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SITUACIJOS ANALIZĖ
SSGG ANALIZĖ
STIPRYBĖS
 Aukšti mokinių meniniai ir sportiniai
pasiekimai.
 Progimnazijos bendruomenės tradicijos ir
ritualai.
 Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba
atnaujinant materialinę bazę.
 Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas.
 Didelė neformaliojo švietimo veiklos
pasiūla.
 Progimnazijos kabinetai aprūpinti IT
technika.
 Aktyvus dalyvavimas įvairiuose
projektuose.
 Aktyvi mokinių tarybos veikla.
 Daug pamokų vedama netradicinėse
aplinkose.
 Efektyvi specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių atpažinimo sistema.
 Funkcionali progimnazijos valdymo
struktūra.
 Geras progimnazijos ugdymo ir ugdymosi
kokybės įvaizdis bendruomenėje.
GALIMYBĖS
 Tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą
(pamokų vedimas, profesinis informavimas
ir ugdymas karjerai).
 Besiplečiantis Kauno miestas ir rajonas.
 Papildomos Europos sąjungos, Švietimo ir
mokslo ministerijos, Kultūros rėmimo
fondų, Kauno rajono savivaldybės,
Gamtosauginių mokyklų programos,
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo
projektų ir 2% gyventojų pajamų mokesčio
lėšos.
 Elektroninis mokinio pažymėjimas.
 Progimnazija yra Lietuvos iniciatyvių
mokyklų klubo narė.

SILPNYBĖS
 Ugdymo turinio diferencijavimas.
 Nusidėvėjusi dalis materialinės bazės.
 Neefektyvus mokytojų dalijimasis
profesinėmis žiniomis.
 Nevieninga darbo su gabiais ir
talentingais mokiniais sistema.
 Pagalbos specialistų trūkumas.

GRĖSMĖS
 Nepakankamas aplinkos finansavimas.
 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių skaičiaus didėjimas.
 Žalingų įpročių plitimas mokinių tarpe.
 Darbo našumo ir informacijos sklaidos
kokybės trūkumas dėl nefunkcionalaus
elektroninio dienyno TAMO.
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REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Strateginio plano prioritetas: POZITYVI KOMUNIKACIJA UGDYMO(SI) PAŽANGAI
Tikslas. Tobulinti ugdymo organizavimą.
Uždaviniai
Gilinti ugdymo
diferencijavimą.

Įgyvendinimo
priemonės
Seminaras
mokytojams apie
mokymo
strategijų taikymą
ugdymo procese.

Įvykdymo
terminai
2018 m.
sausis

Lėšų poreikis
ir šaltiniai
600 eurų MK
lėšų

Atsakingi
vykdytojai
R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė

Analizė,
vertinimas
Metodinės
grupės (vasaris).

Kolegialus
pamokų
stebėjimas
tobulinant
mokymo
strategijų
taikymą.
Pamokų
stebėjimas,
analizė ir
aptarimas.

2018 m.
kovas

Žmogiškieji
ištekliai

Dalykų mokytojai

Metodinės
grupės (kovas).

2018 m.
vasaris
balandis

Žmogiškieji
ištekliai

R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė

Metodinės
grupės
(balandis).

Mokinių
pasiekimų
matavimas

2017 m.
balandis ir
rugsėjis

Mokinio
krepšelio
lėšos 600
eurų

R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė
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Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai
Mokytojai susipažįsta su mokinių informac ijos
priėmimo
būdais,
mokymosi
gebėjimų
lygmenimis, stiliais, strategijų taikymu ugdymo
procese,
pamokos
uždavinio
kėlimu,
diferencijavimu,
vertinimo
ir įsivertinimo
metodais pamokoje.
Mokytojai stebi kolegų pamokas ir dalijasi gerąja
patirtimi apie mokymo strategijas ugdymo
procese,
pamokos
uždavinio
kėlimą,
diferencijavimą,
vertinimą
ir
įsivertinimą
pamokoje.

Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui
stebi
mokytojų pamokas ir padeda mokytojams taikyti
įvairias mokymo strategijas ugdymo procese,
pamokos uždavinio kėlimą, diferencijavimą,
vertinimą ir įsivertinimą pamokoje.
Metodinės
Atsižvelgus į nacionalinių mokinių pasiekimų
grupės (gegužė, patikrinimo rezultatus koreguojamas ugdymo
spalis).
planas ir dalykų ugdymo turinys. Sukurta užsienio
kalbos pasiekimų patikrinimo 3, 5, 7 klasėse
metodika ir užduočių rinkinys, pradėtas pilotinis
patikrinimas

Uždaviniai
Plėtoti ugdymo
integralumą.

Įgyvendinimo
priemonės
Įgyvendinamas
„Erasmus+
projektas
„Europos
išlikimas per
turinio ir kalbos
integruotą
mokymą (CLIL):
3s taisyklė“.
Probleminio
mokymo dienų
(PROMODI)
organizavimas.

Įvykdymo
terminai
2018 m.
vasaris,
gegužė,
spalis

Lėšų poreikis
ir šaltiniai
8000 eurų.
Erasmus+
projekto
lėšos.
Žmogiškieji
ištekliai.

Atsakingi
vykdytojai
A.Galvanauskienė
D.Uržaitė

2018 m.
sausis gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

R. Čėplaitė

Ugdymo plano
pritaikymas
ugdyti
šiuolaikiniam
gyvenimui
būtinas
kompetencijas.

2018 m.
birželis

50000 eurų,
Mokinio
krepšelio
lėšos.

Jonas Petkevičius

Pamokų
stebėjimas,
analizė ir
aptarimas.

2018 m.
spalis gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė
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Analizė,
vertinimas
Mokytojų
tarybos posėdis
(rugpjūtis)

Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai

Įsteigtas
CLIL
koordinatoriaus
etatas.
Įgyvendinamas
„Erasmus+“
2 pagrindinio
veiksmo
bendrojo
ugdymo
sektoriaus
tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas
Nr. 2016-1-ES01-KA219-025463_4 „European
survival through CLIL: the rule of 3s“ (Europos
išlikimas per CLIL (turinio ir kalbos integruotas
mokymas): 3s taisyklė). Plečiamas užsienio kalbų
pasirinkimas.
Metodinės
Mokymo medžiaga siejama su gyvenimiško mis
tarybos posėdis problemomis ir mokinių patirtimi. Mokiniai ugdo
(birželis)
pasitikėjimą savimi, tobulina viešojo kalbėjimo
kompetenciją. Stiprinama mokinių mokymos i
motyvacija ir gilinama mokinių pažinimo
kompetencija.
Mokytojų
Organizuojant ugdymo procesą ir skirstant
tarybos posėdis ugdymo valandas orientuojamasi į gebėjimus :
(rugpjūtis)
bendrąjį, IKT ir finansinį raštingumą, kultūrinį ir
pilietinį sąmoningumą, bendradarbiavimo ir
komunikacinių gebėjimų ugdymą modulių ir
neformaliojo šveitimo veiklose.
Ugdymo planuose iš anksto numatyti ilgala ik ių
projektų vykdymą ir rezultatų sklaidą.
Metodinės
Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui
stebi
grupės (gruodis). mokytojų pamokas ir padeda mokytojams
bendrąjį, IKT ir finansinį raštingumą, kultūrinį ir
pilietinį sąmoningumą, bendradarbiavimo ir
komunikacinių gebėjimus ugdymo procese.

Uždaviniai
Tobulinti
veiksmingą
pagalbą
mokiniui.

Įgyvendinimo
priemonės
Susisteminti
Socialinės,
pedagoginės
pagalbos tvarką.
Sudaryta darbo
grupė
konsultacijų
sistemai
„Mokinys
mokiniui“ sukurti.

Įvykdymo
terminai
2018 m.
sausis gegužė

Lėšų poreikis
ir šaltiniai
Žmogiškieji
ištekliai

Atsakingi
vykdytojai
A.Galvanauskienė

2018 m.
gegužė

Žmogiškieji
ištekliai

R.Čėplaitė,
L.Mikelionienė

Analizė,
vertinimas
Metodinės
grupės (gegužė).
Mokytojų taryba
(birželis)
Metodinės
grupės (gegužė).
Mokytojų taryba
(birželis)

Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai
Detaliai aprašyti ir bendruomenę supažindinti su
Socialinės, pedagoginės pagalbos tvarka ir su ja
supažindinti bendruomenę, kad nuo 2018 m.
rugsėjo ji būtų pradėta veiksmingai taikyti.
Parengtos rekomendacijos kaip taikyti ir nuo kada
taikyti konsultacijų sistemą „Mokinys mokiniui“.

Tikslas. Kurti dinamišką, atvirą ir mokytis įgalinančią aplinką.
Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės

Įvykdymo
terminai

Plėtoti saugią
emocinę
ugdymosi
aplinką.

Socialinio
emocinio ugdymo
programų „Antras
žingsnis“ ir
„Paauglių
kryžkelės“
įgyvendinimas.
Pastato ir
inžinerinių sistemų
atnaujinimo plano
įgyvendinimas.

2018 m.
sausis gruodis

Kurti ugdymą(si)
stimuliuojančią
aplinką

2018 m.
sausis rugpjūtis

Lėšų
poreikis ir
šaltiniai
Mokinio
krepšelio
lėšos 25000
eurų

Atsakingi
vykdytojai

Analizė,
vertinimas

Klasių auklėtojai,
psichologas

Mokytojų taryba Mokiniams užtikrinama saugi emocinė ugdymo
(birželis)
aplinka. Mokinių pasitenkinimas saugumu
mokykloje ne mažiau 80% apklaustų mokinių,
patyčių atvejų mažėjimas 30%.

Biudžeto,
paramos ir
rėmėjų
lėšos 35920
eurų.

M. Žibas

Mokytojų taryba 2.1.Suremontuoti informatikos kabineto Nr. 203,
(rugpjūtis)
grindis, lubas, sienas, apšvietimą. 5000 Eur.
2.2.Pakeisti kabinetų duris 32 vnt.10146 Eur.
2.3. Suremontuoti technologijų ka-bineto virtuvę.
1473,92 Eur.
2.4.Suremontuoti 113 kabinetą. 2000 Eur.
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Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai

2.5.Suremontuoti I-mo aukšto koridorius. 10000
Eur.
2.6.Suremontuoti antro aukšto tualetus 5000 Eur.
2.7.Nupirkti mokyklinių baldų-lentynų 2000 Eur.
2.8.Nupirkti klasėms stendus 300 Eur.
Tikslas. Vystyti pozityvią interakciją su bendruomene ugdymo(si) sėkmei
Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės

Įvykdymo
terminai

Plėtoti
bendruomenės
susitarimus.

Apskritojo stalo
diskusijos.

2018 m.
sausio gruodžio
2018 m.
sausio gruodžio

Susitarimų dėl
mokymosi tarp
mokytojų, mokinių
ir tėvų formos
sukūrimas.
Vystyti
komunikavimą su
bendruomene.

Susitarti dėl
kokybės rodiklių
Vystyti mokyklos
savivaldą

Lėšų
poreikis ir
šaltiniai
Žmogiškieji
ištekliai

Atsakingi
vykdytojai

Analizė,
vertinimas

Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai

J.Petkevičius
L.Mikelionienė

Žmogiškieji
ištekliai

J.Petkevičius,
R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė

Mokytojų taryba
(birželis)
Mokinių taryba
Mokytojų taryba
(birželis)
Mokinių
taryba
(birželis)
Tėvų
seimas
(birželis)
Mokytojų taryba
(birželis)

Bendruomenė aktyviai diskutuoja
mokyklos
gyvenimo
klausimais.
demokratiniai procesai.
Sukurta susitarimų fiksavimo forma.

Bendruomenės
informavimo
sistema.
Diskusijos dėl
Viešosios diskusijų
erdvės tikslingumo.
Diskusijos dėl
kokybės standartų

2018 m.
sausio kovo
2018 m.
sausio kovo
2018 m.
gegužė

Žmogiškieji
ištekliai

J.Petkevičius

Žmogiškieji
ištekliai

J.Petkevičius,

Žmogiškieji
ištekliai

J.Petkevičius

Mokinių tarybos
susirinkimai pagal
atskirą grafiką.

2018 m.
sausio gruodžio

Žmogiškieji
ištekliai

L.Mikelionienė
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aktualia is
Vystomi

Bendruomenė operatyviai informuojama apie
mokykloje vystančius procesus. Informac ijos
sklaida patenkinti 80% bendruomenės narių.
Mokytojų taryba Atlikta Viešosios diskusijų erdvės tikslingumo
(balandis)
analizė nustatytos viešosios diskusijų erdvės
formą, būdus, metodus ir tikslus.
Mokytojų taryba Susitariama kas mūsų bendruomenėje laikoma
(birželis)
kokybiškas
ugdymas,
renginiai,
pagalba
mokiniui, pamoka.
Mokinių
taryba Į darbo ir ugdymo proceso organiza vimo
(gruodis)
klausimų sprendimą įtraukiama visa mokyklos
bendruomenė.
Skaidriai
vyksta mokyklos

Vystyti mokyklos
savivaldą

Mokytojų
susirinkimai ir
tarybos posėdžiai
pagal atskirą
grafiką.
Tėvų seimo
susirinkimai pagal
atskirą grafiką.

2018 m.
sausio gruodžio

Žmogiškieji
ištekliai

J.Petkevičius

2018 m.
sausio gruodžio

Žmogiškieji
ištekliai

J.Petkevičius

valdymo procesai. Demokratiniais procesai
patenkinti 80% bendruomenės narių.
Mokytojų taryba Į darbo ir ugdymo proceso organiza vimo
(gruodis)
klausimų sprendimą įtraukiama visa mokyklos
bendruomenė.
Skaidriai
vyksta mokyklos
valdymo procesai. Demokratiniais procesai
patenkinti 80% bendruomenės narių.
Tėvų
seimas Į darbo ir ugdymo proceso organiza vimo
(gruodis)
klausimų sprendimą įtraukiama visa mokyklos
bendruomenė.
Skaidriai
vyksta mokyklos
valdymo procesai. Demokratiniais procesai
patenkinti 80% bendruomenės narių.

Strateginio plano prioritetas: MOKYTOJO ASMENYBĖS ŪGTIS - MOKYTOJAS PROFESIONALAS
Tikslas. Plėtoti profesijai būtinas kompetencijas.
Uždaviniai
Tobulinti
dalykines
kompetencijas
susijusias su
ugdymo turinio
kaita.

Įgyvendinimo
priemonės
Kvalifikacijos
kėlimo programa.
Dalykiniai
seminarai.
Profesinis dialogas
mokyklos ir
Lietuvos mokyklų
mastu.

Įvykdymo
terminai
2018 m.
sausio gruodžio

Lėšų poreikis ir
šaltiniai
Mokinio
krepšelio lėšos
1000 eurų

Atsakingi
vykdytojai
J.Petkevičius

Analizė,
vertinimas
Mokytojų taryba
(gruodis)

2018 m.
vasaris gruodžio

Žmogiškieji
ištekliai

R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė

Mokytojų taryba
(birželis,
gruodis)
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Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai
Mokytojai
nuosekliai
kelia
savo
pedagoginę kvalifikaciją orientuojantis ir
ugdymo
turinio
diferencijavimą
ir
integravimą.
Mokytojai nuosekliai
tobulina
savo
pedagoginius
gebėjimus
dalindamies i
gerąja patirtimi orientuojantis ir ugdymo
turinio diferencijavimą ir integravimą.
Vyksta mokytojų komandiruotės į kitas
rajono ir Lietuvos mokyklas dalintis gerąja
patirtimi.

Uždaviniai
Plėtoti bendrąsias
kompetencijas.

Ugdyti emocinį
intelektą

Įgyvendinimo
priemonės
Mokytojų
komunikacinių
kompetencijų
(užsienio kalbų
mokėjimo)
ugdymo seminarai
ir kursai.
Mokymai
mokytojams, kaip
komunikuoti su
tėvais.
Seminarų ciklas
apie emocinio
intelekto ugdymą.

Įvykdymo
terminai
2018 m.
sausio gruodžio

Lėšų poreikis ir
šaltiniai
Mokinio
krepšelio lėšos
2000 eurų

Atsakingi
vykdytojai
R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė

Analizė,
vertinimas
Mokytojų taryba
(birželis,
gruodis)

Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai

2018 m.
sausio gruodžio

Mokinio
krepšelio lėšos
1000 eurų

J.Petkevičius

Mokytojų taryba
(birželis,
gruodis)

Mokytojai nuosekliai tobulina savo
komunikacijos su tėvais kompetencijas.

2018 m.
sausio gruodžio

Mokinio
krepšelio lėšos
1000 eurų

R.Čėplaitė,
A.Galvanauskienė,
L.Mikelionienė

Mokytojų taryba
(birželis,
gruodis)

Saviraiškos klubai
pagal pomėgius.

2018 m.
sausio gruodžio

Žmogiškieji
ištekliai

L.Mikelionienė

Mokytojų taryba
(birželis,
gruodis)

Mokytojai nuosekliai tobulina savo
gebėjimus: išlikti ramūs daugelyje
situacijų, valdyti pokalbio eigą, nebijoti
atsakomybės, atpažinti ir atsikratyti
savigrauža, lengvai pasiekti užsibrėžtų
tikslų, be baimės bendrauti su skirtingo
amžiaus ir statuso žmonėmis, greitai
perprasti kito žmogaus emocijas.
Suburti neformalius mokytojų klubai,
kuriame mokytojai turi galimybes dalytis
savo talentais, pomėgiais ir neformaliai
bendrauti emocinio intelekto ugdymo
klausimais.
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Mokytojai nuosekliai tobulina savo
komunikacines kompetencijas
orientuojantis į ugdymo turinio
diferencijavimą ir integravimą.

Tikslas. Plėtoti kokybės kultūrą.
Uždaviniai
Kurti palankų
psichologinį
klimatą.

Gerinti darbo
kokybę

Įgyvendinimo
priemonės
Darbo motyvacijos
skatinimo sistema.

Įvykdymo
terminai
2018 m.
gegužės,
gruodžio

Lėšų poreikis ir
šaltiniai
Mokinio
krepšelio lėšos
100000 eurų

Atsakingi
vykdytojai
J.Petkevičius

Analizė,
vertinimas
Mokytojų taryba
(birželis,
gruodis)

Neformalaus
bendravimo
renginiai.

2018 m.
gegužės,
gruodžio

Paramos lėšos
1000 eurų

L.Mikelionienė

Mokytojų taryba
(birželis,
gruodis)

Darbuotojų
vertinimo sistema.
Kuriama
kompiuterizuota
dokumentų
valdymo sistema

2018 m.
sausio
2018 m.
gruodžio

Žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto lėšos
3000 eurų

J.Petkevičius

Mokytojų taryba
(vasaris)
Mokytojų taryba
(gruodis)

J.Petkevičius
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Įgyvendinimo kriterijai /rezultatai
Sukurta mokytojų finansinio skatinimo
sistema (Darbo motyvacijos skatinimo
sistemos dalis) motyvuoja mokytojus imtis
iniciatyvos ir lyderystės atskirose savo
veiklos srityse.
Stiprinamas
mokyklos
psichologinis
klimatas, darbuotojų pasitenkinimas darbu.
80% bendruomenės
narių patenkinti
emociniu mokyklos klimatu.
Sukurta ir naudojama darbuotojų vertinimo
sistema. Gerėja darbo rezultatai
Sukurta ir naudojama kompiuterizuo ta
prašymų ir pranešimų priėmimo sistema

