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KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS  

 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Progimnazijos socialinis kontekstas. Iš šiuo metu progimnazijoje besimokančių 407-ių mokinių: 

63 mokiniai, kurie auga daugiavaikėse šeimose; 13 mokinių, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje; 

58 mokinius augina vienišos mamos arba vieniši tėvai; 9 mokinių vienas iš tėvų yra mirę; 4 

mokiniams įteisinta globa. Nemokamai maitinami 44 mokiniai (11% mokinių). Mokinių iš 

socialiai remtinų šeimų skaičius lyginant su 2016 m. sumažėjo 3%. Progimnazijoje mokosi 22 

vidutinius ir didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai, 81 mokinys turi kalbos, 

kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. 

Progimnazijoje mokymąsi tęsia ugdytiniai iš vaikų darželių ,,Rudnosiukas”, ,,Drevinukas” ir 

,,Šilelis”. 
 

2. Mokinių skaičiaus progimnazijoje kaita: 
  

Rodiklis 2015-2016 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

Kaitos tendencija 

Mokinių skaičius (rugsėjo 

1 d.) 

373 394 413 Mokinių skaičius 

kasmet didėja 

Mokinių skaičiaus vidurkis 

1-4 klasėse 

21,6 21,8 21,2 Lieka panašus 

Mokinių skaičiaus vidurkis 

5-8 klasėse 

22,3 22,1 22,4 Lieka panašus 

Bendras mokinių skaičiaus 

vidurkis 1-8 klasėse 

21,95 21,95 21,8 Lieka panašus 

 

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. Du mokiniai palikti kartoti programą (vienas antros klasės, kitas - šeštos).  
 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas dalis. 2017/2018 m.m. faktiškai 

užimtų progimnazijos vykdoma neformaliojo švietimo veikla mokinių skaičius sudaro 76% 

(lyginant su 2016/2017 m. m. šis rodiklis nepakito). Progimnazijoje dailę lanko 35%, šokį, meno 

kolektyvus - 38%, sporto užsiėmimus 25%; neformaliojo švietimo būrelius, papildančius 

formaliojo švietimo programas (gamtotyros būrelį, IT klubą, Gamtos mokslų klubą, matematikų 

klubą ir lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo būrelį „Gimtasis žodis“) lanko 42% progimnazijos 

mokinių. 82% socialiai remtinų mokinių lanko neformaliojo švietimo būrelius. 

2017/2018 m.m. užimtų neformaliojo švietimo veikla užmokyklinėse įstaigose skaičius sudaro 

41% (lyginant su 2016/2017 m. m. šis rodiklis sumažėjo 1%). Daugiausia mokinių (66%) lanko 

sporto  užsiėmimus, kurių dauguma vyksta progimnazijos patalpose.  

Bendras mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veikla pakankamai aukštas, sudaro 87% 

(lyginant su 2016/2017 m. m. šis rodiklis nepakito).  
 

5. Mokinių lankomumo duomenys. Per 2016/2017 m.m. vienam 1-4 kl. mokiniui tenka 49 

praleistos pamokos, 5-8 kl. mokiniui – 75 pamokos. Nepateisintų pamokų nėra. Lyginat su 

praeitais m. m. šie rodikliai beveik nepakito. 
 



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

Progimnazijoje dirba 36 mokytojai, 5 švietimo pagalbos mokiniui specialistai ir trys vadovai. 

Visų išsilavinimas aukštasis, 16 įgiję magistro laipsnį, 35 mokytojai įgiję pedagoginę ir dalykinę 

kvalifikaciją, 1 mokytoja dalyvauja programoje „Renkuosi mokyti!“ ir studijuoja bakalauro 

ištęstinių studijų programą. Visi atestuoti: 17 mokytojų metodininkų, 12 vyr. mokytojų, 6 

mokytojai. 2017 metais atestuota viena mokytoja. Vidutinis mokytojų tarifinio atlygio 

koeficientas – 3,71 (pagal MK metodiką – 3,72). Mokytojų ir vadovų amžiaus vidurkis – 45 

metai. Vienas mokytojas pensinio amžiaus. 2017 metais atleisti 5 mokytojai, priimti 5 mokytojai. 
 

7. Žemės panaudos sutartis.  
Būdama pastato patikėtiniu, progimnazija naudojasi valstybei priklausančia, valstybinės žemės 

panaudos sutartimi perduota žeme Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis. Žemės 

panaudos sutartis įregistruota Nekilnojamo turto registre. 
 

8. Leidimas - higienos pasas yra. 
 

9. Energijos vartojimo auditas.  
Pastato energetinio naudingumo sertifikatas išduotas 2012-10-05, galioja iki 2022-10-05. 

Išlaidos progimnazijos pastato 1 m2 bendro ploto išlaikymui (šiluminei energijai, elektros 

energijai, vandeniui ir nuotekų šalinimui) sudaro 5,4 Eur/m2 (padidėjo 4% (0,2 Eur/ m2) lyginant 

su 2016 metais). 

Lyginant su 2016 metais sunaudojamų energetinių išteklių kiekiai: šiluminės energijos sumažėjo 

12%, elektros energijos padidėjo 29%, sunaudojamas vandens kiekis padidėjo 37% (priežastis - 

šiame pastate besimokančiųjų skaičius padidėjo 200 mokinių). 
 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

Finansavimo šaltiniai Asignavimai 2017 

m., tūkst. Eur 

Finansinių prioritetų realizacija 

Savivaldybės lėšos pastatų ir kiemo 

statinių priežiūrai ir remontui 

54,4 

 

Stogo dalies apšiltinimas, remontas, stoglangių 

pakeitimas; vestibiulio ir centrinės laiptinės turėklų 

pakeitimas 

Savivaldybės lėšos pastatų 

inžinerinių sistemų rekonstrukcijai 

ir remontui 

24,7 Vandentiekio-nuotekų sistemų atnaujinimo ir 

įrengimo darbų užbaigimas 

Savivaldybės lėšos mokinių 

sportinio užimtumo infrastruktūros 

atnaujinimui ir plėtrai (sporto 

aikštynų atnaujinimas) 

95,7 Sporto aikštelių rekonstravimo ir aptvėrimo 

užbaigimas 

Pajamų už patalpų nuomą lėšos 13,9 Įvykdytas pagrindinis prioritetas - vestibiulio 

remontas, tam panaudojant 10,8 tūkst. Eur. Už 1,4 

tūkst. Eur įsigyti trūkstami roletai langams, 1,6 tūkst. 

Eur panaudota kvalifikacijos kėlimui, 0,1 tūkst. Eur 

skaitmeninio turinio įsigijimui 

Lėšos už komunalines ir kitas 

paslaugas iš patalpas nuomojančių 

neformaliojo švietimo įstaigų ir kitų 

įmonių  

2,7 Komunalinių ir kitų paslaugų apmokėjimui 

2% GPM lėšos 0,8 Įvykdytas prioritetas lėšas skiriant Kauno m. 

mokyklų mokinių projektų, konkursų-parodų 

organizavimui, progimnazijos renginių, projektų 

vykdymui, erdvių mokinių laisvalaikiui įrengimui, 

stalo žaidimams. 2017-12-31 lėšų likutis – 4,9 tūkst. 

Eur. 

Paramos lėšos 0,4 Tikslinė parama panaudota  mokinių testavimui pagal 

WASI metodiką 

„Erazmus+“ programos projekto 7,5 Projekto partnerių mišriems besimokančiųjų 



lėšos (mokytojų ir mokinių) mobilumams ir kitų projekto 

veiklų įgyvendinimui 

Ugdymo kokybės gerinimo 

programos lėšos (Savivaldybės 

lėšos) 

 

Kitos prekės 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikio mat. turto einamasis 

remontas 

 

Kitos paslaugos 

 

 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

205,7  

 

 

 

17,3 

4,8 tūkst. Eur elektrotechnikos, santechnikos, patalpų 

remonto, durų keitimo medžiagos, įrankiai, kitos ūkio 

reikmės; 3,4 tūkst. Eur IKT priemonės; 2,7 tūkst. Eur 

įranga ir baldai suremontuotam vestibiuliui; 2,3 tūkst. 

Eur kiti baldai, mokyklinių suolų atnaujinimas; 1,0 

tūkst. Eur patalpų valymo ir higienos reikmėms; 0,8 

tūkst. Eur biuro įranga, priežiūra ir remontas; 0,6 

tūkst. Eur kanceliarinės priemonės; 0,6 tūkst. Eur 

vaizdo kamerų įrengimas; 0,6 tūkst. Eur kiemo 

teritorijos priežiūra; 0,5 tūkst. Eur mokymo 

priemonės. 

1,9 Vestibiulio patalpų remontas 

 

 

9,3 

2,4 tūkst. Eur elektroninio skambučio sistemos 

įrengimas; 1,2 tūkst. Eur graffiti piešiniai ant 

progimnazijos vestibiulio sienų; 0,9 tūkst. Eur 

progimnazijos pastato ir civilinės atsakomybės 

draudimas; 0,6 tūkst. Eur rekonstruotų sporto 

aikštelių kadastriniai ir geodeziniai matavimai; 12,0 

tūkst. Eur planšetinės klasės nuoma ir kt. 

2,3 Įsigytas veidrodinis-skaitmeninis fotoaparatas ir 

minkštasuolis vestibiuliui. 

Vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio 

organizavimo programa 

(savivaldybės lėšos) 

1,1 Mokinių vasaros poilsio programos „Atostogauk 

turiningai“ įgyvendinimui 

Ugdymo kokybės gerinimo 

programos lėšos (Mokinio 

krepšelis) 

464,1 Tarifikuotų valandų skaičius vienam klasės 

komplektui – 42,11 (+5% palyginti su pernai). 

28,2 tūkst. Eur, skirti kitoms prekėms ir ilgalaikiam 

turtui, panaudoti: IKT priemonių 21,7 tūkst. Eur, 

muzikos instrumentų 3,0 tūkst. Eur, mokyklinių 

lentų, suolų 1,9 tūkst. Eur, sportinio inventoriaus 0,8 

tūkst. Eur, priemonių technologijų pamokoms 0,5 

tūkst. Eur, mikroskopų 0,3 tūkst. Eur įsigijimui.  

100% lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, 

panaudota Kauno mieste vykdomoms edukacinėms 

programoms apmokėti. Daugiausia lėšų panaudota 

VšĮ Karo paveldo centro ir Nacionalinio M. K. 

Čiurlionio dailės muziejaus edukacinėms 

programoms. 

75% (1,2 tūkst. Eur) kvalifikacijos tobulinimo lėšų 

panaudota seminarams mokinių mokėjimo mokytis 

bei pažinimo kompetencijų ugdymo temomis. 

Iš viso: 871,00  
 

 



 

 

 

 

 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato M. Gimbutienės g. 9 fizinę būklę (2017 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Progimnazijos pastatas 

priskiriamas III pastatų 

grupei (būtinas elektros 

instaliacijos ir skydinių 

kapitalinis remontas; 

maždaug pusei vidaus 

patalpų reikalingi apdailos 

darbai: apie 30% lubų, 50% 

sienų, 35% grindų ir 29% 

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, kuriant ir efektyviai panaudojant šiuolaikines 

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

pažangą, atitinkančią jų numatytus siekius. 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 
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.  

 

52% mokytojų dalyvauja 

„Erasmus+“ projekto „Tyrinėkime 

Europą – kartu mes esame kaip 

vienas“ veiklose.  

 

24% mokytojų ir 6 mokiniai 

dalyvavo mokyklų partnerių 

tarptautiniuose susitikimuose.  

 

 

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 4 dalykiniai, 

metodiniai renginiai apie 

interaktyvaus ugdymo galimybes 

(Office 365: paštas, kalendorius, 

adresų knygutė, dokumentų 

saugyklos OneDrive, skype verslui, 

vaizdo pamokų kūrimas, virtualios 

mokymosi aplinkos, mokytojų 

bendradarbiavimo tinklas, profilio 

kūrimas, inovatyvaus mokytojo 

programa, skaitmeninė edukacijos 

laboratorija šiuolaikiniam 

mokymuisi, individualiai pažangai 

ir kūrybiškam mąstymui). 

Organizuoti metodinių grupių 

posėdžiai „Patirtinio mokymo(si) ir 

šiuolaikinių mokymosi aplinkų 

panaudojimo galimybės“. Sukurtas 

gerųjų patirčių, idėjų aplankas 

„Inovatyvių metodų taikymas 

panaudojant virtualią aplinką“. 

50% mokytojų dalyvauja 

metodiniuose renginiuose mieste, 

respublikoje, dalinasi gerąja 

patirtimi (filmuotos pamokos 

pristatymas kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje „Modernioji 

kūno kultūros pamoka pradiniame 

ugdyme“; pranešimas 

respublikinėje mokytojų 

konferencijoje „Idėjų mugė 2017. 

Kuriame ir dalinamės“; pranešimas 

metodiniame renginyje  „Metodų, 

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. 



stiprinančių vaikų psichikos 

sveikatą, mugė“; pranešimas 

respublikinėje mokytojų ir tėvų 

konferencijoje „Mokinio pažanga – 

mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo 

rezultatas“; pranešimai 

respublikinio projekto „Šiuolaikinė 

mokymosi aplinka“ konferencijoje; 

progimnazijos mokytoja - rusų 

kalbos olimpiados vertinimo 

komisijos narė). 

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 

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 

Organizuoti 7 renginiai pagrįsti 

eksperimentavimu, tyrinėjimu ir 

kūryba (matematikos viktorina 

„Surask kelią“, eilėraščių popietė ir 

kūrybinių darbų paroda „Šimtą 

metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“, 

renginiai „Tyrinėjame gamtą“ ir 

„Žinių arena“, išvyka į renginį 

„Tyrėjų naktys“, projektas 

„Nenugalėta Lietuva“, konkursas 

„Sveika mityba mokykloje“, 

kūrybinis projektas „Antrasis 

knygos gyvenimas“, edukacinis 

užsiėmimas „Pirmieji robotikos 

žingsniai“, „Mažieji mokslininkai. 

Tyrimai gamtoje“). 

100% mokinių dalyvauja 

progimnazijos ir 36% miesto 

renginiuose.  

Organizuotas tarptautinis pradinių 

klasių mokinių parengtų pateikčių 

projektas „Panašūs ir skirtingi“ 

(dalyvavo mokiniai iš Vokietijos, 

Lenkijos, Portugalijos, Turkijos ir 

11-kos Kauno miesto mokyklų).  

40% pamokų stebėjimo tikslas – 

išsiaiškinti mokinių pasiekimų 

vertinimo sistemą, atsižvelgiant į 

individualias kiekvieno mokinio 

galimybes, siekiant nuolatinės 

asmeninės pažangos mokiniui 

tinkamu būdu ir tempu.   

 

 

 

45% mokytojų veda atviras 

pamokas, dalinasi patirtimi. 60% 

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. 90% 5-8 

klasių mokinių dalyvavusių NMVA 

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 

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% 



 

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

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

kitomis lėšomis. 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 
Įvykdytas 

progimnazijos 

pastato 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.  

Atliktas stogo dalies (39%) 

remontas ir šiltinimas, pakeisti 

du arkiniai švieslangiai. 

100% atnaujintos ir įrengtos 

pastato vandentiekio-nuotekų 

sistemos. Į visas klases ir 

kabinetus tiekiamas karštas 

vanduo.  

Rekonstruotos ir 70% rekonstruotos ir 100% rekonstruotos ir aptvertos 100% rekonstruotos ir 

efektyvumą. 40% mokinių 

suvokia save kaip 

asmenybes, džiaugiasi savo 

pasiekimais. 

apklausoje teigia, kad jiems yra 

svarbu mokytis. 80% NMVA 

apklausoje dalyvavusių 1-8 klasių 

mokinių tėvų teigia, kad mokytojai 

padeda vaikams suprasti mokymosi 

svarbą gyvenime.  

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.  

 

12% pamokų organizuotos 

netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, Kauno apskrities 

viešojoje bibliotekoje, teatruose, 

gamtoje, istoriniuose ir gamtiniuose 

objektuose, KTU, progimnazijos 

bibliotekoje, kieme, Pažaislio šile).   

20% mokytojų įgyvendina projektą 

„Šiuolaikinė mokymosi aplinka“,  

22% mokinių naudojasi projekto 

„Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ 

ištekliais (elektroninės pratybos, 

debesų kompiuterijos paslaugos).  

Sukurtas gerųjų patirčių, idėjų 

aplankas „Inovatyvių metodų 

taikymas panaudojant virtualią 

aplinką“.  

30% stebimų pamokų mokytojai 

naudojasi virtualia aplinka (Skype 

pamokos, „Office 365“ debesų 

kompiuterijos paslaugos, mokyklos 

sukurtas mokymo metodų, 

priemonių gerųjų patirčių, idėjų 

aplankas).  

 

 

80% 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.   

Komentaras: Veiklą šiam tikslui pasiekti vertiname labai gerai, tikslas pasiektas. 80% mokinių padarė 

pažangą, atitinkančią jų numatytus siekius 2-4 mokomuosiuose dalykuose.  



aptvertos sporto 

aikštelės. 

aptvertos sporto 

aikštelės. 

sporto aikštelės. Papildomai 

įrengtos dvi vaizdo stebėjimo 

kameros ir trys pakeistos 

naujomis. 

aptvertos sporto aikštelės. 

Suremontuota 

automobilių 

stovėjimo aikštelės 

atraminė siena. 

Įrengtas 

pagrindinio įėjimo 

tako apšvietimas. 

Suremontuota 86 m2 

automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminės 

sienos.  

Automobilių stovėjimo aikštelės 

atraminės sienos remontas 

perkeltas į sekančius metus dėl 

neplanuotų papildomų darbų. 

Įrengti 9 pėsčiųjų takų, 

automobilių stovėjimo aikštelių 

šviestuvai su atramomis, 

prijungti prie gatvių apšvietimo 

tinklų. 

Įrengtas stovas dviračiams. 

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 5 klasių paprastasis 

remontas. Įrengti langų 

apsauginiai užraktai 3 aukšte, 

laiptinėse. Mokykla veiklą 

vykdo viename pastate nuo 

sausio 9 d. 

Suremontuotas vestibiulis, 

pakeisti vestibiulyje ir 

pagrindinėje laiptinėje laiptų 

turėklai. 

Atliktas 1 klasės kapitalinis 

remontas ir 2 klasių 

paprastasis remontas. 

 

 

 

Suremontuotas vestibiulis, 

pakeisti vestibiulyje ir 

pagrindinėje laiptinėje 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, sėdmaišiu, 

priemonėmis kūrybinių darbų 

eksponavimui, garso 

kolonėlėmis. Įsigytos IKT 

priemonės: 11 kompiuterių, 5 

projektoriai, įranga planšečių 

klasei, SMART programinė 

įranga, 6 kompl. robotų 

konstruktorių su specialiu stalu, 

spalvotas spausdintuvas, 

veidrodinis-skaitmeninis 

fotoaparatas, 2 mikroskopai, 13 

garso kolonėlių ir kt.  

Suremontuotame vestibiulyje 

įrengtos zonos mokinių 

laisvalaikiui, stalo žaidimams. 

  

 

 

 

3 aukšto vestibiulyje įrengta 

zona su baldais, tinkama žaisti 

stalo žaidimus, skaityti knygas, 

piešti, diskutuoti 1-4 kl. 

mokiniams, grindys pritaikytos 

žaisti grindų žaidimus. 

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 pastato 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 

progimnazijos pastatas.  

Atlikti rekonstruotų sporto 

aikštelių kadastriniai ir 

geodeziniai matavimai. 

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. 

Komentaras: Veiklą šiam tikslui pasiekti vertiname labai gerai, dauguma priemonių įvykdyta. Pagal 

skirtą finansavimą atlikta tik dalis stogo remonto darbų; sporto aikštelių rekonstravimo techniniame 

projekte nebuvo numatytas minkštos sintetinės dangos įrengimas po lygiagretėmis ir prisitraukimo 

skersiniu, todėl šiuos darbus tęsime sekančiais metais. 
 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 

3,6; 

3.2.1. Mokymasis ne 

mokykloje 3,6; 

4.3.1. Kompetencija 3,6; 

4.3.2. Nuolatinis 

profesinis tobulėjimas 3,6;  

3.1.1. Įranga ir priemonės 

3,5. 

 

2.3.1. Mokymasis 

3,1; 

2.2.1. Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių skatinimas 

3,2; 

4.2.1. Veikimas 

kartu 3,2. 

 

2.3.1. Mokymasis (pažangos pokyčio fiksavimas 

mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo 

aplankuose, sistemingas jų naudojimas 5-8 klasėse); 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (įkurtas 

mokinių konsultacinis centras. 5-8 klasių mokiniams 

skirtos konsultacijos mokymosi pagalbai ir ugdymo 

poreikiams tenkinti, namų darbų užduotims atlikti. 

Išplėtota neformaliojo švietimo programų pasiūla 

(matematikos, lietuvių kalbos pasiekimams gerinti); 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (planšetinės 

klasės įrengimas; informacinio monitoriaus įrengimas). 
 

Teminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras. 2017 m. atlikto teminio įsivertinimo „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ srities rodiklio 

„Orientavimasis į mokinių poreikius“ išvados: 

2.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (3,5). 

Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis progimnazijos švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui, 

tėvams teikimo progimnazijoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2014 m. bei progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m.  

Pagalbos mokiniui specialistai atlieka įvairius tyrimus, saugios mokymosi aplinkos įvertinimui: 

savijautos tyrimai, 1 ir 5 klasių adaptacijos tyrimai, patyčių masto, psichotropinių medžiagų 

vartojimo.  

Progimnazijoje sistemingai stebima mokinių individuali pažanga, išsami analizė atliekama kas du 

mėnesius, įvertinant teikiamos pagalbos efektyvumą. Mokslo metų pradžioje atlikti matematikos, 

lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus diagnostiniai testai penktose klasėse, rezultatai panaudoti 

efektyviam ugdymo tęstinumui pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą, siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos. Mokslo metų pabaigoje atliktas neformaliojo švietimo programų poreikio tyrimas. 

Vadovaujantis gautais rezultatais, išplėtota neformaliojo švietimo programų pasiūla.  

Tik 60% mokinių teigia, kad jie per pamokas turi galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

70% mokinių kartu su mokytoju planuoja savo mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti. 

Atliktas 5% antrų ir penktų klasių mokinių intelekto įvertinimas. Iš jų keturi mokiniai lanko 

tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą Kauno mieste. 18% gabių mokinių dalyvauja 

dalykų olimpiadose, konkursuose mieste bei respublikoje.  

75% stebėtų pamokų mokytojai individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį, mokymo metodus 

įvairių poreikių, elgesio sutrikimų turintiems mokiniams.  

Siūlymai: sudaryti 5-6 ir 7-8 klasių mokinių grupes, kuriems reikia panašaus pobūdžio mokymosi 

pagalbos (lietuvių kalbos, matematikos pasiekimams gerinti) bei mokiniams, turintiems nepalankias 

socialines, ekonomines sąlygas namuose, atlikti namų darbus konsultaciniame centre. Organizuoti 

mokytojams kvalifikacijos tobulinimo renginius. Sudaryti galimybes mokiniams siekti aukštesnės 

mokymosi (lietuvių kalbos, matematikos, IT, gamtos mokslų) pažangos, išplėtojant neformaliojo 

švietimo programų pasiūlą. 
 



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 2017 m.: veiklos rodiklis 2.2.3. Klasės valdymas 

(2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas. Klasės valdymas) įgyvendintas 85%; veiklos rodiklio 5.5.2. Turto 

vadyba aspektas ,,IKT priemonių atnaujinimas ir naudojimas pamokoje” (3.2.2. Mokymasis 

virtualioje aplinkoje. Tikslingumas. Įvairiapusiškumas) įgyvendintas 83%; veiklos rodiklis 2.5.2. 

Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas (2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas. 

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas) įgyvendintas 85%; veiklos rodiklis 4.2.3. 

Socialinė pagalba (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. Pagalba mokiniui) įgyvendintas 88%; 

veiklos rodiklis 5.5.3. Patalpų naudojimas (3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. Estetiškumas. 

Ergonomiškumas) įgyvendintas 88%. Bendras veiklos tobulinimo plano įvykdymo laipsnis - 86%. 

2017 m. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atliko patikrą po užbaigimo projekto „Kauno 

Petrašiūnų vidutinės mokyklos pastato ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“, finansuoto iš ES fondų 

lėšų. Pažeidimų nerasta. 
 

III SKYRIUS 

2018 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 
 

Progimnazijos 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 judrumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei kitas keitimosi švietimo 

idėjomis formas (2018 m. 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 (2018 m. veiklos plano prioritetai: mokiniams skirti 

konsultacijas mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti, namų darbų užduotims 

atlikti, dalį neformaliojo švietimo valandų skirti mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų 

gerinimui); 

 rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu ugdymu (2018 m. veiklos plano 

prioritetai: saugiai mokymosi aplinkai kurti organizuoti prevencinius renginius, vykdyti 

tėvų konsultavimą ir informavimą, įgyvendinti projektus mikroklimatui gerinti 

probleminėse klasėse);  

 šiuolaikinė organizacija savo sprendimus ir plėtrą grindžianti išmania vadyba (2018 m. 

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);  

Progimnazijos veiklos tikslai dera su Kauno miesto savivaldybės švietimo politikos 

prioritetais: 

 saugus vaikas; 

 geras ugdymas; 

 veiksmingas administravimas; 

 efektyvus personalas; 

 ugdymo(si) aplinka - dinamiška, funkcionali, atvira.  

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

aukštesnės mokinių pažangos stiprinant mokytojų profesionalumą, pritaikant ugdymo turinį, 

sukuriant tinkamas edukacines aplinkas“, 2018 m. sieksime, kad ne mažiau 30% mokinių pasieks 

aukštesnės mokymosi pažangos 1-3 mokomuosiuose dalykuose.  



Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas: 

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

aspektas 4.2.3. Socialinė pagalba (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. Pagalba 

mokiniui); 

 plačiojo įsivertinimo išvadomis (nustatyti trūkumai ir tobulinti pasirinkti progimnazijos 

veiklos aspektai: 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (įkurtas mokinių konsultacinis 

centras. 5-8 klasių mokiniams skirtos konsultacijos mokymosi pagalbai ir ugdymo 

poreikiams tenkinti, namų darbų užduotims atlikti. Išplėtota neformaliojo švietimo 

programų pasiūla (matematikos, lietuvių kalbos pasiekimams gerinti), efektyviai 

panaudojant UP valandas, skirtas neformaliajam vaikų švietimui); 2.3.1. Mokymasis 

(pažangos pokyčio fiksavimas mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo aplankuose, 

sistemingas jų naudojimas 5-8 klasėse); 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (esamos 

situacijos vertinimo tyrimas;  tikslingo virtualios mokymosi aplinkos naudojimo plano 

parengimas); 

 teminio įsivertinimo išvadomis (priemonės patobulins nustatytus trūkumus, t.y. 2.1.3. 

Orientavimasis į mokinių poreikius: sudarytos 5-6 ir 7-8 klasių mokinių grupės, kuriems 

reikia panašaus pobūdžio mokymosi pagalbos (lietuvių kalbos, matematikos pasiekimams 

gerinti) bei mokiniams, turintiems nepalankias socialines, ekonomines sąlygas namuose, 

atlikti namų darbus konsultaciniame centre. Organizuoti mokytojams kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai. Sudarytos galimybės mokiniams siekti aukštesnės mokymosi 

(lietuvių kalbos, matematikos, IT, gamtos mokslų) pažangos, išplėtojant neformaliojo 

švietimo programų pasiūlą; 

 praėjusių metų veiklos analize (80% mokinių padarė pažangą, atitinkančią jų numatytus 

siekius 2-4 mokomuosiuose dalykuose, tačiau bendras pažangumo vidurkis 5-8 klasėse 

nepakito). 

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos mokinio krepšelio, „Erasmus+“ projekto, 2% 

GPM paramos ir savivaldybės lėšos. 

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

tinkamas sąlygas progimnazijos veiklai viename pastate vykdant progimnazijos pastato atnaujinimo 

investicinį projektą, patalpų bei teritorijos remontą“, 2018 m. planuojame užbaigti pastato stogo 

remontą, atlikti kiemo teritorijos bei vidaus patalpų remontą, sudaryti galimybes neįgaliesiems patekti 

į progimnaziją ir judėti pirmame aukšte, suremontuoti maisto ruošimo patalpas, kurti ir modernizuoti 

edukacines aplinkas. Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas: 

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

aspektas patalpų panaudojimas (5.5.3.) (3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. Estetiškumas. 

Ergonomiškumas); 

 plačiojo įsivertinimo išvadomis (nustatyti trūkumai ir tobulinti pasirinkti progimnazijos 

veiklos aspektai: 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (tyliosios zonos įrengimas 

mokiniams ruošti namų darbus); 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. Estetiškumas. 

Ergonomiškumas (stogo dangos remontas; kiemo teritorijos remontas; neįgaliųjų įeigos 

įrengimas; maisto ruošimo patalpų remontas ir modernizavimas; vidaus patalpų remontas 

ir kt.); 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (planšetinės klasės įrengimas; informacinio 

monitoriaus įrengimas vestibiulyje); 

 2017 m. teminio įsivertinimo išvadomis (priemonės patobulins nustatytus trūkumus, t.y. 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius: bus pagerintas edukacinių aplinkų 

panaudojimas mokinių pasiekimų gerinimui įrengiant tyliąją zoną mokiniams ruošti namų 

darbus; įrengus dar vieną planšetinę klasę skaitmeninis turinys ir technologijos padės 

įvairiapusiškiau ir mokiniams patraukliau mokytis, ugdyti(s) gabumus ir talentus; 

 praėjusių metų veiklos analize (pagal skirtą finansavimą atlikta tik dalis stogo remonto 

darbų; sporto aikštelių rekonstravimo techniniame projekte nebuvo numatytas minkštos 

sintetinės dangos įrengimas po lygiagretėmis ir prisitraukimo skersiniu; kiti remonto darbai 

planuojami atsižvelgiant į savivaldybės nustatytus prioritetus). 

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos savivaldybės biudžeto lėšos. Dalies vidaus patalpų 

remontui bus panaudojamos įstaigos pajamų lėšos už patalpų nuomą: 



 

Finansavimo šaltiniai Planuojamos lėšos 

2018 m., tūkst. Eur 

Lėšų panaudojimo prioritetai 

Savivaldybės lėšos pastatų ir kiemo 

statinių priežiūrai ir remontui 

124,5 Stogo dangos tęstiniai remonto darbai 77 tūkst. 

Eur, kiemo teritorijos pagrindinio tako, kiemo 

aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės 

atraminės sienos remontas 33,5 tūkst. Eur, 

pritaikytų neįgaliesiems pandusų  ir keltuvo 

įrengimas pastato I aukšte 14 tūkst. Eur.   

Savivaldybės lėšos pastatų inžinerinių 

sistemų rekonstrukcijai ir remontui 

10,0 Elektrotechninės dalies remonto techninio 

projekto parengimas ir remonto darbai 

Savivaldybės lėšos mokinių sportinio 

užimtumo infrastruktūros atnaujinimui 

ir plėtrai (sporto aikštynų 

atnaujinimas) 

0,8 Minkštos sintetinės dangos įrengimas sporto 

aikštelėje po lygiagretėmis ir prisitraukimo 

skersiniu 

Savivaldybės lėšos ilgalaikio mat. turto 

einamajam remontui 

31,2 Rūbinių remontas 8 tūkst. Eur, maisto ruošimo 

patalpų remontas,  aprūpinimas įranga 23,2 

tūkst. Eur,  

Pajamų už patalpų nuomą lėšos 11,0 Rūbinių remontas 6 tūkst. Eur, vienos klasės 

kapitalinis remontas 3 tūkst. Eur, patalpos 

įrengimas mokiniams ruošti namų darbus 2 

tūkst. Eur. 

Iš viso: 177,5  
 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 
 

1 tikslas – tobulinant mokytojų mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją, plėtojant galimybes 

kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos, kuriant saugią mokymuisi aplinką, 30% mokinių 

pasieks aukštesnės mokymosi pažangos 1-3 mokomuosiuose dalykuose.   
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 
Plėtojant galimybes 

kiekvienam mokiniui 

siekti individualios 

pažangos, atitinkančios 

jo gebėjimus, tobulės 

mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencija, 

pagerės mokymosi 

pasiekimai. 

Sudarytos 5-6 ir 7-8 klasių mokinių 

grupės, kuriems reikia panašaus pobūdžio 

mokymosi pagalbos (lietuvių kalbos, 

matematikos ir gamtos mokslų 

pasiekimams gerinti) bei mokiniams, 

turintiems nepalankias socialines, 

ekonomines sąlygas namuose, atlikti 

namų darbus konsultaciniame centre. 

Konsultacijų centrą lanko 20% mokinių.  

30% 5-8 kl. mokinių efektyviai naudojasi 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

vertinimo aplankais.  

40% stebėtų pamokų mokytojai padeda 

mokiniams maksimaliai išnaudoti savo 

galimybes, siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos.  

30% apklausoje dalyvavusių mokinių 

mano, kad tikslingas naudojimasis 

virtualia aplinka palengvina išmokimą. 

20% neformaliojo švietimo valandų skirta 

mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų 

gerinimui. 

15% mokinių dalyvauja neformaliojo 

švietimo programose, kurios dera su 

formaliojo švietimo veiklomis, siekiant 

padėti mokiniui siekti asmeninės 

pažangos ir geresnių ugdymosi rezultatų 

pasirinktose srityse.  

NMPP rezultatai pagal vidutiniškai 

Sudarytos 5-6 ir 7-8 klasių mokinių 

grupės, kuriems reikia panašaus pobūdžio 

mokymosi pagalbos (lietuvių kalbos, 

matematikos ir gamtos mokslų 

pasiekimams gerinti) bei mokiniams, 

turintiems nepalankias socialines, 

ekonomines sąlygas namuose, atlikti 

namų darbus konsultaciniame centre. 

Konsultacijų centrą lanko 40% mokinių.  

80% 5-8 kl. mokinių efektyviai naudojasi 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

vertinimo aplankais.  

60% stebėtų pamokų mokytojai padeda 

mokiniams maksimaliai išnaudoti savo 

galimybes, siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos.  

50% apklausoje dalyvavusių mokinių 

mano, kad tikslingas naudojimasis 

virtualia aplinka palengvina išmokimą. 

30% neformaliojo švietimo valandų skirta 

mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų 

gerinimui. 

40% mokinių dalyvauja neformaliojo 

švietimo programose, kurios dera su 

formaliojo švietimo veiklomis, siekiant 

padėti mokiniui siekti asmeninės 

pažangos ir geresnių ugdymosi rezultatų 

pasirinktose srityse.  

NMPP rezultatai pagal vidutiniškai 



surinktų taškų skaičių pagerės 6 ir 8 

klasėse 12%.  

8 klasės mokinių baigimo rezultatų 

kokybė pagerės 10-15%. 

surinktų taškų skaičių pagerės 6 ir 8 

klasėse 20%. 

8 klasės mokinių baigimo rezultatų 

kokybė pagerės 15-25%. 

Kuriant saugią mokinio 

asmenybės augimui, 

brandai ir ugdymuisi 

palankią aplinką, 

progimnazijoje mažės 

patyčių mastas, gerės 

mikroklimatas klasėse.  

 

Atlikta 5-8 klasių mokinių anketinė 

apklausa patyčių mastui progimnazijoje 

įvertinti, parengtas ir įgyvendinamas 

patyčių prevencijos priemonių planas. 

Vykdomos 1-2 mikroklimato gerinimo 

priemonės (projektai) pasirinkus tikslines 

problemines 1-2 klases. 

Vykdomas mokinių tėvų konsultavimas ir 

informavimas patyčių ir smurto 

prevencijos, saugios aplinkos 

progimnazijoje kūrimo klausimais, 

kuriame dalyvauja 50% tėvų.   

Organizuoti 2-3 patyčių prevencijos 

renginiai, kuriuose dalyvauja 60% 5-8 

klasių mokinių.  

Atlikta 5-8 klasių mokinių anketinė 

apklausa patyčių mastui progimnazijoje 

įvertinti, parengtas ir įgyvendinamas 

patyčių prevencijos priemonių planas. 

Vykdomos 2-3 mikroklimato gerinimo 

priemonės (projektai) pasirinkus tikslines 

problemines 2-3 klases.  

Vykdomas mokinių tėvų konsultavimas ir 

informavimas patyčių ir smurto 

prevencijos, saugios aplinkos 

progimnazijoje kūrimo klausimais, 

kuriame dalyvauja 80% tėvų.   

Organizuoti 5-6 patyčių prevencijos 

renginiai, kuriuose dalyvauja 80% 5-8 

klasių mokinių.  

Tikslingai organizuojant 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą, metodinių 

renginių organizavimą, 

įgyvendinant 

„Erasmus+“ projektą 

„Tyrinėkime Europą – 

kartu mes esame kaip 

vienas“, tobulės 

mokytojų mokymo(si) 

proceso valdymo 

kompetencija. 

40% mokytojų dalyvauja „Erasmus+“ 

projekto „Tyrinėkime Europą – kartu mes 

esame kaip vienas“ veiklose. 

10% mokytojų ir 2 mokiniai dalyvauja 

mokyklų partnerių tarptautiniuose 

susitikimuose. 

5-7 pradinės klasės įgyvendina projekto 

veiklas. 

20% mokytojų tobulina mokymo(si) 

proceso valdymo kompetencijas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

30% stebėtų pamokų mokytojai tikslingai 

taiko šiuolaikines ugdymosi technologijas 

ir mokymosi metodus, prieinamai ir 

suprantamai perteikia ugdymuisi 

reikalingą informaciją, naudoja įvairias 

ugdymo strategijas.  

50% mokytojų dalyvauja „Erasmus+“ 

projekto „Tyrinėkime Europą – kartu mes 

esame kaip vienas“ veiklose.  

15% mokytojų ir 4 mokiniai dalyvauja 

mokyklų partnerių tarptautiniuose 

susitikimuose.  

9-11 pradinių klasių įgyvendina projekto 

veiklas.  

40% mokytojų tobulina mokymo(si) 

proceso valdymo kompetencijas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

70% stebėtų pamokų mokytojai tikslingai 

taiko šiuolaikines ugdymosi technologijas 

ir mokymosi metodus, prieinamai ir 

suprantamai perteikia ugdymuisi 

reikalingą informaciją, naudoja įvairias 

ugdymo strategijas. 
 

PRIEMONĖS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pasta-

bos 

1.1.  Pažangos pokyčio fiksavimas 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

vertinimo aplankuose, sistemingas   

naudojimas 5-8 klasėse.  

Pavaduotojos 

ugdymui 

Mokinių tėvai Sausis - 

gruodis 

Mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

 

1.2. Metodinių grupių posėdžiai 

„Inovatyvių mokymo metodų 

taikymas pamokose siekiant 

aukštesnės mokymosi pažangos“. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

ŠMA projekto 

partneriai 

Sausis,  

rugsėjis 

Mokytojų 

metodinės 

grupės 

 

1.3. Anketinė mokinių apklausa 

patyčių masto progimnazijoje 

įvertinimui.  

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

 Sausis  IQES 

online 

platforma 

 

1.4. Veiksmo naktis progimnazijoje 

„Drauge smagiau – drauge 

saugiau“.  

Pavaduotoja 

ugdymui V. 

Stipinienė 

 Sausis  Darbo 

grupė,  

2% GPM 

parama, 60 

Eur 

 

1.5. Dalyvavimas projekte „Mokausi 

iš kino“ (trumpametražių 

dokumentinių filmų patyčių, 

tolerancijos temomis peržiūra ir 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Kauno kino  

centras 

„Romuva“ 

Sausis - 

gruodis 

Klasių 

auklėtojai 

 



aptarimas).  

1.6. „Erasmus+“ projekto 

„Tyrinėkime Europą – kartu mes 

kaip vienas“ veiklos: 

 orų stebėjimas ir fiksavimas; 

 kalendoriaus kūrimas; 

 mokinių surinktų receptų 

knygos parengimas; 

 Velykiniai sveikinimai; 

 atminties lavinimo žaidimų 

kūrimas. 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė  

Projekto 

partneriai: 

Portugalijos, 

Lenkijos, 

Vokietijos, 

Turkijos 

mokyklos 

Sausis - 

gruodis 

Erasmus+ 

programos 

lėšos, 300 

Eur 

 

1.7. „Erasmus+“ projekto trumpalaikis 

jungtinis mokytojų renginys 

profesiniam tobulėjimui bei 

gerosios patirties sklaidai 

Turkijoje ir Portugalijoje 

(integruotų pamokų anglų kalba 

organizavimas). 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė 

Projekto 

partneriai: 

Portugalijos, 

Lenkijos, 

Vokietijos, 

Turkijos 

mokyklos 

Vasaris Erasmus+ 

programos 

lėšos, 1550 

Eur  

 

1.8. Lankstinuko tėvams „Jei jūsų 

vaikas patiria patyčias“  

parengimas. 

Socialinė 

pedagogė 

 Vasaris Savivaldy-

bės lėšos, 

20 Eur 

 

1.9. Projektas „Būk tuo pokyčiu, kurį 

nori matyti pasaulyje“.   

Psichologė, 

socialinė 

pedagogė 

 Kovas 2% GPM 

parama, 30 

Eur 

 

1.10. Savaitės Be patyčių renginiai.  Socialinė 

pedagogė 

VšĮ „Vaiko 

labui“ 

Kovas Darbo 

grupė, 

savivaldy-

bės lėšos, 

50 Eur 

 

1.11. Dalykinių olimpiadų, konkursų 

organizavimas. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Kauno m. 

metodiniai 

būreliai 

Kovas  - 

balandis 

Darbo 

grupės 

 

1.12. Seminaras mokytojams 

„Profesionalus mokytojas – 

sėkmingi mokiniai“.  

Direktorė A. 

Džiugienė 

Mokyklų 

tobulinimo 

centras 

Balandis MK lėšos, 

600 Eur 

 

1.13. Paskaita tėvams „Kaip elgtis, kad 

jūsų vaikas mokytųsi labai gerai?“ 

Pavaduotoja 

ugdymui V. 

Stipinienė 

KPKC Balandis  Psichologė, 

socialinė 

pedagogė 

2% GPM 

parama, 

150 Eur 

 

1.14. Tėvų–mokinių–mokytojų 

susirinkimai „Sprendžiame 

problemas kartu...“.  

Pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių 

auklėtojai 

 Balandis, 

lapkritis 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

 

1.15. Mokinių apklausa apie mokymosi 

virtualioje erdvėje efektyvumą.  

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Gegužė Darbo 

grupė, 

IQES 

online 

platforma 

 

1.16. „Erasmus+“ projekto partnerių 

mišrus  besimokančiųjų 

(mokytojų ir mokinių) susitikimas 

Lietuvoje: 

 ugdomųjų ir pažintinių veiklų 

organizavimas projekto 

partneriams; 

 pasikeitimas gerąją patirtimi 

(atviros pamokos, renginiai); 

 Lietuvos kultūrinio paveldo 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė 

Mokinių tėvai Gegužė Erasmus+ 

programos 

lėšos, 800 

Eur 

2% GPM 

parama, 

200 Eur 

 



pristatymas organizuojant 

pažintines išvykas. 

1.17 Pažintinės pramoginės išvykos 

organizavimas puikių mokymosi 

rezultatų pasiekusiems 

mokiniams.  

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Birželis  Darbo 

grupė, MK 

lėšos, 930 

Eur 

 

1.18. 5-8 klasių mokinių konferencija 

„Mokinys mokiniui apie 

patyčias“. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Lietuvos 

psichologijos 

studentų 

asociacija, 

Palemono 

gimnazija 

Birželis Darbo 

grupė 

Savivaldy-

bės lėšos, 

50 Eur 

 

1.19. Atlikti mokytojų inovatyvių 

mokymosi metodų naudojimo 

tyrimą ir parengti tikslingą 

virtualios mokymosi aplinkos 

naudojimo planą.  

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Birželis  Darbo 

grupė 

 

1.20. Išplėtota neformaliojo švietimo 

programų pasiūla (matematikos, 

lietuvių kalbos pasiekimams 

gerinti), efektyviai panaudojant 

UP valandas, skirtas 

neformaliajam vaikų švietimui.   

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Rugsėjis - 

gruodis 

MK lėšos, 

420 Eur 

 

1.21. Mokinių konsultacinio centro 

įkūrimas. 5-6 ir 7-8 klasių 

mokiniams skirtos konsultacijos 

mokymosi pagalbai ir ugdymo 

poreikiams tenkinti, namų darbų 

užduotims atlikti. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Spalis Dalykų 

mokytojai, 

socialinė 

pedagogė 

 

1.22. Klasių valandėlių ciklas 

„Atpažink patyčias ir užkirsk 

joms kelią“.  

Socialinė 

pedagogė, 

klasių 

auklėtojai 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Spalis   

1.23. „Erasmus+“ projekto mišrūs  

besimokančiųjų (mokytojų ir 

mokinių) mobilumai Turkijoje. 

 

Projekto 

organizacinė 

darbo grupė 

Projekto 

partneriai: 

Portugalijos, 

Lenkijos, 

Vokietijos, 

Turkijos 

mokyklos 

Lapkritis  

 

Erasmus+ 

programos 

lėšos, 1300 

Eur  

 

1.24. Mokinių, lankančių konsultacinį 

centrą, pažangumo pokyčio 

analizė.   

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Gruodis Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

 

2 tikslas – pagerinti ir pritaikyti progimnazijos aplinkas skirtingiems ugdymo(si) poreikiams vykdant 

patalpų bei teritorijos remontą savivaldybės biudžeto bei kitomis lėšomis. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Užtikrinamas mokinių, išorės 

naudotojų saugumas 

rekonstruotose sporto 

aikštelėse bei patenkant į  

progimnaziją pagrindiniu 

taku. Pagerintas kiemo 

teritorijos estetinis vaizdas. 

Užbaigus stogo remonto 

darbus sumažės pastato 

šilumos nuostoliai, pagerės 

pagrindinių konstrukcijų 

apsauga nuo kritulių 

poveikio.  

Rekonstruotoje sporto aikštelėje po 

lygiagretėmis ir prisitraukimo 

skersiniu įrengta minkšta sintetinė 

danga. 

Suremontuota ir apšiltinta 67% 

stogo dangos (tęstiniai remonto 

darbai).  

Suremontuotas kiemo teritorijos 

pagrindinis takas (360 m2) 

paklojant trinkeles.  

 

Rekonstruotoje sporto aikštelėje po 

lygiagretėmis ir prisitraukimo skersiniu 

įrengta minkšta sintetinė danga. 

 

Suremontuota ir apšiltinta 100% stogo 

dangos (tęstiniai remonto darbai).  

 

Suremontuotas kiemo teritorijos pagrindinis 

takas (360 m2) ir kiemo aikštelė (636 m2) 

įrengiant trinkelių dangą.  

Suremontuota automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminė siena.  



Įrengta neįgaliųjų įeiga. Yra 

galimybė neįgaliesiems 

patekti į progimnaziją ir 

judėti pirmame aukšte. 

Įrengti neįgaliesiems pritaikyti 

pandusai. 

Įrengti neįgaliesiems pritaikyti pandusai. 

Pastato I aukšte įrengtas keltuvas.   

Pagerintos maisto ruošimo 

sąlygos, patalpų estetinis 

vaizdas, taupomi energetiniai 

ištekliai. Aplinka yra patogi, 

sveika. 

Suremontuotos maisto ruošimo 

patalpos, jos  aprūpintos įranga; 

įsigyta: elektrinė viryklė, maisto 

atidavimo linija (kasos stalas, 

marmitas, slydimo takelis). 

Suremontuotos maisto ruošimo ir jų 

pagalbinės patalpos, jos  aprūpintos įranga; 

įsigyta: elektrinė viryklė, konvekcinė 

krosnis, indaplovė, maisto atidavimo linija 

(kasos stalas, marmitas, slydimo takelis). 

Sudarytos tinkamesnės 

mokymosi ir darbo sąlygos 

atliekant vidaus patalpų 

remontą. Skaitmeninis 

turinys ir technologijos 

padeda įvairiapusiškiau ir 

mokiniams patraukliau 

mokytis. 

Atliktas 2 klasių paprastasis 

remontas. 

Suremontuotos rūbinės 50%. 

Pakeisti 4 vnt. vidaus durų. 

Įrengtas programuojamas 

elektroninis skambutis. Įrengtas 

informacinis monitorius 

vestibiulyje. 

Atliktas 1 klasės kapitalinis remontas ir 2 

klasių paprastasis remontas. 

Suremontuotos rūbinės 100%.  

Pakeisti 6 vnt. vidaus durų. 

Įrengtas programuojamas elektroninis 

skambutis. Įrengtas informacinis monitorius 

vestibiulyje.  

Įrengta 26 vietų planšetinė klasė aprūpinta 

įranga. 

Pagerintas edukacinių 

aplinkų panaudojimas 

mokinių pasiekimų 

gerinimui. 

Įrengta tylioji zona mokiniams 

ruošti namų darbus. 

Įrengta tylioji zona, kurioje įrengtos 2 

kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams 

ruošti namų darbus, ieškoti informacijos. 

Pagerės pastato jėgos tinklų 

elektrotechninis saugumas. 

Parengtas pastato elektrotechninės 

dalies remonto techninis projektas. 

Parengtas pastato elektrotechninės dalies 

remonto techninis projektas ir atlikta 20% 

remonto darbų. 

Pagal pasirašytas sutartis 

vykdomas progimnazijos 

pastato ir kitų statinių 

rekonstravimo projektų 

administravimas.   

Pateikta ataskaita po projekto 

įgyvendinimo už energetinių 

rodiklių pasiekimą ES projektuose 

VšĮ Lietuvos verslo paramos 

agentūrai. Apdraustas 

progimnazijos pastatas. 

Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotas sporto aikštelių 

rekonstravimo statybos užbaigimas. 

Pateikta ataskaita po projekto įgyvendinimo 

už energetinių rodiklių pasiekimą ES 

projektuose VšĮ Lietuvos verslo paramos 

agentūrai. Apdraustas progimnazijos 

pastatas. Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotas vandentiekio-nuotekų tinklų 

rekonstravimo, sporto aikštelių 

rekonstravimo statybos užbaigimas. 

 

PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdy-

mo 

terminas 

Ištekliai Pasta-

bos 

2.1 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   

2.2 Įrengtas programuojamas 

elektroninis skambutis ir 

informacinis monitorius 

vestibiulyje (įranga jau įsigyta) 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

UAB 

„InSeria“ 

balandis Kompiuterių 

sistemų admin. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,2 tūkst. Eur 

 

2.3 Minkštos sintetinės dangos 

įrengimas sporto aikštelėje po 

lygiagretėmis ir prisitraukimo 

skersiniu 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

gegužė Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,8 tūkst. Eur 

 

2.4 Vandentiekio-nuotekų tinklų, 

sporto aikštelių rekonstravimo 

statybos užbaigimo 

įregistravimas nekilnojamojo 

turto registre. 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kauno terit. 

planavimo ir 

statybos valst. 

priežiūros 

skyrius 

birželis   

2.5 Rūbinių remontas Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

rugpjūtis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 8 

tūkst. Eur 

 



Spec. lėšos, 6 

tūkst. Eur 

2.6 Maisto ruošimo patalpų 

remontas,  aprūpinimas įranga 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

rugpjūtis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

23,2 tūkst. Eur 

 

2.7 Vidaus durų pakeitimas Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 rugpjūtis Progimnazijos 

darbininkai. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,5 tūkst. Eur 

 

2.8 Vienos klasės kapitalinis 

remontas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

rugpjūtis Spec. lėšos 3 

tūkst. Eur 

 

2.9 Dviejų klasių paprastasis 

remontas 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 rugpjūtis Progimnazijos 

darbininkai. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,8 tūkst. Eur 

 

2.10 Elektrotechninės dalies remonto 

techninio projekto parengimas ir 

remonto darbai. 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

rugpjūtis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

10 tūkst. Eur 

 

2.11 Patalpos įrengimas mokiniams 

ruošti namų darbus 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

rugpjūtis Spec. lėšos 2 

tūkst. Eur 

 

2.12 Planšetinės klasės įrengimas 

(įranga jau įsigyta) 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursus 

laimėjusios 

įmonės 

rugsėjis Kompiuterių 

sistemų admin., 

darbininkai. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,6 tūkst. Eur 

 

2.13 Stogo dangos tęstiniai remonto 

darbai 

 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

spalis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

77 tūkst. Eur 

 

2.14 Kiemo teritorijos pagrindinio 

tako, kiemo aikštelės, 

automobilių stovėjimo aikštelės 

atraminės sienos remontas  

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

lapkritis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

33,5 tūkst. Eur 

 

 

2.15 Pritaikytų neįgaliesiems pandusų  

įrengimas. Keltuvo įrengimas 

pastato I aukšte.   

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

lapkritis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

14 tūkst. Eur 

 

2.16 Progimnazijos pastato 

draudimas 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Konkursą 

laimėjusi 

įmonė 

lapkritis Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

0,7 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 pasiekimus 

konkursuose, olimpiadose. 

Informacija interneto 

svetainėje, 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. 

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 

Kauno m. Švietimo skyrius, 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;  

chemijos mokytoja Laura Makarevičiūtė; 

istorijos mokytoja Violeta Buksienė; 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Butkus. 

 

 

Darbo grupės pirmininkė    Virginija Šidlauskienė 
                               

 

PRITARTA 

Kauno Petrašiūnų progimnazijos 

tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. 

posėdžio protokolu Nr. 11-4 


