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KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS  

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Progimnazijos socialinis kontekstas. Iš šiuo metu progimnazijoje besimokančių 394-ių mokinių: 

54 mokiniai, kurie auga daugiavaikėse šeimose; 16 mokinių, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje; 

42 mokinius augina vienišos mamos arba vieniši tėvai; 7 mokinių vienas iš tėvų yra mirę; 8 

mokiniams įteisinta globa. Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių nėra. 

Užfiksuotų smurtinių atvejų mokykloje nėra. 2016 metų II-ą pusmetį nemokamai maitinami 54 

mokiniai. Socialinė parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 48 mokiniams. Progimnazijoje 

mokymąsi tęsia ugdytiniai iš vaikų darželių ,,Rudnosiukas”, ,,Drevinukas” ir ,,Šilelis”. 
 

2. Mokinių skaičiaus progimnazijoje kaita: 2013 m. -13,6%, 2014 m. - 4%, 2015 m. + 8%, 2016 

m. +5%. Mokinių skaičiaus vidurkio klasėse kaita: 

1-4 klasėse: 2014 m. – 22; 2015 m. – 21,6; 2016 m. – 21,8 mokinio; 

5-8 klasėse: 2014 m. – 21,5; 2015 m. – 22,3; 2016 m. – 22,1 mokinio. 

Sukomplektuota viena klase daugiau.  
 

3. Pradinio ugdymo programą progimnazijoje baigė 100 proc. ketvirtokų. Pagrindinio ugdymo 

programos I-ąją dalį baigė 100 proc. aštuntos klasės mokinių. Pašalintų iš progimnazijos 

mokinių nebuvo, vienas mokinys paliktas kartoti pirmos klasės programą.  
 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas dalis. 2016/2017 m.m. faktiškai 

užimtų progimnazijos vykdoma neformaliojo švietimo veikla mokinių skaičius sudaro 76% 

(lyginant su 2015/2016 m. m. šis rodiklis sumažėjo 4%). Progimnazijoje dailę lanko 43%, šokį, 

meno kolektyvus - 32%, sporto užsiėmimus 33%, gamtotyros būrelį 12%, informacinės, 

technologinės ir kūrybinės kompetencijų ugdymo būrelį – 21%, jaunųjų lyderių būrelį – 11%, 

intelektualinio ugdymo būrelį ,,Žiniuko akademiją“ lanko 6% progimnazijos mokinių. Daugiausia 

mokinių užimti menine ir sportine veiklomis. 80% socialiai remtinų mokinių lanko neformaliojo 

švietimo būrelius. 

2016/2017 m.m. užimtų neformaliojo švietimo veikla užmokyklinėse įstaigose skaičius sudaro 

42% (lyginant su 2015/2016 m. m. šis rodiklis sumažėjo 8%). Daugiausia mokinių (69%) lanko 

sporto  užsiėmimus.  

Bendras mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veikla sudaro 87% (lyginant su 2015/2016 m. 

m. šis rodiklis padidėjo 7%). 12% padidėjo mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veikla tik 

užmokyklinėse įstaigose, skaičius. 
 

5. Mokinių lankomumo duomenys. Per 2015/2016 m.m. vienam 1-4 kl. mokiniui tenka 50 

praleistų pamokų, 5-8 kl. mokiniui – 74 pamokos. Nepateisintų pamokų nėra.  
 

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

Progimnazijoje dirba 35 mokytojai, 5 švietimo pagalbos mokiniui specialistai ir trys vadovai. 

Visų išsilavinimas aukštasis, 9 edukologijos, vadybos magistrai, 1 edukologijos mokslų daktarė, 

34 mokytojai įgiję pedagoginę kvalifikaciją ir dalykinę kvalifikaciją, 1 mokytoja dalyvauja 

programoje „Renkuosi mokyti!“ ir studijuoja bakalauro ištęstinių studijų programą. Visi 

atestuoti: 17 mokytojų metodininkų, 15 vyr. mokytojų, 8 mokytojai. 2016 metais atestuoti du 

pedagogai. Vidutinis mokytojų tarifinio atlygio koeficientas – 13,58 (pagal MK metodiką – 

13,03). Mokytojų ir vadovų amžiaus vidurkis – 43 metai. Vienas mokytojas pensinio amžiaus. 

2016 metais atleisti 9 mokytojai, priimti 9 mokytojai. 
 



7. Žemės panaudos sutartis.  
M. Gimbutienės g. 9: būdama pastatų patikėtiniu, mokykla naudojasi valstybei priklausančia, 

valstybinės žemės panaudos sutartimi perduota žeme Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai 

naudotis. 

T. Masiulio g. 10: valstybinės žemės panaudos sutartimi perduota mokyklai neatlygintinai 

naudotis. 

Žemės panaudos sutartys įregistruotos Nekilnojamo turto registre. 
 

8. Leidimai - higienos pasai abiem pastatams yra. 
 

9. Energijos vartojimo auditas.  
Išlaidos T. Masiulio g. 10 mokyklos pastato 1 m2 bendro ploto išlaikymui (šiluminei energijai, 

elektros energijai, vandeniui ir nuotekų šalinimui) sudaro 6,0 Eur/m2 (3,2% mažiau, negu 2015 

metais). 

Lyginant su 2015 metais sunaudojamų energetinių išteklių kiekiai: šiluminės energijos padidėjo 

16%, šiluminės energijos suvartojimas vandens pašildymui padidėjo 70%, vandens padidėjo 25% 

(įvyko karšto vandens sistemos avarija; 14 padidėjo šiame pastate besimokančiųjų skaičius), 

elektros energijos sumažėjo 23%. 

Išlaidos M. Gimbutienės g. 9 mokyklos pastato 1 m2 bendro ploto išlaikymui (šiluminei energijai, 

elektros energijai, vandeniui ir nuotekų šalinimui) sudaro 5,2 Eur/m2 (nepakito lyginant su 2015 

metais). 

Lyginant su 2015 metais sunaudojamų energetinių išteklių kiekiai: šiluminės energijos padidėjo 

12%, elektros energijos padidėjo 4% (18 padidėjo šiame pastate besimokančiųjų skaičius), 

sunaudojamas vandens kiekis sumažėjo 18%. 
 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

Finansavimo šaltiniai Asignavimai 2016 m., 

tūkst. Eur 
Planuojamos lėšos 2017 

m., tūkst. Eur 

Įstaigų veiklos programos lėšos ilgalaikio mat. turto 

einamajam remontui 

84,4 25,0 

Investicijų programa 96,6 122,1 

Specialiųjų programų lėšos 13,3 15,0 

Viešųjų paslaugų teikimo programa 0,4  

Lėšos už komunalines ir kitas paslaugas iš patalpas 

nuomojančių neformaliojo švietimo įstaigų ir kitų 

įmonių (valgyklos patalpos) 

4,1 3,5 

2% GPM lėšos 4,5 4,0 

Paramos lėšos 2,9 1,0 

„Erazmus+“ programos parama 1,2 5,7 

Iš viso: 207,4 176,3 
 

2016 m. finansinių prioritetų realizacija, investicijos į ūkio plėtrą: 
 

Finansavimo 

šaltiniai 

Numatyti prioritetai Prioritetų realizacija 

2 proc. GPM 

paramos lėšos 

-0,3 tūkst. Eur Kauno m. ugdymo 

įstaigų mokinių projektų, konkursų-

parodų organizavimui; 

-0,1 tūkst. Eur mokyklos projektų 

vykdymui.  

Išlaidos 0,5 tūkst. Eur: 

-0,4 tūkst. EUR ugdymo proceso organizavimui, 

projektų, renginių organizavimui, mokyklos interjero 

kalėdiniam papuošimui; 

-0,1 tūkst. Eur kt. medžiagos. 

Paramos lėšos -2,8 tūkst. Eur mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimui (seminarų 

ciklas „Mąstymo mokykla“). 

Išlaidos – 2,9 tūkst. Eur: 
-2,8 tūkst. Eur mokytojų kvalifikacijos tobulinimui 

(seminarų ciklas „Mąstymo mokykla“); 

-0,1 tūkst. Eur mokinių vasaros poilsio programos 



„Keliauk, pažink, atrask“ įgyvendinimui. 

Investicijų 

programa  

-102 tūkst. Eur progimnazijos pastato 

vandentiekio-nuotekų sistemų 

atnaujinimas ir įrengimas 

Išlaidos – 73,8 tūkst. Eur: 
–34,4 tūkst. Eur progimnazijos pastato vandentiekio-

nuotekų sistemų remonto darbai; 

–36,8 tūkst. Eur sporto aikštelių rekonstravimo darbai; 

–2,6 tūkst. Eur sporto aikštelių rekonstravimo projekto 

parengimas. 

MK lėšos -2,0 tūkst. Eur įsigyti reikiamas 

priemones bibliotekos 

modernizavimui, pagerinti mokyklos 

edukacinių aplinkų panaudojimo 

galimybes; 

-tikslingai ir veiksmingai panaudoti 

išorines edukacines aplinkas; 

-0,9 tūkst. Eur kvalifikacijos 

tobulinimas plečiant mokytojų 

kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių 

technologijų išmanymą, 

orientuojantis į kūrybiškumą, 

pilietiškumą, lyderystę.  

 

Išlaidos 398,6 tūkst. Eur: 

Tarifikuotų valandų skaičius vienam klasės komplektui 

– 40,1 (+0,25% palyginti su pernai). Lėšos, skirtos 

kitoms prekėms ir ilgalaikiam turtui, panaudotos IKT 

priemonių 2,0 tūkst. Eur, mokyklinių lentų 0,8 tūkst. 

Eur, sportinio inventoriaus 0,4 tūkst. Eur įsigijimui. 

100 proc. lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, 

panaudota Kauno mieste vykdomoms edukacinėms 

programoms apmokėti. Daugiausia lėšų panaudota 

Maironio lietuvių literatūros ir Lietuvos švietimo 

istorijos muziejų edukacinėms programoms. 

58% (1,1 tūkst. Eur) kvalifikacijos tobulinimo lėšų 

panaudota mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų 

ugdymo, panaudojant šiuolaikines technologijas, 

orientuojantis į kūrybiškumą, pilietiškumą, lyderystę 

temoms. 

Įstaigų 

veiklos 

programos 

lėšos  

-95 tūkst. Eur 3 aukšto patalpų 

remontas; 

-2 tūkst. Eur inventoriaus pervežimas 

iš T. Masiulio g. 10 į M. 

Gimbutienės g. 9; 

-3 tūkst. Eur pėsčiųjų takų šviestuvų 

su atramomis įrengimas, prijungimas 

prie Kauno m. gatvių apšvietimo 

tinklų; 

-1,4 tūkst. Eur ES programų projekto 

administravimas (mokyklos pastatų 

draudimas). 

Išlaidos 226,1 tūkst. Eur: 

84,4 tūkst. Eur panaudota pastato 3 aukšto patalpų 

remontui. 

Lėšos prekėms 10,1 tūkst. Eur panaudotos taip: 2,9 

tūkst. Eur IKT priemonėms; 2,6 tūkst. Eur baldams; 2,0 

tūkst. Eur medžiagoms klasių, kabinetų remonto 

darbams; 1,4 tūkst. Eur patalpų valymo ir higienos 

reikmėms; 0,5 tūkst. Eur raštinės reikmėms; 0,2 tūkst. 

Eur muzikos instrumentams; 0,5 tūkst. Eur ūkio 

reikmėms. 

Kitoms paslaugos skirtos lėšos panaudotos: 

-3,2 tūkst. Eur dviejų viešųjų pirkimų konkursų pagal 

preliminariąsias pirkimo sutartis organizavimas, 

dokumentų parengimas, vykdymas;  

-1,4 tūkst. Eur mokyklos pastatų ir civilinės 

atsakomybės draudimui; 

-0,9 tūkst. Eur inventoriaus pervežimas iš T. Masiulio 

g. 10 į M. Gimbutienės g. 9; 

-0,5 tūkst. Eur elektros įrangos varžų matavimas; 

-0,5 tūkst. Eur šviestuvų permontavimas remontuojant 

3 aukštą; 

-0,4 tūkst. Eur apsauginės signalizacijos montavimas 

planšetinėje klasėje ir kt.; 

-4,0 tūkst. Eur planšetinės klasės nuomai. 

Spec. lėšos -1,2 tūkst. Eur vandentiekio-nuotekų 

sistemų rekonstravimo viešųjų 

pirkimų konkurso organizavimas, 

dokumentų parengimas, vykdymas; 

-5 tūkst. Eur dviejų klasių (kabinetų) 

kapitalinis remontas; 

-0,2 tūkst. Eur pagrindinio įėjimo 

tako laiptų pakopų remontas; 

-8 tūkst. Eur automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminės sienos remontas. 

Išlaidos 13,3 tūkst. Eur:  
-5,7 tūkst. Eur trijų klasių kapitaliniam remontui;  

-Lėšos prekėms 7,4 tūkst. Eur panaudotos taip: 3,0 

tūkst. Eur IKT priemonėms; 2,3 tūkst. Eur roletai 

langams; 1,4 tūkst. Eur medžiagoms klasių, kabinetų 

remonto darbams; 0,7 tūkst. Eur ūkio reikmėms ir kt.; 

-0,1 tūkst. Eur kvalifikacijos kėlimui;  

-0,1 tūkst. Eur mokinių vasaros poilsio programos 

„Keliauk, pažink, atrask“ įgyvendinimui. 

Viešųjų 

paslaugų 

teikimo 

programa 

 Išlaidos 0,4 tūkst. Eur mokinių vasaros poilsio 

programos „Keliauk, pažink, atrask“ įgyvendinimui 



 

 

 

 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato T. Masiulio g. 10 fizinę būklę (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Mokyklos pastatas 

priskiriamas II pastatų 

grupei (daliai vidaus 

patalpų reikalingi apdailos 

darbai: apie 8% lubų, 8% 

sienų ir 10% grindų).  

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato M. Gimbutienės g. 9 fizinę būklę (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Mokyklos pastatas 

priskiriamas III pastatų 

grupei (būtinas 

vandentiekio-nuotekų 

sistemos, elektros 

instaliacijos ir skydinių 

kapitalinis remontas; 

didesnei daliai vidaus 

patalpų reikalingi apdailos 

darbai: apie 65% lubų, 50% 

sienų, 20% grindų ir 30% 

durų).  

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas. 

 



Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

1 tikslas – stiprinant mokytojų profesionalumą, plėtojant ugdymo turinio individualizavimą, pasiekti 

50-80% mokinių aukštesnės mokymosi pažangos. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas 

rezultatas 
Tikslingai 

organizuojant 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą, 

metodinių 

renginių 

organizavimą 

pagerinta 

mokinių 

mokymosi 

motyvacija, 

nuosekliai ir 

kryptingai 

ugdoma 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencija. 

30% mokytojų 

dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose 

apie mokinių bendrųjų 

ir esminių kompetencijų 

ugdymą panaudojant 

šiuolaikines 

technologijas, 

orientuojantis į 

kūrybiškumą, 

pilietiškumą, lyderystę. 

Šiomis temomis 

mokykloje organizuoti 

1-2 dalykiniai, 

metodiniai renginiai. 

15% mokytojų 

dalyvauja metodiniuose 

renginiuose mieste, 

respublikoje, dalinasi 

gerąja patirtimi. 

 50% pamokų stebėjimo 

tikslas – išsiaiškinti, 

kaip į ugdymo turinį 

integruojami mąstymo 

įgūdžiai, panaudojant 

vizualinius mąstymo 

įrankius, elgesio ir 

charakterio formavimo 

įrankius, aukštesnio 

lygio klausinėjimo ir 

tyrinėjimo įrankius.  

30% mokytojų veda 

atviras pamokas 

kolegoms, dalinasi 

patirtimi. Taikomų 

metodų efektyvumas 

stebėtų pamokų 

protokoluose 

vertinamas 70%, 

mokymo priemonių 

naudojimo efektyvumas 

- 70%. 

Visi mokytojai dalyvavo pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklo 

„Mąstymo mokykla“ mokymuose: 

„Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas. 

Mąstymo žemėlapiai“, „Mąstymo 

įpročiai. Efektyvaus elgesio strategijos“. 

12% dalyvavo tarptautiniuose pedagogų 

kompetencijos tobulinimo nuotoliniuose 

mokymuose ,,Mokytojo IKT priemonės 

taikyti inovatyvius į mokinį orientuotus 

pedagoginius požiūrius“, 16% mokinių ir 

36% mokytojų dalyvauja projekte 

„Šiuolaikinė mokymosi aplinka“. 

Organizuoti 6 metodiniai, dalykiniai 

renginiai: „Gabių mokinių atpažinimas ir 

įvertinimas“, „Pilietiškumo ugdymas 5-8 

klasėse“, „Kokia pamoka yra gera“, 

„Pagalbos mokiniui teikimas“, „Mokinių 

mokymosi motyvacijos skatinimas“, 

„Metodų įvairovė anglų kalbos 

pamokose“. 45% mokytojų dalyvauja 

metodiniuose renginiuose mieste, 

respublikoje, dalinasi gerąja patirtimi: 

respublikinė metodinė–praktinė 

konferencija „Metodų mugė“, 

respublikinė konferencija-seminaras 

„Mokymo vertė – mokinio ūgtis“, KPKC 

konferencija „Kuriame ateities mokyklą 

kartu“, projektas ,,Šiuolaikinė mokymosi 

aplinka”.  

80% stebėtų pamokų į ugdymo turinį 

integruojami mąstymo įgūdžiai, 

panaudojant vizualinius mąstymo 

įrankius, elgesio ir charakterio formavimo 

įrankius, aukštesnio lygio klausinėjimo ir 

tyrinėjimo įrankius. 

40% mokytojų veda atviras pamokas 

kolegoms, dalinasi inovatyvių pamokų 

planais su šalies pedagogais. Taikomų 

metodų efektyvumas stebėtų pamokų 

protokoluose vertinamas 90%, mokymo 

priemonių naudojimo efektyvumas - 90%. 

80% mokytojų dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose apie 

mokinių bendrųjų ir 

esminių kompetencijų 

ugdymą panaudojant 

šiuolaikines 

technologijas, 

orientuojantis į 

kūrybiškumą, 

pilietiškumą, lyderystę. 

Šiomis temomis 

mokykloje organizuoti 2-

3 dalykiniai, metodiniai 

renginiai. 40% mokytojų 

dalyvauja metodiniuose 

renginiuose mieste, 

respublikoje, dalinasi 

gerąja patirtimi. 

 80% pamokų stebėjimo 

tikslas – išsiaiškinti, kaip 

į ugdymo turinį 

integruojami mąstymo 

įgūdžiai, panaudojant 

vizualinius mąstymo 

įrankius, elgesio ir 

charakterio formavimo 

įrankius, aukštesnio lygio 

klausinėjimo ir 

tyrinėjimo įrankius.  

50% mokytojų veda 

atviras pamokas 

kolegoms, dalinasi 

patirtimi. Taikomų 

metodų efektyvumas 

stebėtų pamokų 

protokoluose vertinamas 

90%, mokymo priemonių 

naudojimo efektyvumas - 

90%. 

Ugdymo turinio 

organizavimas ir 

pritaikymas 

orientuojantis į 

kiekvieno 

mokinio 

pasiekimus. 

50% pamokų stebėjimo 

tikslas – išsiaiškinti, 

kaip organizuojamas 

individualizuotas 

ugdymas. 40% 

mokytojų taiko 

mokymosi būdus 

atitinkančius mokinių 

poreikius, interesus, 

sugebėjimų lygį. 30% 

pamokų vyrauja 

mokytis ir išmokti 

padedantis vertinimas, į 

80% stebėtų pamokų mokiniams keliami 

aiškūs mokymosi uždaviniai, 

organizuojamas aktyvus, sąmoningas 

mokymasis, vertinama siekiant padėti 

mokiniui mokytis ir išmokti. 50% stebėtų 

pamokų sudaryta galimybė mokiniams 

pasirinkti mokymosi būdus. Mokinių 

individuali pažanga stebima sistemingai, 

išsami analizė atliekama kas du mėnesius 

įvertinant teikiamos pagalbos efektyvumą. 

Aukštesnės mokymosi pažangos 2-4 

mokomuosiuose dalykuose pasiekė 60% 

mokinių. 2016 metų standartizuotų testų 

80% pamokų stebėjimo 

tikslas – išsiaiškinti, kaip 

organizuojamas 

individualizuotas 

ugdymas. 60% mokytojų 

taiko mokymosi būdus 

atitinkančius mokinių 

poreikius, interesus, 

sugebėjimų lygį. 50% 

pamokų vyrauja mokytis 

ir išmokti padedantis 

vertinimas, į aktyvų 

sąmoningą mokymąsi 



 

2 tikslas – Sukurti tinkamas sąlygas mokyklos veiklai viename pastate vykdant mokyklos pastato 

atnaujinimo investicinį projektą, patalpų bei teritorijos remontą savivaldybės biudžeto bei kitomis 

lėšomis.  
 

Tikslas Minimalus 

lauktas rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 
Suremontuota 

automobilių 

stovėjimo aikštelės 

atraminė siena ir 

pagrindinio įėjimo 

tako laiptų dalis. 

Įrengtas 

pagrindinio įėjimo 

tako apšvietimas. 

Suremontuota 86 m2 

automobilių 

stovėjimo aikštelės 

atraminės sienos. 

Permontuota 

pagrindinio įėjimo 

tako laiptų pakopų 9 

m2. 

Siekiant įsisavinti skirtas lėšas sporto 

aikštelių, trečio aukšto patalpų, 

vandentiekio-nuotekų sistemų 

remontui, automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminės sienos remontas 

perkeltas į sekančius metus. 

Parengtas sporto aikštelių 

rekonstravimo projektas, pagal 

preliminariąją sutartį atlikta 28% 

rekonstravimo darbų. 

Permontuota pagrindinio įėjimo tako 

Suremontuota 170 m2 

automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminės sienos. 

Permontuota pagrindinio 

įėjimo tako laiptų pakopų 

18 m2. 

Įrengti 4 pėsčiųjų takų 

šviestuvai su atramomis, 

prijungti prie Kauno m. 

gatvių apšvietimo tinklų. 

aktyvų sąmoningą 

mokymąsi įtraukiantis 

mokymas. 

Parengti mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimui skirti lapai, 

kurie pildomi 

periodiškai 1-2 kartus 

per pusmetį.   

Organizuoti 3-4 

renginiai skirti mokinių 

savirealizacijai, 

individualių poreikių ir 

gebėjimų plėtotei.   

rezultatai pagerėjo 11,5% 4 klasių ir 

17,0% 8 klasių mokinių.  

Mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

individuali pažanga vertinama ir 

fiksuojama kiekvieną dieną. Individualiai 

mokinių pažangai aptarti organizuojami 

tėvų–mokinių-mokytojų susirinkimai 

„Sprendžiame problemas kartu...“ du 

kartus per metus.  

Organizuoti 26 renginiai skirti mokinių 

savirealizacijai, individualių poreikių ir 

gebėjimų plėtotei:  stebėjimų, bandymų ir 

tyrinėjimų diena, žmogaus saugos diena, 

fotografijų konkursas, komandiniai „Protų 

mūšiai“, istorijos popietė, koncertai, 

kūrybinių darbų parodos, masinis šokis 

„Kokia nuostabi Lietuva esi“, 

matematikos kūrybinių darbų paroda, 

bibliotekos renginiai, sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymo projektai,  sveikatingumo 

dienos, sporto šventės, veiksmo naktis, 

muzikinė viktorina ir kt.   

įtraukiantis mokymas.  

Parengti mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimui skirti lapai, 

kurie pildomi sistemingai  

kartą per mėnesį.   

Organizuoti 5-6 renginiai 

skirti mokinių 

savirealizacijai, 

individualių poreikių ir 

gebėjimų plėtotei.   

Plėtojamos 

veiksmingos 

edukacinės  

aplinkos 

mokinių 

saviraiškai 

mokykloje. 

Suplanuotas  

tikslingas ir 

nuoseklus 

naudojimasis 

išorinėmis 

edukacinėmis 

aplinkomis. 

Išplėtotos bibliotekos 

teikiamos paslaugos: 1-

2 kartus per mėnesį  

organizuojamos veiklos 

mokinių saviraiškai per 

pertraukas ir po 

pamokų. Veiklose 

dalyvauja 40% mokinių.  

Atnaujinta informaliojo 

švietimo programa 1-4 

klasių mokiniams. 

Išplėtotos bibliotekos teikiamos 

paslaugos, 2016 metais organizuota 21 

veikla mokinių saviraiškai per pertraukas 

ir po pamokų,  vykdyti projektai mokinių 

kultūrinei, pažintinei veiklai plėtoti: 

projektas „Augu skaitydamas“, skaitymo 

popietės, eksperimentai „Statinė elektra“, 

„Guminiai kaulai“, mokinių pagamintų 

knygų paroda, fotografijų konkursas 

„Mokykla pro objektyvą“, filmų peržiūros 

ir aptarimai, akcija „Renkame vaikų Metų 

knygą“, piešinių, kūrybinių darbų 

parodos, integruota lietuvių kalbos 

pamoka su rašytoju V.V. Lansbergiu. 

Projektinėse veiklose dalyvavo  76% 

mokinių. 

Atnaujinta informaliojo švietimo 

programa 1-4 klasėms.  Surinkta 

medžiaga šiai programai  parengti 5-8 

klasėms. 

Išplėtotos bibliotekos 

teikiamos paslaugos, 2-3 

kartus per mėnesį  

organizuojamos veiklos 

mokinių saviraiškai per 

pertraukas ir po pamokų, 

vykdomi projektai 

mokinių kultūrinei, 

pažintinei veiklai plėtoti.  

Projektinėse veiklose 

dalyvauja 80% mokinių. 

Atnaujinta informaliojo 

švietimo programa 1-4 

klasių mokiniams. 

Parengta informaliojo 

švietimo programa 5-8 

klasių mokiniams. 

Komentaras: Veiklą šiam tikslui pasiekti vertiname labai gerai, tikslas pilnai pasiektas. 



laiptų pakopų 20 m2. 

Suderinta, kad pėsčiųjų takų šviestuvų 

įrengimą atliks savivaldybės 

Energetikos skyrius 2017 metais. 

Išlaidos darbams: 39,4 tūkst. Eur 

Investicijų programos lėšų.   

Įvykdytas 

mokyklos pastato 

M. Gimbutienės g. 

9 investicinis 

projektas. Sukurtos 

tinkamos sąlygos 

mokyklos veiklai 

viename pastate. 

70% atnaujintos ir 

įrengtos pastato 

vandentiekio-

nuotekų sistemos. Į 

dalį klasių ir 

kabinetų tiekiamas 

karštas vanduo, visi 

sanitariniai įrenginiai 

veikiantys ir 

techniškai tvarkingi, 

suremontuotos WC 

patalpos. 

67% atnaujinta ir įrengta pastato 

vandentiekio sistema, 57% - nuotekų 

sistema. Į 30% klasių ir kabinetų 

tiekiamas karštas vanduo, visi 

sanitariniai įrenginiai veikiantys ir 

techniškai tvarkingi, suremontuotos 

WC patalpos, klasėse įrengtos 

spintelės praustuvams.  

Išlaidos šiems darbams: 34,3 tūkst. 

Eur Investicijų programos lėšų. 

100% atnaujintos ir 

įrengtos pastato 

vandentiekio-nuotekų 

sistemos. Į klases ir 

kabinetus tiekiamas karštas 

vanduo, visi sanitariniai 

įrenginiai veikiantys ir 

techniškai tvarkingi, 

suremontuotos WC 

patalpos.  

 

Sudarytos 

tinkamesnės 

mokymosi ir darbo 

sąlygos, mokiniai 

mokosi saugesnėje, 

poreikius, 

nustatytus 

reikalavimus 

atitinkančioje 

aplinkoje. 

Galimybės 

mokyklos veiklą 

vykdyti viename 

pastate. 

Atliktas 2 klasių 

kapitalinis remontas 

1-2 aukštuose. 

Atliktas 3 klasių kapitalinis remontas ir 

3 kabinetų paprastasis remontas 1-2 

aukštuose. Suremontuotos visos 3 

aukšto patalpos. Mokykla veiklą 

vykdys viename pastate nuo sausio 9 

d. 

Išlaidos darbams ir medžiagoms: spec. 

lėšų 6,5 tūkst. Eur, 84,4 tūkst. Eur 

savivaldybės biudžeto lėšų. 

Atliktas 2 klasių kapitalinis 

remontas 1-2 aukštuose. 

Suremontuotos visos 3 

aukšto patalpos. Mokykla 

veiklą vykdo viename 

pastate. 

 

 

Pagerintos 

mokyklos 

edukacinių aplinkų 

panaudojimo 

galimybės 

modernizuojant 

biblioteką. 

Biblioteka aprūpinta 

2 kompiuteriais, 

multimedija, 5 

lentynomis, 2 stalais, 

2 sėdmaišiais. Įrengti 

trūkstami inžineriniai 

tinklai. 

Biblioteka aprūpinta 3 kompiuteriais, 

multimedija, 7 lentynomis, 4 stalais, 3 

sėdmaišiais. Įrengti trūkstami 

inžineriniai tinklai. 

Įrengta planšetinė klasė.  

Įsigytos IKT priemonės: 8 

kompiuteriai, 4 multimedijos, planšetė 

piešimui, skeneris ir kt. 

Išlaidos: spec. lėšų 2,6 tūkst. Eur, 6,3 

tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 

1,5 tūkst. Eur MK lėšų. 

Biblioteka aprūpinta 3 

kompiuteriais, multimedija, 

7 lentynomis, 3 stalais, 3 

sėdmaišiais. Įrengti 

trūkstami inžineriniai 

tinklai. 

Pagal pasirašytas 

sutartis vykdomas 

mokyklos pastatų 

rekonstravimo 

projektų 

administravimas.   

Pateikta ataskaita po 

projekto 

įgyvendinimo už 

energetinių rodiklių 

pasiekimą ES 

projektuose VšĮ 

Lietuvos verslo 

paramos agentūrai. 

Apdraustas 

mokyklos pastatas 

M. Gimbutienės g. 9. 

Pateikta ataskaita po projekto 

įgyvendinimo už energetinių rodiklių 

pasiekimą ES projektuose VšĮ 

Lietuvos verslo paramos agentūrai. 

Apdraustas mokyklos pastatas M. 

Gimbutienės g. 9. Apdraustas VIP 

lėšomis rekonstruotas mokyklos 

pastatas T. Masiulio g. 10.  

Išlaidos darbams: 1,1 tūkst. Eur 

savivaldybės biudžeto lėšų.   

 

Pateikta ataskaita po 

projekto įgyvendinimo už 

energetinių rodiklių 

pasiekimą ES projektuose 

VšĮ Lietuvos verslo 

paramos agentūrai. 

Apdraustas mokyklos 

pastatas M. Gimbutienės g. 

9. Apdraustas VIP lėšomis 

rekonstruotas mokyklos 

pastatas T. Masiulio g. 10. 

Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotas 

mokyklos pastato M. 

Gimbutienės g. 9 

vandentiekio-nuotekų 

tinklų rekonstravimo 

statybos užbaigimas. 



Komentaras: Atlikti darbai daugumoje priemonių viršijo lūkesčius, o pasiektus faktinius rezultatus 

apsprendė vėlyva lėšų skyrimo data - apie 38% neužbaigtas pastato vandentiekio-nuotekų sistemų 

atnaujinimas. Sekančiais metais taip pat tęsime automobilių stovėjimo aikštelės atraminės sienos ir 

pagrindinio įėjimo laiptų remontą. 
 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai 

2.2.2. Ugdymo(-si) 

organizavimas 3,8; 

2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai 3,7; 

4.3.2. Nuolatinis 

profesinis tobulėjimas 3,6;  

2.3.2. Ugdymas mokyklos 

gyvenimu 3,6; 

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai 

3,6. 

3.1.1. Įranga ir 

priemonės  3.1; 

3.2.2. Mokymasis 

virtualioje 

aplinkoje 3.2. 

3.1.1. Įranga ir priemonės (mokykla plečia ugdymo 

galimybes naudodamasi nemokamais „Microsoft“ 

produktais ir priemonėmis: „Office 365“ debesų 

kompiuterijos paslaugos,  elektroninės pratybos, 

planšetinė klasė);  

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (mokytojai 

dalyvauja projekte „Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“, 

tikslingai parenka skaitmeninį turinį ir technologijas 

padedančias įvairiapusiškiau ir patraukliau mokyti, 

numato inovatyvaus mokymo strategijas, planuojamos 

ir organizuojamos Skype pamokos su projekte 

dalyvaujančiomis mokyklomis). 
 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras. 2016 m. atlikto giluminio įsivertinimo „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ srities 

rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ išvados: 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (3,2). 

80% stebėtų pamokų mokiniams keliami aiškūs mokymosi uždaviniai, organizuojamas aktyvus, 

sąmoningas mokymasis, vertinama siekiant padėti mokiniui mokytis ir išmokti. 88% mokinių ir 92% 

tėvų teigia, kad progimnazijos mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mokinių gali padaryti pažangą, 

mokantis jo dalyko. Progimnazijoje analizuojama mokinių mokymosi pažanga, pagalbos poreikis ir 

teikimas, bet ne su visais mokiniais aptariami jų pačių lūkesčiai. Progimnazijoje vyksta tėvų 

informavimas apie mokinių asmeninę pažangą, organizuojamuose mokytojų–mokinių–tėvų 

susirinkimuose „Sprendžiame problemas kartu..“ dalyvauja 57% tėvų. 91% tėvų informaciją apie 

vaiko pasiekimus skaito elektroniniame dienyne kasdien. 48% stebėtų pamokų mokinių mokymasis 

siejamas su jų patirtimi, ugdomi gyvenimui, aktualūs mąstymo ir veiklos gebėjimai.  

Siūlymai: tobulinti sukurtą individualios mokinio pažangos stebėjimo modelį, skatinantį mokinius 

pozityviai vertinti individualią pažangą. 20-30% pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, bibliotekoje, progimnazijos kieme, gamtoje ir pan.), kuriose ugdomi gyvenimui aktualūs 

mąstymo ir veiklos gebėjimai. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus 

audito skyriaus ir kitų institucijų išvados 
 

2012 m. kovo mėn. vykusio mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo veiklos 

tobulinimo plano 2012–2014 m. įgyvendinimas 2016 m.: veiklos rodiklis 2.2.3. Klasės valdymas 

įgyvendintas 85%; veiklos rodiklio 5.5.2. Turto vadyba aspektas ,,IKT priemonių atnaujinimas ir 

naudojimas pamokoje” įgyvendintas 79%; veiklos rodiklis 2.5.2. Užduočių diferencijavimas ir 

individualizavimas – 80%; veiklos rodiklis 4.2.3. Socialinė pagalba – 93%; veiklos rodiklis 5.5.3. 

Patalpų naudojimas – 88%. Bendras veiklos tobulinimo plano įvykdymo laipsnis - 85%.  Mokyklos 



veiklos tobulinimui pasirinktos priemonės pilnai neįgyvendintos dėl pasikeitusių aplinkybių prie 

Humanitarinės pradinės mokyklos prijungus Kauno Petrašiūnų pagrindinę mokyklą bei pedagogų 

kaitos.  

Kitų vertinimų, tikrinimų 2016 metais nebuvo. 
 

III SKYRIUS 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 
 

Mokyklos metiniai veiklos tikslai grindžiami Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos 

prioritetais: 

 nuolat tobulinti mokytojų kvalifikaciją plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių 

technologijų išmanymą; stimuliuoti nuolatinį pozityviosios patirties perėmimą ir dalijimąsi 

tarp mokytojų, mokytojų judumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei kitas keitimosi švietimo 

idėjomis formas (veiklos plano prioritetai: įgyvendinant „Erasmus+“ projektą bei 

dalyvaujant projekte ,,Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ mokytis iš geriausių praktikos 

pavyzdžių bei organizuoti patirties sklaidą ir kt.); 

 užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes suteikiant palankiausias galimybes 

mokiniui išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius; 

plėsti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą ir tarpusavio papildomumą, diegti 

atvirus ir lanksčius mokymosi būdus (veiklos plano prioritetai: pritaikyti ugdymo turinį 

orientuojantis į atvirą ir patirtinį mokymąsi, sukurti ugdymą stimuliuojančias aplinkas, 

tikslingai ir veiksmingai panaudoti išorines edukacines aplinkas); 

 šiuolaikinė organizacija savo sprendimus ir plėtrą grindžianti išmania vadyba (veiklos 

plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai grindžiami konkrečiais skaičiais išreikštais 

stebėsenos rodikliais; individualios mokinių pažangos stebėjimo analizė, išvadų 

formulavimas ir informavimas vykdomas pasitelkiant mokyklos bendruomenę, savivaldos 

institucijas);  

Mokyklos veiklos tikslai dera su Kauno miesto savivaldybės švietimo politikos prioritetais: 

 mokinių pasiekimų ugdyme ir pagalbos mokiniui tobulinimas; 

 efektyvaus ugdymo įstaigų personalo darbo organizavimas; 

 neformaliojo ugdymo veiklos kokybės skatinimas;  

 ugdymo aplinkos gerinimas, šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas; 

 įsivertinimu ir duomenimis grįstos vadybos gerinimas. 

Įgyvendinant mokyklos 2016-2018 m. strateginio plano 1 strateginį tikslą „Pasiekti aukštesnės 

mokinių pažangos stiprinant mokytojų profesionalumą, pritaikant ugdymo turinį, sukuriant tinkamas 

edukacines aplinkas“, 2017 m. sieksime, kad ne mažiau 70% mokinių padarys pažangą, atitinkančią 

jų numatytus siekius.  

Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas: 

 2012 m. mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo išvadomis (tobulinamas veiklos 

aspektas užduočių diferencijavimas ir individualizavimas (2.5.2.)); 

 plačiojo įsivertinimo išvadomis (nustatyti trūkumai ir tobulinti pasirinkti mokyklos 

veiklos aspektai: 3.1.1. Įranga ir priemonės (mokykla plečia ugdymo galimybes 

naudodamasi nemokamais „Microsoft“ produktais ir priemonėmis: „Office 365“ debesų 

kompiuterijos paslaugos,  elektroninės pratybos, planšetinė klasė; 3.2.2. Mokymasis 

virtualioje aplinkoje (mokytojai dalyvauja projekte „Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“, 

tikslingai parenka skaitmeninį turinį ir technologijas padedančias įvairiapusiškiau ir 

patraukliau mokyti, numato inovatyvaus mokymo strategijas, planuojamos ir 

organizuojamos Skype pamokos su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis).  

 praėjusių metų veiklos analize (nors bendri mokinių rezultatai pagerėjo, tačiau 

aukštesnės mokymosi pažangos pasiekė 60% mokinių tik 2-4 mokomuosiuose dalykuose); 

 giluminio įsivertinimo išvadomis (priemonės patobulins nustatytus trūkumus, t.y. 2.2.1. 

Mokinių lūkesčiai ir mokinių skatinimas: sistemingai atliekama mokinių ugdymosi 

pasiekimų ir pažangos siekio analizė bei numatomas mokinių gebėjimų ir siekių 

potencialas tolimesniame ugdyme; mokytojų ir 5-8 kl. mokinių apklausa, siekiant 

išsiaiškinti individualių pasiekimų vertinimo efektyvumą; organizuojamas mokymosi 



motyvacijos ir pozityvaus elgesio skatinimo projektas „Sėkmės raktas“; organizuojami 

tėvų–mokinių–mokytojų susirinkimai „Sprendžiame problemas kartu...“).  

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos Valstybinių funkcijų programos, 2% GPM 

paramos ir savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (įstaigos pajamų) lėšos. 

Įgyvendinant mokyklos 2016-2018 m. strateginio plano 2 strateginį tikslą „Sukurti tinkamas 

sąlygas mokyklos veiklai viename pastate vykdant mokyklos pastato atnaujinimo investicinį projektą, 

patalpų bei teritorijos remontą“, 2017 m. užbaigsime mokyklos pastato atnaujinimo investicinį 

projektą, sieksime atlikti teritorijos, sporto aikštelių bei vidaus patalpų remontą, kurti ir modernizuoti 

edukacines aplinkas, biblioteką. Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas: 

 2012 m. mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo išvadomis (tobulinamas veiklos 

aspektas patalpų panaudojimas (5.5.3.); 

 2015 m. giluminio įsivertinimo išvadomis (priemonės patobulins nustatytus trūkumus, 

t.y., 5.5.2. Turto vadyba (bibliotekos modernizavimas, mokyklos edukacinių aplinkų 

panaudojimo galimybių pagerinimas); 5.5.3. Patalpų naudojimas (rekonstruoti mokyklos 

pastato M. Gimbutienės g. 9 vandentiekio-nuotekų sistemas; suremontuoti dalį klasių 

(kabinetų); suremontuoti automobilių stovėjimo aikštelės atraminę sieną; įrengti 

pagrindinio įėjimo tako apšvietimą); 

 praėjusių metų veiklos analize (dėl vėlyvos lėšų skyrimo datos apie 38% neužbaigtas 

pastato vandentiekio-nuotekų sistemų atnaujinimas). 

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos savivaldybės biudžeto lėšos. Dalies klasių bei 

teritorijos remontui bus panaudojamos savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (įstaigos 

pajamų) lėšos. 
 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 
 

1 tikslas – stiprinant mokytojų profesionalumą, kuriant ir efektyviai panaudojant šiuolaikines 

ugdymosi aplinkas bei plėtojant patirtinio mokymo(si) galimybes, ne mažiau 70% mokinių padarys 

pažangą, atitinkančią jų numatytus siekius. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 
Tikslingai organizuojant 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą, metodinių 

renginių organizavimą, 

įgyvendinant 

„Erasmus+“ projektą 

„Tyrinėkime Europą – 

kartu mes esame kaip 

vienas“ pagerinta 

mokinių mokymosi 

motyvacija, nuosekliai ir 

kryptingai ugdoma 

mokėjimo mokytis bei 

pažinimo 

kompetencijos. 

40% mokytojų dalyvauja „Erasmus+“ 

projekto „Tyrinėkime Europą – kartu mes 

esame kaip vienas“ veiklose. 15% 

mokytojų ir 4 mokiniai dalyvauja 

mokyklų partnerių tarptautiniuose 

susitikimuose. 5-7 pradinės klasės 

įgyvendina projekto veiklas. 30% stebėtų 

pamokų nuosekliai ir kryptingai ugdoma 

mokėjimo mokytis bei pažinimo 

kompetencijos, ugdymasis (mokymasis) 

atviras ir patirtinis.  

Organizuoti 1-2 dalykiniai, metodiniai 

renginiai apie interaktyvaus ugdymo 

galimybes (dalijimasis gerąja patirtimi).  

15% mokytojų dalyvauja metodiniuose 

renginiuose mieste, respublikoje, dalinasi 

gerąja patirtimi.  

 

 60% mokytojų dalyvauja „Erasmus+“ 

projekto „Tyrinėkime Europą – kartu mes 

esame kaip vienas“ veiklose. 30% 

mokytojų ir 8 mokiniai dalyvauja 

mokyklų partnerių tarptautiniuose 

susitikimuose. 10-11 pradinių klasių 

įgyvendina tarptautinio projekto veiklas. 

50% stebėtų pamokų nuosekliai ir 

kryptingai ugdoma mokėjimo mokytis bei 

pažinimo kompetencijos, ugdymasis 

(mokymasis) atviras ir patirtinis.  

Organizuoti 3-4 dalykiniai, metodiniai 

renginiai apie interaktyvaus ugdymo 

galimybes (mokymo metodų, priemonių 

gerųjų patirčių, idėjų aplanko sukūrimas).  

30% mokytojų dalyvauja metodiniuose 

renginiuose mieste, respublikoje, dalinasi 

gerąja patirtimi. 

Pritaikyti ugdymo turinį 

orientuojantis į atvirą ir 

patirtinį mokymąsi. 

Organizuoti 2-3 renginiai pagrįsti 

eksperimentavimu, tyrinėjimu ir kūryba. 

60% mokinių dalyvauja progimnazijos ir 

20% miesto renginiuose. Organizuotas 

Kauno miesto pradinių klasių mokinių 

parengtų pateikčių projektas „Panašūs ir 

skirtingi“. 

40% pamokų stebėjimo tikslas – 

išsiaiškinti mokinių pasiekimų vertinimo 

sistemą, atsižvelgiant į individualias 

Organizuoti 4-5 renginiai pagrįsti 

eksperimentavimu, tyrinėjimu ir kūryba. 

80% mokinių dalyvauja progimnazijos ir 

30% miesto renginiuose. Organizuotas 

tarptautinis mokinių parengtų pateikčių 

projektas „Panašūs ir skirtingi“. 

60% pamokų stebėjimo tikslas – 

išsiaiškinti mokinių pasiekimų vertinimo 

sistemą, atsižvelgiant į individualias 

kiekvieno mokinio galimybes, siekiant 



kiekvieno mokinio galimybes, siekiant 

nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui 

tinkamu būdu ir tempu.   

30% mokytojų veda atviras pamokas, 

dalinasi patirtimi. 40% stebėtų pamokų 

daug dėmesio skiriama mokymui(si) 

mokytis – rasti, atsirinkti, įprasminti 

žinojimą. 50% pamokų vyrauja atviras ir 

patirtinis mokymasis.  

Atlikta 1-8 klasių mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir 5-8 klasių mokinių apklausa, 

siekiant išsiaiškinti individualių 

pasiekimų vertinimo efektyvumą. 40% 

mokinių suvokia save kaip asmenybes, 

džiaugiasi savo pasiekimais.  

nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui 

tinkamu būdu ir tempu.   

50% mokytojų veda atviras pamokas, 

dalinasi patirtimi. 80% stebėtų pamokų 

daug dėmesio skiriama mokymui(si) 

mokytis – rasti, atsirinkti, įprasminti 

žinojimą. 70% pamokų vyrauja atviras ir 

patirtinis mokymasis.  

Atlikta 1-8 klasių mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir 5-8 klasių mokinių apklausa, 

siekiant išsiaiškinti individualių 

pasiekimų vertinimo efektyvumą. 80% 

mokinių suvokia save kaip asmenybes, 

džiaugiasi savo pasiekimais. 

Ugdymo organizavimas 

sukuriant ugdymąsi 

stimuliuojančią aplinką. 

30% pamokų stebėjimo tikslas – 

išsiaiškinti, kaip organizuojamas 

ugdymas, pritaikant ugdymo(si) aplinką.  

15% pamokų organizuojama netradicinėse 

aplinkose (muziejuose, bibliotekoje, 

progimnazijos kieme, gamtoje ir pan.). 

12% mokytojų įgyvendina projektą 

„Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ ir 

dalinasi patirtimi su mokyklos 

mokytojais. 30% stebimų pamokų 

mokytojai naudojasi virtualia aplinka 

(Skype pamokos, mokyklos sukurtas 

mokymo metodų, priemonių gerųjų 

patirčių, idėjų aplankas). 60% stebimų 

pamokų ugdymosi aplinka - funkcionali, 

dinamiška, stimuliuojanti mokymąsi, 

skatinanti mąstymą, kūrybiškumą.   

50% pamokų stebėjimo tikslas – 

išsiaiškinti, kaip organizuojamas 

ugdymas, pritaikant ugdymo(si) aplinką.  

30% pamokų organizuojama netradicinėse 

aplinkose (muziejuose, bibliotekoje, 

progimnazijos kieme, gamtoje ir pan.). 

30% mokytojų įgyvendina projektą 

„Šiuolaikinė mokymosi aplinka“, 25% 

mokinių naudojasi „Office 365“ debesų 

kompiuterijos paslaugomis. 60% stebimų 

pamokų mokytojai naudojasi virtualia 

aplinka (Skype pamokos, „Office 365“ 

debesų kompiuterijos paslaugos, 

mokyklos sukurtas mokymo metodų, 

priemonių gerųjų patirčių, idėjų aplankas). 

90% stebimų pamokų ugdymosi aplinka -  

funkcionali, dinamiška, stimuliuojanti 

mokymąsi, skatinanti mąstymą, 

kūrybiškumą.   
 

PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pasta-

bos 

1.1 Vykdyti projektą  „Šiuolaikinė 

mokymosi aplinka“.  

Pavaduotojos 

ugdymui 

AB „TEO LT“, 

UAB „Microsoft 

Lietuva“, UAB 

„Biznio mašinų 

kompanija“, TAMO 

grupė, ŠMA 

projekto partneriai 

Sausis -

birželis 

Darbo 

grupė 

 

1.2 Metodinių grupių posėdžiai 

„Patirtinio mokymo(si) ir 

šiuolaikinių mokymosi aplinkų 

panaudojimo galimybės“. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

ŠMA projekto 

partneriai 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojų 

metodinės 

grupės 

 

1.3 „Erasmus+“ projekto „Tyrinėkime 

Europą – kartu mes kaip vienas“ 

veiklos: 

 orų stebėjimas (pavasario, 

vasaros, rudens); 

 kalendoriaus kūrimas; 

 mokinių surinktų receptų 

knygos parengimas; 

 Velykiniai sveikinimai; 

 atminties žaidimų kūrimas. 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė  

Projekto 

partneriai: 

Portugalijos, 

Lenkijos, 

Vokietijos, 

Turkijos 

mokyklos 

Sausis - 

gruodis 

Erasmus+ 

programos 

lėšos, 300 

Eur 

 

1.4 Organizuoti integruotą sveikos 

gyvensenos dieną „Europos šalių 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Krepšinio 

mokykla 
Vasaris Darbo 

grupė 

 



sportiniai žaidimai“. „Perkūnas“, 

Kauno futbolo 

mokykla „Tauras“ 

1.5 Organizuoti projektą „Aš pažįstu 

Lietuvą“ (skaitovų konkursas 

„Mano Lietuva“, skirtas lietuvių 

kalbos kultūros metams paminėti; 

istorijos žinių viktorina „Lietuvos 

istorijos žingsniai“,  lietuvių kalbos 

kūrybiniai darbai „Yra tokia šalis“; 

piešimo akcija „Matau Tave, 

Lietuva“). 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Kauno vaikų 

darželiai 

„Šilelis“, 

„Drevinukas“, 

„Rudnosiukas“. 

Vasaris -

kovas 

Darbo 

grupė,  

2% GPM 

parama, 60 

Eur 

 

1.6 „Erasmus+“ projekto partnerių 

susitikimas Lietuvoje: 

 ugdomųjų ir pažintinių veiklų 

organizavimas projekto 

partneriams; 

 pasikeitimas gerąją patirtimi 

(atviros pamokos, renginiai); 

 Lietuvos kultūrinio paveldo 

pristatymas organizuojant 

pažintines išvykas. 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė 

Mokinių tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

Kovas Erasmus+ 

programos 

lėšos, 800 

Eur 

 

1.7 Organizuoti tarptautinį pradinių 

klasių mokinių parengtų pateikčių 

projektą „Panašūs ir skirtingi“. 

Pavaduotojos 

ugdymui, 

pradinių kl. 

mokytoja I. 

Žemantaus-

kienė 

Kauno ŠUS, 

IKT diegimo 

iniciatyvinė 

kūrybinė grupė 

Kovas Darbo 

grupė, 

 2% GPM 

parama, 60 

Eur 

 

1.8 Tėvų–mokinių–mokytojų 

susirinkimai „Sprendžiame 

problemas kartu...“.  

Pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių 

auklėtojai 

 Balandis, 

lapkritis 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

 

1.9 Mokymo metodų, priemonių gerųjų 

patirčių, idėjų aplanko sukūrimas. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

ŠMA projekto ir 

Erasmus+ 

projekto 

partneriai 

Gegužė, 

rugsėjis 

Erasmus+ 

programos 

lėšos, 50 

Eur 

 

1.10 Organizuoti mokinių mokymosi 

motyvacijos ir pozityvaus elgesio 

skatinimo projektą „Sėkmės 

raktas“. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Gegužė Darbo 

grupė, 

 2% GPM 

parama, 50 

Eur 

 

1.11 „Erasmus+“ projekto mišrūs  

besimokančiųjų (mokytojų ir 

mokinių) mobilumai Portugalijoje 

ir Vokietijoje. 

 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė 

Projekto 

partneriai: 

Portugalijos, 

Lenkijos, 

Vokietijos, 

Turkijos 

mokyklos 

Gegužė, 

lapkritis 

 

Erasmus+ 

programos 

lėšos, 3900 

Eur  

 

1.12 „Erasmus+“ projekto trumpalaikis 

jungtinis mokytojų renginys 

profesiniam tobulėjimui bei 

gerosios patirties sklaidai 

Vokietijoje (integruotų pamokų 

anglų kalba organizavimas). 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė 

Projekto 

partneriai: 

Portugalijos, 

Lenkijos, 

Vokietijos, 

Turkijos 

mokyklos 

Birželis Erasmus+ 

programos 

lėšos, 600 

Eur  

 

1.13 Atlikti mokinių ugdymosi 

pasiekimų ir pažangos siekio 

analizę. Numatomas mokinių 

gebėjimų ir siekių potencialas 

tolimesniame ugdyme. 

Pavaduotojos 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 Birželis ir 

gruodis 

Mokytojų 

metodinės 

grupės 

 

1.14 „Erasmus+“ projekto trumpalaikis Projekto Projekto Spalis Erasmus+  



jungtinis mokytojų renginys 

profesiniam tobulėjimui bei 

gerosios patirties sklaidai Lietuvoje 

(integruotų pamokų anglų kalba 

organizavimas). 

organizacinė 

darbo grupė 

partneriai: 

Portugalijos, 

Lenkijos, 

Vokietijos, 

Turkijos 

mokyklos 

programos 

lėšos, 100 

Eur  

1.15 Mokytojų ir 5-8 kl. mokinių 

apklausa, siekiant išsiaiškinti 

individualių pasiekimų vertinimų 

efektyvumą. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Spalis Darbo 

grupė 

IQESonline 

platforma 

 

1.16 Integruota bandymų tyrinėjimų 

diena  „Noriu pažinti pasaulį“. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Lietuvos 

zoologijos 

sodas, KTU, 

VDU 

Spalis MK lėšos, 

80 Eur 

 

 

2 tikslas – pagerinti ugdymo aplinką ir teritorijos infrastruktūrą užbaigiant progimnazijos pastato 

atnaujinimo investicinį projektą, vykdant patalpų bei teritorijos remontą savivaldybės biudžeto bei 

kitomis lėšomis. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įvykdytas progimnazijos 

pastato M. Gimbutienės g. 9 

investicinis projektas.  

90% atnaujintos ir įrengtos pastato 

vandentiekio-nuotekų sistemos. Į 

daugumą klasių ir kabinetų 

tiekiamas karštas vanduo. 

100% atnaujintos ir įrengtos pastato 

vandentiekio-nuotekų sistemos. Į visas 

klases ir kabinetus tiekiamas karštas vanduo.  

 

Rekonstruotos ir aptvertos 

sporto aikštelės. 

70% rekonstruotos ir aptvertos 

sporto aikštelės. 

100% rekonstruotos ir aptvertos sporto 

aikštelės. 

Suremontuota automobilių 

stovėjimo aikštelės atraminė 

siena. Įrengtas pagrindinio 

įėjimo tako apšvietimas.  

Suremontuota 86 m2 automobilių 

stovėjimo aikštelės atraminės 

sienos.  

Suremontuota 170 m2 automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminės sienos.  

Įrengti 4 pėsčiųjų takų šviestuvai su 

atramomis, prijungti prie Kauno m. gatvių 

apšvietimo tinklų. 

Sudarytos tinkamesnės 

mokymosi ir darbo sąlygos 

atliekant vidaus patalpų 

remontą. Pagerėja estetinis 

vaizdas, progimnazijos 

įvaizdis. 

Atliktas 2 klasių paprastasis 

remontas. 

Suremontuotas vestibiulis, pakeisti 

vestibiulyje esančių laiptų turėklai. 

Atliktas 1 klasės kapitalinis remontas ir 2 

klasių paprastasis remontas. 

Suremontuotas vestibiulis, pakeisti 

vestibiulyje ir pagrindinės laiptinės laiptų 

turėklai.  

Pagerintos mokyklos 

edukacinių aplinkų 

panaudojimo galimybės 

modernizuojant biblioteką ir 

kuriant erdves mokinių 

laisvalaikiui. 

Biblioteka aprūpinta pagalvėlėmis 

atsisėdimui žiūrint filmus, 

sėdmaišiu, priemonėmis kūrybinių 

darbų eksponavimui, garso 

kolonėlėmis. 

Įrengta tylioji zona, aprūpinta 

grožine literatūra, loginių–

žaidybinių užduočių rinkiniais. 

3 aukšto vestibiulyje įrengta zona 

su baldais, tinkama žaisti stalo 

žaidimus, skaityti knygas, piešti, 

diskutuoti 1-4 klasių mokiniams. 

Biblioteka aprūpinta papildomu kompiuteriu, 

stalu, pagalvėlėmis atsisėdimui žiūrint 

filmus, sėdmaišiu, priemonėmis kūrybinių 

darbų eksponavimui, garso kolonėlėmis. 

Įrengta tylioji zona, aprūpinta grožine 

literatūra, loginių–žaidybinių užduočių 

rinkiniais, įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo 

vietos mokiniams ruošti namų darbus, ieškoti 

informacijos. 

3 aukšto vestibiulyje įrengta zona su baldais, 

tinkama žaisti stalo žaidimus, skaityti 

knygas, piešti, diskutuoti 1-4 kl. mokiniams, 

grindys pritaikytos žaisti grindų žaidimus. 

Pagal pasirašytas sutartis 

vykdomas mokyklos pastatų 

ir kitų statinių rekonstravimo 

projektų administravimas.   

Pateikta ataskaita po projekto 

įgyvendinimo už energetinių 

rodiklių pasiekimą ES projektuose 

VšĮ Lietuvos verslo paramos 

agentūrai. Apdraustas mokyklos 

pastatas M. Gimbutienės g. 9. 

 

Pateikta ataskaita po projekto įgyvendinimo 

už energetinių rodiklių pasiekimą ES 

projektuose VšĮ Lietuvos verslo paramos 

agentūrai. Apdraustas mokyklos pastatas ir 

kiti statiniai M. Gimbutienės g. 9. 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 

mokyklos pastato M. Gimbutienės g. 9 

vandentiekio-nuotekų tinklų rekonstravimo 

statybos užbaigimas. 
 



PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdy-

mo 

terminas 

Ištekliai Pasta-

bos 

2.1 Inventoriaus pervežimas iš T. 

Masiulio g. 10 į M. Gimbutienės 

g. 9 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ūkio reikalams 

 sausis Mokyklos 

darbuotojai. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,3 tūkst. Eur 

 

2.2 Pateikti ataskaitą po projekto 

įgyvendinimo už energetinių 

rodiklių pasiekimą ES 

projektuose VšĮ Lietuvos verslo 

paramos agentūrai. 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

VšĮ Lietuvos 

verslo 

paramos 

agentūra 

sausis   

2.3 Mokyklos pastato vandentiekio-

nuotekų sistemų atnaujinimas ir 

įrengimas 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

UAB 

„Dengsta“, 

aprūpinimo 

poskyrio 

specialistai 

vasaris Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

26,4 tūkst. Eur 

 

2.4 Pėsčiųjų takų šviestuvų su 

atramomis įrengimas, 

prijungimas prie Kauno m. 

gatvių apšvietimo tinklų. 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kauno m. 

savivaldybė, 

UAB „Kauno 

gatvių 

apšvietimas“ 

kovas Savivaldybės 

biudžeto lėšos 3 

tūkst. EUR 

 

 

2.5 Sporto aikštelių rekonstravimas 

ir aptvėrimas 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

UAB 

„Kėdainių 

melioracija“, 

aprūpinimo 

poskyrio 

specialistai 

birželis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

95,7 tūkst. Eur 

 

2.6 Vestibiulio remontas Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

liepa Pirkimų 

organizatorius. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

13 tūkst. Eur 

Spec. lėšos, 4 

tūkst. Eur 

 

2.7 Mokyklos pastato M. 

Gimbutienės g. 9 vandentiekio-

nuotekų tinklų rekonstravimo 

statybos užbaigimo 

įregistravimas nekilnojamojo 

turto registre. 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kauno terit. 

planavimo ir 

statybos valst. 

priežiūros 

skyrius 

liepa   

2.8 Vienos klasės kapitalinis 

remontas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

rugpjūtis Pirkimų 

organizatorius. 

Spec. lėšos 2,5 

tūkst. Eur 

 

2.9 Automobilių stovėjimo aikštelės 

atraminės sienos remontas 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

lapkritis Mokyklos 

darbininkai. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 6 

tūkst. Eur 

Spec. lėšos, 2 

tūkst. Eur 

 

2.10 Sporto aikštelių rekonstravimo 

statybos užbaigimo 

įregistravimas nekilnojamojo 

turto registre. 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kauno terit. 

planavimo ir 

statybos valst. 

priežiūros 

skyrius 

lapkritis   

2.11 Mokyklos pastatų ir kitų statinių Direktorė, Konkursą lapkritis Savivaldybės  



draudimas pavaduotojas 

ūkio reikalams 

laimėjusi 

įmonė 

biudžeto lėšos 

1,5 tūkst. Eur 

2.12 Bibliotekos aprūpinimas 

reikiamu inventoriumi. 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 gruodis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,5 tūkst. Eur 

Spec. lėšos 0,4 

tūkst. Eur 

 

2.13 Erdvių mokinių laisvalaikiui 

įrengimas (tylioji zona ir 3 

aukšto stalo žaidimų zona). 

Direktorė, 

pavaduotojai 

ūkio reikalams 

 gruodis 2% GPM 

parama, 1,0 

tūkst. Eur  

Spec. lėšos 0,5 

tūkst. Eur 

MK lėšos 1,5 

tūkst. Eur 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 
 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Atsiskaitymo ir informavimo 

forma 

Įvykdymo 

terminas 

Direktorius Progimnazijos tarybai dėl biudžetinių ir 

nebiudžetinių lėšų panaudojimo. 

Pranešimas posėdyje 01 mėn. 

Progimnazijos bendruomenei dėl biudžetinių 

ir nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatų vykdymo, 

lėšų panaudojimo prioritetų. 

Informacija klasių tėvų 

susirinkimuose  

03 mėn. 

Mokytojų tarybai, progimnazijos tarybai dėl 

tarpinių metų veiklos plano bei strateginio 

plano įgyvendinimo rezultatų. 

Pranešimai posėdžiuose 01 ir 08 mėn. 

Savininko teises įgyvendinančiai institucijai 

dėl metų veiklos plano ir dėl strateginio plano 

vykdymo. 

Analizė raštu 12 mėn. 

Visuomenės informavimas dėl metų veiklos 

plano įgyvendinimo rezultatų. 

Informacija progimnazijos 

interneto svetainėje 

02 mėn. 

Kauno m. savivaldybei dėl finansų kontrolės 

būklės  

Ataskaita raštu 02 mėn. 

Savininko teises įgyvendinančiai institucijai 

dėl vadovo veiklos 

Ataskaita raštu 04 mėn. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų tarybai dėl ugdymo rezultatų, 

pokyčių, tobulintinų sričių. 

Pranešimai posėdžiuose 01 ir 06 mėn. 

Bendruomenei apie mokinių laimėjimus 

konkursuose, olimpiadose. 

Informacija stenduose Nuolat 

 

Direktoriui apie pasiekimus, rezultatus, 

pokyčius, tobulintinas sritis savo kuruojamose 

srityse įgyvendinant metų veiklos planą. 

Ataskaitos raštu 

 

08 ir 12 mėn. 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Direktoriui dėl biudžetinių ir nebiudžetinių 

lėšų panaudojimo. 

Ataskaita raštu 12 mėn. 

Direktoriui apie pasiekimus, rezultatus, 

pokyčius, tobulintinas sritis ūkinėje veikloje 

įgyvendinant metų veiklos planą. 

Ataskaita raštu 08 ir 12 mėn. 

Vyr. 

buhalteris 

Direktoriui dėl biudžetinių ir nebiudžetinių 

lėšų išlaidų sąmatų vykdymo, lėšų 

panaudojimo. 

Analizė raštu 12 mėn. 

Mokytojų 

metodinės 

tarybos 

pirmininkas 

Mokytojų tarybai dėl progimnazijos 

metodinės veiklos plano įgyvendinimo 

(veiklos kiekybinė ir kokybinė analizė). 

Pranešimas posėdyje 01 mėn. 

Mokytojų 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Metodinei tarybai už metodinių grupių veiklos 

planų įgyvendinimą (veiklos kiekybinė ir 

kokybinė analizė). 

Ataskaita raštu 01 mėn. 



Mokytojų atest. 

komisijos 

pirmininkas 

Progimnazijos tarybai apie mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programos vykdymą. 

Pranešimas posėdyje 12 mėn. 

Bibliotekos 

vedėjas 

Direktoriui apie pokyčius, tobulintinas 

bibliotekos veiklos sritis, rezultatus 

įgyvendinant metų veiklos planą. 

Ataskaita raštu, pranešimai 

darbiniuose pasitarimuose 

Pagal poreikį 

ŠUS, LIBIS Ataskaita sistemoje 01 mėn. 

Mokytojai Kuruojančiam vadovui apie savo veiklą ir jos 

tobulinimo kryptis 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketa 

06 mėn. 

Veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

grupė 

Mokytojų tarybai ir mokyklos tarybai dėl 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų.  

Pranešimas posėdyje 12 mėn. 

VGK 

pirmininkas 

Mokytojų tarybai dėl pagalbos mokiniui teiktų 

priemonių veiksmingumo analizės. 

Pranešimas 01 ir 06 mėn. 

 

Planą parengė darbo grupė: darbo grupės koordinatorė ir konsultantė direktorė Antanina Džiugienė; 

pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė;  

nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė;  

pradinių klasių mokytoja Daina Girdzevičienė;  

pradinių klasių mokytoja Ingrida Žemantauskienė; 

anglų kalbos mokytoja Irina Klovienė;  

istorijos mokytoja Violeta Buksienė; 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Butkus. 

 

 

Darbo grupės pirmininkė    Virginija Šidlauskienė 
                               

 

PRITARTA 

Kauno Petrašiūnų progimnazijos 

tarybos 2016 m. gruodžio 18 d. 

posėdžio protokolu Nr. 11-5 

 


