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1. Vizija 

  Patraukli, šiuolaikiška, atvira naujovėms ir kaitai, turinti modernią ugdymo bazę ir ją veiksmingai naudojanti mokykla, kurioje gera mokytis, 

dirbti ir kurti. 

2. Misija 

 Progimnazija teikia kokybišką priešmokyklinį ugdymą bei pradinį išsilavinimą, vykdo pirmos dalies pagrindinio ir kryptingo meninio ugdymo programas, 

sudaro sąlygas įvairiapusei saviraiškai, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus bei poreikius, rengia mokinius sėkmingam tolimesniam 

mokymuisi. 

3. Vertybės 

- Sąžiningumas ir pareigingumas; 

- Nuolatinis tobulėjimas; 

- Pagarba kitiems (tolerantiškumas); 

- Mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimas; 

- Atsakingumas. 

4. Mokyklos filosofija 

Tik pats augdamas gali auginti. 

5. Strateginiai tikslai  

Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo(si) tobulinimas siekiant paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei konstruktyvesnio  

bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis.  

6. Plačiojo veiklos įsivertinimo  ataskaita  

Aukščiausios vertės Vertės 

balas 

Žemiausios vertės Vertės 

balas 

2.1.2.  Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3.3 3.1.2.  Pastatas ir jo aplinka 2.5 

4.3.2.  Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3.2. 3.1.1.  Įranga ir priemonės 2.6 

1.2.2.  Mokyklos pasiekimai ir pažanga 3.1. 3.1.3.  Aplinkų bendrakūra 2.7 
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2.2.2.  Ugdymo(si) organizavimas 3.1. 3.2.2.  Mokymasis virtualioje aplinkoje 2.7 

4.2.3.  Mokyklos tinklaveika 3.1. 2.4.2.  Mokinių įsivertinimas 2.8 

7. Išorinio vertinimo ataskaita (+10 - 5) 

7.1. Progimnazijos stiprieji veiklos aspektai: 

 1.1.6. Klasių mikroklimatas (3 lygis). 

 1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis (3 lygis). 

 2.1.5. Neformalusis švietimas (3 lygis). 

 2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys (3 lygis). 

 3.2.2. Kiti mokinių pasiekimai (3 lygis). 

 4.2.3. Socialinė pagalba (3 lygis). 

 5.3.1. Valdymo demokratiškumas (3 lygis). 

 5.4.1.Personalo komplektavimas (3 lygis). 

 5.4.2. Dėmesys personalui (3 lygis). 

 5.5.1. Lėšų vadyba (3 lygis). 

7.2. Progimnazijos  tobulintini veiklos aspektai: 

 2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas (2 lygis). 

 2.3.4. Išmokimo stebėjimas (2 lygis). 

 2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2 lygis). 

 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga(2 lygis). 

 2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas 5–8 klasėse (2 lygis). 

8. Progimnazijos SSGG analizė. 

8.1.Stiprybės 8.2.Silpnybės 

1.2. 2. tema -  Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

- Įvairios vertinimo strategijos ir būdai; 

- veikia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistema; 

- sistemingai organizuojami mokinio mokymosi sunkumų diagnozavimas 

ir aptarimai; 

- vykdomas mokytojų metodinis bendradarbiavimas. 

4.1.2. tema – Lyderystė 

- Mokyklos bendruomenės dalyvavimas tarptautiniuose projektuose; 

- Savanoriškas mokinių dalyvavimas ilgalaikiuose projektuose; 

- Pedagoginių darbuotojų įsivertinimas (Refleksiniai pokalbiai); 

- Mokinių refleksiniai pokalbiai su auklėtojais (5-8 kl.); 

- Dalijimasis gerąja patirtimi su rajono ir respublikos pedagogais; 

1.2.2. tema – Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

- Mokinių motyvacijos ir atsakomybės stoka mokymesi; 

- individualizuotų ir pritaikytų bendrųjų ugdymo programų 

rengimas. 

4.1.2. tema – Lyderystė 

- trūksta aktyvumo daliai mokytojų, kitų darbuotojų; 

- kartais lyderių veikla lieka neįvertinta; 

- trūksta mokinių aktyvumo; 

- nesukurta lyderių skatinimo sistema; 

- neišnaudojama mokinių tarybos veikla; 

- pasigendama iniciatyvų bendruomenės telkimui prisitaikant prie 

kintančios ugdymo situacijos (nuotolinis mokymas). 
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- dalyvavimas besimokančiųjų mokyklų tinklo mokymuose (BPMT). 

2.2.2. tema – Mokymosi organizavimas 

- Mokytojai pripažįsta mokinių skirtybes; 

- Taikomi įvairūs nuotoliniai mokinių pergrupavimo pagal jų mokymosi 

poreikius ir gebėjimus būdai; 

- Suteikiama galimybė individualiai siekti aukštesnių rezultatų 

mokiniams, kurie rodo didesnį norą išmokti daugiau. 

2.3.2. tema –  Ugdymas mokyklos gyvenimu 

- Mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, 

geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalinantis; 

- Dauguma mokinių suvokia tvarkos paskirtį, laikosi sutartų mokymosi 

organizavimo taisyklių. 

3.2. tema – Pastatas ir jo aplinka 

- Atnaujinta dalis bendrųjų erdvių; 

- Atnaujinta dalis kabinetų naujais baldais, įranga; 

- Nuosekliai atnaujinami stendai, mokyklos erdvės puošiamos švenčių 

tematika. 

3.1.1. tema – Įranga ir priemonės 

- Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais, daugumoje jų – įrengtos 

multimedijos; 

- Mokytojai aktyviai naudoja turimas priemones ir įrangą; 

- Atnaujintas technologijų kabinetas.  

4.1.1. tema –  Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

- Pedagogų nuolatinis tobulėjimas (Kvalifikacijos kėlimas); 

- Atnaujinama mokyklos aplinka; 

- Diegiama nauja įranga; 

- Yra mokinių, aktyviai dalyvaujančių įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose, projektuose ir pasiekiančių gerų rezultatų; 

- Suteikiamos galimybės ugdyti įvairius mokinių gebėjimus; 

- Sudarytos galimybės mokytis hibridiniu, nuotoliniu būdu. 

 

2.2.2. tema – Mokymosi organizavimas 

- Spec. pagalbos specialistai ne visada laiku ateina į pagalbą; 

- Sunku diferencijuoti ugdomąją veiklą kai klasėse daug mokinių; 

- Klasės nepritaikytos hibridiniam mokymui. 

2.3.2. tema –  Ugdymas mokyklos gyvenimu 

- Mokinių , mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai ne visada 

grindžiami pagarba; 

- Pasitaiko patyčių, netinkamo elgesio atvejų. 

3.2. tema – Pastatas ir jo aplinka 

- Mokyklos skambutis; 

- Poilsio zonų stoka ir pritaikymas; 

- Susidėvėję baldai kabinetuose, pasenęs apšvietimas. 

3.1.1. tema – Įranga ir priemonės 

- Daliai kompiuterių ir projektorių reikalingas atnaujinimas; 

- Lėtas interneto ryšys; 

- Trūksta priemonių hibridiniam ugdymui; 

- Trūksta išmaniųjų lentų. 

4.1.1. tema –  Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

- Didelė seminarų pasiūla, bet ne kokybė, (pervargę mokytojai po 

pamokų nepajėgūs veiksmingai dalyvauti seminaruose); 

- Ne visų poreikiai patenkinti atnaujinant įrangą; 

- Yra mokinių su prasta mokymosi motyvacija; 

- Nuotolinio ir hibridinio mokymo sunkumai; 

- Trūksta patalpų, pritaikytų aplinkų. 

 

 

8.3.Galimybės 8.4.Grėsmės 

1.2.2. tema – Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

- ŠPT teikiamos paslaugos; 

- ieškoti rėmėjų puikiai besimokančių mokinių skatinimui. 

1.2.2. tema – Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

- IKT priemonių trūkumas; 

- dalies mokinių tėvų nenoras bendradarbiauti ir dalintis atsakomybe; 
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4.1.2. tema – Lyderystė 

- aktyvesnis bendravimas su partneriais (verslo, kitomis ugdymo įstaigomis)  

2.2.2. tema – Mokymosi organizavimas 

- ŠPT pagalba ir patarimai; 

- Didaktinės medžiagos diferencijuoto darbo organizavimui yra daug, tereikia 

susisteminti; 

- Veiksmingiau išnaudoti galimybes aukštesniųjų gebėjimų mokiniams dalyvauti 

įvairiuose konkursuose, olimpiadose turimų žinių pasitikrinimui. 

2.3.2. tema –  Ugdymas mokyklos gyvenimu 

- Bendri visos bendruomenės narių renginiai; 

- Aktyvesnis įsitraukimas ir dalyvavimas prevencinėse programose; 

- Įvairių lektorių teminės paskaitos. 

3.2. tema – Pastatas ir jo aplinka 

- Į mokyklos erdvių atnaujinimo darbų sąrašą įtraukti mokinių tarybos 

pasiūlymus; 

- Rengti projektus mokyklos interjero ir išorinių erdvių atnaujinimui. 

3.1.1. tema – Įranga ir priemonės 

- Rengti projektus; 

- Skatinti paramos pritraukimą, ieškoti rėmėjų; 

- Didesnis steigėjo finansinis indėlis įsigyjant šiuolaikiškas ugdymo 

priemones; 

- Dalijimasis gerąja patirtimi priemonių ir įrangos įsigijimo tema. 

4.1.1. tema –  Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

- Pedagogų bendradarbiavimas ir pasidalijimas gerąja patirtimi; 

- Didesnio finansavimo pritraukimas aplinkų kūrimui. 

 

 

-  kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybė; 

- patalpų trūkumas. 

4.1.2. tema – Lyderystė 

- Lyderių „perdegimas“; 

- Pandemija, karantinas. 

2.2.2. tema – Mokymosi organizavimas 

- Klasėse didelis mokinių skaičius; 

- Nepakankamas pagalbos mokiniui specialistų finansavimas; 

- Trūksta nemokamos mokomosios medžiagos spec. poreikių mokiniams; 

- Siūlomi seminarai turėtų būti tikslingi praktinei veiklai; 

- Nėra vieningų vadovėlių, sunku suderinti pasiekimus keičiant mokyklą. 

2.3.2. tema –  Ugdymas mokyklos gyvenimu 

- Ekstremali situacija apsunkina kontaktinių susitikimų ir diskusijų 

organizavimą. 

3.2. tema – Pastatas ir jo aplinka 

- Finansavimas priklauso nuo savivaldos institucijų ir valstybės 

skiriamo biudžeto. 

3.1.1. tema – Įranga ir priemonės 

- ekstremali situacija apsunkina turimos įrangos naudojimą ir 

prieinamumą. 

4.1.1. tema –  Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

- Ekstremali situacija apsunkina kokybišką ugdymą(si); 

- Mokytojų pervargimas, perdegimas. 

 

 

 

9. 2019–2021 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė 

Strateginio plano įgyvendinimo sėkmingumo vertinimas vykdytas 2019–2020 m. m. atliekant vidaus įsivertinimą. Tam tikslui buvo stebėtos 69 

pamokos, analizuotos užpildytos stebėjimo formos. Įsivertinimo darbo grupė analizavo metinį veiklos planą, ugdymo planus, vaiko gerovės komisijos, 

metodinės tarybos, metodinių grupių darbo planus. Analizuoti ir antriniai šaltiniai:  

- Mokyklos pažangos anketos duomenys; 

- vykdytų tyrimų, apklausų duomenys; 

- užpildytos atliktų refleksinių pokalbių formos;  

- specialistų, komisijų darbo ataskaitos.  
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Analizės duomenis susisteminus buvo: 

- nustatytos pamokos organizavimo stipriosios ir tobulintinos sritys; 

- palyginti strateginiame plane numatytų prioritetinių sričių rodiklių ir stebėtų pamokų analizės duomenys; 

- įvertintas kitų, nepamokinių veiklos sričių, suplanuotų strateginiame plane, įgyvendinimo rezultatas. 

 

Pateikiame strateginio plano planuotų prioritetinių sričių įvykdymo vertinimo išvadų santrauką. 

2019–2021 m. strateginio plano 

prioritetai 

Išvada apie planuotų pažangos rodiklių įvykdymą 

A. Mokinio pasiekimai ir pažanga (1.2.1.) 

Visybiškumas 
Įvykdyta. 

Progimnazijos mokytojai pamokos organizavimo kompetencijas tobulino dalyvaudami Erasmus+ projektų 

stažuotėse: anglų k. mokytojai - projekte „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių 

mokymosi pasiekimus“, matematikos mokytojai - projekte „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – 

kelias į asmeninę pažangą“.  

Mokinių vertinimo sistema tobulinta organizuojant atviras ir integruotas pamokas ir vykdant jų stebėseną bei 

vertinimą. 

Progimnazijoje veikia asmeninės mokinio pažangos matavimo sistema: kiekvienais metais pradinėse klasėse du 

kartus per metus  vykdomi refleksiniai pokalbiai tarp mokytojo, mokinio ir tėvų atstovo. 5-8 klasių koncentre 

mokiniai pasibaigus trimestrui pildo asmeninės pažangos stebėjimo  lapus bei asmeninės pažangos dalyko 

fiksavimo ir analizavimo  formas, piešia grafinius vaizdus, lygina su praeitų metų mokymosi rezultatais, ieško 

būdų, kaip pagerinti  ne tik savo, bet ir klasės rezultatus. Nuosekliai įgyvendinama asmeninės pažangos 

įsivertinimo sistema padeda mokiniams stebėti savo daromą  pažangą, numatyti tikslus, lūkesčius. 
Gerąja šio darbo patirtimi mokytojai dalijasi LL3 stažuočių metu. Dalintasi temomis: „Mokinių asmeninė 

pažanga ir refleksiniai pokalbiai visais lygmenimis mokinių asmeninei pažangai“ (2019-04-29 Šiaulių ir Šilutės 

sav. komandoms, 2019-05-17 Akmenės sav. komandai), „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir 

vertinimas“ (2020-10-15 Širvintų sav. komandai). 

Remiantis metodinių grupių protokolais ir ataskaitomis, stebėtų pamokų analize  2018-2019 m. m.  bei 2020 m. 

m. I pusmečiu akivaizdu, kad 65 % stebėtų pamokų  mokytojai pasirinkdami ugdymo turinį atsižvelgė į 

mokinių poreikius, interesus, pritaikė turimą medžiagą esamai situacijai, siejo su turimomis mokinių 

žiniomis. Skirtas dėmesys  pamokos uždavinio formulavimui, siektinam rezultatui ir  pamatavimų 

kriterijams. 

A. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas (2.2.1.) 

Mokymosi įprasminimas 

Įvykdyta iš dalies. 

60  proc. pamokų mokymasis yra grindžiamas aktyviaisiais metodais,  kaip bendradarbiavimu  grupėje, 

stebėjimu ir kt.,  tačiau trūksta praktinio tyrinėjimo, eksperimentavimo, nes tam ne visada yra galimybes  

bei  priklauso  nuo  mokomojo dalyko. 

5-8  kl. įvairesnis gamtos mokslų ugdymo procesas tapo naudojant gautas gamtos mokslų tyrimo priemones. 
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Mokytojai ugdymo turinį pateikia siedami jį su gyvenimiška aplinka, o mokiniai teorines  žinias pritaiko 

praktiškai.  Organizuota ir pravesta 50-70 % praktinių darbų.  

Vykdant Erasmus+KA1 projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokymosi pasiekimus“, 

mokytojai  naudodami pamokos studijos metodą, analizavo keturių pradinių klasių ir šešių pagrindinio ugdymo  

klasių pasiekimus, taikomų metodų veiksmingumą ir tikslingumą. Stebėta ir darbo grupėje aptarta 12 pamokų. Iš 

jų devyniose pamokose (t. y. 75 %) mokymas buvo grindžiamas veiksmingais, motyvuojančiais ugdymo(si) ir 

(į)įsivertinimo metodais, atitinkančiais skirtingas mokinių mokymosi patirtis ir gebėjimus.  

Išanalizuoti mokinių apklausos rezultatai atskleidžia,  kad per projekto vykdymo metus, patobulėjo mokinių 

kompiuterinis raštingumas, dažniau mokiniai pamokose dirbo porose, grupėse, drąsiau galėjo konsultuotis su  

mokytojais ir draugais, pasirinkti  užduotis pagal savo gebėjimus.  

Įgyvendinant  Erasmus +KA2 projektą „Šiuolaikiški mokymo(si)  ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę 

pažangą“, buvo taikomi nauji šiuolaikiški matematikos mokymo(si)  ir individualios mokinių mokymosi 

pažangos vertinimo metodai.   

Bendradarbiaudami tarpusavyje  mokytojai kasmet planavo ir pravedė integruotas pamokas, pradiniame ugdyme 

organizuotos integruotų veiklų dienos. Šiose veiklose mokiniai mokėsi bendradarbiauti grupėse, išklausyti vienas 

kitą, pasidalinti lyderyste grupėse. Mokymasis tokiose veiklose buvo motyvuojantis ir įtraukiantis, siejamas su 

mokinių gyvenimo patirtimi. 

B. Vertinimas ugdant (2.4.) 

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys 
Įvykdyta. 

Siekiant prioriteto įgyvendinimo 2019-2020 m.m. veiklos plane buvo suplanuotas uždavinys - Mokinių 

vertinimo/įsivertinimo duomenų naudojimo tobulinimas. Uždavinys spręstas per dvi suplanuotas priemones.   1-

oji priemonė – atvirų, integruotų pamokų vedimas, jų stebėsenos organizavimas. 2-oji priemonė – dalyvavimo 

Erasmus+ projektuose galimybių panaudojimas pamokos kokybės gerinimui. Abi priemonės taikytos sėkmingai. 

Pradinėse klasėse pravesta 51 integruota pamoka, 5-8 klasėse – 45 pamokos (iš jų 10 pamokų integruota lietuvių 

k. su IT). 

2019 m. spalio ir 2020 m. kovo mėnesiai buvo paskelbti atvirų pamokų vedimo mėnesiais. Stebėtos 13 vestų 

atvirų pamokų. Vykdyti ilgalaikiai projektai. 

2018-2019 m. m. pradinėse  klasėse  pravesta 16 integruotų, netradicinio ugdymo aplinkose 135 pamokos,7 

integruoti ilgalaikiai projektai; 5-8 klasėse 29 tarpdalykinės integruotos pamokos, 3 integruoti projektai, 14 

netradicinių pamokų netradicinėse erdvėse (bibliotekose, muziejuose ir kt. edukacinėse vietose). 

1 – 4 klasėse stebėta 14 pamokų. Šiose pamokose iškelti mokymos(si) uždaviniai buvo pamatuoti, tikslingai 

parinkti būdai bei užduotys jiems pasiekti, mokiniams suprantami vertinimo ir įsivertinimo kriterijai (tai sudaro 

78,6% ).(Remtasi stebėtų pamokų protokolais). 

Įtrauktų į Erasmus + projektą „Šiuolaikiški mokymo(si)  ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ 

klasių pamokose taikyti naujoviški matematikos mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos 

vertinimo metodai. Išbandytos naujos strategijos, veiklos ir priemonės, kurios daugiau motyvuoja mokinius 
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aktyvumui ir įsitraukimui. 

B. Lyderystė (4.1.2.) 

Lyderystė mokymuisi 
Įvykdyta.  Šis strateginis prioritetas įvardijamas išliekančiuoju ir toliau bus tobulinamas. 

Mokytojų įsitraukimas ir dalyvavimas gerėja, suprantama svarba ir aktualumas nuolatinio mokymosi, 

dalijimosi gerosiomis darbo patirtimis. Administracijos skatinami iniciatyvoms ir įsitraukimui mokytojai 

individualiai ar kolektyviai daro įtaką savo kolegoms, kitiems bendruomenės nariams siekdami, kad tobulėtų 

mokymo ir mokymosi praktikos, dalijasi gerosiomis darbo patirtimis. Į šiuos procesus noriai įsitraukiama, 

geranoriškai dalijamasi ir bendradarbiaujama. Juntama iniciatyvas rodančių ir aktyvių mokytojų teigiama 

įtaka kolegoms, ypač naujai įsiliejusiems į kolektyvą. 

2018-2019 m. m. 3 mokytojos parengė priemones Prienų rajono pedagogų metodinių darbų parodai „Mokausi  

mokytis. Mano sėkmės istorija“.  

2019-04-24  1 mokytoja skaitė pranešimą konferencijoje „Gera mokykla kiekvienam. Susitelkime!“ Prienų 

rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams.  

2020-01-15 sudaryta darbo grupė organizavo respublikiniame projekte „Visa mokykla šoka“ dalyvavusių rajono 

švietimo įstaigų šokių kolektyvų baigiamąją šventę. 

 2020 -10-07  3 mokytojos skaitė pranešimus LL3 stažuočių metu Jonavos sav. atstovams tema: 

„Bendradarbiavimo kultūros formavimas – sėkmingas kaitos veiksnys“. 

2020-02-17 rajono pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje „Kolega – kolegai“ 8 mokytojos skaitė 

pranešimus, pasidalino savo gerąja patirtimi. Dvi pradinių klasių mokytojos parengė pratybas „Lietuvių kalbos ir 

literatūros užduotys“ 1, 3 ir 4 klasei.  Pratybos išleistos respublikos mastu. 

Sutelktos mokytojų darbo grupės parengė rajono pradinių kl. mokinių konkurso „Gražios raidės – dailus raštas“, 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių raiškaus skaitymo konkurso „Skambėk lietuviškas žodi“ 

nuostatus, organizavo šiuos konkursus nuotoliniu būdu; 

2021-04-21 11 mokytojų skaitė pranešimus  LL3 stažuočių metu tema ,,Socialinio ir emocinio ugdymo 

stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“ . 

Dailės ir technologijų mokytoja kasmet organizuoja rajoninį konkursą „Mano mokyklos kalendorius“. 

Progimnazijos projektų koordinatorė telkė darbo komandas ir įtraukė mokytojus ir mokinius į dalyvavimą 

tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, inicijavo aktyvų dalyvavimą eTwinning projektuose; 

Aktyviųjų mokymo strategijų taikymą savo pamokose dvi mokytojos aprašė parengtuose darbuose, skirtuose 

metodinių darbų parodai ,,Aš ir pokytis“, pristatė mokyklos bei rajono mokytojams. 

Geografijos mokytoja pilotavo, t.y. su vaikais išbandė pagal naujas bendrąsias programas išleistą geografijos 

vadovėlį 6 klasei, teikė pasiūlymus jo tobulinimui. 

Vienas iš ryškiausių mokytojų lyderystės pavyzdžių – jaunųjų maltiečių organizacijos įkūrimas ir veiklos 

vystymas Prienų rajone. Šia veikla užsiima 3 progimnazijos mokytojos. 2021 m. vasarą jaunųjų maltiečių 

organizacijos aktyvistės progimnazijoje organizavo respublikinę Jaunųjų maltiečių konferenciją. 

B.Mokymosi organizavimas (2.2.2.) Įvykdyta iš dalies.  Kaip labai svarbi ir aktuali  naujam laikotarpiui įvardijama išliekančiąja prioritetine 
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Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas 

Integralumas 

 

sritimi. 

Remiantis tuo, kad ugdymo plane 2019-2020 m. m. mokinio poreikiams tenkinti  buvo skirtos papildomos 

valandos įvairių dalykų konsultacijoms, galima teigti, jog 60 proc. pamokų ugdymas yra diferencijuojamas. 

Diferenciacija  akivaizdi yra 5-8 kl. lietuvių, matematikos pamokose, kada mokiniai skirstomi pagal gebėjimus, 

žinias į lygmenis. Progimnazijos specialieji pedagogai  teikia  metodinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams,  

naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdami  į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius 

ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. Mokytojai sudaro sąlygas mokiniams atlikti jų 

mokymosi pasiekimų lygį atitinkančias užduotis. Vykstant nuotoliniam mokymui taip pat skiriamas didelis 

dėmesys mokiniams, turintiems skirtingų ugdymosi poreikių ir gebėjimų. 

2020-2021 m. m. vykdyto giluminio veiklos įsivertinimo metu nustatyti trūkumai individualizuotų ir pritaikytų 

programų parengime ir įgyvendinime. Metodinėse grupėse aptarti atskirų mokomųjų dalykų parengtų programų 

privalumai ir trūkumai.  Rengiantys spec. programas mokytojai savo metiniuose uždaviniuose numatė 

išgyvendinti nustatytus trūkumus ir vadovaujantis parengtomis rekomendacijomis pagerinti programų parengimo 

kokybę ir jų įgyvendinimo efektyvumą. 

Aktyviai plėtojama tarpdalykinė integracija ir įgyvendinant projektines veiklas. Organizuojamos įvairių dalykų  

integruotos pamokos.  

2019-02-07 Metodinės tarybos inicijuotas  pasitarimas „Integracija pamokoje. Integruotos ir netradicinės 

veiklos“. Metodinės grupės pasidalino sukaupta patirtimi, integruotų pamokų privalumais, trūkumais. 

Pasidžiaugta, kad integruotos pamokos mokiniams yra įdomesnės, patrauklesnės,  ypač kai integruojamos kalbos 

su tiksliaisiais  mokslais. 

2018-2019 m. m. pradinėse  klasėse  pravesta 16 integruotų, netradicinio ugdymo aplinkose 135 pamokos, 5-8 

klasėse 29 tarpdalykinės integruotos pamokos, 3 integruoti projektai, 14 netradicinių pamokų netradicinėse 

erdvėse (bibliotekose, muziejuose ir kt. edukacinėse vietose). 

2020-2021 m. m. pravesti 62 užsiėmimai netradicinėse erdvėse pradinio  ugdymo klasėse, 6 pamokos už 

mokyklos ribų dalykinėje sistemoje. Šiais mokslo metais (2021-2022 m. m.) pravestos 23 integruotos pamokos 

kooperuojantis 2-3 mokytojams pradinio ugdymo klasėse, 14 pamokų –  5-8 klasėse. 

B. Orientavimasis į mokinių poreikius 

(2.1.3.) 

Pagalba mokiniui 

Įvykdyta. 

Atnaujinta pagalbos mokiniui teikimo tvarka parengiant Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos švietimo pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas 2019-09-29 dir. įsakymu Nr. V-109. 

Kiekvieno trimestro/ pusmečio pabaigoje individualiai su dalykų mokytojais bei klasių auklėtojais aptariama 

kiekvieno  mokinio, turinčio specialiųjų poreikių, pasiekimai ir daroma pažanga, numatomos pagalbos teikimo 

galimybės pasiekimams gerinti. Pastoviai bendraujama ir bendradarbiaujama su Prienų ŠPT specialistais, aptarti 

mokymosi lūkesčiai ir specialistų rekomendacijos po kiekvieno mokinio tyrimo. 

Sprendžiant mokinių socialinius, ugdymo ir lankomumo klausimus nuolat bendradarbiaujama su vaiko teisų 

apsaugos, socialinės paramos skyriumi, socialinių paslaugų centru, atvejo vadybos specialistėms, Prienų švietimo 
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pagalbos tarnyba, Prienų policijos komisariatu. Šeimų socialiniai darbuotojai kviečiami į VGK posėdžius, 

pasitarimus ieškant bendrų susitarimų vaiko gerovei užtikrinti. 

Sudaromi ir suderinami mokinių sąrašai, kuriems reikalinga logopedo pagalba, parengiami individualūs ugdymo 

planai, individualizuotos programos ir pamokų tvarkaraščiai. 

Nuo 2020 -2021 m. m. pagalba mokiniui teikiama stiprinant prevencinių programų vykdymą. Suburta darbo 

komanda parengė  Socialinio emocinio ugdymo (SEU) programą, kuri įgyvendinama kiekvienoje 5-8 klasėje. 

Programos įgyvendinimui paskirta 1 kontaktinė savaitinė valanda kiekvienos klasės auklėtojui; 

Įgyvendinant SEU programą išbandytas visuminis mokinio pažangos stebėjimo įrankis - aplankas, kurio viena iš 

dalių yra SEU ir bendrųjų kompetencijų pažanga, karjeros planas. Analizuojamas SEU programos priemonių 

poveikis, dalijamasi patirtimi. SEU programos įgyvendinimo veikla pristatyta Kupiškio savivaldybės atstovams 

stažuotės ,,Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“ pagal LL3 programą 

2021-04-16 metu.   

 

Progimnazijos ugdymo plane 2020 – 2021 m. m.                          2021-2022 m. m. dalykų konsultacijoms skirta: 

 1-4 klasių mokiniams 8 val.,                                                              1-4 klasių mokiniams 17 val.;  

 5-8 klasių mokiniams  12 val. moduliams ir 8 val. konsultacijoms    5-8 klasių mokiniams 28 val.  

Ugdymo praradimams kompensuoti dėl nuotolinio ugdymo ŠMSM lėšomis dar papildomai skirta 336 val. 

pradiniam ugdymui ir 322 val. 5-8 klasių mokiniams. 

Lankomumo situacija progimnazijoje pagerėjusi. Problemų dėl mokinių sistemingo mokyklos nelankymo 

nekyla. 

C. Pastatas ir jo aplinka (3.1.2.) 

Estetiškumas 
Įvykdyta. Šis strateginis prioritetas įvardijamas išliekančiuoju ir toliau bus tobulinamas. 

Kasmet planuojamos ir pritraukiamos lėšos fizinių aplinkų gerinimui: 

- aplinkų gerinimui panaudotos paramos lėšos (1046 Eur – 2019 m., 2200 Eur – 2020 m.); 

- 2019 m. progimnazija sukaupė 5636 Eur pajamų, kurias suplanavo ir panaudojo materialiojo turto paprastajam 

remontui 1418 Eur.; 

- sėkmingai įsisavinamos tikslinės lėšos, papildomai iš savivaldybės pagal prašymą gaunamos lėšos – 2019 m. 

pavasarį užbaigti žaidimų aikštelės įrengimo darbai, aikštelė sėkmingai eksploatuojama; pertvarkius informacinį 

centrą įrengta kompiuterių klasė-laboratorija pradinių klasių mokiniams;  

Kasmet organizuoti einamojo remonto darbai: per praėjusius dvejus metus atnaujintos antrojo ir pirmojo 

mokyklos aukštų koridoriaus erdvės, pakeista nusidėvėjusi grindų danga. Perdažyta dalis aktų salės sienų ir 

scenos grindys, atnaujintos scenos ir langų užuolaidos. 

Mokytojai rodo iniciatyvas gerinant ugdymosi aplinkas, skatina įsitraukti tėvus. Tėvai vasaros atostogų metu 

perdažė gamtos mokslų kabinetą. 

2018 – 2020 m. m. pradinių klasių mokinių tėvai prisidėjo gerinant jaukesnes ugdymosi aplinkas (nupirko baldų, 

priemonėms susidėti dėžutes ir lentynas, stalo žaidimų, knygų, spausdintuvą (apie 1000Eur)). Visų pradinių 
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klasių mokinių tėvai papildomai nuperka higienos priemonių (rankšluostinio ir tualetinio popieriaus, muilo ir 

kt.). 

 2021 m. renovuota progimnazijos technologijų kabineto virtuvės patalpa, atnaujinti baldai ir įranga. Šiais metais 

atnaujinta mažoji sporto salė, esanti progimnazijos rūsyje. Prienų savivaldybės ir seniūnijos pastangomis 

atnaujinta dviejų pagrindinių takų į mokyklą trinkelių danga. Pertvarkytos patalpos Naujosios Ūtos 

daugiafunkciame centre. 

C. Aplinkų bendrakūra (3.1.3.) 

Mokinių įtraukimas. Mokinių darbų 

demonstravimas 

Įvykdyta.  

Mokiniai įtraukiami į aplinkų dekoravimą. Mokinių tarybos iniciatyva kasmet papuošiamos mokyklos erdvės 

kalėdiniam laikotarpiui, tautinių švenčių progomis.  

2019-08 pradinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės posėdyje buvo sudarytos mokytojų grupės, 

atsakingos už mokyklos erdvių dekoravimą, pasitelkiant mokinius. Mokinių darbai eksponuojami bendrose 

mokyklos erdvėse, tam tikslui atnaujinus sieninius stendus, o taip pat klasėse. Eksponuojami darbai keičiami 1-3 

kartus per mėnesį.  

D. Nuolatinis profesinis tobulėjimas  

( 4.3.2.) 

Atkaklumas ir nuoseklumas 

Įvykdyta. 

Progimnazijoje vykdomas savo darbo vertinimas(is) organizuojant metinio refleksinio (veiklos įsivertinimo) 

pokalbio formų pildymą ir aptarimą. Kasmet mokytojai ir kiti darbuotojai užpildydami refleksinio įsivertinimo 

formas aprašo, kaip kėlė kvalifikaciją, kokias kompetencijas įgijo ir kaip jas panaudojo darbe, numato 

asmeninius tobulinimosi tikslus ateinantiems metams. 

Atsižvelgiant į keliamus tobulinimosi tikslus planuojamos kvalifikacijos kėlimo lėšos, sudaromos galimybės 

darbuotojams tobulinti kvalifikaciją savo pasirinktomis formomis ir būdais. Organizuojami labiausiai pasiteisinę 

kursai/mokymai pačioje progimnazijoje, skatinamas mokymasis vieniems iš kitų, palaikoma ir kryptingai  

metodinėse grupėse vykdoma gerosios patirties sklaida. Siekiama gerinti  asmeninio tobulėjimo žinių pritaikymo 

kasdieniniame darbe veiksmingumą tobulinant grįžtamąjį ryšį ir atsiskaitymą už įgytų žinių ir kompetencijų 

panaudojimą. 

 Gerinant pamokos kokybę 2020-2021 m.m. mokytojai buvo skatinami dalyvauti bent vienuose 

mokymuose kursuose, seminare apie aktyviųjų, motyvuojančių strategijų, taikymą nuotoliniame ugdyme; 

 61  mokytojas įsitraukė į ilgalaikius (40 val. ir daugiau ) mokymus; 

 Visi mokytojai lankėsi seminaruose, kursuose apie nuotolinio ugdymo pamokų organizavimą, IKT bei 

skaitmeninio turinio taikymą pamokose. 42 mokytojai  dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ II 

modulyje Skaitmeninio turinio kūrimas; 

 4 pradinio ugdymo mokytojos baigė metų trukmės programą „Teachers Lead Tech“; 

 Visos pradinio ugdymo mokytojos, spec. pedagogė ir soc. pedagogė dalyvauja projekte „Besimokančių 

pradinio ugdymo mokyklų tinkas“. Rudens sesijoje žinias gilino informacinių technologijų naudojimo ir 

mokinių finansinio raštingumo ugdymo klausimais; 
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 Progimnazijoje buvo organizuoti mokymai „Interaktyvaus ekrano panaudojimo galimybės pamokose“; 

 Visos priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo 4-6 seminaruose: gilino kompiuterinio raštingumo 

kompetencijas, išklausė seminarą „Elgesio ir emocijų sutrikimai. Pozityvaus elgesio pritaikymo 

galimybės“; 

 4 mokytojos ir dir. pavaduotoja ugdymui dalyvavo Erasmus+ KA1 projekto stažuotėse Ispanijoje, 

Olandijoje ir Maltoje; 

 Po 4 mokytojus dalyvavo Erasmus + KA2 projekto  mokymuose Ispanijoje ir Portugalijoje.  

Stažuotės ir projekto mokymai turėjo didelę naudą mokytojų dalykinių kompetencijų gilinimui,  

asmeniniam tobulėjimui, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros įvairiais lygmenimis plėtojimui. 

D. Veikimas kartu (4.2.1.) 

Kolegialus mokymasis 
Įvykdyta. 

Dalintasi patirtimi ir veiklos formomis iš lankytų seminarų, mokymų, stažuočių (metodinių grupių protokolai).  

Nuosekliai plėtojamas metodinis darbas. Mokytojai aktyviai bendradarbiavo organizuodami progimnazijoje 

tradicines šventes ir renginius,  netradicinio ugdymo dienas, projektus, rajoninius renginius ir olimpiadas. Pagal 

individualius poreikius ir išsikeltus asmeninio tobulėjimo tikslus lankė seminarus, dalyvavo metodinėse dienose, 

analizavo literatūrą, įgytomis žiniomis dalijosi metodinių grupių pasitarimuose. Bendradarbiaujant parengta 

integruotos pamokos/ projekto forma; parengtas 5-6 ir 7-8 klasių  mokinių projektinės  veiklos organizavimo, 

vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas (dalyvavo visos 10 metod. grupių ).  

Metodinės tarybos iniciatyva kasmet organizuojama metodinė diena „Kolega kolegai“. Vienos iš jų metu 

pravesti praktiniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 42 progimnazijos mokytojai.  

2019-10-30 suorganizuota išvyka į Veiverių Tomo Žilinsko gimnaziją, kurioje dalyvavo Metodinės tarybos 

nariai. Pasinaudota kitos mokyklos patirtimi, pavyzdžiais, naujomis idėjomis.  

Erasmus+KA1 projektas „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokymosi pasiekimus“ daug 

teigiamų pokyčių įnešė į mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, pagerėjo pamokos kokybė, 

patobulėjo mokytojų ir mokinių informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai. 

Metodinėse grupėse išsamiai išanalizuota NMPP  ir mokyklinių testų rezultatai, mokinių akademiniai 

pasiekimai, jų kaita ir parengtos konkrečios priemonės mokinių pasiekimams gerinti. Naudojantis surinkta 

medžiaga parengtas ir aprobuotas Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo priemonių 

planas, atnaujintas Pagalbos mokiniui tvarkos aprašas. 

Pagerėjęs mokytojų iniciatyvumas, priimami konkretūs susitarimai metodinėse grupėse padeda siekti 

užsibrėžtų tikslų ir juos veiksmingai įgyvendinti. 
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Planuojant strateginius prioritetus naujam strateginiam laikotarpiui atsižvelgta ir į praėjusio strateginio laikotarpio numatytų strateginių sričių 

vertinimo išvadas. Nepilnai įgyvendinti ir progimnazijos ateities perspektyvai aktualūs prioritetai atnaujinus jų pažangos rodiklius palikti išliekančiais  2022 – 

2024 m. laikotarpio strateginiame plane.  

Progimnazijos strateginio plano 2022 – 2024 m. įgyvendinimas padės siekti Prienų rajono savivaldybės strategijos prioriteto „Išsilavinusios, sveikos 

ir pažangios bendruomenės plėtra“, kuriam įgyvendinti numatytas 2.2. tikslas „Kurti efektyvią švietimo sistemą,  bei sudaryti sąlygas vertingam jauno 

žmogaus gyvenimui ir saviraiškai Prienų rajone.“ ir 2.2.1. uždavinys „Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą“. 

 

II SKYRIUS 

 STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA B. ORGANIZACINĖ 

Išliekantys prioritetai Mokinio pasiekimai ir 

pažanga (1.2.1.)  

Optimalumas 

Įvedimo ir numatomos 

pabaigos metai  

2019–2024 m. 

Išliekantys prioritetai Lyderystė (4.1.2.) 

Lyderystė mokymuisi 

Mokymosi 

organizavimas (2.2.2.) 
Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas. 

Integralumas 

Įvedimo ir numatomos 

pabaigos metai  

2019–2024 m. 

Nauji prioritetai   Nauji prioritetai Ugdymas mokyklos 

gyvenimu (2.3.2.) 

Santykiai ir mokinių 

savijauta. Darbinga 

tvarka. 

Įvedimo ir numatomos 

pabaigos metai  

2022–2024 m. 

Atkrintantys prioritetai Mokymosi lūkesčiai ir 

mokinių skatinimas 

(2.2.1.)  

Mokymosi įprasminimas 

Įvedimo ir numatomos 

pabaigos metai 

2019–2021 m. 

Atkrintantys prioritetai Vertinimas ugdant 

(2.4.) 

Pažangą skatinantis 

grįžtamasis ryšys 

Orientavimasis į 

mokinių poreikius 

(2.1.3.) 

Pagalba mokiniui 

Įvedimo ir numatomos 

pabaigos metai  

2019–2024 m. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

Išliekantys prioritetai Pastatas ir jo aplinka Įvedimo ir numatomos Išliekantys prioritetai   
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(3.1.2.) 

Estetiškumas 

pabaigos metai 

2019–2024 m. 

Nauji prioritetai Įranga ir priemonės 

(3.1.1.) 

Šiuolaikiškumas 

Įvedimo ir numatomos 

pabaigos metai  

2022–2024 m. 

Nauji prioritetai Perspektyva ir 

bendruomenės 

susitarimai (4.1.1.) 

Tobulinimo kultūra 

Įvedimo ir numatomos 

pabaigos metai 

2022–2024 m. 

Atkrintantys prioritetai Patalpų naudojimas 

(5.5.3.) 

Aplinkų bendrakūra 

(3.1.3.)  

Mokinių įtraukimas. 

Mokinių darbų 

eksponavimas 

 Atkrintantys prioritetai Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas (4.3.2.)  

Atkaklumas ir 

nuoseklumas 

Veikimas kartu (4.2.1.)  

Kolegialus mokymasis 

 

 

 

III SKYRIUS 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

PRIORITETAI (iš 

antros dalies) 

PAŽANGOS 

RODIKLIAI 

PASIEKIMŲ LYGIS 

Pradinis 2022 m. Planuojamas 2024 m. 

Pasiektas per paskutinį 

matavimą 

Per tarpinį 

matavimą 

2023 m. 

Per galutinį 

matavimą 

2024 m. 

A. Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga (1.2.1.)  

Optimalumas 

Kiekvieno mokinio įgytų 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų lygis 

optimalus, t.y. atitinkantis 

jo amžiaus grupei 

keliamus tikslus ir 

individualias galias, 

siekius bei ugdymosi 

patirtį. Tolesnio 

ugdymosi uždaviniai, 

pasiekimų ir pažangos 

SSGG analizė  

- Įvairios vertinimo strategijos ir būdai; 

- veikia individualios mokinio pažangos 

stebėjimo sistema; 

- sistemingai organizuojami mokinio 

mokymosi sunkumų diagnozavimas ir 

aptarimai; 

- vykdomas mokytojų metodinis 

bendradarbiavimas; 

- Mokinių motyvacijos ir atsakomybės 

stoka mokymesi; 

Pagerėjęs grįžtamasis ryšys 

mokytojų organizuojamose 

pamokose bent 10 proc. (Nuo 65 

proc. padidės iki 75 proc.). 

Mokytojų kasmet vedamos atviros 

integruotos pamokos (ne mažiau 

kaip 1 atvira pamoka per m. m.) 
ir organizuojama kasmetinė 

metodinė diena užtikrins galimybę 

gerųjų patirčių sklaidai. 

Patobulinta mokinių skatinimo 

  



14 

 

planavimas grindžiami 

informacija apie mokinio 

žinių ir gebėjimų lygį, jo 

pasiekimų įrodymais ir 

dialogu su mokiniu. 

Mokiniui keliami tikslai 

kuria jam nuolatinius 

iššūkius, reikalauja 

pastangų ir atkaklumo, 

tačiau negąsdina ir 

negniuždo. 

-Su trūkumais individualizuotų ir 

pritaikytų bendrųjų ugdymo programų 

rengimas. 

2019-2020 M. M. Į. Pažangos anketa   

Mokytojai padeda pažinti mano gabumus 

– 3.2; 

Man svarbu mokytis – 3.7; 

Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti) – 2.8; 

Mokytojai padeda mano vaikui pažinti 

gabumus – 3,5; 

Su mano vaiku aptariamos jo mokymosi 

sėkmės – 3,5; 

Mokytojų padedamas mano vaikas moksi 

įsivertinti savo pažangą – 3,4. 

sistema įtraukiant ir premijavimo 

galimybę turės įtakos mokinių 

rezultatų ir mokymosi motyvacijos 

gerėjimui. 

B. Lyderystė 

(4.1.2.) 

Lyderystė 

mokymuisi 

Lyderių veikla telkia 

mokyklos bendruomenę 

pokyčiams, inovacijoms 

ugdymo srityje. Lyderiai 

palaiko profesinį 

įsivertinimą, refleksiją ir 

tobulėjimą. Mokytojai ir 

mokyklos vadovai 

periodiškai atvirai ir 

konstruktyviai diskutuoja 

apie mokinių mokymosi 

sėkmes ir problemas, 

padeda vieni kitiems. 

SSGG analizė  

- Mokyklos bendruomenė aktyviai 

dalyvauja tarptautiniuose projektuose;  

- sistemingai organizuojamas 

darbuotojų/mokinių įsivertinimas 

(refleksiniai pokalbiai); 

 - dalijamasi gerąja patirtimi su rajono ir 

respublikos pedagogais (LL3); 

- trūksta aktyvumo daliai mokytojų, kitų 

darbuotojų; 

- kartais lyderių veikla lieka neįvertinta; 

- trūksta mokinių aktyvumo; 

- nesukurta lyderių skatinimo sistema; 

- neišnaudojama mokinių tarybos veikla. 

2019-2020 M. M. Į. Pažangos anketa   

Mokykloje atsižvelgiama į mano 

nuomonę  3,0; 

Aš  noriai dalyvauju mokyklos 

organizuojamoje socialinėje ir 

Pasinaudojant dalyvavimo 

„Tūkstantmečio mokyklų“ I –ojo 

etapo programoje galimybėmis bus 

stiprinamas progimnazijos 

bendruomenės įgalinimas veiklai: 
- plėtojamos į praktiką 

orientuotos profesinio tobulėjimo 

formos, dalijimasis žiniomis ir 

gerosiomis patirtimis; 

- tobulinamos pedagoginių 

darbuotojų ir specialiosios pagalbos 

teikėjų lyderystės kompetencijos, 

reikalingos organizuojant  ugdymo 

procesą; 

- plėtojamas ir tobulinamas 

progimnazijos bendruomenės 

telkimas ir įgalinimas veikti kartu 

dėl kiekvieno mokinio sėkmės. 

Bus sukurta lyderių skatinimo 
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visuomeninėje veikloje – 3,2; mokykloje 

atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę – 

3,4; Mano vaikas noriai dalyvauja 

mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje – 3,4. 

sistema, padėsianti didinti jų 

aktyvumą, drąsinanti 

įsitraukimui ir numatysianti 

priemones iniciatyvų ir atliktų 

prasmingų veiklų sistemingam 

viešinimui. 

B.  Mokymosi 

organizavimas 

(2.2.2.) 

Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas. 

Mokytojai pripažįsta 

mokinių skirtybes, į 

kurias atsižvelgia 

organizuodami 

mokymą(si). Siekiama 

suasmeninti mokymąsi, 

tai yra skatinamas 

aktyvus mokinių 

dalyvavimas keliant 

individualius, su 

kiekvieno mokymosi 

galimybėmis, interesais ir 

siekiais derančius 

ugdymosi tikslus, 

renkantis temas, užduotis, 

mokymosi būdus ir 

tempą. 

VĮ 47 proc. parengtų programų spec. 

poreikių mokiniams per mažai 

atsižvelgiama į mokinio specialiuosius 

poreikius, gebėjimus, rekomendacijas, 

programų turinys nepakankamai 

orientuotas į konkretaus mokinio 

bendrųjų kompetencijų ugdymą. 47 proc. 

parengtų programų išlaikoma dermė tarp 

keliamų tikslų, pasirinktų metodų, 

suplanuotos pagalbos mokiniui 

strategijos ir pasiekimų pasibaigus 

trimestrams ar pusmečiui (2 lygis) 

SSGG analizė  

- Taikomi įvairūs mokinių pergrupavimo 

pagal jų mokymosi poreikius ir 

gebėjimus būdai; 

- Suteikiama galimybė individualiai 

siekti aukštesnių rezultatų mokiniams, 

kurie rodo didesnį norą išmokti daugiau; 

- Spec. pagalbos specialistai ne visada 

laiku ateina į pagalbą; 

- Sunku diferencijuoti ugdomąją veiklą 

kai klasėse daug mokinių; 

- Klasės nepritaikytos hibridiniam 

mokymui. 

2019-2020 M. M. Į. Pažangos anketa  – 

Mano vaikas gali pasirinkti užduotis 

pagal savo gebėjimus-3,5; Per pamokas 

aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus 

Bus pagerinta rengiamų 

pritaikytų ir individualizuotų 

programų spec. poreikių 

mokiniams kokybė – ne mažiau 

kaip 85 proc. parengtų programų 

bus orientuotos į konkretaus 

mokinio bendrųjų kompetencijų 

ugdymą ir skatins vaiko aktyvaus 

dalyvavimo bei bendradarbiavimo 

pamokoje galimybes. 

Progimnazija turės visus 

reikiamus pagalbos mokiniui 

specialistus tuo būdu užtikrindama 

savalaikės, kompleksinės pagalbos 

teikimą. 

Bus kryptingai organizuojamos 

veiklos, nukreiptos į 

progimnazijos pedagoginių 

darbuotojų kompetencijų mokyti 

įvairių ugdymosi poreikių 

turinčius vaikus tobulinimą, 

komandinio darbo stiprinimą, o 

taip pat mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) gebėjimų 

priimti pagalbą gerinimą. 
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sunkumo užduotis – 2,5; 

B. Ugdymas 

mokyklos 

gyvenimu (2.3.2.) 

Santykiai ir 

mokinių savijauta. 

Darbinga tvarka. 

Mokinių tarpusavio, 

mokinių ir mokytojų, 

mokytojų tarpusavio 

santykiai grindžiami 

pagarba, pasitikėjimu, 

pastangomis suprasti kitą, 

geranoriškumu, 

rūpinimusi padedant ir 

dalinantis. Siekiama, kad 

kiekvienas jaustųsi 

vertingas, reikalingas ir 

saugus. Mokykloje tvyro 

darbinis šurmulys, tačiau 

taip pat laikomasi sutartų 

mokymosi organizavimo 

taisyklių ir darbo ritmo, 

padedančio veiksmingai 

siekti ugdymo(si) tikslų. 

Mokiniai mokosi suvokti 

tvarkos paskirtį, kurti 

bendro gyvenimo 

taisykles ir jų laikytis. 

SSGG analizė 

- Mokytojų tarpusavio santykiai 

grindžiami pagarba, pasitikėjimu, 

geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir 

dalinantis; 

- Dauguma mokinių suvokia tvarkos 

paskirtį, laikosi sutartų mokymosi 

organizavimo taisyklių; 

- Mokinių, mokinių ir mokytojų 

tarpusavio santykiai ne visada grindžiami 

pagarba; 

- Vis dar pasitaiko patyčių, netinkamo 

elgesio atvejų. 

2019-2020 M. M. Į. Pažangos anketa   

Man patinka eiti į mokyklą – 3,0; Per 

paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių 

nesityčiojau – 3,7; 

Per paskutinius 2 mėn. iš manęs 

mokykloje niekas nesityčiojo – 3,6; 

Į mokyklą mano vaikui eiti patinka – 3,5;  

Per paskutinius 2 mėn. iš mano vaiko 

mokykloje niekas nesityčiojo – 3,6. 

Progimnazijos metodinės grupės, 

klasių auklėtojai, mokinių taryba 

kasmet suplanuos ir įgyvendins 

bent po vieną bendruomenę 

telkiantį renginį. 

Aktyvės mokinių tėvų įtraukimas į 

prevencinių programų 

įgyvendinimą. 

Bent vieną kartą per mokslo 

metus klasių valandėlių metu bus 

organizuojamos pasitelktų lektorių 

paskaitos aktualiomis temomis. 

Bent 25 proc. sumažės patyčių 

atvejų mokinių, mokinių ir 

mokytojų santykiuose. 

  

C. Pastatas ir jo 

aplinka (3.1.2.) 

Estetiškumas 

Mokyklos interjeras 

(spalvų parinkimas, 

baldai ir jų išdėstymas, 

stendai, puošyba  ir kitos 

detalės) kuria gerą 

nuotaiką bei mokinių 

amžiui derantį jaukumą, 

ugdo darnos jausmą ir 

gerą skonį. Derinant 

skirtingus interjero stilius 

kuriamos įvairių 

paskirčių erdvės – 

SSGG analizė  

- Atnaujinta dalis bendrųjų erdvių; 

- Atnaujinta dalis kabinetų naujais 

baldais, įranga; 

- Nuosekliai atnaujinami stendai, 

mokyklos erdvės puošiamos švenčių 

tematika; 

Moraliai pasenęs mokyklos skambutis; 

- Poilsio zonų stoka ir pritaikymas; 

- Susidėvėję baldai kabinetuose, pasenęs 

apšvietimas. 

Bus atnaujinta 50 proc. 

mokomųjų kabinetų baldų, 

įrengtas modernus mokyklos 

skambutis. Inicijuoti lifto 

įrengimo darbai. 

Progimnazijos bendruomenė 

rodys iniciatyvas ir susitelks į 

poilsio zonų, lauko klasių, 

šiuolaikiškų ir  inovatyvių 

mokomųjų erdvių, leidžiančių 

naudotis įvairiomis informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis 
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padedančios susikaupti, 

stimuliuojančios mąstymą 

ir mokymąsi, 

improvizavimą ir kūrybą, 

bendravimą ir poilsį. 

įrengimo planavimo ir 

įgyvendinimo veiklas. Bus 

veiksmingai planuojamos ir 

pritraukiamos lėšos tinkamų ir 

saugių ugdymo(si) aplinkų 

gerinimui. 

Sistemingai ir visuotinai kuriamas 

estetinis interjeras tenkins visos 

bendruomenės poreikius, gerins 

savijautą, ugdys mokinių darnos 

jausmą, kūrybiškumą ir puoselės 

mokinių pilietiškumą, taps 

progimnazijos kultūros dalimi. 

Įranga ir 

priemonės (3.1.1.) 

Šiuolaikiškumas 

Ugdymo procese 

naudojama įranga ir 

priemonės atitinka 

šiuolaikinius ugdymo 

reikalavimus ir pagal 

poreikį atnaujinamos. 

Mokyklos bendruomenė 

vertina turimų priemonių 

naudingumą. Steigėjo 

indėlis į mokyklos 

infrastruktūrą, įrangos ir 

priemonių atnaujinimą 

garantuoja ugdymo 

šiuolaikiškumą ir kokybę. 

SSGG analizė 

- Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais, 

daugumoje jų – įrengtos multimedijos; 

- Mokytojai aktyviai naudoja turimas 

priemones ir įrangą; 

- Atnaujintas technologijų kabinetas;  

- Daliai kompiuterių ir projektorių 

reikalingas atnaujinimas; 

- Lėtas interneto ryšys; 

- Trūksta priemonių hibridiniam 

ugdymui; 

- Trūksta išmaniųjų lentų. 

Pagal ištirtus mokytojų ir mokyklos 

poreikius bus parengtas 

informacinių kompiuterinių 

technologijų plėtros planas trims 

metams.  

Naudojant turimą įrangą sudarytos 

sąlygos norintiems mokytojams ir 

mokiniams pamokose pasiekti 

skaitmeninį ugdymo turinį ir jį 

veiksmingai naudoti.  

Suaktyvėjęs inovatyvių ugdymo 

priemonių ir įrangos naudojimas 

pagerins mokinių įsitraukimą ir 

mokymosi motyvaciją. 

Bus plečiamas bevielis tinklas 

mokykloje. 

  

Perspektyva ir 

bendruomenės 

susitarimai 

(4.1.1.) 

Tobulinimo kultūra 

Mokykloje suvokiama, 

kad gyvybinga 

organizacija turi būti 

savikritiška, kūrybinga ir 

nuolat besimokanti. Joje 

apmąstoma, ką būtų 

SSGG analizė 

- Pedagogų nuolatinis tobulėjimas 

(Kvalifikacijos kėlimas); 

- Atnaujinama mokyklos aplinka; 

- Diegiama nauja įranga; 

- Yra mokinių, aktyviai dalyvaujančių 

Pasinaudojant dalyvavimo 

„Tūkstantmečio mokyklų“ I –ojo 

etapo programoje galimybėmis bus 

planuojamas ir inicijuojamas 

tvarių progimnazijos 

bendruomenės bendradarbiavimo 
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galima atlikti geriau ar 

patobulinti, ir siekiama 

nuolatinės pažangos 

įvairiose aktualiausiose 

mokyklos veiklos srityse: 

ugdymo rezultatų, 

ugdymo proceso, ugdymo 

aplinkų kūrimo bei kt. 

įvairiuose konkursuose, olimpiadose, 

projektuose ir pasiekiančių gerų 

rezultatų; 

- Suteikiamos galimybės ugdyti įvairius 

mokinių gebėjimus; 

- Sudarytos galimybės mokytis 

hibridiniu, nuotoliniu būdu. 

- Didelė seminarų pasiūla, bet ne kokybė, 

(pervargę mokytojai po pamokų 

nepajėgūs veiksmingai dalyvauti 

seminaruose); 

- Ne visų poreikiai patenkinti atnaujinant 

įrangą; 

- Yra mokinių su prasta mokymosi 

motyvacija; 

- Nuotolinio ir hibridinio mokymo 

sunkumai; 

- Trūksta patalpų, pritaikytų aplinkų. 

modelių, nukreiptų į mokinių 

ugdymosi poreikių identifikavimą, 

koordinuotą mokymo(si) ir švietimo 

pagalbos teikimą, kūrimas:  

- bent 25 proc. pagerės 

veikiančių savivaldos institucijų 

narių aktyvumas ir įsitraukimas; 

- 75 proc. mokytojų ir 

pagalbos vaikui specialistų 

konstruktyviai bendradarbiaus 

siekdami įvairių poreikių mokinių 

pažangos; 

- bent  30 proc. patobulės 

komandinis mokytojų, švietimo 

pagalbos  ir kitų specialistų darbas, 

nukreiptas į įvairių poreikių 

mokinių pažangą; 

- bus nuosekliai vystoma 

bendradarbiavimo ir susitarimų 

kultūra, užtikrinanti komandinio 

darbo principų diegimą, 

tobulinamas mokyklos kaip 

organizacijos mikroklimatas. 

 

IV SKYRIUS 

IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMAS 

 

 

 

 

PRIORITETAI 

Ištekliai 2022 m. Ištekliai 2023 m. Ištekliai 2024 m. 

Finansi

nės 

lėšos ir 

(arba) 

jų 

šaltiniai 

Galimi 

papildomi 

šaltiniai 

Intelektualinia

i ištekliai 

(turimi ir 

įgytini) 

Finansinės 

lėšos ir 

(arba) jų 

šaltiniai 

Galimi 

papildomi 

šaltiniai 

 

Intelektualiniai 

ištekliai (turimi 

ir įgytini) 

Finansin

ės lėšos 

ir (arba) 

jų 

šaltiniai 

Galimi 

papildomi 

šaltiniai 

Intelektualini

ai ištekliai 

(turimi ir 

įgytini) 
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A.     Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga (1.2.1.)  
Optimalumas  

 

Mokym

o  lėšos. 

,,Erasmus+“ 

ir kt. 

projektų 

lėšos.  

Klasių 

auklėtojų ir 

dalykų 

mokytojų, 

administracijo

s veikla.  

Mokymo 

lėšos. 

 

,,Erasmus+“ 

ir kt. 

projektų 

lėšos. 

Klasių auklėtojų 

ir dalykų 

mokytojų, 

administracijos 

veikla.  

Mokymo 

lėšos. 

 Klasių 

auklėtojų ir 

dalykų 

mokytojų, 

administracij

os veikla.  

B.  

Lyderystė (4.1.2.) 

 Lyderystė mokymuisi 

Mokymosi 

organizavimas 

(2.2.2.) 
Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas. 

Ugdymas mokyklos 

gyvenimu (2.3.2.)  
Santykiai ir mokinių 

savijauta. Darbinga 

tvarka. 

Mokym

o lėšos. 

Paramos 

lėšos. 

,,Erasmus+“ 

ir kt. 

projektų  

lėšos. 

Progimnazijos 

vadovų, 

mokytojų, 

savivaldos 

institucijų 

narių veikla. 

Mokymo  

lėšos. 

,,Erasmus+“ 

ir kt. 

projektų ir 

„Tūkstantm

ečio 

mokyklų“ 

programos 

lėšos, 

paramos 

lėšos. 

Progimnazijos 

vadovų, 

mokytojų, 

savivaldos 

institucijų narių 

veikla.  

Mokymo 

lėšos. 

Paramos, 

projektų ir 

„Tūkstant

mečio 

mokyklų“ 

programos 

bei spec. 

programų 

lėšos. 

Progimnazijo

s vadovų, 

mokytojų, 

savivaldos 

institucijų 

narių veikla. 

C.  

Pastatas ir jo 

aplinka (3.1.2.) 

Estetiškumas 

Įranga ir priemonės 

(3.1.1.)  
Šiuolaikiškumas.  

Mokym

o lėšos. 

Paramos, 

projektų, 

spec. 

programų 

lėšos. 

Progimnazijos 

vadovų veikla,  

progimnazijos 

techninio 

personalo 

veikla. 

Mokymo 

lėšos. 

Paramos, 

projektų, 

spec. 

Programų 

lėšos. 

Progimnazijos 

vadovų veikla, 

mokytojų 

iniciatyvos ir 

lankstus 

mokymosi 

tarnaujant 

galimybių 

pritaikymas, 

techninio 

personalo 

veikla. 

Mokymo 

lėšos. 

Paramos, 

projektų, 

„Tūkstant

mečio 

mokyklų“ 

programos 

spec. 

programų 

lėšos. 

Progimnazijo

s vadovų 

veikla, 

mokytojų 

iniciatyvos ir 

ugdymo 

metodų 

pritaikymas 

įtraukiant ir 

aktyvinant 

mokinius, 

progimnazijo

s techninio 

personalo 

veikla. 
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D. Perspektyva ir 

bendruomenės 

susitarimai (4.1.1.) 

Tobulinimo kultūra. 

Mokym

o lėšos. 

Paramos, 

projektų, 

spec. 

programų 

lėšos. 

Progimnazijos 

vadovų veikla, 

mokytojų 

pastangos ir 

iniciatyvos 

tikslingai 

keliant 

kvalifikaciją ir 

tobulinant 

kompetencijas

, švietimo 

centro,  gerųjų 

patirčių 

pasitelkimas. 

Mokymo 

lėšos. 

Paramos, 

projektų, 

„Tūkstantm

ečio 

mokyklų“ 

programos 

spec. 

programų 

lėšos. 

Progimnazijos 

vadovų veikla, 

mokytojų 

pastangos ir 

iniciatyvos 

tikslingai keliant 

kvalifikaciją ir 

tobulinant 

kompetencijas, 

švietimo centro, 

gerųjų patirčių 

pasitelkimas. 

Mokymo 

lėšos. 

Paramos, 

projektų, 

„Tūkstant

mečio 

mokyklų“ 

programos 

spec. 

programų 

lėšos. 

Progimnazijo

s vadovų 

veikla, 

mokytojų 

pastangos ir 

iniciatyvos 

tikslingai 

keliant 

kvalifikaciją 

ir tobulinant 

kompetencija

s, švietimo 

centro,  

gerųjų 

patirčių 

pasitelkimas. 

 

___________________________________ 

 

 

 

SUDERINTA           

Prienų „Ąžuolo“  progimnazijos tarybos, 

2022 m. kovo 18  d. posėdžio protokolas Nr.V2-02                                      

 

SUDERINTA 

Prienų rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2022 m. balandžio 29 d. 

įsakymu Nr. A3-376 

 

 

 

 

 


