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KAUNO HUMANITARINĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

ĮVADAS 

Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) strateginis planas 2016 – 2018 

metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013-

2022 metų strategija, Kauno miesto savivaldybės švietimo plėtros strateginiais tikslais bei 2015-2017 

metų strateginiu veiklos planu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės vertinimo išvadomis, 

nusako mokyklos vystymo strategines kryptis, tikslus bei apibrėžia mokyklos veiklos rezultatus. 

Mokyklos strateginio plano 2016 – 2018 metams tikslas – atsižvelgiant į išskirtus privalumus 

ir trūkumus suformuluoti mokyklos tobulinimo perspektyvas, parinkti efektyviausią veiklos būdų ir 

išteklių sistemą. 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo ir bendradarbiavimo principų.  

Plano įgyvendinimui bus telkiamos mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangos. 

Strateginis planas koreguojamas pritaikius tyrimų, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės 

vertinimo rezultatus. Tarpinių rezultatų analizė svarstoma mokytojų ir mokyklos tarybos posėdžiuose, 

tėvų susirinkimuose. 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013-03-21 sprendimu Nr. T-176 Kauno Petrašiūnų 

pagrindinė mokyklas reorganizuota, prijungiant ją prie Kauno humanitarinės pradinės mokyklos. Po  

reorganizavimo mokyklos pavadinimas – Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla. Nuo 2013-09-02 

mokykla veiklą vykdo dviejuose pastatuose, esančiuose M. Gimbutienės g. 9 ir T. Masiulio g. 10. 

Mokykla įsikūrusi didžiausioje pagal plotą Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijoje, kurios 

gyventojų tankumas nedidelis. Tai vienintelė bendrojo ugdymo mokykla Petrašiūnų mikrorajone. Be 

jos dar yra trys vaikų darželiai. Nėra neformaliojo švietimo įstaigų.  

Reorganizuotos Kauno Petrašiūnų pagrindinės mokyklos įkūrimo istorija siekia 1883 m., o 

Humanitarinė pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Šiuo metu mokykloje sukomplektuota 17 klasių, 

mokosi 371 mokinys. Iš viso dirba 62 darbuotojai, iš jų 42 pedagogai. 

Mokykla teikia pagrindinį išsilavinimą, atitinkantį pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. 

Didelis dėmesys skiriamas pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui, sudarytos 

sąlygos gabių vaikų ugdymui(si). Ne tik vyresnėse, bet ir pradinėse klasėse meninio ugdymo dalykus 

(dailę ir technologijas, muziką, šokį) dėsto bei neformaliojo švietimo užsiėmimus veda tų dalykų 

specialistai.  

Per pastaruosius 5 metus mokykla dalyvavo ES struktūrinės paramos fondų finansuojamame 

projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“, vykdė tarptautinį Comenius mokyklinės partnerystės 

projektą, VšĮ „Paramos vaikams centras“ organizuotas socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo 

programas „Antras žingsnis“, „Obuolio draugai“, vaikų saugumo įgūdžių mokymų, vaiko emocijų 

išraiškos kontrolės programas. Nuo 2015 m. mokykloje pradėtas įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos 



tobulinimo seminarų ciklas „Mąstymo mokykla“, kuriame dalyvauja visi pedagogai. 2013-2015 m. 

buvo tęsiamas mokyklos pastato M. Gimbutienės g. 9 inžinerinių tinklų rekonstravimas, intensyviai 

remontuojamos vidaus patalpos siekiant ugdymo procesą organizuoti viename pastate. 

Mokyklos mokytojai – Kauno miesto mokytojų metodinių tarybų, įvairių darbo grupių (gabių 

mokinių ugdymo, IKT diegimo, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo, tyrimų vykdymo ir kt.) nariai, 

anglų kalbos vadovėlių autorė, gerosios pedagoginės patirties sklaidos parodų organizatoriai, skaito 

pranešimus pamokos kokybės gerinimo klausimais šalies ir miesto pedagogams. Mokyklos direktorė – 

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno miesto skyriaus tarybos narė.   

2012 m. kovo mėn. vyko Kauno humanitarinės pradinės mokyklos veiklos kokybės išorinis 

vertinimas, kurio metu išorės vertintojai iš 22 pagalbinių rodiklių 19 įvertino gerai, o 3 (etosas, 

mokyklos ryšiai ir vadovavimo stilius) – labai gerai. 
 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 
 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai 

 

 

    Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą, yra 

šie: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kiti 

įstatymai, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės teisės aktai bei  

Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos nuostatai. 

    LR Vyriausybės programoje aiškiai išreikštas prioritetas švietimui, mokslui, 

investicijų į žmones didinimui, valstybinės švietimo ir mokslo politikos 

strateginis pobūdis. Dermėje su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 

sudaromos prielaidos švietimo problemų sprendimui ir inovatyvių idėjų 

realizavimui. 

    Mokyklos raidos procesus įtakoja/įtakos švietimo veiklą reglamentuojantys 

dokumentai:  

-Lietuvos Respublikos Seimo 2012-05-15 patvirtinta Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, kurioje išskiriamos pagrindinės pažangos kryptys: 

atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus; sąmoninga visuomenė; sumani 

ekonomika; patikima ir moderni valdžia;  

-Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija, kurio prioritetai: dėmesys 

mokytojui; šiuolaikinė organizacija savo sprendimus ir plėtrą grindžianti 

išmania vadyba; išplėstas vaikų neformaliojo švietimo prieinamumas; 

mokymasis visą gyvenimą, įvedant mokymosi visą gyvenimą krepšelį; 

-Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 metų; 

 -Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas. 

    Kauno mieste baigtas tvarkyti bendrojo ugdymo mokyklų tinklas, sukurta 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo įvairovė. 

Ekonominiai  

 

    Dėl nepakankamo vidutinio mokinių skaičiaus 6-8 klasėse trūksta mokinio 

krepšelio lėšų poreikius atitinkančio ugdymo plano realizavimui. Pastaraisiais 

metais sumažėjo mokytojų darbo vietų, nes dėl mažo mokinių skaičiaus 

nekomplektuojamos 9-10 klasės. Tarnybinių atlyginimų koeficientai nebuvo 

mažinami.  

    Savivaldybės finansavimas (aplinkos lėšos) yra ribotas, todėl ieškoma 

alternatyvių finansavimo šaltinių: Investicijų programos lėšos, pajamos, 

gaunamos už patalpų nuomą, 2% GPM parama. Mokyklos pastato T. Masiulio 

g. 10 būklė gera, jis rekonstruotas VIP lėšomis. Mokyklos pastatas M. 

Gimbutienės g. 9 taip pat rekonstruotas ES fondų lėšomis, tačiau dar nepilnai 

pakeista vandentiekio-nuotekų sistema bei nepakeista elektros instaliacija. 

Mokyklos teritorijai taip pat reikalingi remonto darbai. 

    Mokyklos raidos procesus įtakoja/įtakos švietimo veiklą reglamentuojantys 

dokumentai: Mokinio krepšelio metodika, eksperimentinė „klasės krepšelio“ 



metodika, darbo apmokėjimo tvarka, kokybiško pamokų pavadavimo 

užtikrinimas, Kauno m. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo 

naudojimo tvarka. 

Socialiniai  

 

  Reikšmingi veiksniai: 

-vienas iš ŠMM ir Kauno miesto keliamų švietimo prioritetų – mokinių 

saugumo užtikrinimas; 

-2015-2016 m.m. ŠMM skelbiami Mokyklos bendruomenės metais; skatinama 

kryptingiau bendradarbiauti su visomis mokyklos bendruomenės grupėmis;  

-socialinės politikos kaita (pastaruoju metu akcentuojamas paramos šeimoms ir 

vaikams sistemos tobulinimas). 

    Įgyvendinama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta Vaiko 

gerovės 2013–2018m. programa, kuria siekiama plėtoti  paslaugų prieinamumą 

vaikui ir šeimai mažinant skurdą ir socialinę atskirtį, ypatingą dėmesį skiriant 

ankstyvajai prevencijai ir intervencijai  plėtojant nestacionarias paslaugas 

vaikams  ir šeimoms, siekiant sumažinti vaikų, augančių socialinės rizikos 

šeimose ir netenkančių tėvų globos.  

    Petrašiūnai – pramoninis rajonas, didesnė gyventojų dalis darbininkiškų 

profesijų. Kauno miesto kontekste mokinių skaičius mokyklose mažėja, todėl 

mokykla turi nuolat vertinti ir palaikyti savo konkurencinį pranašumą. 2015 m. 

rugsėjo 1 d. į mokyklą atėjo 30 mokinių daugiau, lyginant su 2014 metais. 

Viltingai nuteikia pastaruoju metu didėjantis ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

lankančių vaikų skaičius, kaip prielaida mokinių komplektavimo problemų 

sprendimui. 

Technologijos 

 

    Mokyklos veiklą įtakoja LR Vyriausybės patvirtinta Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtros 2011–2019 metų programa, kurios prioritetai - Lietuvos 

gyventojų gebėjimų naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis 

tobulinimas; elektroninio turinio ir paslaugų plėtra, jų naudojimo skatinimas; 

informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtra.  

    Mokyklose siekiama sukurti mokytojams ir mokiniams individualias darbo 

vietas, užtikrinti kiekvienai mokyklai spartų interneto ryšį, pasiekti, kad 

kiekvienas mokinys turėtų asmeninę saugią mokymosi erdvę internete. Naujų 

mokymo priemonių galima įsigyti dalyvaujant ŠMM vykdomoje mokyklų 

tobulinimo programoje. 

    Viena iš Lietuvos švietimo sistemos 2015–2016 m.m. pagrindinių darbų 

krypčių - sudaryti galimybes mokytojams ir mokiniams naudotis universitetų, 

mokslo slėnių technika, laboratorijomis. 

    Nokyklai reikalingos papildomos investicijos, kad kompiuterių skaičius 

didėtų arba būtų atnaujinti pasenę.  

   Šalyje bei Kauno mieste daugėja mokiniams organizuojamų konkursų IKT 

srityje.  

    Informacinių technologijų plėtra padeda ugdymo procesą pritaikyti skirtingų 

poreikių ir galimybių žmonėms, tačiau daliai mokytojų vis dar trūksta patirties 

dirbant su IKT. 

Edukaciniai 

(centriniai/vietiniai) 

    ŠMM nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio formavimui ir 

reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką, tačiau mokyklos 

turi galimybę formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo 

procesą rengdamos ugdymo planus bei metinius veiklos planus. Mokyklos 

raidos procesus įtakoja švietimo veiklą reglamentuojantys dokumentai, 

prioritetai:  

- Nuosekliojo mokymosi tvarka; 

-patvirtintos mokymosi formos ir mokymo organizavimo tvarka; 

-parengti/kuriami standartizuoti testai mokinių pasiekimų po 2, 4, 6 ir 8 klasės 

vertinimui; 

-neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (plečiamos galimybės ugdymo 

procesą organizuoti netradicinėse aplinkose, dalyvauti edukacinėse 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438640&p_query=VAIKO%20GEROV%CBS%202013%962018%20MET%D8%20PROGRAMA&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438640&p_query=VAIKO%20GEROV%CBS%202013%962018%20MET%D8%20PROGRAMA&p_tr2=2


programose, muziejuose ir pan.); 

-lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių planas 

2013– 2016 metams; 

-Lietuvos švietimo sistemos prioritetas: kiekvienoje pamokoje efektyvus 

mokinio mokymasis (sudaryti sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis; 

pritaikyti ugdymo turinį konkrečiam vaikui; užtikrinti kokybišką pamokų 

pavadavimą); 

-vienas iš Kauno m. švietimo prioritetų – neformalaus mokinių ugdymo įstaigų 

tinklo ir veiklos tobulinimas, skatinant neformalųjį švietimą papildančių 

ugdymo įstaigų skyrių kūrimą bendrojo ugdymo įstaigose, taip išplečiant 

paslaugų tinklą neįkuriant naujų institucijų;  

-pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos nuostatų įgyvendinimui 

parengti dokumentai: mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

nuostatai; mokyklų vadovų atestacijos nuostatai; pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo nuostatai; kvalifikacinių reikalavimų mokytojui aprašas ir kt.; 

-Lietuvos švietimo sistemoje pedagogų, mokyklų vadovų atestaciją ir vertinimą 

planuojama susieti su mokyklos ir mokinių pažangos rezultatais ir pasiekimais; 

išspręsti pedagogų darbo, krūvio ir kvalifikacijos atitikties klausimus; tobulinti 

pedagogų kvalifikaciją ir jų rengimą; pateikti rekomendacijas, kaip diegti 

integruojamąsias programas; 

-sudaromos sąlygos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, yra galimybės rinktis 

paslaugų tiekėjus ir programas tiek mieste, tiek šalyje, tačiau dėl nepakankamo 

užsienio kalbų mokėjimo ribotos galimybės mokytojams vykti į kvalifikacijos 

kėlimo renginius užsienyje; 

-Kauno miesto švietimo prioritetas - įsivertinimu ir duomenimis grįstos 

vadybos įgyvendinimas (veiklos pažangos ataskaitų teikimas; įsivertinimo 

rezultatų pritaikymas veiklos tobulinimui). 

    Mokyklos inicijuoja, ieško mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo 

sistemos būdų ir formų, tačiau ši sritis dar nepakankamai veiksminga. 

 

2. Vidinių išteklių analizė (pateikiama vadovaujantis 2012 m. kovo 12-15 d. mokyklos veiklos 

kokybės išorės vertinimo išvadomis, 2015 metų mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadomis): 
 

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/ 

Etosas  

 

Mokyklos bendruomenė susitelkusi bendrų strateginių tikslų įgyvendinimui. 

Mokykloje vyrauja geri santykiai. Bendri susitarimai, darbo tvarkos taisyklės 

aiškios, priimtinos, jų laikomasi, visiems žinoma, koks elgesys mokykloje 

toleruojamas. Sukurta tinkama skatinimo sistema. Klasių mikroklimatas 

palankus mokymuisi (52%). 

Mokykla turi savo atributiką, 100% mokinių dėvi uniformas. Kuriamos 

tradicijos ir ritualai tikslingai panaudojami mokinių vertybinių nuostatų 

formavimui, kryptingai siejami su mokyklos ir krašto istorija.  

Mokykla atvira kaitai, kurianti estetišką, tvarkingą, tinkamą ugdymo procesui 

aplinką.  

Dirba kvalifikuoti darbuotojai, rūpinasi savo kompetencijų tobulinimu, 

aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Kaip besimokanti organizacija 

mokykla bendradarbiauja su švietimo ir kitomis įstaigomis, dalijasi patirtimi. 

Mokyklos ryšiai veiksmingi. Platus ir įvairus bendradarbiavimas padeda 

sėkmingai kurti gerą mokyklos įvaizdį, formuoti mokinių nuostatas, puoselėti 

vertybes, pedagogams – tobulinti kvalifikaciją. Savo veikla mokykla įsilieja į 

Petrašiūnų seniūnijos kultūrinį gyvenimą, pagyvina jį naujomis renginių 

formomis, dalyvavimais renginiuose ir projektuose. Mokykla kryptingai kuria 

savo įvaizdį vietos bendruomenėje, regione: dalyvauja ir inicijuoja miesto 

šventes, informuoja visuomenę apie savo veiklą, vertybes. Mokyklos ryšiai, 

vykdomi projektai, renginiai kuria patrauklios mokyklos įvaizdį. 



Ugdymas ir 

mokymasis 

Ugdymo planas pakankamai kryptingai atspindi mokyklos tikslus, valstybinių 

planų reikalavimus: atsižvelgiama į klasei ir dalyko programoms skirtą 

pamokų skaičių, mokyklos galimybes, mokytojų darbo krūvį, mokinių 

poreikius. Pamokų tvarkaraščiai sudaryti vadovaujantis higienos normos 

reikalavimais. 

Integracija plėtojama ne tik pamokų metu, bet ir netradicinėje veikloje: per 

dešimt ugdymo proceso dienų, skiriamų kultūrinei, meninei, pažintinei ir kt. 

veiklai, mokyklos renginiuose, projektuose.  

Ugdymo plane numatytas bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių, etninės 

kultūros, informacinių komunikacinių technologijų ugdymas, prevencinių 

programų integravimas į pradinio ir pagrindinio ugdymo turinį.  

Pamokos organizavimo kokybė labai gera 40%, gera 32%, patenkinama – 

23% pamokų. Mokytojai savo veiklą planuoja nuosekliai. Daugumos 

kokybiška pamokų struktūra, tinkamas pamokos uždavinio formulavimas ir 

įgyvendinimas, pagrįstai parinktos užduotys, mokymosi apibendrinimas, 

racionaliai naudojamas pamokos laikas. Mokymo ir mokymosi kokybė labai 

gera ir gera 52%. Tinkamas mokymo ir mokymosi veiklos diferencijavimas 

64% pamokų. Mokinių vertinimo kokybė labai gerai ir gerai vertinama 58% 

pamokų. 

Dauguma mokytojų geba valdyti klasę, sukuria darbingą atmosferą. Tačiau 

tinkamas destruktyvaus elgesio mokinių darbo organizavimas, jų 

motyvavimas kryptingai ir tikslingai veiklai - tobulintina sritis. 

Tobulintinas diferencijuoto ir individualizuoto mokymo bei mokymosi veiklų 

planavimas ir organizavimas pamokose. 

Vertinimas ugdant yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas. Sistemingas 

mokinių pasiekimų pažangos vertinimas, susitarimų laikymasis, tėvų 

informavimo tvarka apie mokinių  mokymą(-si)  sudaro sąlygas mokiniams 

siekti gerų mokymosi rezultatų. 

Popamokinė veikla Neformaliojo švietimo organizavimo kryptys ir prioritetai dera su mokyklos 

kontekstu, tradicijomis bei vertybėmis. 80% mokinių lanko neformaliojo 

švietimo būrelius mokykloje, 50% – miesto neformaliojo švietimo įstaigose. 

94% mokinių tėvų teigia, jog jų vaikas po pamokų mokykloje randa užtektinai 

įdomios veiklos. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje padeda formuotis 

asmenybėms, veiksmingai lavina saviraiškos poreikius. 

Mokykloje organizuojama daug socialiniam ir pilietiniam ugdymui skirtų 

akcijų, švenčių, koncertų, įvairių renginių, aktyviai dalyvaujama miesto, šalies 

renginiuose, konkursuose, parodose ir pasiekiama aukštų rezultatų.  

Pasiekimai Pamokose dauguma mokinių daro akivaizdžią pažangą: įsisavina naują 

medžiagą, teisingai atlieka skirtas užduotis, geba nurodyti mokymosi sėkmes 

ir nesėkmes (64%). Mokykloje kuriama mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema. 

Stebimi, fiksuojami, lyginami mokinių pasiekimai per pusmečius, kelerius 

mokslo metus. Lyginant su 2013 m. 5-8 kl. padidėjo labai gerai besimokančių 

mokinių skaičius 10%. Lyginant 2014–2015 m. m. mokinių pasiekimus 

stebimi teigiami pokyčiai mokantis socialinius bei gamtamokslinius 

mokomuosius dalykus. Lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos 

pasiekimai sumažėjo minimaliai (ne daugiau kaip 0,5 balo). Bendras 

pasiekimų vidurkis 5 kl. – 7,9; 6 kl. – 7,1; 7 kl. – 7,8; 8 kl. – 6,8. 5-8 klasėse 

mokosi 2 mokiniai, turintys vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius.  

Sudaromos palankios sąlygos mokiniams siekti aukštų mokymosi rezultatų – 

mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose olimpiadose, konkursuose, projektuose. 

Didžioji dalis dalyvavusiųjų laimi prizines vietas, tampa laureatais. Mieste 

organizuojamose dalykų olimpiadose dalyvauja 9% (9 laureatai), 

tarptautiniuose konkursuose – 42% (1 laureatas), dailės – 21% (10 laureatų), 

anglų kalbos – 12% (5 laureatai), muzikos – 18% (2 laureatai), 



gamtamoksliniuose renginiuose – 60% mokinių (8 laureatai), socialiniuose, 

prevenciniuose 100% mokinių (3 laureatai).  

Mokiniai sėkmingai adaptuojasi perėję mokytis pagal aukštesnio lygio 

mokymosi programą (pagrindinio ugdymo). Nustatyta, kad bendras mokinių 

mokymosi vidurkis yra 8,2 balo. 

Pagalba mokiniui  Mokykloje veikia informavimo apie pagalbą mokiniams ir jų apsaugą nuo 

prievartos, nusikalstamumo ir žalingų įpročių sistema, kuri atitinka vaikų 

amžių. Mokyklos teritorija stebima vaizdo kameromis, koridoriuose budi 

mokytojai, mokyklos svečius pasitinka budėtoja. 

Klasių vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai (logopedės, 

specialusis pedagogas, socialinės pedagogės ir psichologė), visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė, mokyklos vaiko gerovės komisija ir 

administracija teikia mokiniams specialiąją, socialinę pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą. Pagalba mokiniui pamokoje labai gerai ir gerai 

vertinama 64% pamokų. Mokytojai ir tėvai gali konsultuotis su mokyklos 

švietimo pagalbos ir Kauno PPT specialistais. Pagalbos priemonės yra 

tikslingos, tačiau vis dar tobulintinos.  

16% mokinių auga daugiavaikėse šeimose, 17% mokinių tėvai išsiskyrę, 13% 

mokinių augina vienišos mamos arba vieniši tėvai, 2,5% (9 mokinių) įteisinta 

globa. Septyniose  pradinėse klasėse įgyvendinamos socialinių įgūdžių 

ugdymo programos  „Antras žingsnis“ ir „Obuolio draugai“. 100% mokinių 

dalyvauja įgyvendinant prevencinius renginius bei projektus. Mokiniams, 

turintiems bendravimo sunkumų, siūloma kreiptis į Mokyklos vaiko gerovės 

komisiją. Įvertinus poreikius, švietimo pagalbos specialistai teikia pagalbą 

arba siūlo kreiptis į Kauno PPT.  

Mokykloje žinomi mokinių socialiniai poreikiai, organizuojamas nemokamas 

maitinimas, kontroliuojamas mokinių lankomumas, taikomi veiksmingi tėvų 

informavimo būdai. 20% mokinių gauna socialinę paramą. Šis skaičius 

lyginant su 2014-2015 m. m. mažėja (2013-2014 m. m. – 30%, 2014-2015 m. 

m. – 26 % ). Mokyklos valgyklose vykdomos programos „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.  

Mokykloje pastebimi gabūs, talentingi mokiniai, jiems sudarytos sąlygos 

dalyvauti konkursuose, olimpiadose, varžybose, veikia gabių mokinių 

skatinimo sistema.  

Pedagoginis tėvų švietimas organizuojamas tradicinėmis formomis 

(susirinkimai, individualūs pokalbiai, paskaitos), tačiau ne visada atitinka  

visų tėvų lūkesčius. 

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas 

Mokykloje dirba 35 mokytojai, 6 švietimo pagalbos mokiniui specialistai ir 

trys vadovai. Visų išsilavinimas aukštasis, 8 edukologijos, vadybos magistrai, 

1 edukologijos mokslų daktarė, visi įgiję pedagoginę kvalifikaciją. Visi 

atestuoti: 17 mokytojų metodininkų, 13 vyr. mokytojų, 6 mokytojai. 2015 

metais atestuoti trys pedagogai. Vidutinis tarifinio atlygio koeficientas – 13,23 

(pagal MK metodiką - 12,75). Mokytojų ir vadovų amžiaus vidurkis – 45 

metai. 2015 metais atleisti 7 mokytojai, priimti 7 mokytojai. Visi mokyklos 

pedagogai baigę kompiuterinio raštingumo kursus, IKT naudoja pamokose 

arba ruošdamiesi joms.  

Pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokykloje teikia švietimo 

pagalbos specialistai: dvi logopedės, specialusis pedagogas, dvi socialinės 

pedagogės, psichologė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.   

Pakanka pagalbinio personalo, kuris rūpinasi mokyklos aplinka. Pagalbinis 

personalas skatinamas dalyvauti mokyklos renginiuose. 

Administracija vertina ir analizuoja visų darbuotojų veiklą. Veiklos rezultatai 

aptariami individualiai, Mokytojų tarybos posėdžiuose, neformaliuose 

personalo susirinkimuose. Mokytojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose ir dalijasi su kolegomis informacija metodiniuose 



susirinkimuose.  

Komandinio darbo skatinimas sudaro galimybes atsiskleisti mokyklos 

lyderiams dalyvaujant projektuose, sprendžiant įvairius materialinio 

aprūpinimo klausimus, analizuojant metinės veiklos rezultatus. Komandos 

rengia veiklos programas, planus, dalyvauja įsivertinimo procese, metodinės 

grupės veiklose, projektinėse veiklose.  

Vadovavimas ir 

lyderystė 

Direktorė mokyklai vadovauja 20 metų, yra įgijusi 2 vadybinę kategoriją. 

Viena pavaduotoja ugdymui vadybinį darbą šioje mokykloje dirba 9 metus, 

yra 2 vadybinės kategorijos, kita - šiose pareigose dirba trečius metus. 

Planavimo procedūros vyksta įvairiuose lygiuose: metodinėse grupėse, 

mokyklos taryboje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupėje, vaiko 

gerovės komisijoje. Mokytojai įsivertina savo veiklą, teikia pasiūlymus 

mokyklos veiklos planui, ugdymo planui parengti. Metodinėse grupėse 

aprobuoja ilgalaikius planus, neformaliojo švietimo programas, aptaria 

mokinių pasiekimų vertinimo sistemą, vadovėlių bei metodinių priemonių 

poreikį. Tėvai pasiūlymus dažniausiai gali teikti bendrų susirinkimų metu. 

Vidinio įsivertinimo išvados (tiek trūkumai, tiek privalumai) ir prižiūrinčių 

institucijų rekomendacijos pritaikomos rengiant strateginį planą, metinius, 

mėnesio veiklos planus, nustatant kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, 

planuojant lėšų poreikį.  

Mokyklos vadovai, priimdami sprendimus, tariasi su mokytojais. Mokykloje 

veikia Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. Tačiau dėl 

mokyklos reorganizavimo reikia tobulinti savivaldą, nes keičiasi jos sudėtis, 

tradicijos, plečiasi veiklos sritys, susijusios su bendruomenės poreikiais. 

Mokyklos vadovai geba suburti iniciatyvias komandas strateginiams tikslams 

ir uždaviniams įgyvendinti, skatina darbuotojų pasitikėjimą, pozityvumą. 

Įvairiose srityse yra ryškių, iniciatyvių mokytojų lyderių.  

Mokyklos veikla, jos ekonomiškumas, rezultatyvumas, strateginių ir kitų 

veiklos planų įgyvendinimas, ataskaitų patikimumas kontroliuojamas įstatymų 

ir vidaus norminių dokumentų nustatyta tvarka. Vidaus kontrolę atlieka 

direktorė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, vyr. buhalterė, mokyklos 

taryba, veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkas, inventorizacijos 

komisijos pirmininkas. 

Mokyklos veiklos įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Bendrojo lavinimo 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis. Įsivertinimo 

išvados ir prižiūrinčių institucijų rekomendacijos pritaikomos rengiant 

metinius, mėnesio veiklos planus. Mokytojai taip pat įsivertina savo veiklą, 

rengia savianalizės anketas, rezultatus naudoja planavimui. 

Finansiniai 

ištekliai 

    Mokyklos lėšas sudaro: mokinio krepšelio lėšos; savivaldybės lėšos, skirtos 

mokymo aplinkai finansuoti; pajamos už patalpų nuomą, parduotą turtą; lėšos 

už komunalines ir kitas paslaugas iš patalpas nuomojančių neformaliojo 

švietimo įstaigų; 2% GPM parama; paramos lėšos; savivaldybės Investicijų 

programos, Miesto plėtros ir verslo skatinimo programos lėšos. Gaunamas 

turtas panaudai bei pasaugai, dovanojamas turtas. 

    Dėl nepakankamo vidutinio mokinių skaičiaus 6-8 klasėse trūksta mokinio 

krepšelio lėšų poreikius atitinkančio ugdymo plano realizavimui. Taip pat 

nepakanka savivaldybės skiriamų lėšų komunalinių paslaugų apmokėjimui 

(2015-01-01 turėjome 33,5 tūkst. Eur įsiskolinimus). Savivaldybės 

finansavimas (aplinkos lėšos) aprūpinimui ūkiniu inventoriumi, medžiagomis 

ūkio reikmėms ir pan., yra ribotas, todėl ieškoma alternatyvių finansavimo 

šaltinių. Per 2015 m. už patalpų nuomą gauta 19,4 tūkst. Eur, 2% GPM 

paramos lėšų – 1,9 tūkst. Eur, paramos lėšų – 2,2 tūkst. Eur. 

    2011-2015 m. ES fondų ir savivaldybės Investicijų programos lėšomis 

rekonstruotas mokyklos pastatas M. Gimbutienės g. 9, dalis inžinerinių tinklų. 

Investicijos iki 2015 m. – 720,2 tūkst. Eur. Nekilnojamojo turto registre 



įregistruotas statybos užbaigimas už 507,4 tūkst. Eur. 

Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Pastate T. Masiulio g. 10: Mokymosi aplinkos, darbo vietos estetiškos ir 

patogios, jaukios ir saugios, švarios, informatyvios, panaudojamos racionaliai. 

Klasių, specializuotų kabinetų (muzikos (gausu įvairių instrumentų ir kt. 

priemonių), anglų kalbos, logopedinis) ir kitų patalpų aprūpinimas, įrengimas 

atitinka švietimo aprūpinimo standartus. Prie visų klasių yra vaikų poilsiui 

skirtos erdvės. Visos klasės aprūpintos reguliuojamo aukščio mokykliniais 

suolais, kitais tinkamais mokykliniais baldais. Inventorius ir mokymo 

priemonės tausojamos, prižiūrimos.  

Pastate M. Gimbutienės g. 9: Didžiajai daliai mokymosi aplinkų, darbo vietų 

būtinas remontas, trūksta estetiškumo, jaukumo, kai kur ir saugumo. Klasių, 

specializuotų kabinetų ir kitų patalpų aprūpinimą, įrengimą dar reikia 

tobulinti. Daugumoje klasių suolai atnaujinti, tačiau dalis jų nereguliuojamo 

aukščio. Klasėse būtina atnaujinti kitus mokyklinius baldus. Trūksta 

informacijos sklaidos apie turimas mokymo priemones bei efektyvaus jų 

panaudojimo galimybių sudarymo.  

1-4 klasių dalykų mokytojai, atsižvelgdami į mokyklos poreikius ir 

galimybes, pasirengę dalykui mokyti reikalingų priemonių sąrašus.  

Mokytojai iš dalies aprūpinti šiuolaikinėmis organizacinėmis ir mokymo 

priemonėmis. Iš viso mokykloje kompiuterizuotos 66 darbo ir mokymosi 

vietos. Mokyklos bibliotekoje sukaupta ir naudojama 50 mokomųjų 

kompiuterinių programų, 85 kitos kompiuterinės priemonės. Kompiuterinės 

technikos, įvairių programų, mokymo priemonių ir kitų informacinių šaltinių 

nepakanka.  

Pastate T. Masiulio g. 10: Visos patalpos suremontuotos, įrengta reikalavimus 

atitinkanti sporto zona. Šiltesniu metų laiku galima sportuoti ir mokyklai 

priklausančioje asfaltuotoje kiemo aikštelėje. Šokių pamokos, choro 

užsiėmimai, popamokiniai renginiai vyksta aktų salėje. Įrengtas jaukus 

mokytojų kambarys. Mokykloje veikia biblioteka. 

Mokyklos pastato būklė labai gera, jis ir inžineriniai tinklai rekonstruoti VIP 

lėšomis. Pastatas iš dalies pritaikytas neįgaliesiems.  

Pastate M. Gimbutienės g. 9: didesnei daliai vidaus patalpų reikalingas 

kapitalinis remontas: apie 60% lubų, 60% sienų, 30% grindų ir 40% durų. 

Įrengti du kabinetai darbui su interaktyviosiomis lentomis. Veikia biblioteka, 

suremontuota patalpa naujai įrengiamai skaityklai. Sportuoti galima ir 

mokyklai priklausančioje įrengtoje lauko krepšinio aikštelėje bei stadione. 

Šokių pamokos, choro užsiėmimai, popamokiniai renginiai vyksta aktų salėje.  

Per 2014-2015 metus suremontuotos 8 klasės ir kabinetai, 4 kitos patalpos. 

ES fondų lėšomis rekonstruotas mokyklos pastatas, inžineriniai tinklai. 

Savivaldybės lėšomis 50% pakeista vandentiekio-nuotekų sistema. Nepakeisti 

elektros jėgos tinklai. Teritorija aplink mokyklą duobėta, sunku palaikyti gerą 

vejos estetinį vaizdą. Takų ir aikštelių betoninės plytelės išsikraipiusios, dalis 

jų suskilusios, nesaugu vaikščioti. Nuo automobilių stovėjimo aikštelės 

atraminės sienos nubyrėjęs tinkas, nuskilinėjusios apsauginės plytelės.  

Siekiant užtikrinti bendruomenės ir mokyklos turto saugumą, abiejų mokyklos 

pastatų lauko teritorija stebima vaizdo kameromis. 

 



3. SSGG analizė:  
 

Stiprybės 

 Geras mokyklos etosas. 

 Tikslingi mokyklos ryšiai ir partnerystė su 

kitomis institucijomis. 

 Įgyta tarptautinių projektų vykdymo patirtis.  

 Veiksmingas neformalusis vaikų švietimas, 

pilietiškumo, lyderystės ugdymas. 

 Kryptingas mokinių dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, projektuose. 

 Gera bendroji rūpinimosi mokiniais politika, 

dirba 6 pagalbos mokiniui specialistai. 

 Savita lyderystė mokykloje. 

 Veiksmingas personalo darbo organizavimas. 

 Mokykloje dirba vis daugiau jaunų pedagogų. 

 Įgyvendinamas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo seminarų ciklas „Mąstymo 

mokykla“. 

 Racionali lėšų vadyba. 

 Rekonstruoti mokyklos pastatai.  

 Savivaldybės švietimo veiklos prioritetas - 

tolesnė švietimo įstaigų renovacija užtikrinat 

saugias ir palankias ugdymosi sąlygas. 

 Didėja mokyklos patalpų nuomos poreikis. 

Silpnybės 

 Nepakankamas dėmesys pagrindinio 

ugdymo programai miesto kontekste. 

 IKT priemonių atnaujinimas ir 

naudojimas pamokoje. 

 Užduočių diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

 Žemoki 8 klasių mokinių standartizuotų 

testų rezultatai. 

 Dalies mokinių tėvų nepakankamas 

domėjimasis mokyklos bendruomenės 

gyvenimu, savo vaikų ugdymusi. 

 Daugėja socialinės atskirties rizikos 

šeimų. 

 Nepakankamai veiksminga mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) švietimo sistema. 

 Mokyklos tarybos veikla. 

 Nesuremontuotos vidaus patalpos (M. 

Gimbutienės g. 9). 

 Nepilnai pakeista vandentiekio-nuotekų 

sistema bei elektros jėgos tinklai (M. 

Gimbutienės g. 9). 

 Bloga, nesaugi mokyklos teritorijos 

būklė.  

Galimybės 

 Mokyklos įvaizdžio stiprinimas. 

 Drauge su socialiniais partneriais inicijuoti 

ugdymo turinio pokyčius. 

 Naudojantis 2, 4, 6 ir 8 klasės standartizuotų 

testų rezultatų analize mokytojai sėkmingiau 

numatys savo veiklos tobulintinas sritis, dėl 

ko gerės mokinių pasiekimai. 

 Mokinių savivaldos stiprinimas, aktyvumas 

organizuojant mokyklos renginius. 

 Naujos galimybės, formos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimui. 

 Dalyvavimas projektuose sudarys galimybes 

stiprinti ugdymo aplinkas, mokymosi 

motyvaciją, gauti papildomą finansavimą. 

 Įgyvendinus kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų ciklą „Mąstymo mokykla“ gerės 

pamokų kokybė, mokymosi motyvacija, 

mokinių pasiekimai. 

 Skleisti mokinių pasiekimų ir mokyklos 

darbuotojų patirtį už mokyklos ribų. 

 Užbaigti mokyklos pastato M. Gimbutienės 

g. 9 vandentiekio-nuotekų sistemų 

rekonstravimą. 

 Gauti daugiau lėšų už patalpų nuomą. 

 Suremontavus 3 aukšto patalpas M. 

Gimbutienės g. 9, mokyklos veiklą vykdyti 

viename pastate. 

Grėsmės/pavojai 

 Didėja socialinės pagalbos reikmė. 

 Dėl nepakankamo vidutinio mokinių 

skaičiaus 6-8 klasėse gali neužtekti 

mokinio krepšelio lėšų poreikius 

atitinkančio ugdymo plano realizavimui. 

 Didėjanti mokyklų konkurencija. 

 Nepakankami mokinių matematikos 

pasiekimai gali riboti gimnazijų 

pasirinkimo galimybes tolimesniam 

mokymuisi.  

 Lėšų trūkumas pasenusių IKT 

atnaujinimui. 

 Savivaldybės finansavimo (aplinkos 

lėšų) nepakankamumas ūkinio 

inventoriaus, medžiagų įsigijimui. 

 Gali būti neskiriamos lėšos tolimesniam 

vandentiekio-nuotekų sistemų,  elektros 

jėgos tinklų, vidaus patalpų, teritorijos  

remontui, dėl ko mokykla ir toliau veiklą 

vykdys dviejuose pastatuose. 
 



IV SKYRIUS 
 

MOKYKLOS VIZIJA 
 

Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla – atvira kaitai, inovacijoms aukštos veiklos kokybės 

mokykla, efektyviai išnaudojanti turimus išteklius ir tenkinanti individualius mokinių poreikius. 

 

V SKYRIUS 
 

MOKYKLOS MISIJA 
 

Teikti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą Petrašiūnų seniūnijos mokiniams, padedant kiekvienam 

pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, 

socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui. 

 

VI SKYRIUS 
 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 
 

Ko tikimasi iš mokinių? 
 

Kad būtų dori, mandagūs, kūrybingi, atsakingi, patikimi, pasitikintys savimi, pasirengę ir 

mokantys mokytis visą gyvenimą, pilietiški, mylintys Lietuvą. Ir tausojantys Žemę. 
 

Ko tikimasi iš mokytojų, vadovų? 
 

Mokytojas, mokyklos vadovas – tvirtų moralinių nuostatų, pasižymintis aukšta profesine bei 

kultūrine kompetencija, nuolat besimokantis, diegiantis inovacijas ugdymo procese, susipažinęs su 

europinio mokymo patirties pavyzdžiais, besidalinantis gerąja patirtimi mokykloje ir už jos ribų, 

pasižymintis teigiamais komunikaciniais sugebėjimais, pasiekiantis aukštos ugdymo kokybės 

rezultatų. Mokytojas – laisvas, atsakingas, kūrybiškas lyderis. Jaučiantis atsakomybę už savo bei 

mokyklos tikslų įgyvendinimą.  
 

Mokyklos bendruomenės narių santykiai grindžiami geranoriškumu, pagarba, patikimumu, 

tolerancija. Socialinis statusas nereikšmingas tiek darbuotojų, tiek mokinių tarpe. 
 

VII SKYRIUS 
 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  
 

1. Pasiekti aukštesnės mokinių pažangos 

stiprinant mokytojų profesionalumą, 

pritaikant ugdymo turinį, sukuriant tinkamas 

edukacines aplinkas. 
 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA  

 

 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 
 

2. Sukurti tinkamas sąlygas mokyklos veiklai 

viename pastate vykdant mokyklos pastato 

atnaujinimo investicinį projektą, patalpų bei 

teritorijos remontą.  
 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 
 

 

 



VIII SKYRIUS 
 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 tikslas – Pasiekti aukštesnės mokinių pažangos stiprinant mokytojų profesionalumą, pritaikant ugdymo turinį, sukuriant tinkamas edukacines 

aplinkas. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuoja

mas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Stiprinti 

mokytojų 

profesionalumą.  

1. Suteikti galimybių 

mokytojams tobulinti 

kvalifikaciją plečiant 

kultūrinį akiratį, 

didinant šiuolaikinių 

technologijų išmanymą, 

orientuojantis į 

kūrybiškumą, 

pilietiškumą, lyderystę.  

Kiekvienas mokytojas dalyvauja 

1-2 kvalifikacijos tobulinimo 

seminare per metus. 20% 

mokytojų dalinasi gerąją 

patirtimi metodiniuose 

renginiuose mieste bei šalyje. 

Kiekvienas mokytojas dalyvavaus bent 2-3 

seminaruose, konferencijose per metus apie 

mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą 

panaudojant šiuolaikines technologijas, 

orientuojantis į kūrybiškumą,  pilietiškumą, 

lyderystę.  Per metus organizuoti 2-3 dalykiniai 

metodiniai renginiai mokykloje. 30% mokytojų 

dalyvaus metodiniuose renginiuose mieste bei 

respublikoje dalindamiesi gerąją pedagogine 

patirtimi. 

2016-

2018 

Direktorė 

Pavaduotojos 

ugdymui  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

MK, 900 

Eur 

2. Įgyvendinti 

„Mąstymo mokyklos“ 

idėjas   integruojant jas į 

ugdymo turinį. 

Organizuoti 2 įvadiniai 

seminarai, sudaryta darbo grupė, 

sukurtas „Mąstymo mokyklos“ 

idėjų įgyvendinimo veiklos 

planas. 

Per metus 50-80% pamokų stebėjimo tikslas – 

išsiaiškinti, kaip į ugdymo turinį integruojami 

mąstymo įgūdžiai, panaudojant vizualius mąstymo 

įrankius, elgesio ir charakterio formavimo įrankius, 

aukštesnio lygio klausinėjimo ir tyrinėjimo 

įrankius. Sukuriama motyvuojanti, skatinanti 

bendradarbiauti, saugi mokymuisi aplinka: fizinė ir 

emocinė (80% stebėtų pamokų). Gerėja mokymosi 

ir pamokų kokybė, atliktas giluminis srities 

„Pamokos kokybė“ įsivertinimas.  

2017 Direktorė 

Darbo grupė 

Tikslinė 

parama, 

1000 Eur 

3. Tikslingai organizuoti 

mokytojų 

bendradarbiavimą, 

naudojant  

kolegialaus grįžtamojo 

ryšio metodą. 

42% mokytojų veda atviras 

pamokas. 1 kartą per pusmetį 

atliekama ir pristatoma stebėtų 

pamokų analizė. 45% stebi 

kolegų pamokas. 

70% mokytojų veda atviras pamokas kolegoms, 

dalinasi patirtimi bei bendradarbiauja siekdami 

ugdymo kokybės ir pažangos. 2 kartus per pusmetį 

atliekama ir pristatoma stebėtų pamokų analizė, 

siekiant išsiaiškinti taikomų metodikų ir mokymo 

priemonių pamokoje efektyvumą. 50% mokytojų 

stebi kolegų pamokas. Nustatyti privalumai 

pamokose, pateikti siūlymai dėl veiklos tobulinimo. 

2016-

2018 

Pavaduotojos 

ugdymui  

 

 



4. Didinti informacijos 

prieinamumą, skatinti 

domėjimąsi ir įvairių 

leidinių skaitymą. 

Mokytojai nepakankamai 

naudojasi bibliotekos 

paslaugomis, daug leidinių 

neperskaityti praranda 

aktualumą. 

Mokyklos erdvėse įrengti du laisvai prieinami (ne 

bibliotekoje) informacinės, metodinės, pažintinės, 

kultūrinės literatūros kampeliai mokytojams, 

mokiniams.    

2017 Bibliotekos 

vedėja 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

MK, 100 

Eur 

2% GPM 

parama, 

100 Eur 

2. Pritaikyti ir 

organizuoti 

ugdymo turinį 

orientuojant jį į 

kiekvieno 

mokinio 

mokymosi 

pasiekimus. 

 

1. Nustatyti mokinių 

ugdymosi poreikius ir 

patirtį, pritaikyti 

mokytis padedančio 

vertinimo metodus. 

Nustatyti  60%  mokinių 

mokymosi stiliai. Ne visada 

mokiniai turi galimybę 

pasirinkti ugdymo turinį (temas, 

užduotis ir vertinimo būdus). 

50-80% stebimų pamokų tikslas – išsiaiškinti kaip 

organizuojamas individualizuotas ugdymas. 

Atlikta mokinių apklausa mėgstamų mokymosi 

būdų nustatymui. 80% mokytojų taiko mokymosi 

būdus atitinkančius mokinių poreikius, interesus, 

sugebėjimų lygį. 70% pamokų vyrauja mokytis ir 

išmokti padedantis vertinimas, į aktyvų sąmoningą 

mokymąsi įtraukiantis mokymas. 

2016-

2018 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

2. Analizuoti  

„Standartizuotų testų“, 

„Diagnostinių testų“ ir 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų rezultatus, jų 

kaitos tendencijas,  

priežastis. 

Analizuojami standartizuotų 

testų rezultatai. Duomenys 

panaudojami planuojant 

ugdomąją veiklą.  

Kasmet atliekami diagnostiniai testai mokiniams, 

pradedantiems mokytis pagal aukštesnio lygmens 

mokymosi programą. Rezultatai panaudojami 

efektyviam ugdymo organizavimui, siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos bei teikiant savalaikę 

mokymosi pagalbą. Didės pasitikėjimas mokykla, 

mokytojų kompetencija, gerės mokyklos įvaizdis. 

2016-

2018 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Dalykų 

mokytojai 

 

3. Mokyklos kontekstui 

pritaikyti mokymosi 

pagalbos modelius ir 

siūlyti mokiniams 

alternatyvias mokymosi 

galimybes. 

Pedagoginė pagalba teikiama 

pamokose nepakankamai 

efektyvi, nepastebimas ryškesnis 

pažangumo pokytis. Gabiems 

mokiniams nevisada  

pasiūlomos alternatyvios 

mokymosi formos. 

Sukurta  mokymosi pagalbos teikimo analizės 

sistema,  padedanti tinkamai pritaikyti mokymosi 

pagalbos modelius ir siūlyti mokiniams 

alternatyvias mokymosi galimybes. 80% stebėtų 

pamokų mokymosi pagalba teikiama tinkamai, 

atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius. 2-8 

klasių mokinių mokymosi kokybė pagerės 2%. 

Išplėtota neformaliojo ugdymo pasiūla mokinių 

lyderystei realizuoti, kūrybiškumui skleistis, gamtos 

pažinimui ir verslumui ugdyti. Popamokinė veikla, 

renginiai, projektai orientuoti į skirtingus mokinių 

poreikius. 

2017-

2018 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

 

3. Kurti ir 

tobulinti 

edukacines 

aplinkas 

mokykloje, 

tikslingai ir 

veiksmingai 

1. Parengti ir vykdyti 

tikslingus ir 

veiksmingus išorinių 

edukacinių aplinkų 

naudojimo planus. 

Mokykloje sukurta informaliojo 

ugdymo programa 1-4 klasių 

mokiniams, ją būtina atnaujinti 

ir pritaikyti ir 5-8 klasių 

mokiniams. 

Išplėstos kultūrinės saviraiškos, lyderystės, 

kūrybingumo, verslumo, profesinių gebėjimų 

ugdymo galimybės. Mokiniai kasmet dalyvauja 3-4 

šalies ir Kauno miesto muziejų edukacinėse 

programose/aplanko ekspozicijas muziejuose. 

2016-

2018 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojų 

darbo grupė 

MK, 600 

Eur 

2. Modernizuoti 

biblioteką, pagerinti 

Neišnaudotos bibliotekos 

galimybės. Kompiuterinės 

Įgyvendinamas mokyklos bibliotekos 

modernizavimo ir turtinimo planas pasitelkiant 

2017-

2018 

Direktorė 

Bibliotekos 

MK, 2000 

Eur 



panaudoti 

išorines 

edukacines 

aplinkas.  

 

mokyklos edukacinių 

aplinkų panaudojimo 

galimybes. 

technikos, įvairių programų, 

mokymo priemonių ir kitų 

informacinių šaltinių nepakanka, 

turimos efektyviai 

nepanaudojamos. Neįrengta 

erdvė skaitymui, nėra 

kompiuterizuotų darbo vietų 

skaitytojams. 

savivaldos institucijas ir socialinius partnerius. 

Sukurtos tinkamos edukacinės aplinkos pamokoms 

bei popamokinei veiklai. Išplėtotos bibliotekos 

teikiamos paslaugos. Mokykloje veikia biblioteka – 

informacijos centras, aprūpintas šiuolaikinėmis IKT 

priemonėmis, tenkinančiomis bendruomenės 

poreikius.  

vedėja 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

2% GPM 

parama, 

200 Eur 

3. Sukurti erdves 

mokinių laisvalaikiui,  

užimtumui pertraukų 

metu.  

Nėra sukurtų erdvių mokinių 

laisvalaikiui, užimtumui 

pertraukų metu mokyklos 

pastate M. Gimbutienės g. 9. 

Sukurtos 3 erdvės aprūpintos reikiamu inventoriumi 

ir priemonėmis. Pirma erdvė – tyli (skaitymui, 

rašymui, rankdarbiams, muzikos klausymui su 

ausinukais, darbui kompiuteriu), antra erdvė – 

triukšminga (pokalbiams, stalo žaidimams, muzikos 

klausymuisi), trečia erdvė – sportui (stalo tenisas ir 

pan.). 

2018 Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Bibliotekos 

vedėja  

MK, 200 

Eur 

2% GPM 

parama, 

500 Eur 

Parama, 

500 Eur 

 

2 tikslas – Sukurti tinkamas sąlygas mokyklos veiklai viename pastate vykdant mokyklos pastato atnaujinimo investicinį projektą, patalpų bei teritorijos 

remontą.  

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai 

 

Planuoja

mas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Pagerinti 

mokyklos 

teritorijos 

infrastruktūrą. 

1. Suremontuoti 

automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminę sieną. 

Aikštelės atraminės sienos tinkas 

daugelyje vietų išbyrėjęs, 

nuskilinėjusios apsauginės plytelės,  

blogas estetinis vaizdas. 

 

Suremontuota 160 m
2
 automobilių 

stovėjimo aikštelės atraminės sienos. 

2016 Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Savivaldybės 

lėšos 3 tūkst. 

Eur 

Spec. lėšos, 1 

tūkst. Eur 

2. Suremontuoti 

pagrindinio įėjimo taką 

ir dalį aikštelės. 

 

Teritorija aplink mokyklą duobėta. 

Takų ir aikštelių betoninės plytelės 

išsikraipiusios, dalis jų suskilusios, 

nesaugu vaikščioti. 

Atliktas 700 m
2
 pagrindinio įėjimo tako ir 

aikštelės remontas įrengiant pagrindus ir 

betonines plyteles pakeičiant betoninėmis 

trinkelėmis. 

2018 Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Savivaldybės 

lėšos 16 tūkst. 

Eur 

 

3. Įrengti pagrindinio 

įėjimo tako apšvietimą. 

Šviestuvai neveikiantys, atramos 

surūdijusios. Mokiniams ir 

darbuotojams nesaugu ateiti ir išeiti 

iš mokyklos tamsiu paros metu.  

Įrengti 4  pėsčiųjų takų šviestuvus su 

atramomis, prijungtus prie Kauno m. gatvių 

apšvietimo tinklų.  

2016 Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Savivaldybės 

lėšos 3 tūkst. 

Eur 

2. Sukurti 

tinkamas sąlygas 

mokyklos 

veiklai viename 

1. Įvykdyti mokyklos 

pastato M. Gimbutienės 

g. 9 investicinį projektą, 

100% rekonstruojant 

Vandentiekio-nuotekų sistema 50% 

rekonstruota.   Karštas vanduo 

netiekiamas į klases, ne visi 

sanitariniai įrenginiai veikiantys ir 

Užbaigtos remontuoti   vandentiekio-

nuotekų sistemos, į klases ir kabinetus 

tiekiamas karštas vanduo, visi sanitariniai 

įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi. 

2017 Direktorė 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Savivaldybės 

investicijų 

programos 

lėšos, 102 



pastate.  vandentiekio-nuotekų, 

lietaus nuotekų 

sistemas. 

techniškai tvarkingi. Kapitalinis 

remontas reikalingas 2 WC 

patalpoms. Klasių, kabinetų lubos 

apibėgusios dėl pralaidžių 

lietvamzdžių. Parengtas 

vandentiekio-nuotekų sistemų 

rekonstravimo techninis projektas. 

Sumažintos pastato eksploatavimo išlaidos, 

suremontuotos WC patalpos.  

Įgyvendinus planuojamas priemones, bus 

sudarytos tinkamos mokyklos veiklos 

sąlygos (tenkinančios higienos normų 

reikalavimus) bei prielaidos teikiamų 

paslaugų kokybės augimui. Atsiranda 

galimybė mokyklos veiklą vykdyti viename 

pastate ženkliai taupant savivaldybės 

biudžeto lėšas. 

tūkst. Eur 

Spec. lėšos, 1 

tūkst. Eur 

2. Atnaujinti elektros  

instaliaciją. 

Elektros jėgos tinklo kabelių, laidų 

izoliacija  pasenusi, nepatikimi  

kontaktai  rozetėse, elektros jėgos 

tinklai dalinai neatitinka EĮĮT 

reikalavimų. 

Parengtas elektros jėgos tinklų techninis 

projektas. Atnaujinta 50% elektros jėgos 

instaliacijos.  

2018 Direktorė 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Ūkvedys 

Savivaldybės 

lėšos, 23 tūkst. 

Eur 

Spec. lėšos, 

2 tūkst. Eur 

3. Suremontuoti dalį 

klasių (kabinetų), visas 

3 aukšto patalpas. 

 

Per 2014-2015 metus atliktas 

kapitalinis remontas 8 klasių ir 

kabinetų, 4 kitų patalpų. Atliktas 

paprastasis remontas 5 klasių 

(kabinetų). Tačiau didesnei daliai 

vidaus patalpų reikalingas kapitalinis 

remontas: apie 60% lubų, 60% sienų, 

30% grindų ir 40% durų. 

Pažeidžiamas Lietuvos HN 21:2011   

52 p. reikalavimas - nelygios sienos, 

lubos apibėgusios, nelygi grindų 

danga, suplyšusi, todėl nėra lengvai 

valoma dalyje klasių, kabinetų.  

Įgyvendinus planuojamas priemones, būtų 

pašalinti Lietuvos higienos normos HN 

21:2011 52 punkto reikalavimų pažeidimai, 

sudarytos tinkamesnės mokymosi ir darbo 

sąlygos, mokiniai mokytųsi saugesnėje, 

poreikius, nustatytus reikalavimus 

atitinkančioje aplinkoje. 

Atsirastų galimybė mokyklos veiklą vykdyti 

viename pastate ženkliai taupant 

savivaldybės biudžeto lėšas. 

2016-

2018 

Direktorė 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

113 tūkst. Eur 

Spec. lėšos, 23 

tūkst. Eur 

4. Suremontuoti 

vestibiulį ir rūbines. 

Patalpa neremontuota nuo mokyklos 

pastatymo (30 metų). Lubos, sienos 

plėmuotos, atsilupę dažai, grindų 

danga nusidėvėjusi, duobėta, laiptų 

pakopos nuskilinėjusios, rūbinių 

durys išsikraipiusios, pakabos 

metalinės,  neestetiškos.   

Suremontuotos lubos, sienos, pakeista 

grindų danga, vestibiulyje esančių laiptų 

turėklai, rūbinių durys. Sudaromos 

saugesnės mokymosi ir darbo sąlygos. 

Pagerėja estetinis vaizdas, mokyklos 

įvaizdis. 

2016-

2018 

Direktorė 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Spec. lėšos, 18 

tūkst. Eur 

2% GPM 

parama, 0,5 

tūkst. Eur 

5. Pagal pasirašytas 

sutartis vykdyti 

mokyklos pastatų 

rekonstravimo projektų 

Pastatai draudžiami, yra buvę 

draudiminių įvykių. 

Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotas ES fondų lėšomis 

Apdraustas rekonstruotas mokyklos 

pastatas M. Gimbutienės g. 9, gavęs ES 

programų paramą. Apdraustas VIP lėšomis 

rekonstruotas mokyklos pastatas T. 

2016-

2018 

Direktorė 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams  

Miesto 

darnaus 

vystymosi 

programos 



administravimą.   rekonstruoto mokyklos pastato M. 

Gimbutienės g. 9 statybos 

užbaigimas. 

Masiulio g. 10. 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 

mokyklos pastato M. Gimbutienės g. 9 

vandentiekio-nuotekų tinklų rekonstravimo 

statybos užbaigimas. 

lėšos, 3,4 

tūkst. Eur 

3. Pagerinti 

mokyklos 

edukacinių 

aplinkų 

panaudojimo 

galimybes. 

1. Modernizuoti 

biblioteką, aprūpinti 

IKT priemonėmis. 

Atliktas kapitalinis remontas 

bibliotekos įrengimui. Šiuo metu 

biblioteka veikia pagalbinėse 

patalpose edukacines funkcijas 

atlikdama minimaliai. 

Sukurtos tinkamos edukacinės aplinkos. 

Biblioteka aprūpinta 3 kompiuteriais, 

multimedija; 9 lentynomis, stalais, 

sėdmaišiais. Išplėtotos bibliotekos 

teikiamos paslaugos. 

2017 Direktorė 

Pavaduotojai 

ūkio 

reikalams 

Bibliotekos 

vedėja 

 

Savivaldybės 

lėšos, 1 tūkst. 

Eur. 

Spec. lėšos, 2 

tūkst. Eur. 

2% GPM 

parama, 1 

tūkst. Eur. 

 

 



IX SKYRIUS 
 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 
(Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra įstaigos 

strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 

 

1 tikslas – 
 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) Per 
tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per 
tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per galutinį 
matavimą 

2018 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 

arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 

 

 

Planą parengė darbo grupė:  

darbo grupės koordinatorė ir konsultantė direktorė Antanina Džiugienė; 

pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė; 

narės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė; 

          pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Daina 

Girdzevičienė;  

          anglų kalbos mokytoja, kalbų, socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų 

mokytojų metodinės grupės pirmininkė Irina Klovienė;  

          socialinė pedagogė, mokyklos tarybos narė Vilija Ramonienė; 

          direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Butkus. 

 

 

Darbo grupės pirmininkė            Virginija Šidlauskienė             

       
   

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos 

tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. 

posėdžio protokolu Nr. 11-4 

 

 

 


