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KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOS 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės 

strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių 

vaikams 

Pedagogų ir švietimo specialistų, dalyvavusių 

tiksliniuose mokymuose, skirtuose įtraukčiai švietime, 

skaičius (žm. sk.) 

33 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 

str. 7d., 30 str. papildymas 

2. Ugdymo kokybės gerinimas Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 

 
12 Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginis 

veiklos planas, patvirtintas Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2022 

m. vasario 1 d.   sprendimu Nr. 

T-3 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės 2022–2024 metų 

strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“. 

 8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis 
75 

 Patyčių 6-ose klasėse pokytis 

 

0,10 

 Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje 

 
24 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 292,123  tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 206, 588 tūkst. eurų; turtui – neskirta 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 
 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 
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I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Įstaigos juridinis adresas: Šiaurės pr. 73, LT-49246 Kaunas. 

Telefono Nr.: (8 37) 38 67 06;  (8 37) 38 65 84. 

El. pašto adresas: pilenuvm@pilenai.kaunas.lm.lt.  

Interneto svetainė: www.pilenai.kaunas.lm.lt.   

Įstaigos įsteigimo metai: 1980 m. birželio 26 d. 

Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė 

Įstaigos veiklos tikslas (-ai): išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančią 

asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam 

tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. 

Įstaigos veiklos pobūdis: mokyklos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20; pagrindinis ugdymas, 

kodas 85.31.10. 

Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us): formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintas Bendrąsias programas, pradinio ir pagrindinio ugdymo planus, užtikrina jų įgyvendinimą. Progimnazija veiklą grindžia vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kauno 

miesto savivaldybės Tarybos teisės aktais, Kauno m. strateginio veiklos plano 2021-2023 m. tikslais ir uždaviniais, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus patvirtintais norminiais dokumentais, Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, Valstybės pažangos strategija 

„Lietuva 2030“. Mokykla taip pat atlieka kitas teisės aktuose ir Mokyklos nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Įstaigos kontekstas: Kauno Pilėnų progimnazija įsteigta 1980 m. Progimnazija pagal mokinių skaičių yra antra Eigulių seniūnijoje, kur veikia 25 ugdymo 

įstaigos: 2 licėjai, 2 gimnazijos, 3 progimnazijos, 4 pradinės, 12 ikimokyklinių įstaigų ir kt. Šiuo metu progimnazijoje mokosi 547 mokiniai.  

 

 

mailto:pilenuvm@pilenai.kaunas.lm.lt
http://www.pilenai.kaunas.lm.lt/
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

1. Sėkmingas bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis įstaigomis padeda stabilizuoti mokinių skaičių. Šiuo metu progimnazijoje mokosi 547 mokiniai. 

Mokykloje sudarytos lygios galimybės ugdytis visiems mokiniams, todėl progimnaziją renkasi ne tik mikrorajono mokiniai, apie penktadalis atvažiuoja 

iš kitų Kauno miesto mikrorajonų. 

2. Pakankamas mokinių skaičius visose pakopose leidžia sėkmingai vykdyti pradinio ir pagrindinio ugdymo (I pakopos) programas be finansinių skolų. 

Tačiau mokyklos pastatui reikia renovacijos.  

3. Mokyklos bendruomenė nuo 2022 m. dalyvauja Kokybės krepšelio, kurio pagrindinis tikslas - mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, projekte.  

Numatytos Kokybės krepšelio veiklų sritys apima Geros mokyklos koncepciją.  

4. Progimnazijoje sistemingai vykdomi mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų analizė, 

išvados, rekomendacijos, progimnazijos strateginio plano ir metinės veiklos plano įgyvendinimo bei veiklos ataskaitos, progimnazijos tarybos siūlymai 

bei rekomendacijos padeda suprasti, kokioje situacijoje esame ir kurią veiklos sritį reikia tobulinti. 

5. Progimnazijos vadovai sėkmingai įgyvendino nuotolinį ugdymą, suvaldė mokinių srautus. Dalis mokinių dėl įvairių priežasčių negalėjo mokytis 

nuotoliniu būdu iš namų, todėl jiems buvo sudarytos sąlygos jungtis į nuotolines pamokas mokykloje. Čia su jais bendravo mokyklos soc. pedagogė, 

psichologė, logopedas, mokyklos vadovai. Pagalbą SUP ir visiems mokiniams nuotoliniu būdu teikė mokyklos mokytojai, psichologė bei kiti specialistai. 

6. Geri progimnazijos mokinių pasiekimai Kauno m. ir šalyje: 2 mokiniai - olimpiadų laimėtojai, 5 - dalykinių konkursų nugalėtojai ir 21 mokinys - kitų 

konkursų, varžybų laureatai bei finalininkai. 

7. Mokinių ugdymosi pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo programose keliamus reikalavimus. 1-4 kl. mokinių pasiekimų kokybė – 81 proc., o 5-8 

klasių mokinių pasiekimų kokybė - 61,1 proc. Progimnazijoje kartą per trimestrą analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai, apibendrinami mokinių 

trimestrų pasiekimai. Kasmet individualiai su mokiniais ir jų tėvais aptariami NMPP rezultatai, apibendrinti rezultatai analizuojami mokytojų tarybos, 

metodinių grupių posėdžiuose.  

8. Mokyklos bendruomenė dalyvauja tarptautiniame patyčių prevencijos projekte OLWEUS. Iš OPKUS tyrimų matome patyčių mažėjimą: 2018 m. - 16,2 

proc.; 2019 m. pavasarį – 11,3 proc.; 2020 m. gruodis – 9,5 proc.; 2021 m. – 9,4 proc. 
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9. Mokiniai (1-8 kl.), gaunantys nemokamą maitinimą mokykloje:  

2020-2021 m. m.-18,5 proc.1-8 kl. mokinių;  

2021-2022 m. m.- 29 proc. 1-8kl. mokinių (priskaičiuojami nemokamai maitinami visi pirmų ir antrų klasių mokiniai) 

10. Mokinių lankomumas, vidutiniškai praleistos pamokos dėl ligos ir kitų priežasčių.:  

o 2020-2021 m. m. 1-4 kl. mokinių 33 pamokos;  

o 2021-2022 m. m. 1-4 kl. mokinių 47 pamokos; 

o 2020-2021 m. m. 5-8 kl. mokinių 49 pamokos;  

o 2021-2022 m. m. 5-8 kl. mokinių 52 pamokos; 

11. Progimnazijoje dirba 44 pedagoginiai darbuotojai. Mokytojams patinka jų darbas, progimnazijoje vyrauja pozityvus profesionalumas, todėl siekia dirbti 

šiuolaikiškai ir profesionaliai. 2020 m. vasario mėn. mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inicijuotas Respublikinis pedagogų forumas 

„Šiuolaikinio ugdymo prioritetai: iššūkiai mokytojams ir galimybės mokiniams“. Išbandėme „Šviesos“ leidyklos dalijimosi patirtimi projektą „Mokomės 

vieni iš kitų“ – stebėdami kolegų pamokas, mokydamiesi vieni iš kitų pamokose siekėme didinti mokinių motyvaciją, organizuoti mokymosi pagalbą ir 

siekti pažangos.   

 Atlikus mokyklos mokytojų bendruomenės kvalifikacijos poreikių analizę kelerius metus veiklos prioritetu laikome pamokos vadybą, todėl mokykloje 

organizuojami mokymai, kreipiamas dėmesys mokytojo veiklos planavimui, stebima ir analizuojama pamokos struktūra; pedagoginės priežiūros 

prioritetas – mokinių mokymo ir mokymosi kokybė. Didelis dėmesys mokinių išmokimo stebėjimui, mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui, 

mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimui, mokymo(si) veiklos diferencijavimui ir mokinių pasiekimų vertinimui, ypač mokinių pažangos 

matavimui.  

 2020 m. lapkričio – gruodžio mėn. progimnazijos mokytojai atnaujino „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos“ žinias ir 

60 val. programoje tobulino SUP mokinių ugdymo kompetencijas. Įgijo žinių apie tai, jog visi mokytojai turėtų išsiugdyti įgūdžių, reikalingų 

veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius. 

 Didelis dėmesys patyčių prevencijai, socialiniam emociniam ugdymui.  Mokyklos bendruomenėje vyksta OLWEUS  OPKUS programos 

supervizijų mokymai, 2019-2020 m. dalyvavome SEU projekte, mokyklos bendruomenės mokymuose „Learn To Be“. 2021 m. LIONS QUEST XXI 
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amžiaus socialinės ir emocinės kompetencijos 25 val. SEU mokymai „Paauglystės kryžkelės“, „Laikas kartu“. (Eksperimentavome klasės valandėlių 

metu - mokiniai pildė savijautos sąsiuvinius, mokėsi atpažinti emocijas). 

 Sėkmingam nuotoliniam mokinių ugdymui organizuoti mokyklos pedagoginiai darbuotojai tobulino IT kompetencijas: Respublikiniame 40 val. 

projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, 20 val. seminare „Virtualių klasių ir vaizdo pamokų organizavimas, naudojant „Microsoft 

Teams“ ir kt.  

12. Ryškiausi pedagoginės veiklos pokyčiai stebimi ugdomosiose veiklose (pamokose): 

 mokiniams pateikiama mokymosi būdų įvairovė (darbas grupėse, projektinė veikla), derinamas individualus ir grupinis bei visos klasės ugdymas,  

 siekiama ugdyti netradicinėje aplinkoje (naudojamasi „Kultūros paso“ ar kitomis edukacinėmis galimybėmis),  

 dalis mokytojų mokiniams skiria diferencijuotas užduotis klasėje ir namuose, leidžiama pasirinkti,  

 skatinamas mokinių pasiekimų įsivertinimas.  

13. Direktoriaus ir jo pavaduotojų 2021 m. veiklos planuose numatyti uždaviniai ir priemonės dera su strateginiame plane numatytais įgyvendinimo kriterijų 

rodikliais. Pagerėjo bendra mokinių pasiekimų kokybė, asmeniniai laimėjimai, įgyvendintos pradinio ugdymo prevencinės programos, įgyvendintas 

Respublikinis projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, sėkmingai vykdomi šalies projektai: „Informatika pradiniame ugdyme“ 

(keliama mokytojų kvalifikacija, diegiamas naujas ugdymo turinys), „Integralaus gamtamokslinio ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas 

ir išbandymas bendrajame ugdyme“.  

Vadovai metų veiklos užduotis įvykdė. Numatytas veiklų tęstinumas gerinant mokinių pasiekimus, kuriamos emociškai saugios ir ugdymuisi palankios 

modernios aplinkos. 

14. Mokyklos vadovai stebi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesą, įsivertina, tobulina. (Vykdo pasiekimų stebėseną, aiškinasi žemų pasiekimų 

priežastis. Organizuoja ir stebi mokinių  pažangos ir pasiekimų fiksavimo įgyvendinimą. Vertina mokytojų poreikius kompetencijų tobulinimui mokinių 

individualios pažangos fiksavimo srityje. Atlieka tėvų ir mokinių nuomonės apklausas. Mokytojų tarybos posėdžiuose pristato sistemos įgyvendinimo 

rezultatus. Vadovaudamiesi gautais duomenimis, inicijuoja pažangos ir pasiekimų sistemos tobulinimą.) 

 Mokyklos vadovai analizuoja mokinių kontrolinius darbus (Direktoriaus diktantas ir Direktoriaus matematikos kontrolinis darbas), kuriuos analizuoja 

ir apibendrintai pateikia mokyklos metodinei tarybai, NMPP rezultatus taip pat analizuoja ir apibendrintus rezultatus viešina mokyklos bendruomenei, 

tačiau m. m. pabaigoje 4 ir 8 klasių mokinių rezultatus aptaria individualiai su kiekviena šeima, klasių auklėtoja ir dalyko mokytojais.  
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 Analizuojami mokinių metinių rezultatų ir NMP pasiekimai, lyginami pagal dalykų rezultatus, aptariami individualiai su mokiniais ir jų tėvais trišaliuose 

susitikimuose. 

 Skatinamas gabumų ir talentų ugdymas. Metodinės tarybos ir metodinių grupių ataskaitose įvardinami mokiniai - konkursų, olimpiadų, varžybų ir kt. - 

nugalėtojai. Mokyklos vadovai skatina įvairiose srityse pažangą padariusius mokinius, mokykloje įvesta Pažangos nominacija.   

15. Mokykloje kuriama sveika, saugi, smurtui, prievartai, patyčių apraiškoms ir žalingiems įpročiams užkertanti kelius, kiekvienam mokiniui pritaikyta 

ugdymosi aplinka: 

 Geri ir pagarbūs mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. 

 Mokykloje sumontuotos vidaus ir lauko stebėjimo kameros. 

 2019 m. įrengtas šiuolaikiškas ir funkcionalus sporto aikštynas mokiniams, kuriame yra modernizuotas bėgimo takas, atskiros krepšinio, tinklinio, 

futbolo aikštelės bei laipynės pradinių klasių mokiniams. 

 Paskirta patalpa mokiniams – nusiraminimo zona. Tai pagalba mokiniui suvaldyti stresą, nusiraminti, atsipalaiduoti, pabendrauti su specialistais, 

pailsėti. 

 Mokiniai prisideda prie mokyklos aplinkos kūrimo savo veikla, kūrybiniais darbais ir pasiūlymais (aktyvaus poilsio-stalo teniso įranga ir ramybės 

zonos).  

 Mokyklos erdvės  dekoruojamos besimokančių ir mokyklą baigusių  mokinių darbais. 

 Pradinių klasių mokiniams dalyvaujant projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ įrengta matrica algoritmų išbandymui. 

 Planuojama įrengti stimuliuojančias mąstymą ir mokymąsi vietas, kuriose mokiniai galės TV ekranuose stebėti įvairių dalykų mokomuosius filmus. 

16. Mokyklos prioritetas yra kurti šiuolaikišką ir ugdymą skatinančią mokymosi aplinką: 

 Visi kabinetai 100 proc. yra aprūpinti medijomis; 

 Ugdymo procesui organizuoti suteikta galimybė jungtis prie skaitmeninio ugdymo turinio EMA pratybos arba Eduka klasė;  

 Kokybės krepšelio lėšomis 9 kabinetai bus praturtinti interaktyviais ekranais, o bendros edukacinės erdvės – TV ekranais; 

 Mokymo ir savivaldybės lėšomis siekiama atnaujinti informacinių technologijų kabinete esančius kompiuterius; 

 Aktų salėje įrengta konferencinė įranga, padedanti organizuoti renginius, vaizdo konferencijas, susitikimus; 

 Įgyti 3 ir gauti 9 mobilūs vaizdo įrašymo ir transliavo įrenginiai, padedantys organizuoti nuotolinį, mišrų ir hibridinį ugdymą. 
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 Šiuolaikinės IT priemonės mokiniams yra patrauklios, skatinančios domėjimąsi mokomuoju dalyku, savęs išbandymą. IT priemonės padeda 

mokiniams rengti projektus, juos pristatyti, skatina mokinių kūrybiškumą, loginį mąstymą bei akiračio plėtimą. 

17. Mokinių pažanga stebima ir fiksuojama pagal mokyklos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-98 patvirtintą  „Kauno Pilėnų progimnazijos 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką“ bei direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintą VIII skyriaus „Mokinių pažangos 

ir pasiekimų įsivertinimas ir fiksavimas“ pakeitimą. https://pilenai.kaunas.lm.lt/images/2016-2018-strateginis-planas/vertinimas/Vertinimo-tvarka-

pakeitimas.pdf 

 mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija aptariama su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 Klasių auklėtojai, dirbdami individualiai su mokiniais ir jų tėvais/globėjais, perteikia informaciją apie mokinių pasiekimus ir pažangos vertinimą. 

 Mokinių tėvams organizuojami atviri informaciniai renginiai – susitikimai su mokytojais. 

18. Mokyklos bendruomenė bendradarbiauja su socialiniais partneriais, įvairiomis institucijomis ir yra sudariusi sutartis su: 

 VDU dėl antros specialybės, įgyjant biologijos mokytojos dalykines kompetencijas.  

 VDU ir Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetu dėl studentų praktikos; 

 darželiais „Aviliukas“, „Mažylis“, “Žara“, „Naminukas“, „Varpelis“ dėl edukacinės ir vadybinės veiklos stiprinimo; 

 Lietuvos teniso sąjunga dėl teniso sporto integracijos; 

 NŠA dėl veiklos įgyvendinant projektus: „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“; Olweus (OPKUS); Kokybės krepšelio įgyvendinimas. 

 VšĮ LIONS QUEST LIETUVA dėl socialinės partnerystės įgyvendinant programas „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“; 

 Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru.  

19. Mokymo lėšų tikslinis panaudojimas: 

 5% mokytojams numatyto etato dalies skiriama pagalbai mokiniams (skirtingų poreikių mokinių konsultavimui, rengimui olimpiadoms, 

konkursams, varžyboms), 

 Už veiklos sudėtingumą mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas vidutiniškai padidėja 1,5%;  

 Vadovėlių įgijimui panaudojama 69,2% vadovėliams ir mokymo priemonėms skirtų lėšų; 

 Skaitmeninio mokymo priemonės sudaro 68,9% (EMA ir EDUKA), o ilgalaikis IT turtas – 25,2% gautų skaitmeninio ugdymo plėtros lėšų. 

https://pilenai.kaunas.lm.lt/images/2016-2018-strateginis-planas/vertinimas/Vertinimo-tvarka-pakeitimas.pdf
https://pilenai.kaunas.lm.lt/images/2016-2018-strateginis-planas/vertinimas/Vertinimo-tvarka-pakeitimas.pdf


 
 

8 
 

 Iš mokinių mokymosi praradimams ir mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų, konsultacijoms skirtų lėšų (10,5 tūkst. Eur) pravestos 594 

konsultacijos. Pavasarį konsultacijose dalyvavo 128 mokiniai,  rudenį – 317 mokinių.   

 

Kauno Pilėnų progimnazijos strateginį planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta mokyklos veiklos planavimo darbo grupė (2021-12-31, Nr. V-

199). Strateginio plano projektas skelbiamas viešai, analizuotas mokytojų tarybos posėdyje, metodinės tarybos ir progimnazijos tarybos posėdžiuose. 

 

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

SSGG analizė 2022-2024 m. 

 

Stiprybės Silpnybės 
1. Saugi aplinka, partneriški mokytojų ir mokinių santykiai ugdymo procese. 

2. Racionaliai ir tikslingai išnaudojamos ugdymo plano galimybės, tenkinami 

mokinių edukaciniai poreikiai, žinių spragų likvidavimui organizuojamos dalykų 

konsultacijos. 

3. Sudarytos sąlygos mokiniams ugdytis ir realizuoti save, didelis dėmesys 

mokinių saugumui užtikrinti. 

4. Progimnazijoje efektyviai dirba specialistų komanda. Veiksmingas specialistų ir 

mokytojų bendradarbiavimas siekiant įvairių poreikių mokinių pažangos. 

Skatinamas personalizuotas ugdymas. 

5. Sistemingas IKT taikymas ugdymo procese (kabinetuose įrengti multimedijos 

projektoriai, 9 interaktyvios lentos). 

6. Vykdomi tarptautiniai ir respublikiniai projektai. Per projektinę veiklą ugdomos 

mokinių bendrosios kompetencijos. 

7. Kryptingi dalykų ryšiai, ugdymo turinio integracija ugdant dalykines ir 

bendrąsias mokinių kompetencijas. 

8. Neformalus švietimas progimnazijoje tenkina daugumos mokinių saviraiškos 

poreikius. 

9. Efektyvi progimnazijos bendradarbiavimo ir informavimo sistema. Veiksmingas 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis įstaigomis. 

1. Lėtai ugdymo procese įgyvendinama mokymosi paradigma, kai 

mokymasis vadovaujant mokytojams derinamas su savivaldžiu 

mokymusi ir klasės kaip savarankiškos besimokančios 

bendruomenės ugdymu. 

2. Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas papildytinas praktine veikla. Aktyvinti dalijimąsi gerąją 

patirtimi „Mokomės vieni iš kitų“. 

3. Nepakankamas tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, tėvų 

pagalba vaikams mokantis. 

4. Neskiriama lėšų mokyklos renovacijai. Progimnazija galėtų 

greičiau atnaujinti pastato išorę, sutvarkyti ir renovuoti vidaus 

erdves, tai pagerintų bendro naudojimo erdvių ir kabinetų 

estetiškumą, jaukumą ir ergonomiškumą, sudarytų geresnes sąlygas 

ugdytis įvairių gebėjimų mokiniams. 
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10. Paveiki mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. 

11. Stipri mokinių savivalda. 

12. Geri mokinių pasiekimų rezultatai miesto ir šalies konkursuose, varžybose. 

13. Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai tikslingai panaudojami tolimesniam 

veiklos tobulinimui: veiklos planavimui ir tobulinimui. 

14. Aukšta mokytojų dalykinė kompetencija, sistemingai tobulinama kvalifikacija.  

15. Pagal progimnazijos finansines galimybes kuriamos mokiniams patrauklios 

edukacinės ir aktyvaus poilsio aplinkos. 

 

Galimybės Grėsmės 
1. Įgyvendinti nacionalinių ir tarptautinių prevencinių projektai Zipio draugai, 

Obuolio draugai, Įveikiame kartu, Mokymasis būti, OLWEUS sudarė sąlygas 

mokinių saugumui, sveikai gyvensenai ir gerai savijautai mokykloje..  

2. Projektas Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 kl. išbandymas 

– galimybė mokinių gamtamokslinei kompetencijai tobulinti ir tiriamajai veiklai 

užtikrinti. 

3. IT projektas Informatika pradiniame ugdyme  teikia lygias galimybes visiems 

vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą. 

4. Tarptautinio patyčių prevencijos projekto OLWEUS OPKUS įgyvendinimas 

skatina į patyčių prevenciją įsijungti visą mokyklos bendruomenę ir sudaryti lygias 

ugdymosi galimybes bei užtikrinti mokinių saugumą. 

5. Konkurencija tarp mikrorajono mokyklų sąlygoja inovatyvių, modernių 

ugdymo(si)ir ergonomiškų aplinkų kūrimą. Dalyvaujame  projekte „Kokybės 

krepšelis“. 

 

1. Mokinių skaičius progimnazijoje stabilizavosi, tačiau dėl 

demografinių problemų, gyventojų migracijos bei mokyklos 

socialinės aplinkos konteksto mokinių skaičiaus mažėjimo rizika 

išlieka. 

2. Didėja mokinių, turinčių poreikių skaičius, nepakanka lėšų steigti 

pagalbos specialistų etatus, todėl gali nukentėti mokinių ugdymo(si) 

kokybė. 

3. Mokytojams daugėja nepamokinės veiklos ir įpareigojimų. 

4. Didelis progimnazijos mokytojų amžiaus vidurkis. 

 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Kauno Pilėnų progimnazija – kokybišką išsilavinimą įvairių gebėjimų mokiniams užtikrinanti savivaldybės švietimo įstaiga, kurioje, prisitaikant prie gyvenimo 

kaitos ir puoselėjant tradicijas, sukuriamos  saugios bei  kiekvieno mokinio pažangai ir sėkmei palankios sąlygos. 

 

V SKYRIUS 
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ĮSTAIGOS MISIJA 

Kauno Pilėnų progimnazija - Kauno m. savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti pradinio ir I pakopos pagrindinio ugdymo programas, ugdanti mokinių 

kompetencijas, teikianti kokybišką ir įvairių gebėjimų vaikams prieinamą išsilavinimą ir išduodanti jį įteisinančius dokumentus. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

 

Pastebėtas kiekvienas mokinys. 

Kvalifikuotas ir gebantis prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje mokytojas. 

Modernėjanti, konkurencinga, jauki, saugi, demokratiška ir darbinga aplinka. 

 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Progimnazijos strateginio plano paskirtis – efektyviai ir tikslingai organizuoti ir valdyti progimnazijos veiklą, atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės 

kaitą, numatyti, kaip bus įgyvendinami ugdymo veiklai keliami reikalavimai, telkti progimnazijos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, užtikrinti 

vidinių procesų funkcionavimą siekiant iškeltų tikslų, numatyti bei planuoti kaitos pokyčius. Strateginis planas parengtas, vadovaujantis lygių galimybių, 

demokratiškumo, tęstinumo, atsakomybės principais ir vertybėmis.  

Rengiant strateginį planą buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą, Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepciją, Valstybinio audito ataskaitą, Kauno miesto savivaldybės strateginį veiklos planą, išorės vertinimo išvadas, 

formaliojo švietimo ugdymo planus ir programas, NMPP rezultatus, progimnazijos socialinę aplinką, progimnazijos veiklos įsivertinimo grupės išvadas, 

progimnazijos savivaldos institucijų siūlymus bei turimus išteklius. Strateginis progimnazijos veiklos planas parengtas naudojantis biudžeto ir strateginio 

planavimo sistemos STRAPIS rodikliais.  
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1 TIKSLAS – UŽTIKRINTI MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ KOKYBĘ 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.Užtikrinti 

kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

gerėjimą 

sudarant 

palankias 

mokymosi 

sąlygas ir 

galimybes 

mokytis pagal 

savo galias. 
 

1.1.Vertinti mokinių 

pasiekimus taikant 

vertinimo įvairovę. 

 

Progimnazijos 

vadovai, 

mokytojai 

Išmokimo stebėjimą 5-8 

kl. mokinių lietuvių k., 

tiksliųjų mokslų, 

pamokose naudojant 

skaitmeninį turinį taikys 

šių dėstomų dalykų 

mokytojai. (lietuvių k. -

3 mokytojai, tiksliųjų 

mokslų -4 mokytojai). 

Lėšos 

ugdymo 

planui 

įgyvendinti, 

Kokybės 

krepšelio 

projekto lėšos 

5-8 kl. mokinių, 

pasiekimai 

pagrindiniu ir 

aukštesniu lygiu 

(kokybė) skaičius 

(proc.) 

57,5 60 61 

1.2.Diferencijuoti ir 

individualizuoti 

ugdymą naudojant 

skaitmenines 

technologijas, 

užtikrinant, kad 

mokiniai mokytųsi 

sau tinkamu tempu ir 

stiliumi, pagal savo 

gebėjimus. 

 

Progimnazijos 

vadovai, 

mokytojai 

Lietuvių k. (3), tiksliųjų 

mokslų (4) ir pradinio 

ugdymo (13) mokytojų 

lietuvių k. ir 

matematikos pamokose 

sistemingai 

diferencijuos ir 

individualizuos ugdymą, 

inicijuos visų mokinių 

pasiekimų įsivertinimą. 

NMPP 4 kl. mokinių 

pasiekimų rezultatai 

padidės ne mažiau kaip 

2 proc. 

2022-2023 m. m. NMPP 

8 kl. mokinių pasiekimų 

Lėšos 

ugdymo 

planui 

įgyvendinti, 

Kokybės 

krepšelio 

projekto lėšos 

NMPP 4 ir 8 

klasių mokinių 

pasiekimų 

rezultatai skaičius 

(proc.) 

2 2 2 
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rezultatai padidės1- 2 

proc. 

1.3.Teikti 

individualią ir 

personalizuotą 

pagalbą specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1 proc. padidės 

pagrindinio lygio 1-4 kl. 

mokinių pasiekimai nuo 

52,0 (2022m.); 

pažangumas (100 proc.) 

išlieka stabilus. 

 

Mokymo 

lėšos ir 

Kokybės 

krepšelio 

projekto lėšos 

1-4 kl. mokinių 

pagrindinio lygio 

pasiekimų 

rezultatai skaičius 

(proc.) 

52 53 54 

1.4.Sukurti 

veiksmingą  

1-8 kl. mokinių 

asmeninės pažangos 

stebėjimo ir mokinių 

motyvavimo sistemą. 

 

Progimnazijos 

vadovai, 

1-8 klasių 

auklėtojai 

Pažangos nominacija 

bus nominuota ne 

mažiau kaip 30 proc. 1-8 

kl. mokinių 

Lėšos 

ugdymo 

planui 

įgyvendinti, 

Mokymo 

lėšos ir 

Kokybės 

krepšelio 

projekto lėšos 

5-8 kl. mokinių 

pasiekimų 

rezultatai 

aukštesniu lygiu 

skaičius (proc.) 

6 7 8 

1.5. Skatinti įvairių 

gebėjimų mokinius 

siekti asmeninio 

tobulėjimo 

dalyvaujant 

mokyklos, miesto ir 

šalies konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose, 

protmūšiuose ir kt.  

 

Progimnazijos 

vadovai, 

mokytojai 

1-8 kl. mokiniai 

sėkmingai atstovauja 

progimnaziją, ne mažiau 

kaip 50 proc. iniciatyvių 

mokinių dalyvauja 

miesto, šalies ir 

tarptautiniuose 

renginiuose, bent 

trečdalis užims prizines 

vietas.  

2. Asmenybės 

tapsmo 

ugdymas. 

2.1.Stiprinti gerąsias 

mokinių mokymosi 

patirtis ir mokymosi 

motyvaciją. 

 

Progimnazijos 

vadovai 

 

Mokyklos edukacinių 

erdvių įkūrimas ir 

atnaujinimas. 

Mokymo 

lėšos ir 

Kokybės 

krepšelio 

projekto lėšos 

1-8 kl. mokinių 

pasitenkinimo 

progimnazijos 

ugdymo kokybe 

didėjimas. 

80 80 80 
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2.2.Ugdyti 

aukštesnius mokinių 

mąstymo gebėjimus. 

Mokytojai, 

NU vadovai 

Bus parengta darbui su 

LEGO MINDSTORMS 

EV3 robotų 

konstruktoriais NU 

programa, joje dalyvaus 

ne mažiau kaip 60 

mokinių iš 1-5 kl. ir 

mokytojas. 

Mokymo 

lėšos ir 

Kokybės 

krepšelio 

projekto lėšos 

Mokinių, ugdomų 

pagal pradinio 

ugdymo programą 

ir padariusių 

asmeninę pažangą 

dalis (proc.) 

30 33 36 

2.3 Mokinių tėvų 

švietimo politikos 

tobulinimas, siekiant 

palaikyti ir skatinti 

mokinių pažangą, 

stiprinant socialumą.  

Progimnazijos 

vadovai, 

mokytojai 

Mokinių tėvų ir 

mokytojų 

bendradarbiavimas, 

skatinant tėvų 

įsitraukimą. 

 Mokinių tėvų 

gerai ir labai gerai 

vertinančių 

ugdymo(si) 

kokybę skaičius 

(proc.) 

75 80 80 

 

2 TIKSLAS – SAUGIŲ, ŠIUOLAIKIŠKŲ, ĮGALINANČIŲ MOKYTIS APLINKŲ KŪRIMAS. 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai 

ir jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Užtikrinti 

progimnazijoje 

gerą mokinių 

savijautą. 

1.1. Įgyvendinti 

socialinius emocinius  

projektus „LIONS 

QUEST“ (Paauglystės 

kryžkelės, Laikas kartu). 

Progimnazijos 

vadovai, VGK 

Ne mažiau kaip 80 

proc. mokinių 

savijautą mokykloje 

vertina gerai ir labai 

gerai 

Lėšos 

ugdymo 

planui 

įgyvendinti 

Mokinių, gerai ir 

labai gerai 

besijaučiančių 

mokykloje 

skaičius (proc.) 

80 80 80 

1.2. Mokinių saugumo 

progimnazijoje 

didinimas tęsiant 

prevencinį projektą 

OLWEUS OPKUS. 

Progimnazijos 

vadovai, VGK 

Mokinių patyčių 

rodiklis sumažės 0,1 

arba išliks stabilus. 

Lėšos 

ugdymo 

planui 

įgyvendinti 

Patyčių ir smurto 

mažėjimo rodiklis 

(proc.) 

9,4 9,3 9,2 

1.3.Kurti mokymuisi 

palankų mikroklimatą 

stiprinant klasių 

bendruomenes. 

Progimnazijos 

vadovai, 

VGK, 

mokytojai 

Ne mažiau kaip 80 

proc. mokinių 

savijautą mokykloje 

Lėšos 

ugdymo 

planui 

įgyvendinti 

Mokinių, gerai ir 

labai gerai 

besijaučiančių 

80 80 80 
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vertina gerai ir labai 

gerai 

mokykloje 

skaičius (proc.) 

1.4.Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas su 

mikrorajono lopšeliais- 

darželiais siekiant 

sėkmingos pradinio 

ugdymo mokinių 

adaptacijos. 

Progimnazijos 

vadovai, 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

1-4 klasių mokiniams 

sudaryta galimybė 

lengviau adaptuotis 

mokykloje 

1,2 GPM 

lėšos 

Renginių kiekis 

su kiekviena 

bendradarbiaujan. 

priešmokykline 

įstaiga vnt. 

(skaičius) 

2 2 2 

2. Gerinti 

mokymosi 

sąlygas 

mokiniams ir 

mokytojams.  

 

2.1. Microsoft Office 

365 platformos 

naudojimas vidinei 

progimnazijos 

komunikacijai ir 

ugdymo(si) procesui 

gerinti. 

Progimnazijos 

vadovai, 

mokytojai 

Ne mažiau kaip 80 

proc. pedagoginių 

darbuotojų, naudoja 

Microsoft Office 365 

platformą vidinei 

progimnazijos 

komunikacijai  

Mokymo 

priemonių 

lėšos 

Pedagoginių 

darbuotojų, 

naudojančių 

Microsoft Office 

365 platformą 

vidinei 

progimnazijos 

komunikacijai 

skaičius (proc.) 

100 100 100 

2.2. Skaitmeninių  

mokymo priemonių 

(EMA, EDUKA) bei 

ergonomiškų baldų 

naudojimas ugdymo(si) 

procese. 

Progimnazijos 

vadovai, 

mokytojai 

Ne mažiau kaip 80 

proc. mokytojų 

naudoja skaitmenines 

mokymo priemones.  

Spec. lėšos, 

lėšos 

mokymo 

priemonėms 

Mokytojų, 

ugdymo(si) 

procese 

naudojančių 

skaitmenines 

mokymo(si) 

priemones 

skaičius (proc.) 

80 80 80 

2.3. Ugdymąsi 

stimuliuojančių aplinkų 

kūrimas. 

Progimnazijos 

vadovai 

Kuriamos aplinkos, 

kur mokiniams būti ir 

ugdytis smagu ir gera. 

Numatytos galimybės 

mokytis individualiai 

ir bendradarbiaujant. 

Mokymo 

lėšos ir 

Kokybės 

krepšelio 

projekto 

lėšos 

Naujai įkurtų 

aplinkų kiekis 

vnt. (skaičius) 

3 3 3 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

1 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      
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3 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      

 

 

Direktorius                    _______________________    Juozas Daukšys 

(Plano rengėjo pareigos)                                              (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)                                

 

 

PRITARTA 

Kauno Pilėnų progimnazijos tarybos  

2022 m. sausio 27 d. posėdžio protokolu Nr. 13-1 


