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“
MOKYKLOS FILOSOFIJA

▹ Pastebėtas kiekvienas mokinys.

▹ Kvalifikuotas ir gebantis prisitaikyti 

besikeičiančioje visuomenėje 

mokytojas.

▹ Modernėjanti, konkurencinga, jauki, 

saugi, demokratiška ir darbinga 

aplinka.
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Strateginiai tikslai 2022-2024 m.m.

1.Užtikrinti mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę.

2.Saugių, šiuolaikiškų, įgalinančių mokytis aplinkų kūrimas.



Kauno Pilėnų progimnazijos 

kontekstas

▹Kauno Pilėnų progimnazija įsteigta 1980 m. 

▹Progimnazija pagal mokinių skaičių yra antra Eigulių 

seniūnijoje, kurioje veikia 24 ugdymo įstaigos: 

gimnazija, 2 licėjai, 3 progimnazijos, 4 pradinės, 12 

ikimokyklinių įstaigų ir kt. 

▹Sėkmingas bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis 

įstaigomis padeda išlaikyti stabilų mokinių skaičių. 

▹2021 - 2022 m. m. progimnazijoje mokėsi 547 

mokiniai, dirbo 44 mokytojai.

▹Dalyvaujant „Kokybės krepšelio“ projekte, siekiant 

mokinių pažangos, progimnazijai skirta 138 938 Eur 

lėšų.
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Veiklos prioritetai. 

Ugdymo(si) pasiekimai 
▹Mokinių pasiekimų kokybė buvo 2020 - 2021 m. m. 1-4 kl. 

(aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu mokėsi) – 81 % (nepakito), o 

5-8 kl. mokinių – 57,1%.

▹Mokinių pasiekimų kokybė (aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu 

mokėsi) 2021 - 2022 m. m. 1-4 kl.– 81 %, o 5-8 klasių mokinių -

61,1 %. (pakilo 4%).

▹Nors mokyklos NMPP rezultatai 2022 m. yra mažesni už 

2021 m., tačiau pagal 2022-10-28 Kauno m. švietimo skyriaus 

NMPP analizę, stebime, kad 2022 m.  4 ir 8 klasių mokinių 

matematikos, gamtos ir socialinių mokslų (išskyrus lietuvių k.) 

pasiekimai yra 2-3 % aukštesni už šalies ir savivaldybės 

mokyklų vidurkį.

▹Galime daryti prielaidą, kad pradėtas įgyvendinti „Kokybės 

krepšelio“ projektas ir jo sklaida turėjo teigiamos įtakos mokinių 

motyvacijai. 



1. Užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų 
gerėjimą sudarant palankias mokymosi 
sąlygas ir galimybes mokytis pagal savo 
galias.



Veiklos 

▹ Mokinių pasiekimų ir kompetencijų vertinimo 

įvairovė. Diferencijavimo ir ugdymo 

individualizavimo galimybės. 

• 2 IT komplektai lietuvių k. ir matematikos 

kabinetuose

▹ Personalizuotos pagalbos mokiniams teikimas.

• mokytojo padėjėjo etatas.

▹ Mokinių pažangos stebėjimo ir skatinimo sistemos 

kūrimas.

• pažangos nominacijos prizai, ekskursijos, stovykla.
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2. Asmenybės ugdymas.



Veiklos 

▹ Mokymosi motyvacijos stiprinimas, aukštesnė 

mokymosi rezultatų kokybė:

• šiuolaikiškos interaktyvios priemonės -

11 interaktyvių ekranų visose pradinėse klasėse ir 

7 dalykų klasėse.

• 2 skaitmeniniai ekranai įrengti mąstymą ir 

mokymąsi stimuliuojančiose vietose, mokiniams 

sudarytos galimybės TV ekranuose stebėti įvairių 

dalykų mokomuosius filmus, informaciją apie 

mokyklos veiklas, organizuoti aktyvias pertraukas.

• Informacinis centras - tiriamiesiems kūrybiniams 

darbams organizuoti.

• Mokymai mokytojams darbui su IT.
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Ketvirtokai



Pirmokai



Anglų k. pamoka







Matematika 6 b klasėje
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Išmoktos pamokos ir tęstinumo 

galimybės

▹2022 m. balandžio 11/14 d. teminio išorinio vertinimo 

rekomendacijos patvirtino mokyklos keliamus 

uždavinius veiklos tobulinimui.

▹Apibendrinus mokinių tėvų ir mokinių apklausos 

rezultatus, pastebėti pokyčiai  - ugdymo procese 

naudojama IT, įsivertinimo, refleksijos programėlės, 

EMA ir EDUKA  pratybos diagnostiniams testams, 

klasės ir namų darbams ir kt., organizuojami projektiniai 

darbai, taikomas patyriminis ugdymas.

▹Skatinami gabumų turintys ir asmeninę pažangą 

padarę mokiniai.

▹Puikiai įvertintos „Kokybės krepšelio“ lėšomis įgyti 

baldai ir IT edukacinėms zonoms mokykloje kurti.



Pirmųjų metų projekto 

įgyvendinimo rezultatai 

rodo, kad pavyko pasiekti 
dalį užsibrėžtų uždavinių.

Ypač džiugu, kad aplinkų 

modernizavimo pokytį stebi 

ir tuo patenkinti mokinių 

tėvai, mokiniai ir mokytojai.

Auga NMPP rodikliai, 

džiugina mokinių  individuali 

pažanga.

Sėkmingas mokytojų 

skaitmeninių kompetencijų 

tobulinimas.
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