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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Mokykla 2020 m., pertvarkos iš pagrindinės į progimnaziją laikotarpiu, sėkmingai tęsė 

įstaigos 2019-2021 m. strateginiame plane numatytų prioritetinių krypčių veiklas bei siekė  

planuotų rezultatų.  

Tęsiant ugdymo(si) kultūros formavimą, gerinant emocinę aplinką mokykloje, užtikrinant 

mokinių saugumą, ugdant socialinį atsakingumą, stiprinant bendradarbiavimą su mokinių tėvais 

buvo tikimasi mokyklos pažangos kokybinių pokyčių.  

 

Siekiant rezultatų pagal pirmąjį mokyklos veiklos  tikslą - Mokymosi pasiekimų rezultatų 

analizavimas ir priemonių pažangai gerinti įgyvendinimas – daug dėmesio skirta mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimui, analizei ir problemų sprendimui. Ypač pasiteisino 

sudaromi individualūs mokymosi planai, dėmesys ugdymo diferencijavimui, kuris vidaus 

įsivertinimo metu buvo pasirinktas kaip tobulintina sritis, kolegialus mokytojų bendradarbiavimas 

ir atvirumas patirties sklaidai. 

Siekiant išsiaiškinti kokybinius pokyčius ugdymo diferencijavimo srityje, atlikto giluminio 

įsivertinimo duomenimis 96 % apklaustųjų mokytojų teigė diferencijuojantys mokymuisi skirtą 

medžiagą. Vidaus įsivertinimo duomenimis 6 % padidėjo tėvų, teigiančių, kad kiekvienam 

mokiniui su savo skirtybėmis ugdymo programų turinys diferencijuojamas, individualizuojamas, 

integruojamas, sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas. Taip mano 81% 

apklaustųjų respondentų. 

Tobulinant mokytojų kompetenciją ugdymo diferencijavimo srityje, mokykla geriau 

pasirengė priimti iš užsienio grįžusius mokinius, kurie sėkmingai mokosi pagal sudarytus 

individualius ugdymo(si) planus. Ugdymo diferencijavimas, tėvų ir mokinių nuomone, ypač 

išryškėjo ir teigiamai veikė mokymosi sėkmę nuotolinio mokymo(si) metu. Vidaus įsivertinimo 

apklausoje 97 % mokytojų teigia, kad mokiniams gerai sekasi mokytis nuotoliniu būdu. 

Pirmojo tikslo įgyvendinimo rezultatai rodo, kad lyginant 2018-2019 ir 2019-2020 mokslo 

metus, mokyklos mokinių pažangumas pakilo 2%, t.y. 97 % mokinių mokykloje mokosi be 

neigiamų metinių įvertinimų. Mokyklos metinių pažymių vidurkis 5-8,10 klasėse pakilo iki 7,9 

(buvo 7,1). 

 1-4 klasėse aukštesniu lygiu besimokančių mokinių skaičius pakilo 3,4 % lyginant su 

praėjusiais mokslo metais. 5-8 klasėse kokybiškai (7-10 balais) besimokančių mokinių skaičius, 

lyginant su praėjusiais mokslo metais, pakilo 2 % (67 % nuo visų besimokančiųjų). 

 

 Įgyvendinant antrąjį metų veiklos  tikslą – Saugios, sveikatą stiprinančios aplinkos 

kūrimas- dideliu iššūkiu tapo nuotolinis mokymasis pandemijos metu, kuris pareikalavo mokytojų 

kompetencijų, atitinkamų susitarimų, tvarkų ir elgesio taisyklių atnaujinimo.  



Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad 4 % padidėjo mokinių, sąmoningai besilaikančių 

taisyklių ir susitarimų skaičius. Vidaus įsivertinimo duomenimis tarp 5-8 klasių mokinių 9 % 

sumažėjo patyrusių patyčias skaičius (patyčių nepatiria 74 % mokinių - praėjusiais metais – 65 %). 

84% apklaustų mokinių teigia skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – tai rezultatas 

mokykloje įgyvendinamos SEU (socialinio emocinio ugdymo programos), prevencinės ir emocinio 

ugdymo „Antro žingsnio“ programos, Vertybinio ugdymo programos (buvo atnaujinta ir tapo 

efektyvesne dėl pasikeitusių įgyvendinimo priemonių), kitos vykdomos programos, kokybiškos 

klasių vadovų veiklos. 

Mokykloje vyko plane numatyti prevenciniai renginiai, programos, projektai: 8 klasių 

mokinių proto mūšis „AIDS - geriau žinoti 19“; „Savaitė be patyčių“; „Gegužė – mėnuo be 

smurto“; Pasaulinė diena be tabako „Pūsk muilo burbulus, o ne cigarečių dūmus“; susitikimai su 

Dainavos PK pareigūnais ir kt. Sveikatą stiprinančios ir sveiką gyvenimo būdą ugdančios 

programos ir projektai: „Sveikatiados iššūkis“, „Vanduo ir oras - gyvybės pagrindas”; „Cheminės 

medžiagos mūsų aplinkoje“; „Gaminame sveikai”; „Narkotikai griauna gyvenimą” ir kt. kai kurie 

renginiai vyko  nuotoliniu būdu prasidėjus nuotoliniam mokymuisi. 

Metai pasižymėjo aktyvia dviejų tarptautinių projektų „Erasmus+“ programos KA2 

Strateginės mokyklų partnerystės projektas „Environmental Green Gate Schools“ bei  „English for 

Social Entrepreneurship“, kuriuose dalyvavo mokyklos mokiniai ir mokytojai, veikla. Projektų 

vykdymo metu buvo diskutuojama sveikos gyvensenos, ekologinėmis ir kt. temomis. Mokiniai ir 

mokytojai tobulino savo bendravimo įgūdžius anglų kalba, bendravo su projekto šalių mokiniais 

bei mokytojais, lavino socialinio verslumo gebėjimus, dalinosi žiniomis, idėjomis ir patirtimi apie 

socialinį verslumą. 

 

Trečiasis metų veiklos  tikslas – Pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais stiprinimas kuriant patrauklias, šiuolaikiškas, mokyklos savitumą atspindinčias 

edukacines ir kultūrines erdves – buvo orientuotas į bendrų tėvų, mokinių, mokytojų iniciatyvų 

skatinimą kuriant visiems patrauklią ir mokyti skatinančią mokyklos aplinką. Tęsėme mokinius 

motyvuojančias ir  ugdančias priemones, kurių sėkmingiausios: „Šiandien pamokas veda tėvai!“, 

projektinės veiklos Erasmus+ įtraukiant mokinių tėvus, teminiai susitikimai su mokslo, visuomenės 

veikėjais, meno, kultūros žmonėmis ir kt. 

Vidaus įsivertinimo duomenimis 85 % apklaustųjų reiškia pozityvų požiūrį į mokyklos 

veiklą. Plačiojo įsivertinimo duomenimis aukščiausiai vertinamas mokytojų profesionalumas, 

mokyklos atvirumas ir domėjimasis kintančia aplinka, socialinių ryšių mezgimas, nuolatinis 

mokytojų profesinis tobulėjimas, ir, kas itin reikšminga nuotolinio mokymo metu, profesionalus ir 

patrauklus IKT naudojimas sėkmingam mokymuisi. 

94 % apklaustų tėvų teigia, kad mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam, 91 % tėvų mano, kad mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo 

kūrėjais, 85 % pažymi, kad yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimą. 

88 % apklaustųjų mano, kad ugdymui išradingai pritaikoma mokyklos teritorija, įvairios 

edukacinės erdvės, mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje galimybėmis ir organizuoja realaus 

pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Mokymosi 

pasiekimų 

rezultatų 

analizavimas ir 

priemonių 

pažangai 

gerinti 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumažėja nepažangių 

mokinių kiekis 

 

 

 

 

Padidėja 6, 8 klasės 

mokinių, pasiekusių 

lietuvių kalbos 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius 

pagal metinius 

rezultatus, dalis 

 

 

Didėja išlaikiusių 

matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 

7-10 balais mokinių 

dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus 

 

  

Didėja arba išlieka 

stabili mokinių, 

kuriems individualių 

planų rezultatai 

pagerino mokymosi 

rezultatus, dalis 

 

 

Didėja arba išlieka 

stabili pagrindinių 

mokomųjų dalykų 

kokybiškai (7-10 

balų) besimokančių 

5-8,10 klasių mokinių 

dalis 

 

 

 

 

 

 

Nepažangių mokinių 

kiekis mažėja 5% - 4 %. 

 

 

 

 

6, 8 klasės mokinių, 

pasiekusių lietuvių kalbos 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius pagal metinius 

rezultatus, dalis didėja 

60% - 62% 

 

 

 

Išlaikiusių matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių 

skaičiaus didėja  7% - 8 % 

 

 

 

Mokinių, kuriems 

individualių planų 

rezultatai pagerino 

mokymosi rezultatus, dalis 

75% - 80% 

 

 

 

Didėja arba išlieka stabili 

pagrindinių mokomųjų 

dalykų kokybiškai (7-10 

balų) besimokančių 5-8,10 

klasių mokinių dalis: 

Lietuvių k. – 61 % - 62% 

Matematika – 50% - 53 % 

Anglų k.– 69% - 73% 

Istorija – 60% - 65% 

Biologija – 71% -73% 

Chemija – 56% -59 % 

Fizika – 61% - 62 % 

 

Nepažangių mokinių 

kiekis sumažėjo iki 4 % 

(2018-2019 m.m. buvo 

5%) 

 

 

6, 8 klasės mokinių, 

pasiekusių lietuvių 

kalbos pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius pagal 

metinius rezultatus, dalis 

didėja 62% 

 

 

 

2019-2020 m.m. PUPP 

dėl pandemijos nevyko 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių, kuriems 

individualių planų 

rezultatai pagerino 

mokymosi rezultatus, 

dalis 78% 

 

 

 

Didėja arba išlieka 

stabili pagrindinių 

mokomųjų dalykų 

kokybiškai (7-10 balų) 

besimokančių 5-8,10 

klasių mokinių dalis: 

Lietuvių k. –- 61% 

Matematika – 50%  

Anglų k.– 72% 

Istorija – 64%  

Biologija – 74%  

Chemija – 56%  

Fizika –63 % 



1.2. Saugios, 

sveikatą 

stiprinančios 

aplinkos 

kūrimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teigiamas patyčių 

situacijos mokykloje 

(5-8 kl.) pokytis 

atlikus patyčių 

situacijos tyrimus 

mokykloje 

 

 

Didėja arba išlieka 

stabili mokinių, kurie 

laikosi mokinio 

elgesio taisyklių net 

kai jų nemato 

mokytojai, dalis 

 

 

Didėja arba išlieka 

stabili mokinių, 

mokyklos aplinką 

vertinančių  kaip 

saugią, dalis 

 

 

Didėja arba išlieka 

stabili mokinių, noriai 

einančių į mokyklą 

dalis  

 

Patyčių nepatiria 

 60 – 65 % mokinių nuo 

bendro 5-8 kl. mokinių 

skaičiaus 

 

 

 

 

50% - 60% mokinių 

laikosi mokinio taisyklių 

net kai jų nemato 

mokytojai  

 

 

 

 

85% - 87% mokinių 

mokyklos aplinką vertina 

kaip saugią 

 

 

 

 

Nuo 52% - 60% mokinių 

noriai eina į mokyklą 

 

 

 

 

Patyčių nepatiria 74 % 

mokinių nuo bendro 5-8 

kl. mokinių skaičiaus 

 

 

 

 

 

60% mokinių nuo 

bendro mokinių 

skaičiaus laikosi 

mokinio taisyklių net kai 

jų nemato mokytojai 

 

 

 

89% mokinių mokyklos 

aplinką vertina kaip 

saugią  

 

 

 

 

52% mokinių noriai eina 

į mokyklą 

 

 

 

 

1.3. Patrauklių, 

šiuolaikiškų, 

mokyklos 

savitumą 

atspindinčių 

edukacinių ir 

kultūrinių 

erdvių kūrimas 

bei 

panaudojimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didėja arba išlieka 

stabili bendruomenės 

narių, reiškiančių 

pozityvų požiūrį į 

mokyklą, jos aplinką, 

dalis 

 

 

Didėja arba išlieka 

stabilus klasių, 

organizuojančių 

mokyklos 

bendruomenės 

nariams skirtus 

renginius, skaičius  

 

 

Modernizuojamos 

reprezentacinės ir 

edukacinės aplinkos, 

tenkinant mokyklos 

bendruomenės 

poreikius. 

 

 

Bendruomenės narių, 

reiškiančių pozityvų 

požiūrį į mokyklos aplinką 

dalis 78%-80% 

 

 

 

 

Klasių, organizuojančių 

mokyklos bendruomenės 

nariams skirtus renginius, 

skaičius 30% - 35% 

 

 

 

 

 

Įrengtos mokinių poilsio 

zonos 2 ir 4 a. 

koridoriuose. 

Suremontuoti mokyklos 

fojė lubas ir laiptus. 

 

 

 

Bendruomenės narių, 

reiškiančių pozityvų 

požiūrį į mokyklos 

aplinką dalis 85% 

 

 

 

 

Dėl pandemijos 

planuotas klasių, 

organizuojančių 

mokyklos bendruomenės 

nariams skirtus 

renginius, skaičius 

sumažėjo iki 25 % 

 

 

Įrengtos mokinių poilsio 

zonos 2 ir 4 a. 

koridoriuose. 

Suremontuotos 

mokyklos fojė lubos ir 

laiptai, atrodo estetiškai 

ir atitinka higienos 

normų reikalavimus. 



1.4. Pasiruošimo 1-

4 klasių mokinių 

perkėlimui iš 

Krėvės pr.63 pastato 

į Partizanų g.68 

esantį mokyklos 

pastatą inicijavimas 

ir įgyvendinimas 

 

 

Racionaliai ir taupiai 

išnaudojamos 

mokyklos erdvės. 

Sudaromos sąlygos 1-

4 klasių mokinių 

kokybiškam 

ugdymui(si) nuo 

2022-09-01. 

2020-02-01 sudaryta 

darbo grupė mokinių 

perkėlimo į kitas patalpas 

koordinavimui 

Iki 2020-12-31 atlikta 

dalis kabinetų ir kitų 

patalpų remonto darbų – 

įrengta rūbinė, 

suremontuota ne mažiau 

kaip 6 kabinetai. 

 

 

2020-02-01 mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V-23 sudaryta darbo 

grupė mokinių 

perkėlimo į kitas 

patalpas koordinavimui. 

Iki 2020-12-31 paruošti 

6 kabinetai 1 klasės 

vaikų ugdymui.  

 

Naudoti šaltiniai:  2019-2020 m.m. metinio trimestro rezultatų ataskaita, 2020 m. mokyklos vidaus 

įsivertinimo duomenys. 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.    

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Dokumentų parengimas ir veiklų, susijusių 

Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės 

mokyklos struktūros pertvarkymu, pakeičiant 

mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į 

progimnaziją iki 2020 m. rugsėjo 1 d., vykdymas. 

Mokyklos tipas iš pagrindinės mokyklos 

pakeistas į progimnaziją.   

Patvirtinti progimnazijos įstatai. 

Atnaujinti mokyklos veiklos 

dokumentai. 
 

3.2. Progimnazijos nuotolinio darbo ir nuotolinio 

ugdymo organizavimas Covid-19 pandemijos metu.    

Sėkmingas progimnazijos darbas ir 

kokybiškas nuotolinis ugdymas Covid -

19 pandemijos metu. 

Paruošti dokumentai, reglamentuojantys 

progimnazijos darbą ir mokytojų veiklą 

nuotoliniu būdu. Mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų 

tobulinimas dirbant su MS Office,  

Teams platforma, skaitmeninėmis 

mokymo (si) priemonėmis.  
 

3.3. Tarptautinių projektų administravimas ir 

įgyvendinimas mokykloje:  

Erasmus+“ programos KA2 Strateginės mokyklų 

partnerystės projektas „Environmental Green Gate 

Schools“.  

„Erasmus+“ programos KA2 Strateginės mokyklų 

partnerystės projektas „English for Social 

Entrepreneurship“.  

Projektų veiklos, bendradarbiaujant su 

įvairiomis Europos mokyklomis, 

praturtina mokymo procesą.  Skatinama 

mokinių mokymosi motyvacija, 

tobulinama tarpkultūrinė kompetencija, 

skatinama mokytojų motyvacija 

tarpdalykiniam bendradarbiavimui, 



Erasmus+ projektas LISTiac (Linguistically 

Sensitive Teaching in All Classrooms).  

ES projektas „MiLLat – mediacija kalbų 

mokyme/si“.  

 

siekiant ugdymo kokybės, tobulėja 

bendravimo anglų kalba įgūdžiai. 

3.4. Projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams 

kūrimas“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-

0001) įgyvendinamas. 

Projektas numato specialias belaidės 

interneto prieigos sąlygas mokyklose. 

Projektas įgyvendintas, sumontuotos 

belaidės interneto stotelės. 

 

4. Pakoreguotų 2020 metų veiklos užduočių nebuvo. 

 

 

 

Direktorė                       Rima Špakauskaitė-Kučinskienė 


