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KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA 

 

2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 
I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija (toliau progimnazija) – savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokykla, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ugdymo programą, teikianti 

kokybiškas ugdymo paslaugas Kauno miesto Centro seniūnijos ir kitų seniūnijų gyventojams. 

Progimnazijoje planuojamos ir vykdomos veiklos atliepia: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, 

Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (LR Seimo 2012 m. 

05 15 d. nutarimas Nr. XI-2015), Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos (LR Seimo 2013 

m. gruodžio 23 d. nutarimas XII-745), Geros mokyklos koncepcijos (LR ŠMM 2015 m. 12 21 d. 

ministro įsakymas Nr. V-1308),  Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų 

(Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 04 02 d. sprendimas T-127) ir Kauno miesto 

savivaldybės 2018-2020 metų strateginės veiklos plano (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 

m. 02 06 d. sprendimas T-4)  nuostatas. 

Visa progimnazijos veikla grindžiama kokybės vertinimo ir įsivertinimo kultūra, bendrojo 

lavinimo procesai orientuoti į nuolatinio kūrybiškumo, atvirumo, pilietiškumo bei lyderystės 

ugdymą, greitai kintančios, modernėjančios edukacinės aplinkos užtikrina kiekvieno bendruomenės 

nario asmenybės augimą, galimybę nuolat mokytis, tobulinti savo žinias, gebėjimus, ir taip prisidėti 

prie sumanios visuomenės kūrimo – „Lietuva 2030“ kūrimo. Mokyklos aktyvus bendradarbiavimas 

su socialiniai partneriai, pirmiausia Kauno technologijos universitetu, Vilniaus universiteto Kauno 

fakultetu, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija, telkia bendruomenę esminių kompetencijų 

ugdymuisi, stiprina mokymosi motyvaciją, įtakoja sėkmingą įstaigos strateginių bei metinių tikslų 
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įgyvendinimą, ugdo sumanios ir pilietiškos visuomenės narius bei atitinka Kauno miesto plėtros 

viziją (iki 2022 metų) – Kaunas – tvarus ir pilietiškas miestas, pažangaus verslo ir inovacijų lyderis, 

modernios ir įtraukiančios kultūros centras, besimokančių ir laimingų žmonių namai. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 

 

Analizuojant progimnazijos veiklos rezultatus per 2016-2018 metus galima išskirti 

reikšmingiausius šiuos: mokinių mokymosi rezultatų (mokinių rezultato kokybės) gerėjimą, aktyvių 

socialinių partnerių įraukimą į mokyklos vykdomas veiklas ir motyvuojančių, įtraukiančių 

edukacinių erdvių kūrimą bei atnaujinimą. 

Progimnazijos mokinių mokymosi rezultatai (mokinių rezultato kokybė) per minėtą laikotarpį 

pagerėjo atitinkamai nuo 64,6 proc. (2016 m.) ir 67 proc. (2017 m.) iki 68,5 proc. (2018 m.). 

Didžiausias pokytis stebimas per 2016 metus (palyginus su ankstesniais metais), kai sustiprėjusi 

mokinių mokymosi motyvacija, aktyvesnis mokinių tėvų įsitraukimas į ugdymo(si) procesą 

(įsitraukusių mokinių tėvų skaičius nuo 2014 metų padidėjo 14 proc., t.y. nuo 80 proc. iki 94 proc.), 

lėmė gerėjančius besimokančiųjų rezultatus. Didelę įtaką mokymosi rezultatams turi kryptingai 

veikianti pagalbos mokiniui sistema. Progimnazijos mokytojai „Mokinių kompetencijų ugdymo 

centre“ (toliau – kompetencijų centras), taikydami integruotą mokymąsi, teikdami diferencijuotą, 

individualią pagalbą gabiems bei silpniau besimokantiems 5-8 klasių mokiniams, organizuoja 

trumpalaikes ir ilgalaikes dalykų konsultacijas. Pradinių klasių mokiniams, atsižvelgiant į jų 

sunkumus, mokančio mokytojo bei tėvų pageidavimą, teikia individualizuotą mokymosi pagalbą, 

sudaro galimybę kompetencijų centre atlikti namų darbų užduotis, lankyti neformaliojo švietimo 

būrelius. Gerėjančius mokinių mokymosi pasiekimus patvirtina ir kasmet vykdomas Nacionalinis 

mokinių pasiekimų patikrinimas (diagnostiniai ir standartizuoti testai) – toliau NMPP. Palyginus 

2016 m., 2017 m. ir 2018 m. 4, 6 ir 8 klasių mokinių NMPP rezultatus, aukštesnį mokymosi 

pasiekimų lygį pasiekusių besimokančiųjų skaičius padidėjo: 4 klasės mokinių lietuvių kalbos 

(skaitymo) daugiau nei dukart (nuo 28 iki 43 mokinių) , 6 klasės matematikos – nuo 38 iki 56 

mokinių, 8 klasės matematikos – nuo 19 iki 56 mokinių, lietuvių kalbos (rašymo) – nuo 31 iki 44 

mokinių, gamtos mokslų – nuo 41 iki 96 mokinių, socialinių mokslų – nuo 67 iki 117 mokinių. 

Remiantis NMPP apibendrintų ataskaitų duomenimis, kurias parengia Nacionalinis egzaminų 

centras, mokykla kuria aukštą pridėtinę vertę, pasižymi aukštais mokinių pasiekimais bei mažu 

patyčių kiekiu. 

Per 2016-2018 metus sukurta efektyviai veikianti bendradarbiavimo tinkle sistema tarp 

progimnazijos bei Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos, Kauno technologijos universiteto, 

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto ir kitų socialinių partnerių, įgalina keistis informacija, 
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patirtimi, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, prisideda prie mokinių bendrųjų bei dalykinių 

kompetencijų palaikymo, leidžia plėtoti mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo galimybes. Vien tik 

2017 metais progimnazija, įgyvendindama bendrąsias ugdymo programas bei ugdymo karjerai 

programos nuostatas, kartu su Kauno technologijos universitetu organizavo 7 praktinius-pažintinius 

užsiėmimus vyresniųjų klasių mokiniams, kuriuose dalyvavo, įvairių dalykų teorines žinias 

praktikoje taikė daugiau nei 30 proc. visų 5-8 klasėse besimokančiųjų.  

Progimnazija, kurdama saugias, sveikas, edukacinę vertę turinčias mokymo(si) aplinkas, 

modernizavo paviršinio vandens surinkimo sistemą, įrengė dušus, įrengė vieną planšetinių 

kompiuterių klasę, diegia elektroninius mokymo(si) įrankius, taiko šiuolaikines debesų 

kompiuterijos paslaugas. Nuo 2016 metų mokykla dalyvauja LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

inicijuotame, Vilniaus dailės akademijos ir Švietimo aprūpinimo centro vykdomame, iš Europos 

Sąjungos investicinių fondų, LR valstybės ir Kauno miesto savivaldybės lėšų finansuojamame 

projekte „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pradinių mokyklų) modernizavimas: 

šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. 2016-2018 m. įgyvendinta tik dalis projekto, finansuoto 

Kauno miesto savivaldybės lėšomis, t.y. suremontuotas lauko sporto aikštynas, rekonstruota 

progimnazijos mažoji sporto salė. Visiškai įgyvendinus projektą bus atnaujinta biblioteka-skaitykla, 

mergaičių technologijų kabinetas, rekonstruotos III aukšto edukacinės erdves, įrengtos sporto ir 

poilsio zonos buvusios šaudyklos patalpose. 

 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Kauno miesto savivaldybė (toliau Savivaldybė) yra progimnazijos steigėja, kurios veiklos 

sėkmę, gautą lėšų kiekį ir finansinių prioritetų realizaciją įtakoja išoriniai veiksniai: politiniai-

teisiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai ir edukaciniai. 2016 metais progimnazijos 

valdymui, veiklai ir funkcijoms vykdyti buvo skirta: iš valstybės biudžeto lėšų 806600,00 eurų; iš 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų programos (biudžetas) 265419,11 eurų; iš Savivaldybės 

finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos) 20367,40 eurų; iš investicijų programos 

261100,00 eurų; iš Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialios dotacijos minimalios algos kėlimui 

3800,00 eurų. Savivaldybės sprendimu 2016 metais buvo finansuojamas projektas „Šiuolaikinės 

mokymo(si) aplinkos“, kurio metu progimnazijai buvo skirta 4000 eurų planšetiniams 

kompiuteriams, išmaniajai lentai įsigyti bei išlaikyti. Minimu laikotarpiu miesto savivaldybės 

investicijų programos biudžeto lėšomis atnaujintas lauko sporto aikštynas ir skirtas finansavimas 

mažosios sporto salės remonto darbams (projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir 

pradinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“) dalinis finansavimas. 
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Mokyklos tarybos sprendimu buvo nuspręsta atnaujinti informacinių technologijų klasės įrangą ir 

įsigyti naujų kompiuterių už 4991,85 eurų 2 proc. paramos lėšomis. 

Per  2017 metus progimnazijai buvo skirta: iš Valstybės biudžeto 871679,53 eurų; 

pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti 18300,00 eurų; darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 1189,56 eurų; iš Savivaldybės finansuojamų įstaigų programos 

(biudžetas) 198305,01 eurų; iš Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos) 

20618,27 eurų. 2017 metais gavus Kauno miesto savivaldybės tikslinį finansavimą mokymo(si) 

priemonėms įsigyti, atnaujintas ir papildytas įstaigoje turimų kompiuterių kiekis. Minėtu laikotarpiu 

mokykla įsigijo 60 planšetinių kompiuterių už 15238,20 eurų, 6 nešiojamus kompiuterius už 

2724,00 eurų.  

Mokyklai 2018 metais skirta: iš Valstybės biudžeto 904205,00 eurų; iš Savivaldybės 

finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžetas) 204526,00 eurų; iš Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programos (spec. lėšos) 18500,00 eurų; vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio 

organizavimas Kauno miesto savivaldybėje – 2695,00 eurų. Savivaldybės lėšomis atnaujinti įėjimo 

į mokyklą laiptai, sumontuotos laiptų grotelės ir porankiai, kitiems pastatų ir kiemo statinių 

priežiūros ir remonto darbams. Įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau ES) struktūrinių fondų ir 

Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, nupirkta 1-4 klasėms gamtos bei technikos mokslų 

priemonių už 3190,77 eurų. 2019 metais planuojama projektą tęsti, gamtos ir technikos mokslų 

priemonėmis aprūpinti 5-8 klases. Vykdomas projektas, kuris finansuojamas ES, Valstybės ir 

Savivaldybės lėšomis – „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pradinių mokyklų) 

modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“, kurio metu kuriamos bei atnaujinamos 

edukacinės aplinkos. 

 

 

IV SKYRIUS 

 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 

 Aukšta mokytojų kvalifikacija 

 Motyvuoti mokiniai 

 Saugi aplinka ir geras mikroklimatas 

 Patogi geografinė mokyklos vieta Kauno 

mieste 

 Taikomas „visos dienos“ mokyklos 

modelis 

Silpnybės 

 

 Silpna bendruomenės narių partnerystė ir 

lyderystė, siekiant pokyčių 

 Įrangos ir priemonių kiekis, 

šiuolaikiškumas 

 Mokymosi konstruktyvumas 

 Mokinių vertinimas ir įsivertinimas 

 Tikslingas mokymasis virtualioje 

aplinkoje 
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Galimybės 

 

 Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais 

 Į mokyklos gyvenimą įtraukti daugiau 

mokinių tėvelių 

 Dalyvauti tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose projektuose 

 Racionaliai naudojant lėšas atnaujinti 

edukacines aplinkas  

Grėsmės/pavojai 

 

 Mieste mažėjantis mokinių skaičius 

 Didėjantis specialių ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių skaičius 

 Nestabili valstybinė švietimo politika 

 Jaunų specialistų trūkumas 

 

 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija – saugi ir moderni, aktyvi ir vieninga, nuolat 

besimokanti ir ugdanti asmens kūrybiškumą bei atsakingumą, puoselėjanti tautinę tapatybę ir 

atvirumą pasauliui, kur kiekvienas narys jaučiasi laimingas. 

 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos išsilavinimą, 

skatinant vieningos bendruomenės narių kūrybiškumą, mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymą(si), pozityvų požiūrį į nuolatinį mokymąsi, atsakingumą, savosios tautinės tapatybės 

puoselėjimą bei atvirumą pasauliui. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

„Siek idealo, tik doro ir aukšto“.  

  V. Kudirka 

 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Įgyvendinus 2019 – 2021 metų progimnazijos veiklos strategiją, mokykla taps saugios, 

aktyvios, vieningos ir laimingos bendruomenės namais, kurioje vertinamas kiekvieno nario 

individualumas ir išskirtinumas, nenutrūkstantis noras mokyti ir mokytis, pažinti pasaulį, 

kūrybiškumo bei atsakingumo ugdymas(is). Pokyčiui įgyvendinti orientuojamasi į tris veiklos 
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tikslus: aukščiausios kvalifikacijos pedagoginį personalą, aukštus mokinių mokymosi pasiekimus ir 

racionalų finansinių išteklių panaudojimą mokymo(si) priemonių, edukacinių erdvių kūrimui. 

Veiklos strategijos įgyvendinimas grindžiamas progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis, NMPP ir mokinių mokymosi rezultatais, dokumentų analize, mokyklos bendruomenės 

susitarimu. 

Per trejų metų laikotarpį siekiama, kad progimnazijos 100 procentų pedagoginių darbuotojų, 

t.y. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų patobulintų bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

ugdydami šiuolaikinės kartos (Z ir Alfa) mokinius. Skatinant glaudesnį mokytojų 

bendradarbiavimą, lyderystės ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą, nuspręsta organizuoti ne tik 

ilgesnius nei 8 valandų mokymus, tačiau organizuoti bent vieną tarptautinį bei vieną, kartus su 

socialiniais partneriais, bendrą ilgalaikį projektą. Siekiant ugdymo kokybės, racionalaus lėšų 

panaudojimo, vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais, planuojama komplektuoti 

optimalaus dydžio klases (po 25 mokinius) bei užtikrinti stabilų mokytojų skaičių, kad vienam 

pedagogui tenkančių vaikų skaičius nebūtų didesnis nei 14 mokinių. 

Įstaiga užtikrindama visapusišką udymo(si) poreikių tenkinimą, veiksmingą pagalbos teikimą, 

sieks 3 procentus aukštesnių 1-4 klasių ir 5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų (9-10 metinių 

vertinimų turinčių mokinių kiekis) nuo visų besimokančiųjų skaičiaus. Praėjusių metų mokinių 

mokymosi pasiekimų analizė rodo, kad mokymosi rezultatai nežymiai gerėja, pavyzdžiui, 2017 – 

2018 mokslo metų mokinių besimokančių aukštesniuoju lygiu procentas buvo: 2 klasėse – 14 proc., 

4 klasėse – 21 proc., 6 klasėse – 12 proc., 8 klasėse – 14 proc. Taikant integruotą formalų, 

neformalų mokymą(si), teikiant diferencijuotą, individualizuotą mokymosi pagalbą gabiems bei 

silpniau besimokantiems mokiniams, užtikrinant kūrybiškumą, veiklumą, aktyvumą skatinančių 

mokymo(si) metodų ir (įsi)vertinimo dermę ir nuolat gerinant mokyklos klimato (nuo 0,5 iki 1 

proc.), savijautos rodiklius (nuo 0,2 iki 0,5 proc.), bus pasiekta aukštesnių mokinių mokymosi 

pasiekimų. 

Iki 2021 metų mokykla, racionaliai panaudodama finansinius išteklius planuoja įsigyti 

modernių mokymo(si) priemonių, atnaujinti, sukurti saugių, įvairioms ugdymo formoms tinkančių 

edukacinių erdvių. Šiam tikslui įgyvendinti planuojama įsigyti naujų arba atnaujinti turimas 

mokymo(si) priemones, kurios stiprintų kūrybišką, motyvuojantį mokymąsi, skatintų domėtis 

žmonijos pasiekimais ir laimėjimais. Edukacinių ir kitų fizinių erdvių higienos normų reikalavimų 

atitikimas užtikrins bendruomenės narių teises į sveiką aplinką,  įkvėps veikti, sustiprins galimybes 

siekti aukštesnių individualių pasiekimų. 



 

 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 

2018 m. 

Lėšų poreikis 

2019 m.  

2019-ųjų metų 

maksimalių 

asignavimų poreikis 

Projektas 2020 

metams 

Projektas 2021 

metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 
243702,00 233000,00 233000,00 245000,00 257000,00 

Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

     

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (biudžetas) 
204526,00 214000,00 214000,00 225000,00 236000,00 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (spec. lėšos) 
18500,00 19000,00 19000,00 20000,00 2100,00 

Investicijų programa (biudžetas) - - - - - 

Vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio 

organizavimas Kauno miesto 

savivaldybėje (02.01.02.014) 

2695,00     

Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir 

remontas (02.01.01.001) 
17981,00     

Programa (3) -     

Valstybės biudžeto lėšos  904205,00 949000,00 949000,00 996000,00 1045000,00 

Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 

-     

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 
904205,00 949000,00 949000,00 996000,00 1045000,00 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui 

-     
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Valstybinės švietimo strategijos 

įgyvendinimo programa 

-     

Investicijų programa (VIP lėšos) -     

Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) 

lėšos 
-     

Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 
-     

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

4088,00 4100,00 4100,00 4200,00 4300,00 

Parama       

IŠ VISO: 1151995,00 1186200,00 1186200,00 1245400,00 1306600,00 

Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 

     

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui 

-     
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 tikslas – Nuosekliai bei kryptingai, laikantis pasidalytos lyderystės sampratos, patobulinti visų (100 proc.) mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų bendrąsias ir dalykines kompetencijas ugdant šiandieninės kartos (Z ir Alfa) mokinius. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Skatinti glaudesnį 

mokytojų 

bendradarbiavimą, 

lyderystę ir gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaidą. 

1. Dalyvauti 

tarptautiniame 

Erasmus+ projekte. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės. 

Mokyklos 

bendruomenė dalyvaus 

bent 1 Erasmus+ 

projekte; 

iki 2020 06 15 

MK lėšos – 3000 

€. 

 

Dalyvavimas 

tarptautiniame 

projekte (vienetas) 

1 1 1 

2. Kartu su 

socialiniais 

partneriais vykdyti 

projektą „Bendrauju 

ir bendradarbiauju“. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės. 

Įgyvendintas projektas 

„Bendrauju ir 

bendradarbiauju“; 

iki 2019 12 31 

MK lėšos, 

2 proc. paramos 

lėšos – 500 €. 

Kartu su 

socialiniais 

partneriais 

įvykdytas projektas 

(vienetas). 

1 1 1 

3. Sukurti efektyviai 

veikiančią mokytojų 

savirefleksijos ir 

gerosios patirties 

sklaidos sistemą. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės. 

Sukurti mokytojų 

savirefleksijos ir 

gerosios patirties 

sklaidos sistemą; 

iki 2019 12 31. 

MK lėšos Sukurta mokytojų 

savirefleksijos ir 

gerosios patirties 

sklaidos sistema 

(vienetas). 

1 1 1 

2. Patobulinti visų 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

1. Organizuoti 8 – 12 

val. mokymus 

mokytojams ir 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės. 

100 proc. mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų atnaujins 

MK lėšos – 1500 

€. 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

100 100 100 
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turimas didaktines 

kompetencijas 

ugdant Z ir Alfa 

kartos mokinius. 

pagalbos mokiniui 

specialistams „Z ir 

Alfa kartos vaikai: 

kaip juos mokyti ir 

ugdyti?“. 

turimas ir įgys naujas 

didaktines 

kompetencijas; iki 

2020 06 28. 

didaktinių 

kompetencijų 

ugdymas 

(procentai). 

2. Gerosios patirties 

sklaida, organizuojant 

atviras pamokas 

„Tikslingas metodų 

taikymas ugdant Z ir 

Alfa kartos vaikus“. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

100 proc. mokytojų 

organizuos ir dalyvaus 

atvirose pamokose, 

pasidalins gerąja darbo 

patirtimi; 

 iki 2020 12 31 

Mokytojai 

organizuos ir 

dalyvaus atvirose 

pamokose 

(procentai). 

95 97 100 

3. Pagerinti visų 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio turinio 

kūrimo, skaitmeninio 

mokymo bei 

mokymosi 

kompetencijas. 

1. Vykdyti tęstinius 

mokymus 

pedagogams 

„Skaitmeninio 

mokymo ir 

mokymosi turinio 

kūrimas bei 

panaudojimas“. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės. 

80 proc. mokytojų kurs 

ir naudos skaitmenines 

mokymo(si) 

priemones;  

iki 2021 12 31 

MK lėšos - 

1500€. 

 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai kurs bei 

naudosis 

skaitmeninėmis 

mokymo ir 

mokymosi 

priemonėmis 

(procentai). 

70 80 80 

2. Pritaikyti virtualią 

mokymo(si) aplinką 

Moodle ir Office365 

progimnazijos 

mokytojų ir mokinių 

ugdymo(si) 

poreikiams. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

40 proc. mokytojų 

naudos virtualią 

mokymosi aplinką 

Moodle ir Office365;  

iki 2021 12 31 

MK lėšos – 500 €. Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

naudosis virtualia 

mokymo(si) aplinka 

Moodle 

20 30 40 
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4. Užtikrinti stabilų 

progimnazijos 

mokinių ir mokytojų 

skaičių. 

1. Komplektuoti 

klasių skaičių pagal 

teisės aktų 

reikalavimus ir 

mokyklos pajėgumus. 

Administracija Stabilus mokinių 

skaičius, kuris tenka 

vienam pedagogui;  

iki 2021 12 31 

MK lėšos Vienam pedagogui 

tenkantis vaikų 

skaičius (vienetas) 

14 14 14 

 

 

2 tikslas – pasiekti 3 proc. aukštesnių 1-4 (mokosi aukštesniuoju lygiu) ir 5-8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų (mokosi tik 9 ir 10), 

užtikrinant visapusišką ugdymo(si) poreikių tenkinimą ir veiksmingą pagalbos teikimą. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Taikant integruotą 

formalų ir neformalų 

mokymą(si), teikti 

diferencijuotą, 

individualizuotą 

pagalbą gabiems ir 

silpniau 

besimokantiems 

mokiniams. 

1. Paskatinti 50 proc. 

gabių ir silpniau 

besimokančių 

mokinių lankyti 

trumpalaikes dalykų 

konsultacijas 

„Mokinių 

kompetencijų 

ugdymo centre“. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai. 

Bent kartą per savaitę 

50 proc. gabių ir  

silpniau besimokančių 

mokinių gaus bent1 

trumpalaikę 

konsultaciją „Mokinių 

kompetencijų ugdymo 

centre“; iki 2020 12 31. 

MK lėšos Padidės gabių ir 

silpniau 

besimokančių 

mokinių, lankančių 

„Mokinių 

kompetencijų 

ugdymo centrą“, 

skaičius (procentai). 

20 35 50 

2. Plėsti neformaliojo 

švietimo būrelių, 

ugdančių 

aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus, 

Administracija, 

metodinė taryba, 

klasių ir būrelių 

vadovai. 

Aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus 

ugdančių neformaliojo 

švietimo būrelių 

skaičius padidės 50 

MK lėšos Padidės 

neformaliojo 

švietimo būrelių 

skaičius, ugdančių 

aukštesniuosius 

50 50 50 
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pasiūlą.  proc; 

 iki 2020 12 31 

mokinių mąstymo 

gebėjimus 

(procentai). 

3. Skatinti mokinių 

tėvus, globėjus labiau 

bendradarbiauti su 

įstaigos 

administracija, 

mokytojais, pagalbos 

mokiniui 

specialistais. 

Mokyklos taryba, 

administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai. 

Organizuojamuose  

administracijos, klasių 

vadovų ir mokytojų bei 

mokinių tėvų 

bendruose 

susitikimuose dalyvaus 

75 proc. visų mokinių 

tėvų; 

iki 2020 12 31 

MK lėšos Susitikimuose 

dalyvaujančių 

mokinių tėvų 

skaičius 

(procentais). 

40 60 75 

3. Organizuoti 

mokymus mokinių 

tėvams, globėjams 

apie mokymosi 

pagalbos teikimą Z ir 

Alfa kartos vaikams. 

Mokyklos taryba, 

administracija, 

metodinė taryba. 

Mokymuose dalyvaus 

50 proc. visų mokinių 

tėvų, globėjų;  

iki 2019 12 31 

2 proc. paramos 

lėšos – 500 €.  

Tėvų, globėjų, 

dalyvaujančių 

mokymuose, 

skaičius (procentai). 

50 50 50 

4. Užtikrinti optimalų 

mokinių skaičių 

klasėse teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Administracija Mokinių skaičiaus 

vidurkis klasės – 25 

mokiniai;  

iki 2020 12 31. 

 

MK lėšos Mokinių skaičiaus 

vidurkis klasėse 

(žmonių skaičius). 

25 25 25 

2.  Užtikrinti 

kūrybiško, aktyvaus 

mokymo(si) ir 

(įsi)vertinimo dermę. 

1. Pamokose, 

užsiėmimuose taikyti 

kūrybiškumą ir 

patirtinį mokymąsi 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai. 

Kūrybiškumą ir 

patirtinį mokymąsi 

skatinančius metodus 

taikys 100 proc. 

MK lėšos Mokytojų skaičius, 

taikančių 

kūrybiškumą ir 

patirtinė mokymą 

50 70 100 
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skatinančius metodus. mokytojų; 

iki 2021 12 31 

skatinančius 

metodus 

(procentas). 

2. Stiprinti mokinių 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai. 

Mokėjimo mokytis 

kompetenciją sustiprins 

100 proc. mokinių; 

iki 2021 12 31 

MK lėšos Mokėjimo mokytis 

įgijusių mokinių 

skaičius 

(procentas). 

100 100 100 

3. Kartu su 

socialiniais 

partneriais (KTU, 

VDU, Švietimo 

istorijos muziejus) 

parengti netradicinių 

pamokų netradicinėse 

erdvėse 1-4 ir 5-8 

klasėms veiklų 

paketą. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai. 

Kartu su socialiniais 

partneriais parengti po 

3 netradicinių pamokų 

netradicinėse erdvėse 

veiklų paketus 1-4 ir 5-

8 klasėms; 

iki 2021 12 31 

MK lėšos Netradicinių 

pamokų 

netradicinėse 

erdvėse veiklos 

paketas 1-4 ir 5-8 

klasėms (vienetai). 

1 2 3 

4. Organizuoti 8 – 12 

val. mokymus 

mokytojams apie 

mokinių asmeninės 

pažangos fiksavimą. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės. 

Mokymuose apie 

mokinių asmeninės 

pažangos fiksavimą 

dalyvaus 100 proc. 

mokytojų;  

iki 2020 12 31. 

MK lėšos – 1500 

€. 

Mokymuose 

dalyvavusių 

mokytojų skaičius 

(procentais). 

0 100 100 

5. Tikslingai taikyti 

mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo įrankį „Tai 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai. 

Mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo 

įrankį taikys 80 proc. 

visų mokytojų; 

MK lėšos Mokinio asmeninės 

pažangos fiksavimo 

įrankį taikančių 

mokytojų skaičius 

40 80 80 
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juk taip paprasta“.  iki 2020 12 31. (procentais). 

3. Nuolatos gerinti 

mikroklimatą 

(mokyklos klimato ir 

savijautos rodiklis). 

1. Mokyklos 1-4 

klasių mokiniai 

dalyvauja emocijų 

ugdymo prevencinėje 

programoje „Obuolio 

draugai“ ir 

„Įveikiame kartu“. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

vadovai, mokytojai. 

Mokyklos klimato 

rodiklio pokytis iki 1; 

iki 2019 12 31 

MK lėšos - 500€. Mokyklos klimato 

rodiklio pokytis 4 –

ose klasėse 

(procentai). 

0,5 0,8 1 

2. Mokyklos 5-8 

klasių mokiniai 

dalyvauja socialinio 

ir emocinio ugdymo 

prevencinėje 

programoje „Lion-

quest“. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

vadovai, mokytojai. 

Patyčių rodiklio 6 –ose 

klasėse pokytis iki 

0,02; 

iki 2019 12 31 

MK lėšos – 500 €. Patyčių pokytis 6 –

ose klasėse 

(procentai) 

0,02 0,02 0,02 

3. Bendras 1-8 klasių 

socialinių įgūdžių 

projektas 

„Auginkime vieni 

kitus“. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

vadovai, mokytojai. 

Savijautos mokykloje 

rodiklio 8 –ose klasėse 

pokytis iki 0,5; 

iki 2019 12 31 

MK lėšos Savijautos pokytis 8 

–ose klasėse 

0,2 0,3 0,5 
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3 tikslas – racionaliai panaudojant finansinius išteklius įsigyti naujų mokymo(si) priemonių, atnaujinti ir kurti saugias, įvairių ugdymo formų 

vykdymui tinkamas, edukacines bei mokinių poilsiui skirtas erdves. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.  Įsigyti naujas ir 

atnaujinti turimas 

mokymo(si) 

priemones 

kūrybiškam, 

motyvuojančiam 

ugdymui palaikyti. 

1. Atnaujinti ir 

išplėsti interneto 

ryšio tinklą 

progimnazijoje. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Prie trikdžių veikiantis 

interneto ryšys visoje 

mokykloje; 

iki 2020 12 31 

Savivaldybės 

lėšos – 8000 €. 

 

Atnaujintas 

internetinio ryšio 

tinklas (vienetas). 

1 1 1 

2. Įsigyti naujų 

stacionarių 

kompiuterių. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Įsigys 20 stacionarių 

kompiuterių; 

iki 2021 12 31 

Spec. lėšos – 

20000 €. 

Naujų stacionarių 

kompiuterių kiekis 

(vienetas). 

0 20 20 

3. Įsigyti gamtos ir 

techninių mokslų 

priemones 5-8 

klasėms. 

Administracija, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Progimnazija įsigys 

gamtos ir techninių 

mokslų priemonių 

komplektą 5-8 klasėms; 

iki 2019 12 31 

ES struktūrinių 

fondų ir LR lėšos 

– 18580.1 €. 

Gamtos ir techninių 

mokslų priemonių 

komplektas 5-8 

klasėms (vienetas). 

1 1 1 

4. Įsigyti naujų sporto 

priemonių. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Įsigyti krepšinio, 

futbolo, tinklinio ir kitų 

sporto šakų priemonių 

komplektą;  

iki 2020 12 31 

 Sporto priemonių 

komplektas 

(vienetas). 

0 1 1 

2. Užtikrinti 

edukacinių ir kitų 

fizinių erdvių 

saugumą, atitikimą 

1. Apšiltinti senojo 

mokyklos pastato 

išorinę sieną. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Apšiltinta senojo 

mokyklos pastato 

išorinė siena;  

iki 2019 12 31 

Spec. lėšos – 

1000 €. 

Apšiltinta išorinė 

siena (vienetas). 

1 1 1 
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higienos normų 

reikalavimams. 

2. Įrengta 

ventiliacijos sistema 

sporto salėje. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Įrengta ventiliacijos 

sistema sporto salėje;  

iki 2020 12 31 

Savivaldybės 

lėšos – 30000 €. 

Įrengta ventiliacijos 

sistema (vienetas). 

0 1 1 

3. Mokomųjų 

kabinetų (klasių) 

grindų atnaujinimas. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Atnaujintos grindys 5 

mokomuosiuose 

kabinetuose;  

iki 2021 12 31 

Savivaldybės 

lėšos – 7500 €. 

Atnaujintos grindys 

mokomuosiuose 

kabinetuose 

(vienetas). 

0 2 5 

4. Įdiegti elektroninių 

vartų į mokyklą 

įėjimo sistemą. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui 

Įdiegta elektorinių 

vartų įėjimo sistema;  

iki 2021 12 31 

Savivaldybės 

lėšos – 4000 €. 

Elektroninė įėjimo į 

mokyklą sistema 

(vienetas). 

 

0 0 1 

3. Pritaikyti mokinių 

poilsiui skirtas 

progimnazijos erdves 

1. Sukurta mokinių 

poilsiui skirta erdvė 

(„Bendrojo ugdymo 

mokyklų (progimnazijų ir 

pradinių mokyklų) 

modernizavimas: 

šiuolaikinių mokymosi 

erdvių kūrimas“ projektas) 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui 

Sukurta mokinių 

poilsiui skirta erdvė; 

iki 2019 12 31 

ES struktūrinių 

fondų ir LR lėšos. 

Mokinių poilsio 

erdvė (vienetas). 

0 0 1 

4. Atnaujinti 

progimnazijos 

valgyklos patalpas ir 

inventorių 

1. Atnaujinti 

valgyklos patalpas ir 

įrangą. 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui 

Atnaujinta 

progimnazijos 

valgykla; 

iki 2021 12 31 

Savivaldybės 

lėšos - 

Atnaujintos 

valgyklos patalpos 

ir valgyklos įranga 

(vienetas). 

0 0 1 
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IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
 

 

1 tikslas -  

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys         

2 uždavinys         

3 uždavinys         

 

 

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 

 

(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

 

     Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                                                                             Marius Jonaitis                      

 

 

 
 

 

PRITARTA  

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos     

tarybos 2018 m. gruodžio 14 d.     

posėdžio protokolu  Nr. 5   
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Rezultato vertinimo rodikliai 

 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 m. faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 

Vaikų iki 3 metų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, dalis (procentais) 
    

Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėje (vienetais)      

Vaikų skaičiaus vidurkis darželio grupėje (vienetais)      

Vaikų skaičiaus vidurkis priešmokyklinio ugdymo 

grupėje (vienetais)  
    

Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (procentais)     

Lankytų dienų dalis darželio grupėse (procentais)     

Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių 

šeimų dalis (procentais) 
6,34 7,5 7,5 7,5 

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc. 10,61 11,0 11,0 11,0 

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam 

pagalbos specialistui (procentais) 
    

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną) taikančių 

pedagoginių darbuotojų dalis (procentais) 

100 100 100 100 

Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis (procentais) 

    

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos 

klasėje (vienetais) 
26,6 25 25 25 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
100 100 100 100 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
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Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

    

Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį 

lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (procentais) 

    

Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis (procentais) 0,01 0,02 0,03 0,04 

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato 

ploto (procentais)  
12,17 13,00 13,00 13,00 

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (procentais)  6,32 6,32 6,32 6,32 

Užsieniečių ir/ar sugrįžusių gyventi Lietuvoje 

besimokančiųjų skaičius (vienetais) 
2 2 2 2 

Vaikų, mokinių dalis, užimta neformaliojo ugdymo 

veiklomis nuo bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje 

(procentais) 

70,00 70,5 70,5 71,00 

Gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą mokinių 

dalis (procentais) 
68,43 69,00 69,00 69,00 

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose (vienetais) 
722 722 730 730 

Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius 

(vienetais) 
35 35 35 35 

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir kitur 

pasinaudojančių vaikų dalis (procentais) 
93,4 93,4 93,4 93,4 

 

___________________________________ 


