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Įvadas 

Vilniaus Taikos progimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti progimnazijos veiklą, telkti progimnazijos 

bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo(si) ir ugdymo(si) veiklai keliami 

reikalavimai, pasirinkti reikiamas progimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti progimnazijos kaitos pokyčius. Rengdama 

strateginį 2017–2021 m. planą Taikos progimnazija vadovavosi: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija; 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

 Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu planu; 

 Geros mokyklos koncepcija; 

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu; 

 Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika;  

 Progimnazijos veiklos kokybės  įsivertinimo rezultatais; 

 Progimnazijos veiklos ataskaitomis; 

 Progimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

 

Progimnazijos strateginį planą rengė progimnazijos  direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu sudaryta darbo grupė.  Darbo grupę sudarė 

12 narių: administracijos darbuotojai, mokytojai,  mokiniai  bei tėvai. Darbo grupės pasiūlymus mokytojai svarstė įvairių mokomųjų dalykų 

metodinėse grupėse, Mokytojų tarybos, Mokyklos tarybos, Metodinės tarybos posėdžiuose. Progimnazijos 2017–2021 metų strateginis planas yra 

2012–2016 metų strategijos tęsinys. 

Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų. 

 
1. BENDROS ŽINIOS 

Progimnazijos istorija: Vilniaus miesto tarybos 2001 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. 280 įsteigta Vilniaus Taikos pagrindinė mokykla. 

Vilniaus miesto tarybos 2011 m. sprendimu reorganizuota į Vilniaus Taikos progimnaziją.     

Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Vilniaus Taikos progimnazija.  

Progimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kodas – 195007889.  

Progimnazijos istorija: Vilniaus miesto tarybos 2001 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. 280 įsteigta Vilniaus Taikos pagrindinė mokykla. 

Vilniaus miesto tarybos 2011 m. sprendimu reorganizuota į Vilniaus Taikos progimnaziją.  

Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Progimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla. 

Progimnazijos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė. 



Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061, adresas: 

Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius. 

Progimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamentas 

Švietimo įstaigos grupė – bendrojo lavinimo mokykla. 

Mokyklos tipas – progimnazija.  

Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla, teikianti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą  

Mokymo kalba – lietuvių kalba.                 

Mokymo forma – grupinis kasdienis mokymas.  

Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, 

atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Progimnazijos nuostatais. 

Progimnazijos buveinė – Taikos g. 157, LT – 05208 Vilnius 

Progimnazijos el. paštas – rastine@taikos.vilnius.lm.lt 

Progimnazijos interneto svetainė – www.taikos.vilnius.lm.lt 

Tel. (8 5) 2400455 
 

 2. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica) 

Veiksniai Aplinka 

 Įstaiga 

Politiniai – 

teisiniai 

 

 

 

 

 

 

 

Galimybės  

Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Europos Sąjungos 

švietimo gaires ir prioritetus. Jais vadovaujantis parengta  

valstybės ilgalaikės raidos strategija, taip pat esminiai 

dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą: 

Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija siekiama 

sutelkti švietimo bendruomenės pastangas į esminius 

švietimo pokyčius, kurie būtini atsižvelgiant į visuomenės 

lūkesčius; 

Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatos 

nusako esmines pažangos sritis: visuomenė, ekonomika ir 

valdymas, taip pat nurodo pažangos vertybes: atvirumas, 

kūrybingumas,  atsakomybė, kurios bus kaip svarbiausi 

vertinimo kriterijai priimant strateginius sprendimus; 

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas – nustato 

Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, valstybės 

Galimybės  

1.Progimnazija, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti 

įstaiga yra priklausoma nuo šalyje ir Vilniaus mieste 

formuojamos švietimo politikos. 

2.Svarbiausi politiniai, teisiniai dokumentai, reglamentuojantys 

progimnazijos veiklą yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR 

Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. 

XI-1281), LR Vyriausybės nutarimai, LR švietimo ir mokslo 

ministerijos,  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

įsakymai bei Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginis 

planas.  

3. Progimnazija turi nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, 

higienos pasą. 

4. Pagrindinės švietimo politikos nuostatos: ugdymo kokybės 

gerinimas, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimas, jaunimo 

organizacijų veiklos gerinimas, bendruomenės stiprinimas. 

mailto:rastine@taikos.vilnius.lm.lt
http://www.taikos.vilnius.lm.lt/


 

 

įsipareigojimus švietimo srityje. 

Geros mokyklos koncepcija – parodo mokykloms veiklos 

kryptį bei gaires ir įgalina jas veikti; 

Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu planu yra 

įtvirtinamos pagrindinės miesto vystymosi gairės ir kryptys. 
 

5. Progimnazijos bendruomenė suvokia kaitos būtinybę ir 

galimybes, progimnazijos veikla orientuota į ateities iššūkius 

švietimui, paremta šiuolaikinių švietimo tyrimo rezultatais, 

atitinka nacionalinę, regiono strategiją.  

6. Valstybinėje švietimo strategijoje numatyta neformaliojo 

švietimo plėtra sudaro galimybes progimnazijoje išplėsti 

neformaliojo švietimo programų pasiūlą.  

7. Įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas leidžia  

didinti ir stiprinti progimnazijos bendruomenę; 

8. Šalia esantys vaikų darželiai ir progimnazijos 

priešmokyklinės grupės užtikrina pakankamą mokinių skaičių 

1-ose klasėse. Šalia esančios pradinės „Vyturio“ ir „Pelėdos“ 

mokyklos bei 4-os progimnazijos klasės užtikrina pakankamą 

vaikų skaičių 5-ose klasėse. 

9. Glaudus bendradarbiavimas su šalia esančiomis gimnazijomis 

lemia moksleivių mokymosi tęstinumą.  

Grėsmės  

1. Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, kituose mokyklos 

veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose  numatytų 

įsipareigojimų nesilaikymas, nuoseklumo nebuvimas.  

2. Švietimo kaitos strategija per menkai siejasi su kitomis 

ekonominių ir socialinių reformų strategijomis. Stinga 

prioritetinio požiūrio į švietimo sistemą. 

3.  Nemodernizuotas ir silpnas pedagogų rengimas. 

Mokytojo profesijos žemas prestižas. 

Grėsmės  

1. Vyriausybei pakeitus tinklo pertvarkos kriterijus, mokyklų 

tinklo pertvarka sudarė nevienodas sąlygas mokinių ugdymui, 

dalis mokyklų įgavo išskirtinumą. 

2. Stiprėjanti konkurencija tarp kaimyninių mokyklų gali 

neigiamai atsiliepti progimnazijos bendradarbiavimui su kitomis 

mokyklomis. 

 

 

Ekonominiai 

 

 

 

 

 

Galimybės  

1. Švietimo finansavimo didinimas yra numatytas Seimo 

patvirtintoje Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų 

strategijoje. Valstybinėje švietimo strategijoje numatyta 

didėjanti BVP dalis, skiriama švietimui, ir planuojamas 

Mokinio krepšelio didinimas pagerins mokyklų finansinę 

padėtį.  

2. Teisės aktai numato galimybę skirti 2% GPM lėšas 

mokykloms, kurias galima panaudoti įstaigų reikmėms.  

3. Naujas ES finansavimo laikotarpis sudarys galimybę 

panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas mokyklų strateginiams 

Galimybės  

1. Progimnazijos biudžetą sudaro valstybės tiesioginė dotacija 

(mokinio krepšelio lėšos) ir savivaldybės lėšos (aplinkos lėšos), 

lėšos gautos už patalpų nuomą, surenkamos 2% GPM lėšos. 

2.2013 metais pagal Klimato kaitos programą (1,4 mln. Eur) 

renovuotas progimnazijos pastatas. Progimnazijos jėgomis 

įrengta žaidimų aikštelė priešmokyklinio ugdymo vaikams ir 

aptverta dalis teritorijos. Progimnazijos pastato vidaus patalpų 

atnaujinimui dar reikia beveik 0,5 mln. Eur., todėl teikiamos 

paraiškos ES pastatų vidaus ir erdvių programai. Kasmet 

didėjant mokinių skaičiui yra realios galimybės dalyvauti šioje 



 

 

 

siekiams įgyvendinti.  

4. Savivaldybės strateginio plano nuostata atnaujinti ir plėsti 

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pastatus 

sudarys sąlygas renovuoti mokyklas.   

5. Savivaldybės strateginiame plane numatytas ugdymo 

įstaigų aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis 

sudarys sąlygas gerinti edukacines aplinkas.  

 

 

  

programoje. Reikalingos ir kitos investicijos teritorijai aptverti, 

stadionui atnaujinti. ES ir lėšų iš kitų finansavimo šaltinių 

panaudojimas pagerins progimnazijos materialinę ir 

intelektualinę bazę. 

3. Pastaraisiais metais beveik nedidinamas mokinio krepšelis, 

bet dėl labai gero klasių komplektavimo ir ugdytinių skaičiaus 

didėjimo (per tris paskutinius mokslo metus padidėjo 134 

vaikais) lėšų pakanka ugdymo plano įgyvendinimui.  

4. Didėjančios lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai kelti, 

spartins mokytojų profesinį tobulėjimą.  

Grėsmės  

Planuojamas mokinio krepšelio pakeitimas į klasės  krepšelį 

gali būti nuostolingas miesto mokykloms.   

 

 

 

Grėsmės  

1. Planuojamas mokinio krepšelio pakeitimas į klasės krepšelį 

gali būti nuostolingas progimnazijai.  

2. Didėjant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  

skaičiui gali būti sudėtingiau užtikrinti kokybišką šių mokinių 

ugdymą dėl finansinių išteklių stokos: trūksta specialistų, lėšų ir 

atitinkamos infrastruktūros specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymui. 

3. Nuolat mažėjančios savivaldybės biudžeto lėšos neatitinka 

realių progimnazijos poreikių.  

Socialiniai –

demografiniai 

Galimybės  

Statistikos duomenys leidžia daryti prielaidą, kad Vilniaus 

mieste išliekanti stabili demografinė padėtis leis užtikrinti 

emociškai saugią mokyklos bendruomenės narių aplinką.  

 

Galimybės  

1. Mokykloje didėja mokinių skaičius. Per tris paskutinius 

mokslo metus progimnazijoje padidėjo 134 ugdytiniais.  

2. Progimnazijoje nuo 2014–2015 mokslo metų pradėtas 

įgyvendinti priešmokyklinis ugdymas.  

3.  Vakarinis Vilniaus miesto aplinkkelis lemia patogesnį 

susisiekimą su progimnaziją, kas gali daryti įtaką mokinių 

skaičiaus didėjimui ar jo stabilumui.  

4. Optimalus ir didėjantis mokinių skaičius progimnazijoje 

lemia mokytojų etatų skaičiaus išsaugojimą. Komplektavimas 

teritoriniu principu užtikrins optimalų mokinių skaičių 

progimnazijoje.  

Grėsmės  

1. Demografiniai rodikliai ir gyvenimo stiliai tampa vienais iš 

svarbiausių socialinės aplinkos aspektų. Mokinių skaičius 

Lietuvoje nuolat mažėja. Mokyklose sumažėjo mokinių nuo 

Grėsmės  

1. Progimnazijos finansinės galimybės, mokytojų didelis darbo 

krūvis, didelis mokinių skaičius klasėse, mažas pagalbos 

mokiniui specialistų skaičius gali lemti kokybiško ugdymo ir 



13683 – 2014–2015 m. m. iki 13569 mokinių 2015–2016 m. 

m., t. y. 0,8 proc.  

2.Emigracijos ir imigracijos procesai kelia naujus iššūkius 

sprendžiant vaikų ugdymo problemas.  

3. Išlieka visuomenės ekonominė ir kultūrinė diferenciacija.  

4. Nemažėja problemiškų šeimų ir rizikos grupių vaikų 

skaičius. 

5. Gilėja šeimos, kaip vertybės, krizė.  

nuoseklaus darbo trūkumą sprendžiant emigruojančių šeimų, t. 

y. mokinių, palikti be tėvų priežiūros, problemas ir 

imigruojančių mokinių ugdymą.  

2. Dėl prastėjančios mokinių sveikatos daugėja dėl ligos  

praleistų pamokų skaičius, todėl atsiranda mokinių ugdymo(si) 

spragos.  

 

 

Technologiniai Galimybės  

1. Mokyklų modernizavimas, kompiuterizavimas bei 

technologinis aprūpinimas kuria naujas ugdymo(si) aplinkas 

ir atnaujina senąsias, o tai padeda užtikrinti geresnę ugdymo 

kokybę.  

2. Gerėja mokymo ir mokymosi sąlygos, ugdymo procesui 

reikalingų priemonių bazė, aprūpinimas informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis ir vartotojų gebėjimai 

jomis naudotis.  

3.Informacinės komunikacinės technologijos užtikrina 

geresnį bendravimą, bendradarbiavimą, partnerių paiešką, 

padeda tobulinti švietimo valdymą, dalyvauti įvairiuose 

projektuose.  

4. Savivaldybės strateginiame plane numatytas elektroninių 

švietimo priemonių diegimas ir plėtojimas sudarys galimybes 

mokyklose įdiegti administracinę informacinę dokumentų 

valdymo sistemą.  

5. Pagal vidutinį interneto greitį šalyje Lietuva su 45,11 Mb/s 

užima 4 vietą Europos sąjungoje ir 9 vietą pasaulyje. 

Šviesolaidinio interneto naudotojų skaičius 2014 m. pasiekė 

34,6 procento – tai buvo geriausias rezultatas tarp 39 

Europos šalių. 

Galimybės  

1. Informacinės komunikacinės technologijos vis labiau veikia 

progimnazijos ugdymo(si) metodus, daro įtaką ne tik ugdymo 

turiniui, bet ir visam ugdymo procesui.  

2. Naujausių informacinių technologijų įsigijimas ir 

panaudojimas gerina švietimo kokybę, progimnazijos valdymą – 

leidžia teikti vis daugiau elektroninių paslaugų ir 

kompiuterizuoti darbo vietas. 

3. Progimnazijoje naudojamas: elektroninis dienynas; Švietimo 

valdymo informacinė sistema (ŠVIS);  progimnazijos veiklos 

kokybei įsivertinti bei grįžtamajam ryšiui gauti – IQESonline 

Lietuva instrumentas. 

4. Informacinės visuomenės kūrimasis sudaro sąlygas sustiprinti 

bendravimą ir bendradarbiavimą tarp progimnazijos mokinių,  

mokytojų, tėvų ir bendradarbiaujančių institucijų. 

5. Panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas progimnazijoje bus 

galima atnaujinti mokymo priemones ir įrangą gamtos ir 

technologijų mokslų mokymui.  

6.Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas skatina 

kryptingą mokytojų kompiuterinio raštingumo lygio kėlimą. 

 

  

Grėsmės  

ES struktūrinių fondų lėšų netinkamas įsisavinimas gali lemti 

silpną ugdymo įstaigų aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis, jų modernizavimą.  

Grėsmės  

1. Progimnazija atsilieka nuo informacinės visuomenės 

formavimosi tempų įsigyjant ir atnaujinant technologijas, keliant 

kvalifikaciją.   

2.Mokytojų kompiuterinio raštingumo lygis ribotas, praktiškai 

įgyjami tik vartojimo pagrindai, kas neatitinka šiuolaikinio IT 

vartojimo sampratos. 



3. VIDINĖ ANALIZĖ 

3. 1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas:  

3.1.1. Valdymo struktūra: 

3. 1.1.1. Progimnazijos administracija. 

                                                                                                

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės funkcijos Vadybinė kategorija 

  

Rimgaudas Einoris  

Direktorius   

II vadybinė kategorija 

  

Vaida Abramonienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

II vadybinė kategorija 

 

Daiva Daubarienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

III vadybinė kategorija  

  

3. 1.1.2. Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:  

Progimnazijos taryba – kuri yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir mokytojų atstovus 

svarbiausių progimnazijos veiklos uždavinių sprendimui; renkama principu 3+3+3 (mokytojus – MT posėdyje; mokinius – 5–8 klasių mokinių 

atstovų susirinkime; tėvus – mokinių tėvų atstovų susirinkime; mokyklos tarybos pirmininkas renkamas I – jame tarybos posėdyje); 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos 

tobulinimo formas ir metodus. Mokytojų tarybos sudėtis tvirtinama progimnazijos direktoriaus įsakymu kiekvienų mokslo metų pradžioje; 

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, turinti savo nuostatus. Atstovai į Mokyklos tarybą renkami visuotiniame 

mokinių susirinkime (klasių seniūnų teikimu); 

Tėvų komitetas – nuolat veikianti klasių tėvų atstovų savivalda. Tėvų komiteto nariai renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo 

metų pradžioje iš trijų asmenų; 

Metodinė taryba – tai nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija, skatinanti mokytojo kūrybiškumą, gebėjimą nuolat tobulinti 

ugdymo turinį ir metodus. Metodinę tarybą sudaro: metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  

 

3.2. Žmonių ištekliai: 

3.2.1. Ugdytiniai: 

3.2.1.1. Ugdytinių skaičiaus kaita.  

 Nuo 2001 m. mokykla teikia pradinį ir pagrindinį ugdymą 7–15 metų vaikams, o nuo 2014 metų rugsėjo mėn. priešmokyklinį ugdymą. 

Vilniaus Taikos progimnazija  įsikūrusi Justiniškių mikrorajone. Mikrorajone silpnai vykdoma ūkio infrastruktūros plėtra, mažai vyksta  

gyvenamųjų namų statyba, todėl yra demografiškai senstantis rajonas. Vilniaus vakarinis aplinkkelis gali lemti patogesnį susisiekimą su 

progimnaziją, kas gali sąlygoti mokinių skaičiaus didėjimą ar jo stabilumą.  

  Justiniškių mikrorajone pakankamai tankus mokyklų tinklas, ypač pradinių mokyklų.  



 Fiksuojant mokinių skaičiaus dinamiką 1–8 klasėse matyti, kad nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. iki 2016 metų rugsėjo 1 d.  mokinių skaičius 

progimnazijoje padidėjo 173 mokiniais, t. y. 25 %. 

 

 Mokinių ir klasių komplektų skaičiaus dinamika (fiksuojama rugsėjo 1 dienai): 

 2012-2013 – 509 – 21 komplektas 

 2013-2014 – 526 – 21 komplektas 

2014-2015 – 593 – 24 komplektai 

2015-2016 – 685 – 27 komplektai  

2016-2017 – 727 – 28 komplektai  
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Išvados: 

1. Per paskutiniuosius penkis metus progimnazijoje 1–8 klasėse mokinių skaičius išaugo 25%;  

2. Nuo 2012 iki 2016 metų mokinių skaičius padidėjo 7 klasėmis; 

3. Didžiausias mokinių skaičiaus didėjimas vyko 1–4 klasėse, o 5–8 – stabilizavosi ir didėjo nežymiai; 

4. Vidutinis mokinių skaičius 5-8 klasėse nuo 2012 metų svyravo nežymiai – 25–27 mokiniai, 1–4 klasėse pagerėjo mokinių komplektacija 

klasėse – 21–24 mokiniai; 

5. Nuo 2014–2015 mokslo metų progimnazijoje formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės; 

6. Progimnazijoje planuojama, kad mokinių skaičius išliks stabilus arba turės nežymų mokinių skaičiaus augimą 5–8 klasėse.  

 

3.2.1.2. Mokinių pažangumo ir lankomumo dinamika. 

 Analizuojant 3 paskutinių metų mokinių pažangumo duomenis, matyti, kad nepažangių mokinių procentas progimnazijoje sumažėjo 

0,4%. 2015-2016 mokslo metais visi mokyklos mokiniai buvo pažangūs. Pagal 2016 metų žurnalo „Reitingai“ duomenis progimnazija iš 75 

vietos (2015 m.) pakilo į 28 vietą (2016 m.). Geresnius pažangumo rodiklius lėmė geresnė ugdymo kokybė: nuolatinis mokytojų tobulėjimas ir 

asmeninės kompetencijos didėjimas, ugdymo turinio modernizavimas, didesnis dėmesys kiekvienam mokiniui, standartizuotų testų vykdymas ir 

ugdymo turinio koregavimas, tikslingesnė Vaiko gerovės komisijos veikla, mokinių lankomumo kontrolė, mokinių mokymosi motyvaciją 

skatinančios sistemos sukūrimas.  
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Išvados: 

1. Nuo 2012 metų nepažangių mokinių skaičius sumažėjo 0,4%. 2015–2016 mokslo metais nepažangių mokinių progimnazijoje nebuvo;  

2. Nuo 2012–2013 mokslo metų žymiai pagerėjo mokinių lankomumas. Nors progimnazijoje mokinių skaičius padidėjo, tačiau sumažėjo 

praleidžiamų pamokų skaičius beveik 10 000 pamokų, t. y. 31 pamoka, tenkančia vienam mokiniui. Nuo 2012 metų iki 2015 metų mažėjo 

nepateisintų pamokų skaičius, tenkančių vienam mokiniui – nuo 4,5 iki 1,3 pamokos, tačiau 2015–2016 metais padidėjo iki 2,8 pamokos. Tai 

susiję su tuo, kad progimnazijoje sugriežtinta tėvų pateisinamų pamokų tvarka;  

3. Geresnius pažangumo rodiklis lėmė geresnė ugdymo kokybė ir ugdymo priežiūra: nuolatinis mokytojų tobulėjimas ir asmeninės 

kompetencijos didėjimas, ugdymo turinio modernizavimas, didesnis dėmesys kiekvienam mokiniui, standartizuotų testų vykdymas ir ugdymo 

turinio koregavimas, tikslingesnė Vaiko gerovės komisijos veikla, mokinių lankomumo kontrolė, mokinių mokymosi motyvaciją skatinančios 

sistemos sukūrimas. 

 

3.2.1.3. Ugdytinių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. 

Analizuojant ugdytinių pasiskirstymą pagal gyvenamąja teritorija fiksuojamas pakankamai stabilus mokinių pasiskirstymas: 82% 

mokyklos mokinių gyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje, 18% – kitur: Zujūnai, Buivydiškės, Gineitiškės ir kt. 

Išvados: 

1. 82% progimnazijos mokinių gyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje; 

2. 18% gyvena ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje. 

 

3.2.1.4. Ugdytinių pasiskirstymas pagal lytį. 

2016–2017 mokslo metų duomenimis berniukų skaičius progimnazijoje yra didesnis: berniukų – 387, o mergaičių – 340.  
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Išvada: 

2016–2017 m. m. progimnazijoje mokosi 53% berniukų ir 47% mergaičių. 

 

3.2.1.5. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių.  

Pateikiame 2016–2017 m. m. mokinių pasiskirstymo pagal amžių duomenis: 
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Išvada: 

Didžiausią mokinių skaičių sudaro 11–12 metų vaikai.  

 

3.2.1.6. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kaita.   

Fiksuojant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kaita progimnazijoje, matyti, kad mokinių skaičius sumažėjo 16 mokinių, 

tačiau procentinis mokinių skaičius mokykloje išlieka pastovus – 10%. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiaus kaita:  

2012–2013 – 19  

 2013–2014 – 18 

2014–2015 – 32 

2015–2016 – 37 

2016–2017 – 32 

 

 
Išvados: 

1. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro apie 5% visų progimnazijos mokinių; 

2. Analizuojant 5 metų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kaitą matosi, kad mokinių skaičius svyruoja apie 1%.  

 

3. 2.2. Tėvai:  

3.2.2.1. Ugdytinių tėvų šeimyninė padėtis.  

 Remiantis progimnazijos 2016–2017 m. surinkta duomenų analize, 501 mokinys (73%) gyvena pilnoje šeimoje, 163 mokinių (24%) tėvai 

yra išsiskyrę, 7 mokiniai (1%) yra našlaičiai, kurių vienas iš tėvų yra miręs, bei 11 progimnazijos ugdytinių (2%) yra globojami globėjų.  

 90 mokinių (13%)  yra iš daugiavaikių šeimų. 
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3.2.2.2. Bedarbiai, socialiai remtinos šeimos. 

 Šeimų, kurių vienas iš tėvų yra bedarbis sudaro 32%, šeimų, kuriose abu tėvai yra bedarbiai – 2%, bei 15%  šeimų, kuriose vienas iš tėvų 

gyvena ir dirba užsienyje. Valstybės socialinė parama, t. y. nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti skiriama 50 

progimnazijos mokinių (7%).  

Išvados:  

1. 73% progimnazijos mokinių gyvena pilnose šeimose; 

2. 27% mokinių yra iš nepilnų šeimų; 

3. 32% mokinių, kurių vienas iš tėvų yra bedarbis, 2%  šeimų – abu tėvai bedarbiai. 

 

3.2.3. Mokytojai (duomenys pateikiami 2016 metų spalio 10 dienos): 

3.2.3. 1. Mokytojų išsilavinimas. 

                                                                  

                                

 

Darbuotojų charakteristika 

 

 

 

Iš viso 

darbuotojų 

 

Iš jų 

moterų 

Įgytas išsilavinimas 

aukštasis aukštesnysis 

 

Mokytojų 

priešmokyklinis 

ugdymas  

2 2 2 - 

1–4 klasių  12 12 12 - 

5–8 klasių  32 30 31 1 

Direktorius 1 - 1 - 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2 2 - 

Logopedas 1 1 1 - 

Specialusis pedagogas 1 1 1 - 

Psichologas 1 1 1 - 

Socialinis pedagogas 1 1 1 - 

Iš viso darbuotojų 53 50 52 1 

 

 

 

 

 



3.2.3. 2. Mokytojų kvalifikacija. 

                                                                                                  

Kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojų Vyresniųjų  

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų ekspertų 

13 25 8 - 

 

 3.2.3. 3. Pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija. 

        

Kvalifikacinės kategorijos 

Specialistų Vyresniųjų 

specialistų 

Metodininkų Ekspertų 

3 - 1 - 

 

3.2.3. 4. Mokytojų darbo stažas.      

                                                                                                

Nuo 4-9 metai Nuo 10-14 metų 15 metų ir daugiau 

18 3 25 

  

3.2.3. 5. Mokytojų amžius.  

                                                                                                                   

Mokytojų 

amžius 

Iki  25 

m. 

25-29 

m. 

30-34 

m. 

35-39 

m. 

40-44 

m. 

45-49 

m. 

50-54 

m. 

55-59 

m. 

60-64 

m. 

Virš 65 

m. 

Mokytojų 

skaičius 

5 2 8 11 5 3 2 3 5 2 

 

3.2.3. 6. Mokytojų kaita mokykloje.  

 

 Nuo 2013 metų mokytojų skaičius progimnazijoje padidėjo 7 mokytojais: 

2013 spalio 1 d. – 39 

 2014 spalio 1 d. – 40 

2015 spalio 1 d. – 45 

2016 spalio 1 d. – 46 



 
 

Išvados:  

1. 94 % progimnazijos kolektyvo sudaro moterys; 

2. Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą; 

3. 100 % progimnazijos mokytojų turi pedagogo kvalifikaciją: 28 % mokytojų, 55 % vyresniųjų mokytojų, 17 % mokytojų metodininkų;  

4. Mokytojų amžiaus vidurkis –  41 metai; 

5. Mokytojų skaičius padidėjo dėl mokinių skaičiaus didėjimo ir priešmokyklinio ugdymo įvedimo progimnazijoje.   

 

3.3. Planavimo struktūra.  

 Planavimo struktūrą sudaro progimnazijos strateginis planas, metinė veiklos planas, progimnazijos ugdymo planas, mokomųjų dalykų 

ilgalaikiai planai, klasių auklėtojų veikos planai, neformalaus ugdymo planai, mokyklos savivaldos institucijų veiklos planai. Planams sukurti 

sudaromos darbo grupės (strateginiam planui, ugdymo planui, metiniam veiklos planui), o pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių 

susirinkimų ir pasitarimų metu.  

 Strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kasmet rengiamas metinis veiklos planas. Plane numatomos per metus vykdomos 

priemonės. Kasmet atliekama tų metų progimnazijos veiklos stebėsena ir analizė, įsivertinimas ir strateginių nuostatų koregavimas, nustatomi 

prioritetai. 

Išvados:  

1. Progimnazijoje yra susitarta dėl planavimo struktūros ir planavimo formų; 

2. Siekiant dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių, planai tarpusavyje yra derinami;  

3. Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos progimnazijos bendruomenės veiklos efektyvumo. 
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3.4. Finansiniai ištekliai.  

 Progimnazija finansiškai savarankiška. Direktorius yra progimnazijos finansinių išteklių valdytojas. Progimnazija  finansuojama 

iš savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir 2% GPM lėšas.  

Išvada: 

1.Progimnazija finansiškai savarankiška; 

2. Ugdymo įstaiga racionaliai planuoja ir panaudoja finansinius išteklius.  

 

3.5. Vidaus audito sistema. 

 Progimnazijoje yra sudarytos darbo tvarkos taisyklės. Jos visiems yra aiškios, priimtinos, jų laikomasi. Mokyklos bibliotekoje yra visi 

vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai. Mokinių elgesio taisyklės yra skelbiamos progimnazijos interneto svetainėje  ir klasių 

informaciniuose stenduose.  

Išvada: 

Progimnazijoje yra parengti mokyklos tvarką reglamentuojantys dokumentai, kurie nulemia sklandžią progimnazijos veiklą.  

 

 3.6. Ryšių sistema.  

 Visi 86 progimnazijos  kompiuteriai prijungti prie internetinio ryšio, yra 3 telefono abonentai. Naudojamasi elektroninio pašto, 

elektroninio dienyno www.tamo.lt  paslaugomis, mokinių ir mokytojų registrais, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema 

ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Mokiniams, jų 

tėvams žinios apie progimnazijos veiklą skelbiamos  interneto tinklapyje www.taikos.vilnius.lm.lt 

Išvada: 

Progimnazijos ryšių sistema yra moderni ir patenkina bendruomenės poreikius. 

 

3.7. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo analizė. 

 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1.REZULTATAI 

1.1. Asmenybės branda 

1.2. Pasiekimai ir 

pažanga  

 

Dauguma progimnazijos mokinių žino savo gabumus ir 

polinkius, pasitiki savo jėgomis, nebijo iššūkių. 

Propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Nuo 2015 m. spalio 

1 d. mokiniai geranoriškai dalyvauja aktyviosiose 

pertraukose. Progimnazijoje sudarytos galimybės 

lankyti neformalaus ugdymo būrelius, skatinančius 

sveiką gyvenimo būdą. 

Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, turi 

įvairių veiklų: projektų, renginių, socialinių–pilietinių 

iniciatyvų, savanorystės veiklų, būrelių, konkursų.  

Savo atsakomybę ir iniciatyvą demonstruoja 

Mokiniams reikėtų pasimokyti įsivertinti asmeninę 

kompetenciją, konstruktyviai spręsti iškilusias 

problemas. Jie suvokia kitų teisę būti kitokiems, nei jie 

yra, tačiau reikėtų pasimokyti didesnės tolerancijos ir 

pagarbos kito asmens atžvilgiu. 

Progimnazijoje tik dalis mokinių turi aiškius tolesnio 

mokymosi siekius, jie savo mokymosi tikslus ir siekius 

kuria remdamiesi suaugusiųjų daroma įtaka, nei 

projektuodami patys savo asmeninio gyvenimo 

scenarijus. 

Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos 

http://www.tamo.lt/
http://www.taikos.vilnius.lm.lt/


progimnazijoje  veikiančioje Mokinių taryboje, o nuo 

2016 m. rugsėjo mėn. mokykloje įsteigtame mokinių 

parlamente. Mokiniai pakankamai geranoriškai 

prisideda prie jų aplinkos ir bendruomenės gerovės 

kūrimo. 

Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta 

naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, 

tvirtesnių vertybinių nuostatų. Daugumai mokinių 

pažangos tempas yra tinkamas mokinio galioms.  

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje skiriamas 

dėmesys  mokinio individualiai pažangai. Kuriama 

bendra pažangos stebėjimo sistema.  

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose 

ugdymo programose keliamus tikslus ir mokykloje 

besimokančių mokinių galias. Mokiniai yra nuolatiniai 

įvairių olimpiadų, konkursų nugalėtojai.  Baigę 

progimnaziją mokiniai sėkmingai tęsia mokymąsi M. 

Biržiškos, Žemynos, Gabijos, S. Daukanto ir kt. 

gimnazijose.  

Progimnazija atsakingai ir tikslingai teikia duomenis 

apie mokinių ir mokyklos pasiekimus mokinių tėvams, 

Reguliariai organizuoja visuotinius tėvų susirinkimus, 

individualias konsultacijas – Tėvų dienas. 

Progimnazija dalyvauja diagnostinių ir standartizuotų 

testų vykdyme, kurių rezultatai leidžia analizuoti 

mokyklos pasiekimus, daromą pažangą,  įsivertinti 

šalies mokyklų tarpe įvairiais pjūviais, duomenimis 

grįstomis išvadomis koreguoti ugdymo turinį, 

organizavimo procesą.   

Mokykloje analizuojami atskiro ugdymo(si) laikotarpio 

rezultatai (mokomojo dalyko, klasės ir mokyklos 

lygmeniu). 

lygis galėtų optimalesnis, mokinio pažanga įgyjant 

kompetencijas galėtų būti labiau įprasminama visose 

mokyklinio ugdymo srityse.  

Ne visi mokytojai iškelia mokiniams mokymosi tikslus, 

kurie reikalautų pastangų ir atkaklumo. Reikėtų siekti 

nuolatinių iššūkių. 

Įsivertinimas mokiniams ne visada teikia augimo 

džiaugsmo ir atrodo prasmingas, ypatingai, kai 

pažangos nėra arba ji yra nežymi. 

Progimnazijoje reikėtų siekti, kad mokinių pasiekimų ir 

pažangos sistema būtų vieninga ir veiktų visais 

lygmenimis.  

Apibendrinus gautus (standartizuotų testų, kontrolinių 

darbų, diagnostinių darbų ir kt.) rezultatus, reikėtų juos 

nuosekliau pritaikyti tobulinant ugdymo procesą ir 

planuojant progimnazijos veiklą.   

 

 

2. UGDYMAS(IS) IR 

MOKINIŲ PATIRTYS  

2.1. Ugdymo(si) 

planavimas  

Progimnazijos mokytojai žino, ko siekia ugdydami 

mokinius, tai daro pagrįstai ir tikslingai. Ugdymo 

tikslai dera tarpusavyje ir su savivaldybės ir 

nacionaliniais švietimo tikslais. 

Daugiau dėmesio skirti mokytojo dialogui su 

mokiniais,  išsikeliant mokymosi tikslus. Daugiau 

įprasminti mokymąsi,  sudaryti galimybę įgyti 

prasmingos patirties. Siekti prasmingos integracijos, 



2.2. Vadovavimas 

mokymuisi  

2.3. Mokymosi patirtys  

2.4. Vertinimas ugdant 

Progimnazijoje ugdymo poreikiams lanksčiai 

pritaikomas mokymosi laikas, tvarkaraščiai.  

Sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai, 

pagal gautus rezultatus planuojamas ugdymas, jis 

diferencijuojamas, individualizuojamas.  

Pakankamai sėkmingai teikiama savalaikė pedagoginė, 

psichologinė, socialinė pagalba mokiniams. 

Progimnazija bendradarbiauja su specializuotomis 

tarnybomis.  

Dauguma mokytojų planuoja ir parenka prasmingas 

ugdymo(si) veiklas, integruoja ugdymo turinį, taiko 

įvairius mokymosi būdus, formas.  

Progimnazijoje susitarta dėl mokinių elgesio taisyklų, 

sukurta klasių skatinimo programa „Taikos pinigai“, 

mokiniai aktyviai dalyvauja socialinėje-pilietinėje 

veikloje.  

Progimnazijoje mokinių ir mokytojų bendruomenėje 

vyrauja pagarbūs santykiai.   

Progimnazijos kultūrinė veikla ir renginiai yra 

įvairiapusiški, veikia sporto, menų, informacinių 

technologijų, kalbų būreliai.  

Progimnazijoje taikomi įvairūs vertinimo būdai – 

diagnostinis, formuojamasis, apibendrinamasis.  

Sėkmingai veikia tėvų informavimo sistema – 

susirinkimai, Tėvų dienos, operatyviai informacija 

teikiama pasinaudojant Tamo elektoninių dienynu.  

taikyti įvairius integracijos modelius. Dar nedaugelis 

mokinių suvokia savivaldinio mokymosi prasmę, geba 

sėkmingai reflektuoti.  

Dar daugiau dėmesio skirti ugdymo individualizavimu, 

diferencijavimui, ugdymo personalizavimui. 

Standartizuotų testų rezultatai rodo poreikį ugdyti 

mokinių aukštesniuosius gebėjimus.  

Skatinti mokinius daugiau save įprasminti 

progimnazijos bendruomenėje. Reikia stiprinti mokinių 

savivalda.  

Mokinių šeimos dalyvauja progimnazijos renginiuose, 

tačiau galėtų aktyviau įsitraukti į bendras 

progimnazijos veiklas.  

Reikėtų dar labiau stiprinti mokinio ir mokytojo 

dialogą, padedančio mokytojams pasirinkti tinkamesnes 

mokymosi strategijas, o mokiniams – siekti optimalios 

asmeninės sėkmės. Ugdyti mokinių savistabos 

gebėjimą.  

 

3. UGDYMO(SI) 

APLINKA 

3.1. Įgalinanti mokytis 

fizinė aplinka  

3.2. Mokymasis be 

sienų  

 

Progimnazijos bendruomenė palankiai vertina 

pakankamai gausią mokymo(si) įrangą ir priemones, 

kurios tikslingai panaudojamos ugdymo(si) tikslams 

pasiekti. Mokytojai drauge su mokiniais ir patys kuria 

mokymosi priemones, dalijasi jomis ir prasmingai 

naudoja. 

Progimnazijos pastatas yra renovuotas, įrengta moderni 

vėdinimo sistema, todėl mokymosi aplinka yra patogi, 

sveika ir palanki mokytis. 

Progimnazijoje įrengtos zonos aktyviam ir pasyviam 

Reiktų pakankamai gausius progimnazijos techninius 

išteklius panaudoti kuo efektyviau, kūrybiškiau, 

sudaryti kuo įvairiapusiškesnį mokymą(si) ir supančią 

aplinką.  

Nors progimnazijos interjere yra eksponuojama daug 

mokinių darbų, parodų, tačiau vidinės erdvės seniai 

renovuotos, vyrauja skirtingi interjero stiliai, kuriuos 

reiktų suvienodinti.  

Mokyklos vidinėms erdvėms trūksta funkcionalumo, 

lengvo pertvarkymo, šiuolaikiškumo ir galimybių 



poilsiui, bendravimui. 

Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų 

progimnazijos erdvių kūrimą. Progimnazijos patalpos 

dekoruojamos mokinių darbais. Mokiniai vertina, 

domisi, saugo savo ir kitų darbus.  

Įvairios progimnazijos aplinkos: stadionai, aikštynai, 

poilsio zonos sėkmingai panaudojimų organizuojant 

aktyviąsias pertraukas lauke.  

Progimnazijos mokytojai pakankamai aktyviai 

organizuoja mokinių pažintinį, tiriamąjį mokymąsi ne 

mokykloje – gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, 

valdžios institucijose ir kt.  

Mokytojai gana aktyviai panaudoja informacines ir 

komunikacines technologijas, analizuoja jų taikymo 

įtaką mokinių rezultatams. Progimnazijoje įrengta 

pirmoji šalyje Aktyvioji klasėse su skaitmeniniu 

ugdymo turiniu, taip pat mokytojai dalyvavo mokinių, 

naudojančių IKT priemones, pasiekimų tyrime, kurį 

organizavo „Šviesos“ leidykla.   

Kai kurie mokytojai ugdymo procese naudoja 

elektronines EMA pratybas.   

pritaikyti skirtingiems ugdymo(si) poreikiams. Galima 

dar labiau sutelkti mokinių ir mokytojų  bendrakūrą,  

kaip galimybę būti ir veikti drauge.  

Mokytojai galėtų labiau išnaudoti mokyklos teritoriją 

teorijos pritaikymui praktikoje, tyrinėjimui.   

Naudojant IKT organizuoti mokinių individualius, 

poromis, komandinius darbus, skatinti mokymąsi 

bendraujant ir bendradarbiaujant socialiniuose–

edukaciniuose tinkluose.  

 

4. LYDERYSTĖ IR 

VADYBA  

4.1.Veiklos planavimas 

ir organizavimas 

4.2. Mokymasis ir 

veikimas komandomis 

4.3. Asmeninis 

meistriškumas 
 

Progimnazijoje susitarta dėl vizijos bendrumo.  

Rengiamuose planavimo dokumentuose tikslai ir 

uždaviniai yra tarpusavyje susiję ir lemiantys vizijos 

įgyvendinimą. Progimnazijos bendruomenės nariai 

pakankamai atsakingai dalyvauja įgyvendindami 

išsikeltus progimnazijos tikslus ir uždavinius.  

Progimnazijos ištekliai (personalas, finansiniai) 

paskirstomi racionaliai, atsižvelgiant į mokinių 

interesus. Progimnazija taip pat pritraukia papildomas 

lėšas: 2% GPM lėšas, dalyvaudama įvairiose 

projektuose, programose.   

Progimnazijos bendruomenė suvokia šiuolaikinei  

mokyklai keliamus lūkesčius ir siekiama nuolatinės 

kaitos ir pažangos įvairiose mokyklos veiklos srityse.  

Dauguma bendruomenės narių yra iniciatyvūs, 

Daugiau įtraukti progimnazijos bendruomenę, ypač 

mokinių tėvus, socialinius partnerius į bendrus, 

kryptingus susitarimus, kuriant gerą ir šiuolaikišką 

mokyklą.    

Progimnazijoje reikėtų tobulinti veiklos įsivertinimą ir 

atskaitomybę. Siekti priimamų sprendimų pagrįstumo ir 

kryptingumo.  

Daugiau akcentuoti lyderystės svarbą. Pastebėti, 

įvertinti, paskatinti kiekvieną bendruomenės narį ir 

telkti progimnazijos bendruomenę kryptingiems 

pokyčiams.  

Visapusiškai stiprinti progimnazijos savivaldą, telkti ne 

formaliai, o diskusijomis paremtai, pagrįstai veiklai.  

Kurti mokyklos bendruomenę, kurios narių santykiai 

pagrįsti pagarba, tolerancija.  



kūrybiški, atsakingi ir prisiima atsakomybę už gautus ir 

prisiimtus įsipareigojimus.  

Dauguma progimnazijos personalo narių laiko save 

viena komanda ir siekia aukštesnių individualių ir 

bendrų rezultatų.  

Mokytojai noriai tobulina asmenines kompetencijas 

mokydamiesi drauge, įvairiose mokytojų komandose.  

Progimnazijoje periodiškai organizuojamos mokytojų 

mokymosi išvykos, kurios telkia bendruomenę, plečia 

mokytojų akiratį, didina asmenines ir dalykines 

kompetencijas.  

Progimnazijoje pakankami sėkmingai veikia tėvų 

informavimo ir švietimo sistema. Tarpusavio 

bendradarbiavimas vyksta įvairiais būdais ir formomis 

– tai lemia mokinio asmenybės augimą ir gerą savijautą 

mokykloje.  

Tėvai įsitraukia į mokyklos gyvenimą: veiklas, 

projektus, vesdami pamokas.  

Progimnazija aktyviai veikia vietos bendruomenėje, 

inicijuoja daug veiklų. Partnerystė yra tikslinga ir 

atsakingai planuojama. 

Dauguma progimnazijos mokytojų yra reiklūs sau ir 

vadovaujasi nuostata kuo geriau atlikti savo darbą ir 

siekti nuolatinio tobulėjimo.  

Mokytojai ir progimnazijos administracija planuoja 

asmeninio meistriškumo augimą ir tai įgyvendina. 

Stiprinti mokytojų pasitikėjimą savimi ir inicijuoti 

daugiau veiklų, kai mokytojai gali mokytis vieni iš kitų: 

dalytis patirtimi, sumanymais, stebėdami kolegų 

pamokas, veiklas.  

Tėvai įsitraukia į mokyklos gyvenimą: kūrybines 

veiklas, projektus, vesdami pamokas, tvarkydami 

progimnazijos aplinką,  tačiau tokių tėvų dalis galėtų 

būti didesnė.  

Progimnazija galėtų užmegzti daugiau socialinių ryšių 

su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.   

Ir toliau puoselėti mokymosi kultūrą progimnazijoje: 

aukšti mokytojų veiklos lūkesčiai, pagarba 

profesionalumui. Tai daryti nuosekliai ir kryptingai. 

 

4. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

Stipriosios pusės 

1. Progimnazijos mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose 

ugdymo programose keliamus tikslus. Standartizuotų testų rezultatai 

yra aukštesni nei bendras šalies lygis. Baigę progimnaziją mokiniai  

sėkmingai mokosi kitose Vilniaus miesto gimnazijose.   

2. Mokiniai yra nuolatiniai įvairių olimpiadų, konkursų nugalėtojai.   

Silpnosios pusės 

1. Silpnas mokinių savivaldinio mokymosi 

įprasminimas, ugdymosi tikslų išsikėlimas, gebėjimas 

įsivertinti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos 

lygį.   

2. Labiau suasmeninti mokymą, tinkamai 



3. Kuriama bendra mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo  sistema. 

4. Progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas ugdymosi poreikių 

analizei ir pagalbai mokiniui. 

5. Progimnazija gerai apsirūpinusi IKT priemonėmis, įvairių mokomųjų 

dalykų įranga ir priemonėmis, kurios tikslingai panaudojamos 

ugdymo procese.  

6. Progimnazijos mokytojai įprasmina mokymo(si) galimybes ir  už 

mokyklos ribų ir sėkmingai tai organizuoja.  

7. Progimnazijoje propaguojamas sveikas gyvenimo būdą, o mokymosi 

aplinka yra sveika ir palanki mokytis. 

8. Mokykla atsakingai ir tikslingai teikia duomenis apie mokinių ir 

mokyklos pažangą ir pasiekimus mokinių tėvams, vietos 

bendruomenei. Pakankamai sėkmingai veikia tėvų informavimo-

švietimo sistema. 

9. Dauguma bendruomenės narių laiko save viena komanda. 

10. Mokytojai noriai tobulina asmenines kompetencijas. 

11. Progimnazija aktyviai veikia vietos bendruomenėje. 

12. Progimnazijoje materialieji ištekliai paskirstomi racionaliai, taip pat 

sėkmingai pritraukiamos papildomos lėšos. 

individualizuoti, diferencijuoti ugdymo turinį, 

pasitelkiant kuo įvairesnius mokymo būdus, formas, 

stilius, edukacines aplinkas.  

3. Silpnas visų bendruomenės narių dialogas, siekiant 

optimalios mokinio brandos.  

4. Reikalingas mokėjimo mokytis kompetencijos 

tobulinimas. 

5. Tobulinti progimnazijos veiklos įsivertinimą,  

atskaitomybę. 

6. Seniai renovuotos progimnazijos vidinės erdvės, joms  

trūksta funkcionalumo, lengvo pertvarkymo, 

šiuolaikiškumo ir galimybių jas pritaikyti skirtingiems 

ugdymo(si) poreikiams.   

7. Daugiau įtraukti progimnazijos bendruomenę, ypač 

mokinių tėvus, socialinius partnerius į bendrus 

susitarimus, veiklas. Stiprinti progimnazijos 

savivaldą.  

8. Silpnai akcentuojama lyderystė.  

 

Galimybės 

1. Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, Vilniaus miesto 2010–2020 metų 

strateginis planas kelia prasmingus reikalavimus asmeniui, 

visuomenei, ugdymo institucijai. 

2. Patvirtinta  ir susitarta dėl Geros mokyklos koncepcijos. 

3. Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos privalomas priešmokyklinis 

ugdymas.   

4. Valdžios institucijose tariamasi dėl BVP dalies didinimo švietimo 

sistemai. 

5. Naujas ES finansavimo laikotarpis sudarys galimybę panaudoti ES 

struktūrinių fondų lėšas progimnazijos strateginiams uždaviniams 

įgyvendinti – atnaujinti progimnazijos pastato vidines erdves.  

6. Panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas progimnazijoje bus galima 

atnaujinti mokymo priemones ir įranga gamtos ir technologijų 

mokslų mokymui.  

Grėsmės 

1. Nenuoseklus, nekryptingas strateginių įsipareigojimų 

laikymasis. 

2.  Švietimo kaitos strategija per menkai siejasi su 

kitomis ekonominių ir socialinių reformų 

strategijomis.  

3. Negebėjimas valdyti kaitą, menka lyderystė.  

4. Nemodernizuotas pedagogų rengimas, kvalifikuotų 

mokytojų trūkumas.  

5. Gilėja šeimos, kaip vertybės krizė. Nemažėja 

problemiškų šeimų ir rizikos grupių vaikų skaičius. 

6. Emigracija didins Lietuvoje be tėvų priežiūros likusių 

mokinių skaičių, o tai lems sudėtingesnę mokyklos ir 

mokinių tėvų komunikaciją, o tai kels grėsmę jų 

sėkmingam mokymui(si).  

7. Aktualėja grįžtančių iš užsienio mokinių ugdymas ir 



7. Savivaldybės strateginiame plane numatytas ugdymo įstaigų 

aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis sudarys sąlygas 

modernizuoti mokymą(si).    

8. Mokymosi modernizavimas, kompiuterizavimas, elektroninių 

švietimo priemonių diegimas leidžia aktualizuoti, suasmeninti 

ugdymą, priartinti jį prie mokinių poreikių.  

9. Informacinės komunikacinės technologijos užtikrina geresnį 

bendravimą, bendradarbiavimą, partnerių paiešką, padeda tobulinti 

švietimo valdymą, dalyvauti įvairiuose projektuose. 

10. Vilniaus mieste išliekanti stabili demografinė padėtis leis užtikrinti 

saugią emocinę mokyklos bendruomenės narių aplinką 

11. Dalyvavimas diagnostinių ir standartizuotų testų vykdyme, leidžia 

pakankamai profesionaliai įvertinti mokinių pasiekimus, pažangą, 

gebėjimus įvairiais lygiais ir duomenimis grįstomis išvadomis 

tobulinti ugdymo turinį.   

jų ugdymo(si) poreikių patenkinimas. Didėjant 

imigracijai tikėtina, kad mokykloje plėsis 

daugiakultūrinė aplinka, o mokytojai neturės 

pakankamai patirties ir pasirengimo dirbti tokioje 

aplinkoje.  

8. Didėjant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių,   gali blogėti jų ugdymo kokybė dėl 

žmogiškųjų ir finansinių išteklių stokos.  

9. Ryškėja netikslingai naudojamų IT įtaka mokinių 

sveikatai.  

 

5. STRATEGINĖS IŠVADOS 

5.1. Sutelkta stipri kompetentingų, ambicingų ir atsakingų  mokytojų komanda, kuri geba išsikelti strateginius tikslus ir kurti atvirą naujovėms, 

modernią, saugią, fiziškai ir emociškai sveiką mokyklą.    

5.2. Sukurta veiksminga pagalbos mokiniui sistema, leidžianti pritaikyti ugdymo turinį įvairių gebėjimų mokiniams, skirtingiems jų poreikiams ir 

situacijoms.  

5.3. Įvertinant pažangius šalies švietimą reglamentuojančius dokumentus, formuojamas švietimo gaires – sustiprinti progimnazijos bendruomenę, 

gebančią kartu veikti, kurti, gyventi. 

5.4. Siekti kiekvieno mokinio asmeninės ūgties ir  maksimalios jo pažangos.  

 

6. PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA 

6.1. Misija – fiziškai  ir dvasiškai saugioje ir sveikoje aplinkoje teikianti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą ir sudaranti 

įvairiapusiškas sąlygas tobulėti kiekvienam bendruomenės nariui.    

6.2. Vizija – Gera mokykla, kurioje: 

 brandus mokinys – pasirengęs gyventi, mokytis ir veikti asmeniniame, kultūriniame, pilietiniame, socialiniame kontekste; 

 profesionalus mokytojas – išmintingas ir turintis profesijai būtinų gebėjimų; 

 susitelkusi tėvų bendruomenė – kartu veikianti, kurianti, bendradarbiaujanti. 

 

6.3. Filosofija: Taika su savimi, Taika su žmogumi, Taika su pasauliu. 



7. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

7.1. Saugios ir besimokančios bendruomenės kūrimas: 

7.1.1. Sukurti fiziškai, emociškai, dvasiškai saugią ugdymo(si) aplinką;  

7.1.2. Skatinti mokytojų ir pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą;    

7.1.3. Tobulinti tėvų informavimą ir švietimą,  bendradarbiavimo būdus ir formas; 

7.1.4. Stiprinti progimnazijos savivaldą; 

7.1.5. Ugdyti mokyklos bendruomenės narių lyderystę;  

7.1.6. Kurti atvirą mokyklą, aktyviai bendradarbiaujančią su vietos bendruomenę, socialiniais partneriais. 

7.2. Ugdymo(si) kokybės tobulinimas: 

7.2.1. Aktualizuoti, įprasminti ugdymo programų turinį; 

7.2.2. Patobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.  

I PROGRAMA. MOKYKLA, KURIOJE GERA VISIEMS: KURTI, VEIKTI, GYVENTI  

Kodas Tikslas 1 

01 Saugios ir besimokančios bendruomenės kūrimas. 

Tikslo aprašymas: 

Šiandien progimnazijoje sutelktas energingas ir brandus mokytojų kolektyvas, o optimalus mokinių skaičius sudaro sąlygos kurti jaukią, saugią, 

patogią, ergonomišką, modernią aplinką, kurioje kiekvienas bendruomenės narys: mokinys, mokytojas, tėvas – galėtų jaustis vertingas, 

reikalingas ir saugus, džiaugtųsi  buvimu progimnazijoje  ir laikytų buvimą joje prasmingu.   

Tikimės sutelkti solidarią progimnazijos bendruomenę, kurios narių santykiai grindžiami geranoriškumu vienas kitam, pagarba, tolerancija, 

kolegialia pagalba, kurios nariai formuotųsi, kaip lyderiai, gebantys kūrybingai veikti, prisiimti atsakomybę, kritiškai mąstyti, iškilusias 

problemas spręsti konstruktyviai.  

Sutelkti besimokančią organizaciją – gebančią mokytis su kitais ir iš kitų, diskutuojančią, apmąstančią savo veiklas, tikslingai planuojančią, 

bendruomenišką ir atvirą pasauliui. 

Tikimės efektyvesnio progimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimo, susitarimų kultūros propagavimo, kai ugdymo(si) tikslai 

formuluojami ir įgyvendinami, bendradarbiaujant mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, mokiniams, tėvams.  

II PROGRAMA. KOKYBIŠKAS UGDYMAS IR KIEKVIENO MOKINIO ASMENINĖ BRANDA  

Kodas Tikslas 2 

02  Ugdymo(si) kokybės tobulinimas. 



Tikslo aprašymas: 

 

Informacinės visuomenės keliami iššūkiai skatina mokyklas vėl įvertinti ugdymo turinį, ugdymo proceso organizavimą, ugdymo(si) aplinką, 

ugdyme dalyvaujančių narių santykį. Progimnazijai keliami reikalavimai: nuolatinis kūrybiškas atsinaujinimas, atvirumas inovacijoms, 

kūrybiškas ugdymo proceso organizavimas, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo stebėjimas ir fiksavimas, įvairiapusiška  ugdymo(si) 

aplinka, sudaranti galimybę daugiau tyrinėti, spręsti problemas ir praktiškai veikti, ugdytis kritišką, analitinį, kūrybišką mąstymą, pritaikant 

įvairių sričių žinias ir gebėjimus. Propaguoti savarankišką, nuotolinį, mokyklos sienas peržengianti mokymą(si). Skatinti mokinių savivaldinį 

mokymąsi.    

Ugdymo procese ir turinyje įprasminti sąvokas: motyvuojantis, įdomus, patrauklus, prasmingas, inovatyvus. 

Siekti bendruomenės narių dialogo kultūros, bendradarbiavimo, mokymosi vieniems iš kitų, dalijimosi patirtimi, diskutavimo, veiklos realiose ir 

virtualiose grupėse, komandose.   

Aktualu personalizuoti, suasmeninti mokymą(si), įvertinant, kad skiriasi mokinių gebėjimai, patirtys, poreikiai, siekiai, kad mokomasi skirtingais 

tempais ir būdais.  

 

8. STRATEGINIŲ  TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO  PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I TIKSLAS 

SAUGIOS IR BESIMOKANČIOS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai Lėšos 

Sukurti fiziškai, 

emociškai, dvasiškai 

saugią ugdymo(si) 

aplinką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos tvarką, drausmę ir 

atsakomybę reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ar 

atnaujinimas. 

2017–2018 Progimnazijos  

vadovai 

 

Visų bendruomenės narių 

aiškūs elgesio normų 

susitarimai garantuos 

kiekvieno bendruomenės 

nario fizinį ir emocinį 

saugumą. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Prevencinių, sveikatą tausojančių ir 

kt.  programų parengimas ir 

įgyvendinimas: socialinio emocinio 

ugdymo programa, Sveikatą 

stiprinanti mokykla ir kt.   

2017–2021 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Programų vadovai 

Klasių auklėtojai 

Mokiniai įgis bendrąsias 

kompetencijas.   

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Programų 

lėšos 

Savalaikės pedagoginės, 

psichologinės, socialinės pagalbos 

teikimo mokiniui tobulinimas.  

2017–2021 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vaiko gerovės 

Laiku identifikuoti 

mokymosi sunkumai ir 

suteikta kvalifikuota 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  



 komisijos pirmininkas 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Klasių auklėtojai 

Mokytojai 

pagalba mokiniui.  Didės 

mokinio mokymosi 

motyvacija, pažangumas.  

 

Aktyvių pertraukų modelio  

įgyvendinimas.  

2017–2021 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kūno kultūros 

metodinės grupės 

nariai 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

Sureguliuotas mokinių 

dienos režimas 

progimnazijoje: mokymosi 

ir poilsio laikas.  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

2 % paramos 

lėšos  

Lauko, vidinių progimnazijos 

poilsio ir aktyvių zonų įkūrimas, 

atnaujinimas.  

2017–2021 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

administracijos 

reikalams  

 2 % paramos 

lėšos. 

 

Mokinių socialinės veiklos 

organizavimas, kuriant jaukią 

progimnazijos aplinką.  

2017–2021 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Socialinis pedagogas 

Mokinių taryba   

Klasių auklėtojai 

Mokiniai jausis 

progimnazijos kūrėjais ir 

šeimininkais, įvertins 

bendrakūra kaip galimybę 

būti ir veikti kartu.   

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

2 % paramos 

lėšos 

Progimnzijos vidinių erdvių 

renovavimas.    

2017–2021 Progimnazijos 

vadovai 

 

 

Renovuotos progimnazijos 

vidinės erdvės, kurios taps   

funkcionalesnės, lengviau  

pertvarkomos, 

šiuolaikiškesnės,  turės 

daugiau galimybių jas 

pritaikyti skirtingiems 

ugdymo(si) poreikiams.   

Savivaldybės 

lėšos. 

ES fondų 

lėšos 

Skatinti mokytojų ir 

pedagoginių 

darbuotojų profesinį 

tobulėjimą    

Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų  

kvalifikacijos poreikio analizė,  

kvalifikacijos kėlimo programos 

sudarymas ir dalyvavimas  

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose.  

2017–2021 Progimnazijos 

vadovai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuosekliai ir tikslingai  

plėtojama  

mokytojų ir pedagoginių 

darbuotojų  nuolatinio 

mokymosi kompetencija.  

Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos  

Patirties sklaida 2017–2021 Direktoriaus Bendruomenės mokymasis Mokinio 



pavaduotojai ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

su kitais ir iš kitų: dirbant 

su kolegomis, dalijantis 

patirtimi, sumanymais, 

stebint kolegų pamokas, 

kartu aptariant veiklas.  

krepšelio 

lėšos. 

 

Tobulinti tėvų 

informavimą ir 

švietimą,  

bendradarbiavimo 

būdus ir formas.    

 

Visuotiniai susirinkimai tėvams apie 

progimnazijos veiklą, ugdymo 

procesą reguliuojančias tvarkas, 

susitarimus, taisykles. 

2017–2021 

mokslo 

metų 

pradžioje 

Progimnazijos 

vadovai 

Klasių auklėtojai 

Tinkamas tėvų 

informavimas ir bendri 

susitarimai lems visų 

bendruomenės narių gerą 

savijautą ir saugumą.     

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Tėvų informavimas apie mokinių 

pažangą ir pasiekimus.   

2017–2021 

ne rečiau 

kaip kartą 

per 

trimestrą 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Klasių auklėtojai 

Mokytojai 

Sistemingas ir 

informatyvus 

bendravimas(dialogas) leis 

laiku įvertinti mokinio 

pažangą, labiau 

suasmeninti mokymą(si) ir 

ugdymo turinį. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Tėvų švietimo veiklos. 2017–2021 

 

Progimnazijos 

vadovai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Besimokančios 

organizacijos kūrimas, 

mokymosi kultūros 

propagavimas.  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Tėvų įtraukimas į progimnazijos  

gyvenimą: projektus, akcijas, talkas, 

šventes ir kitus renginius.     

2017–2021 

 

Progimnazijos 

vadovai 

Klasių auklėtojai 

Neformalaus ugdymo 

vadovai 

Gyvenimas mokykloje 

taps labiau 

bendruomeniškas. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Stiprinti 

progimnazijos 

savivaldą 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos tarybos aktyvesnis 

įsitraukimas į susitarimų kūrimą.   

2017–2021 

 

Mokyklos tarybos 

vadovas 

Progimnazijos 

vadovai 

 

Savivaldos atstovai 

dalyvaus veiklos 

planavime bei vertinime, 

teiks daugiau siūlymų 

siekiant pagerinti 

progimnazijoje vykdomų 

veiklų kokybę. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokytojų tarybos narių iniciatyvų 

skatinimas, sprendžiant bendruosius  

ugdymo klausimus.  

2017–2021 

 

Progimnazijos 

vadovai 

Mokytojai 

Padidės kiekvieno 

Mokytojų tarybos nario 

asmeninė atsakomybė ir 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 



 narių sutelktumas 

įgyvendinant tikslus.   

Mokinių tarybos veiklos 

sustiprinimas. 

2017–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokinių tarybos 

pirmininkas  

 

Aktyviai veikianti mokinių 

savivalda,  padidėjęs 

pasididžiavimo 

progimnazija ir 

priklausymo 

bendruomenei jausmas.  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

2 % paramos 

lėšos. 

 

Telkti aktyvių tėvų bendruomenę.  2017–2021 

 

Progimnazijos 

vadovai 

Klasių tėvų atstovai 

Bendruomenės 

sutelktumas, įgalinta 

pasidalytoji lyderystė. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Metodinės tarybos efektyvus darbas 

tobulinant ugdyma(si) 

progimnazijoje.  

2017–2021 

 

Metodinės tarybos 

vadovas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Efektyvesnė veikla ir 

geresnis dialogas tarp 

Metodinės tarybos narių ir 

dalykinių grupių vadovų.    

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Ugdyti mokyklos 

bendruomenės narių 

lyderystę. 

 

Lyderystės mokymai.  2017–2021 

 

Progimnazijos 

vadovai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Klasių auklėtojai 

Progimnazijos, kaip 

besimokančios 

organizacijos stiprėjimas. 

Tobulėja progimnazijos 

vadybos stilius.  

Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos 

Susitikimai su įvairių profesijų 

atstovais – lyderiais. 

2017–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 

Progimnazijoje stiprės 

mokymosi kultūra: 

mokymasis su kitais ir iš 

kitų.  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Kurti atvirą 

mokyklą, aktyviai 

bendradarbiaujančią 

su vietos 

bendruomenę, 

socialiniais 

partneriais.  

 

Bendradarbiavimas su šalies,  

Vilniaus miesto,  Justiniškių 

mikrorajono ugdymo  įstaigomis.  

2017–2021 

 

Progimnazijos 

vadovai 

Progimnazijos 

savivaldos institucijų 

vadovai 

Palaikomi draugiški 

santykiai su socialiniais 

patrneriais, gerėja 

progimnazijos įvaizdis.  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

2 % paramos 

lėšos. 

Bendradarbiavimas su kitais 

socialiniais partneriais, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

2017–2021 

 

Progimnazijos 

vadovai 

Progimnazijos 

savivaldos institucijų 

vadovai 

Bendruomenės nariai įgis 

bendrąsias kompetencijas, 

stiprės pilietinė–socialinė 

veikla progimnazijoje.  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

 

 



II TIKSLAS 

UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS 
 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai Lėšos 

Aktualizuoti, 

įprasminti ugdymo 

programų turinį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo turinio integravimas, 

taikant įvairius ugdymo 

organizavimo modelius 

2017–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

Klasių auklėtojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Mokiniai įgys  integralius 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų pagrindus.  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Formalaus ir neformalaus ugdymo 

dermė 

 

2017–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Neformalaus ugdymo 

mokytojai 

Mokytojai 

Saviraiškus dalyvavimas 

progimnazijos gyvenime. 

Susipinant veikloms, 

joms skirtoms erdvėms  

progimnazijos kultūrinis 

gyvenimas  ir 

ugdymas(is) susilieja.  

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Pamokos kokybės gerinimas, kuriant 

įvairiapusišką mokymą(si): 

metodų, formų, būdų, stilių, aplinkų 

įvairovė 

 

2017–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Motodinių grupių 

vadovai 

Mokytojai 

Mokymas(is) taps labiau 

dialogiškas, atviras, 

tyrinėjantis, patirtinis, o 

mokiniai socialiai aktyvūs, 

iniciatyvūs, gebantys 

bendrauti ir 

bendradarbiauti.  

Mokiniai, aktyviai 

dalyvaudami ugdymo 

procese, efektyviau 

ugdysis  dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas. 

   

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Dėmesys mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymui 

2017–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Motodinių grupių 

vadovai 

Mokymas(is) taps labiau 

suasmenintas, savivaldis. 

Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos 

Mokinio 

krepšelio 



 Mokytojai 

 

lėšos 

Veiklos skirtos mokinių karjeros 

ugdymui  

2017–2021 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Psichologas 

Mokiniai tikslingai 

išsikels mokymosi 

tikslus, vyks kryptingas 

mokinių informavimas 

dėl tolesnio mokymosi. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Patobulinti mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemą.  

 

Vieningos ir tarpusavyje susijusios 

mokinio(-ių) pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemos sukūrimas ir jos 

įgyvendinimas 

 

2017–2021 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Motodinių grupių 

vadovai 

Mokytojai 

Klasių auklėtojai 

Bus sistemingai stebimi, 

vertinami, fiksuojami  ir 

analizuojami mokinių 

pasiekimai ir pažanga 

visų mokomųjų dalykų 

pamokose ir  įvairiais 

lygmenimis: mokinio, 

klasės mokyklos.  

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

9. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Progimnazijos strateginis plano tikslai ir uždaviniai  įgyvendinami kasmet sudarant progimnazijos metinį veiklos planą. Strateginio plano 

įgyvendinimą prižiūri direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė: direktoriaus pavaduotojas ugdymui (grupės vadovas),  direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, progimnazijos tarybos pirmininkas, 2 tėvų atstovai, 3 mokytojai, mokyklos profesinės organizacijos pirmininkas.  

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje analizuojamas progimnazijos metinio 

plano įgyvendinimas,  teikiamos rekomendacijos darbo grupei, rengiančiai metinį veiklos planą.  

Strateginio plano tikslų  įgyvendinimo patikra fiksuojama lentelėje: 

 

Tikslas: 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

1.     

2.     

Išvados/nesėkmių priežastys: 

 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė stebėsenos rezultatus pristato progimnazijos bendruomenei (Progimnazijos tarybai, 

Mokytojų tarybai, skelbia progimnazijos internetinėje svetainėje). Progimnazijos bendruomenė turi galimybę išsakyti savo nuomonę, teikti 



siūlymus, kaip optimaliau įgyvendinti progimnazijos strateginius tikslus ir uždavinius, tikslingiau panaudoti turimas progimnazijos lėšas. 

Progimnazijos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano įgyvendinimo  priežiūros grupės ataskaitą ir rekomendacijas, 

progimnazijos bendruomenės siūlymus ir  pastebėjimus,  rengia metinį veiklos planą, numatydama konkrečias priemones ir terminus 

strateginiams uždaviniams pasiekti. 

__________________ 


