sistema, 

pagerės patyčių prevencija 

 

 

Efektyvesnis bus mokytojų, 

pedagogų ir tėvų  

bendradarbiavimas, atliekama 

išsamesnė švietimo gavėjų 

poreikių analizė. Glaudesnis bus 

švietimo gavėjų ir specialiųjų 

poreikių mokinių tėvų ir 

mokyklos bendradarbiavimas 

siekiant kokybiškesnio ugdymosi 

 

Dar 10 proc. sumažės mokinių, 

kurių interesai netenkinami, 

sumažės patyčių, saugesni bus 

specialiųjų poreikių mokiniai, 

geriau bus tenkinami gabių ir  itin 

gabių mokinių poreikiai 

Pagerės 15 proc. švietimo gavėjų  ir 

specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymasis, įsisavinant programas   

 

 

 

 

 

 

 

Sumažės 25 proc. mokinių, 

kurių interesai netenkinami 

arba tenkinami 

nepakankamai, saugesnė 

bus bendruomenė, bus 

daugiau tolerancijos 

27 proc. švietimo gavėjų, 

ištaisę kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus, 

gebės motyvuotai kelti savo 

pažangumo lygį ugdymosi 

procese,  aktyviau, 

informatyviau dalyvaujant 

pamokose ir popamokinėje 

veikloje 
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Pritaikius specialiojo ugdymo 

gavėjams jų gebėjimų lygį 

atitinkančias mokymo priemones, 

pagerės specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymas 

 

Pagerės 36 proc. specialiojo 

ugdymo gavėjų ugdymosi 

pasiekimai; 

Į specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymą bus įtraukiami dar 25 proc. 

tėvų  

 

Pagerės 55 proc. mokinių, 

kuriems bus suteikta 

savalaikė mokyklos 

specialistų pagalba, 

ugdymo(si) pasiekimai 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

kokybinė analizė 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

Tėvų 

komitetas  

Vaikų teisių 

apsaugos 

tarnyba, 

Dainavos 

seniūnija, 

Dainavos 

policijos 

komisariato 

,,Saulėtekio“ 

nuovada, PPT 

2017 m. 

Visus 

metus 

pagal 

programą 

Administracijos, 

mokytojų, 

socialinės 

pedagogės, kitų 

specialistų 

kompetencijos 

ir darbo laikas  

  

2. Socialinė 

edukacinė  veikla:  

- išvykos į 

muziejus, kino 

teatrus; 

bendradarbiavimas 

su jaunimo centru; 

- susitikimai su 

psichologais, 

teisininkais, 

policijos 

darbuotojais, 

medikais; 

-vaikų vasaros 

poilsio 

organizavimas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

Mokyklos ir 

Mokinių 

tarybos 

Dainavos 

seniūnija, 

Kauno Dainavos 

Saulėtekio 

policijos 

nuovada, 

Dainavos 

jaunimo centras,  

vaikų globos 

namai ,,Pastogė“ 

 

 

 

Kauno švietimo 

skyrius 

2017 m. 

Visus 

metus 

pagal 

planą 

Administracijos, 

mokytojų,  kitų 

specialistų 

kompetencijos, 

darbo laikas, 

MK lėšos 

(5proc.),  skirtos 

specialiojo 

ugdymo 

vaikams, 

mokinių 

pažintinei 

veiklai; rėmėjų, 

socialinių 

partnerių lėšos  

 

3. Prevencinė veikla, 

Tėvų užsiėmimai: 

 

,,Laimingi tėvai – 

laimingi vaikai“; 

 

Psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencijos 

užsiėmimai 5-8 

klasių mokiniams; 

 

Kūrybinio ir 

analitinio mąstymo 

ugdymo 

užsiėmimai 

 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

Mokyklos ir 

Mokinių 

tarybos 

 

 

 

Ugdymo 

karjerai 

specialistai, 

klasių 

auklėtojai 

 

Kauno Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

 

 

Kauno apskrities 

priklausomybės 

ligų centras 

 

 

 

 

Mokyklos 

partnerės: 

profesinės 

mokyklos, 

kolegijos 

 

2017 m. 

pagal 

atskirus 

planus 

Administracijos, 

mokytojų, kitų 

specialistų 

kompetencijos; 

MK lėšos, 

skirtos ugdymui 

karjerai, 

mokinių 

pažintinei 

edukacinei 

veiklai; rėmėjų, 

socialinių 

partnerių lėšos   
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Pamokos – 

psichologiniai 

žaidimai ,,Saugus 

kelias namo „ 1-4 

klasės 

 

Pamokos – 

pokalbiai 

,,Pokalbiai 

rimtomis 

temomis“, 8 klasės 

 

Programos: 

- socialinės 

pedagoginės 

pagalbos teikimo 

programa; 

- lankomumo 

prevencijos 

programa; 

- saugios ir sveikos 

gyvensenos 

ugdymo programa: 

- Sveikos 

gyvensenos 

prevencijai skirti 

mokymai 1-8 

klasėse 

Žmogaus 

saugos 

mokytojai 

 

 

 

Specialistai, 

klasių 

auklėtojai  

 

Kauno Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

 

 

 

4. Tęstinių projektų ir 

Nuoseklaus 

socialinio ir 

emocinio ugdymo 

plėtojimo 

programos 

įgyvendinimas 

kuriant saugią 

mokyklą: 

 ,,Zipio draugai“; 

,,Obuolio draugai“; 

,,Įveikime kartu“; 

LIONS QUEST 

,,Paauglystės 

kryžkelės“ 

gyvenimo įgūdžių 

programos 

įgyvendinimas 

 

Socialinės 

iniciatyvos   

projektas 

,,Sveikatiada“; 

 

AISEC tarptautinė 

stažuočių programa 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 Bibliotekos 

vedėja  

Tėvai, klasių 

auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ LIONS 

QUEST 

LIETUVA 

Mokyklos 

partnerės, 

dalyvaujančios 

projekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinė 

studentų 

organizacija 

2017 m. 

pagal 

atskirus 

planus 

Administracijos, 

mokytojų, 

klasių auklėtojų,  

kitų specialistų 

kompetencijos, 

MK lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

Europos 

socialinio fondo 

ir Lietuvos 

valstybės 

finansuojamo 

projekto lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

Specialios lėšos 

 

 

 

2 proc. GPM 

lėšos (280 Eur.) 
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5. Patyčių prevencijai 

skirtas projektas – 

savaitė be patyčių 

 

 

 

 

 

Renginys ,,Gegužė 

– mėnuo be smurto 

prieš vaikus“ 

 

Paskaitos, 

konsultacijos 

mokiniams sveikos 

gyvensenos 

klausimais 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

Socialinė 

pedagogė 

Bendruomenės 

pareigūnai 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenės 

pareigūnai 

 

 

Visuomenės 

sveikatos centras 

 

Dainavos 

poliklinika 

2017 m. 

kovas – 

balandis 

 

 

 

 

 

2017 m. 

gegužė 

 

 

2017 m.  

Kovo, 

lapkričio 

mėn. pagal 

atskirą 

planą 

Administracijos, 

mokytojų ir kitų 

specialistų 

kompetencija ir 

darbo laikas; 

Specialiosios 

(nuomos) lėšos; 

rėmėjų lėšos 

  Specialiosios 

(nuomos) lėšos; 

rėmėjų lėšos 

(apie 30 Eur.) 

Darbuotojų 

kompetencija ir 

darbo laikas;  

  Specialiosios 

(nuomos) lėšos 

(apie 50 Eur.) 

   

 

 

 

3 tikslas – Tęstinumo principu modernizuoti mokymą skatinančias aplinkas, 

edukacines erdves, būtinas kokybiškam ugdymo proceso organizavimui, racionaliai 

ir tikslingai naudojant turimą finansavimą 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Šiuolaikiškai įrengtas 

informacinis centras (biblioteka – 

skaitykla) ir informatikos 

kabinetai 

 

 

Kokybiškai sutvarkytas sporto 

kompleksas (sporto salė, mažoji 

salė, sporto aikštynas) 

 

 

Mokomųjų kabinetų ir klasių 

kokybiškas sutvarkymas 

(žaliuzės, išdažytos sienos, 

kompiuterizuotos  mokytojų 

darbo vietos) 

 

Robotikos kabineto įrengimas ir 

aprūpinimas robotais 

 

 

Mokyklos aplinkos saugus ir  

estetinis sutvarkymas 

 

  

Atnaujinta skaitykla su dviem 

kompiuteriais ir internetine prieiga 

 

 

 

 

Renovuotas sporto aikštynas 

(futbolo, krepšinio aikštelės, 

bėgimo takai ir kt.) 

 

 

75 proc. mokomųjų kabinetų ir 

klasių bus kokybiškai išdažytos, 

mokytojų darbo vietos 

kompiuterizuotos su internetine 

prieiga 

 

Robotikos centras įkuriamas 

informatikos kabinete su 10 

robotų 

 

Vidinio kiemelio sutvarkymas 

(įrengti takai, suoleliai mokinių 

poilsiui, skulptūros) 

Moderni skaitykla kartu su 

atnaujinta biblioteka – 

modernus informacinis 

centras, nauja mokymo(si) 

erdvė mokiniams 

 

Renovuotas aikštynas Kartu 

su sporto sale ir mažąja sale 

sudarys šiuolaikišką sporto 

kompleksą 

 

100 proc. modernizuoti 

mokomieji kabinetai ir klasė 

9išdažytos patalpos, žaliuzės, 

kompiuterizuotos mokytojų 

darbo vietos) 

 

Įkuriamas atskiras robotikos 

kabinetas su 15 robotų  

 

 

Viso mokyklos aplinkos 

sutvarkymas: vidinis 

kiemelis su įrengtais takais, 

suoleliais, skulptūrų parkeliu; 

mokyklos gėlynai, aptverta 

mokyklos teritorija 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Modernizuoti 

skaityklą 

pakeičiant senąją 

sieną šiuolaikiška 

derinant su 

mokyklos 

muziejumi 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

bibliotekos 

darbuotojos 

 Iki 2017 

m. rugsėjo 

spalio 

mėn. 

Specialiosios  

(nuomos) 

lėšos, apie 

2000 Eur.)  

 

2.  Šiluminio punkto 

valdymo 

modernizavimas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 Iki 2017 

m.  

Savivaldybės 

lėšos, 5500 

Eur. 

 

3. Sporto aikštyno 

renovacija  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 2017 m. 

sausio -

spalio 

mėn. 

Savivaldybės 

lėšos,  

300 000 Eur.  

 

4. Vaizdo stebėjimo  

sistemos  

modernizavimas 

(senųjų vaizdo 

kamerų pakeitimas 

šiuolaikiškesnėmis) 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 2017 m.  2 proc. GPM 

lėšos (4500 

Eur.) 

 

5. Trijų pradinių 

klasių (būsimųjų 

pirmų) išdažymas, 

kompiuterizavimas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 2017 m. 

iki 

rugpjūčio 

30 d. 

Jungtinės 

lėšos: MK ir 

Specialiosios 

(nuomos)  

lėšos, 4500 

Eur.; 

   

 

6. Robotikos kabineto 

įrengimas  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui ir  

ūkio 

reikalams 

 

Rėmėjai: 

UAB ,, 

,,Aurika“, 

,,Ave Vita“, 

ICS projektus 

group“ ir kt. 

2017 m. 

iki kovo 

mėn. 

Tikslinės 

rėmėjų lėšos, 

apie 1200 

Eur 

 

7. Klasių – kabinetų 

dažymas (6-7 

patalpos) 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui ir  

ūkio 

reikalams 

 2017 m. 

iki rugsėjo 

mėn. 

Specialios 

(nuomos) 

lėšos, 1000 

Eur.  

 

8. II ir III aukštų 

pradinių klasių 

korpusų fojė įrengti 

lavinamųjų 

žaidimų zonas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui ir  

ūkio 

reikalams 

Rėmėjai – 

tėvai ( savo 

idėjomis) 

2017 m. 

kovo – 

birželio 

mėn. 

2 proc. GPM 

lėšos (1500 

Eur.) 
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V SKYRIUS 

 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

       Veiklos plano įgyvendinime dalyvauja visa mokyklos bendruomenė, mokyklos savivaldos 

institucijos (Mokytojų taryba, Mokyklos taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba), darbo grupės 

ir komisijos, administracija. Už plano įgyvendinimo priežiūrą tiesiogiai atsakingas direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ūkio reikalams pagal deleguotas funkcijas, ugdymo metu 

suformuotos darbo grupės, mokytojai, kiti specialistai, įgiję tiesioginę atsakomybę. 

 Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Mokyklos 

direktorius  

Savivaldybei 

(savininkui) 

 

Mokyklos tarybai 

 

 

Mokytojų tarybai  

Pranešimas raštu 

 

 

Žodinis ir vaizdinis 

pranešimas 

 

Žodinis ir vaizdinis 

pranešimas   

Iki 2017 m. 

balandžio 1d.  

 

2017 m. birželio ir 

gruodžio mėnesiais 

 
2017 m. rugpjūčio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktorei  

 

Mokyklos tarybai  

,,Dėl ugdymo proceso 

organizavimo“ 

 

Mokytojų tarybai  

,,Dėl metų veiklos 

tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo pagal 

kuruojamas sritis“ 

 

Direktorei už veiklas 

pagal kuruojamas 

sritis 

Savianalizė 

 

Žodinis pranešimas 

 

 

 

Vaizdinis pranešimas  

 

 

 

 

 

Informacija žodžiu  

2017 m. gruodžio 

mėn. 

 

2017 m. birželio 

mėn. 

 

 
2017 m. gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

Kiekvieną mėnesį 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

Mokyklos tarybai,  

,,Dėl numatomų 

darbų ir aprūpinimo 

priemonėmis“  

 

Mokytojų tarybai  

,,Dėl mokyklos 

paruošimo naujiems 

mokslo metams“ 

Direktorei 

Žodinis pranešimas 

 

 

 

 

Žodinis pranešimas 

 

 

 

Žodinis pranešimas 

2017 m. sausio – 

gegužės mėnesiais 

 

 

 
2017 m. rugpjūčio 

mėn. 

 

 

Kas ketvirtį 

Specialistai: 

 

Socialinė pedagogė  

 

Logopedė 

 

Direktorei,  

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkei 

 

Direktorei,  

Savianalizė, 

ataskaitos apie 

prevencinių 

programų vykdymą 

Savianalizė 

 

2017 m. birželio – 

gruodžio mėnesiais 

 

 

2017 m. birželio-

gruodžio mėnesiais 
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Specialioji 

pedagogė 

 

 

 

Psichologė 

 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkei 

 

Direktorei,  

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkei 

 

Direktorei,  

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkei 

 

 

Savianalizė 

 

 

 

Savianalizė 

 

 

 

2017 m. birželio-

gruodžio mėnesiais 

 

 

2017 m. birželio-

gruodžio mėnesiais 

 

Metodinės tarybos ir 

grupių pirmininkai 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

Mokytojų tarybai  

Informacija pagal 

susitartą ir suderintą 

informacijos 

pateikimo formą 

 

Vaizdinis pranešimas  

2017 m. birželio  – 

gruodžio mėnesiais 

 

 
2017 m. rugpjūčio 

mėn. 

Įsivertinimo grupė Mokytojui tarybai Ataskaitos raštu: 
platusis įsivertinimas; 

giluminis įsivertinimas 

  

2017 m. lapkričio 

mėn. 

2017 m. gegužės,  

rugpjūčio  mėn. 

Neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 

Direktorei, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

Renginiai, vaizdinės 

priemonės 

2017 m. gegužės ir 

gruodžio mėn. 

Klasių vadovai Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

Informacija raštu 

pateikiama klasių 

veiklos programose 

2017 m. birželio 

mėn. 

Vyr. buhalteris Direktorei, Mokyklos 

tarybai 

Ataskaitos apie lėšų 

panaudojimą 

2017 m. balandžio, 

liepos, spalio ir 

gruodžio mėn. 

Bibliotekos vedėjas Direktorei, 

administracijos 

posėdžiuose 

Ataskaita raštu ir 

žodžiu 

2017 m. sausio, 

birželio mėn. 

Kiekvienas 

mokytojas 

Direktorei, direktorės 

pavaduotojoms pagal 

kuruojamas sritis, 

metodinėse grupėse 

Savianalizės raštu ir 

žodžiu (pagal formą) 

 

Ataskaitos raštu 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

2017 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

 

       Plano įgyvendinimo tarpinių ir galutinių rezultatų, tikslų įgyvendinimo analizė, pasiekimų ir 

trūkumų išryškinimas, pokyčių nustatymas, galimybių, prioritetų nustatymas atliekamas  

Mokytojų tarybos posėdžiuose, Mokyklos tarybos posėdžiuose, Metodinės tarybos, metodinių 

grupių posėdžiuose per  mokslo metus, 2017 m. gruodžio mėnesį užbaigiant metus, taip pat 

vykdant veiklos kokybės įsivertinimą. 

Direktorė                    Irena Švėgždienė 

 

PRITARTA 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

 pagrindinės mokyklos 

tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. 

posėdžio protokolu Nr.2 


