
 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
 

1 tikslas – Skatinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, IT, matematika, ugdant mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo 

kompetencijas. 

 Planuotas rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansini

ai 

ištekliai 

Panaudot

i 

finansini

ai 

ištekliai 

Planuot

a 

įgyven

dinti 

(data) 

Įgyven

dinta 

(data) Per tarpinį matavimą 2016 m. 
Per  

tarpinį matavimą 2017 m. 
Per galutinį matavimą 2018 m. 

Tobulinti 

tarpdalykinę 

integraciją, 

racionaliai 

derinant su 

atskirų 

mokomųjų 

dalykų 

ypatumais. 

70% 1-8 kl. mokytojų 

susitelks tarpdalykinei 

integracinei veiklai.  

70% 1-8 kl. mokytojų 

savo pamokose  taikys 

naujas technologijas. 

70% 5-8 kl. mokytojų 

dalyvaus veikloje. 

Organizuoti 6 projektai: „Žemės 

diena“, „Pradinių klasių pasaulio 

pažinimo pamokų integravimas į 

dalykines gamtos pamokas 

„Noriu pažinti pasaulį“, „Senų 

daiktų istorijos“, „Advento 

ženklai“,  „Kelionė į vandens 

pasaulį“, ,,Pasitinkant Kalėdas“. 

Apklausos, pamokų stebėsenos 

duomenimis 80 %  1-8 klasių 

mokytojų savo pamokose taiko 

naujas technologijas. 35 % 

mokytojų dalyvavo  mokymosi 

stovykloje „Pažink savo 

Tėvynę“ aktyviems, 

kūrybingiems bei gerai 

besimokantiems mokiniams. 

Organizuota tarpdalykinė veikla, 

kurios metu mokiniai, 

naudodamiesi IT kūrybiškai 

pristatė projektinį darbą 

„Veiklos ir pasiekti rezultatai 

stovykloje“. 

2017 rugsėjo mėn. vykusios 

apklausos duomenimis 50 

procentai mokytojų 

pamokose naudojasi „Office 

365“ taikomosiomis 

programomis.  

Ugdymo proceso metu 62 

procentai 5-8 kl. mokinių 

naudojosi „Office 365“ 

taikomosiomis 

programomis.  

34 procentas gerai 

besimokančių  mokinių  

dalyvavo mokymosi 

stovykloje aktyviems, 

kūrybingiems bei gerai 

besimokantiems mokiniams 

Organizuota tarpdalykinė 

veikla, kurios metu mokiniai 

naudodamiesi „Office 365“ 

taikomosiomis programomis  

kūrybiškai pristatė filmuotą 

projektinį darbą. 

Pravestos 4 atviros pamokos 

progimnazijoje ir 1 atvira 

integruota  matematikos - 

istorijos pamoka  Kauno m. 

mastu.  
Standartizuotų testų rezultatai: 

antrokų ir ketvirtokų 

matematikos ir skaitymo - 

aukštesni, bet antrokų rašymo 

(teksto kūrimo ir kalbos 

sandaros pažinimo) žemesni, 

ketvirtokų rašymo ir pasaulio 

pažinimo žemesni nei 

Lietuvos didžiųjų miestų 

vidurkis. 

6 klasių skaitymo rezultatai 11 

proc. aukštesni, nei Lietuvos 

didžiųjų miestų mokyklų 

vidurkis, matematikos - 15,2 

% didesnis nei didžiųjų 

Lietuvos miestų mokyklų 

vidurkis bei 17,9 % didesnis 

nei Lietuvos didžiųjų miestų 

progimnazijų vidurkis. 

8 klasių skaitymo rezultatai 13 

proc. aukštesni, nei Lietuvos 

didžiųjų miestų vidurkis, 

matematikos - 19,9 % didesnis 

nei didžiųjų Lietuvos miestų 

  Iki 

2018 

m. 

2018 

m. 
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mokyklų vidurkis bei 28,7 % 

didesnis nei Lietuvos didžiųjų 

miestų progimnazijų vidurkis, 

gamtos 

Efektyviai 

panaudoti 

pasirinktą 

įsivertinimo 

metodą visų 

dėstomų 

dalykų 

pamokose. 

Visi progimnazijos 

mokytojai savo 

pamokose taikys 

vieningą (įsi)vertinimo 

priemonę.   

 

Apklausos, pamokų stebėsenos 

duomenimis 50 %  pamokose 

taikė vieningą (įsi) vertinimo 

metodą, apie 80% mokinių geba 

vertinti ir įsivertinti savo 

veiklas. 

    Iki 

2016 

m. 

2016 

m. 

Išvada apie pasiektą tikslą. Tikslas pasiektas. Daugiau  nei 70 proc. mokytojų savo pamokose  taiko naujas technologijas, veda integruotas veiklas ir 

pamokas. 

2 tikslas – Stiprinti ir plėtoti bendravimo, bendradarbiavimo, mokymosi kartu ir vieniems iš kitų kultūrą, puoselėjant progimnazijos tradicijas. 

 Planuotas rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansini

ai 

ištekliai 

Panaudot

i 

finansini

ai 

ištekliai 

Planuot

a 

įgyven

dinti 

(data) 

Įgyven

dinta 

(data) Per tarpinį matavimą 2016 m. 
Per  

tarpinį matavimą 2017 m. 
Per galutinį matavimą 2018 m. 

Tobulinti 

mokinių, 

tėvų ir 

mokytojų 

partnerystę, 

ugdant 

bendravimo 

ir  

bendradarbi

avimo  

kompetencij

as. 

Bus įvertintos1-8 klasių 

mokinių ir mokytojų 

pozityvaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijos ir jų 

pokytis. 

70 % 1-8 kl. mokinių 

tėvų aktyviai 

dalyvaus pagalbos 

teikimo mokiniams 

procese ir progimnazijos 

veikloje. 

80 % bendruomenės 

narių susiburs bendrai 

progimnazijos veiklai 

Daugiau nei 80% progimnazijos 

bendruomenės narių dalyvavo 

atliekant bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijų 

analizę ir teigiamai vertino 

progimnazijos mikroklimatą. 

Daugiau nei 60% progimnazijos 

bendruomenės narių dalyvavo 

įvairiuose progimnazijos 

bendruomenės projektuose: 

„Vaidiname bendruomenei“, 

„Mano vaikystės knyga“, „Iš 

senelių ir tėvelių skrynelės“, 

sportinėse progimnazijos 

bendruomenės  narių varžybose, 

sporto šventėje „Tėtis, mama ir 

aš“. 

    Iki 

2016 

m. 

2016 

m. 

Vystyti 

mokytojų 

patirties 

Dauguma mokytojų 

organizuos atviras 

veiklas, bendradarbiaus 

 Organizuoti 2 tarpdalykiniai 

projektai ,,Kaunas. Laisve 

patikrinti 1918-2018”,  

60% mokytojų dalyvavo ir 

dalijosi gerąja patirtimi 

projektuose: ,,Saugesnis 

  Iki 

2018 

m. 

2018 

m. 
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sklaidą, 

gerinant 

bendravimą 

ir 

bendradarbi

avimą. 

ir dalinsis savo patirtimi. 

Kasmet organizuoti kelis 

seminarus ir mokymus 

mokytojams apie 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

galimybes. 

„Kalbu taisyklingai“ 

2017 m. rugsėjo mėn. 

apklausoje 65% mokytojų 

dalyvavo įvairiose atvirose 

veiklose dalindamiesi gerąja 

patirtimi. 

internetas šiuolaikinėje 

mokykloje“, „Pažangios 

LEAN metodologijos 

taikymas mokyklų 

demokratinių procesų 

tobulinimui ir mokinių 

pasiekimų gerinimui“,  

seminaruose: „Lentelių 

braižymas naudojantis Ms 

Word programa“, „Office 365 

paslaugų taikymas mokytojo 

darbe“. Mokytojai patobulino 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

Apie 90 proc. progimnazijos 

mokytojų išklausė seminarus: 

,,Kintantys modernaus 

ugdytojo vaidmenys. Efektyvi 

šiuolaikinė pamoka – Y ir Z 

kartų mokiniams“, 

„Šiuolaikinės pamokos 

architektūra,  siekiant gerinti 

mokinių ugdymo pasiekimus“. 

Suderino dėstomų dalykų 
turinį, parengė, teminius 

planus, atsižvelgdami į 

mokinių poreikius ir interesus. 

Plėtoti 

progimnazij

os 

bendradarbi

avimą su 

kitomis 

ugdymo bei 

mokymo 

įstaigomis. 

Stiprinti 

bendradarbiavimo ryšius 

su esamais partneriais ir 

užmegzti glaudesnius 

ryšius su gimnazijomis ir 

aukštąjį išsilavinimą 

teikiančiomis įstaigomis. 

20% progimnazijos 

mokytojų aktyviai 

dalyvaus „eTwinning“ ir 

kituose socialiniuose 

tinkluose skelbiamų 

mokytojų 

 Organizuota konferencija 

„Kūrybinės laboratorijos“ 

progimnazijoje 

Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Kauno l./d. 

,,Spindulys”. Užmegzti ryšiai 

su Nacionaline moksleivių 

akademija  

ir Kauno miesto kolegija. 
Organizuoti 5 projektai 

progimnazijos bendruomenei: 

,,Europos šalių kalbos”,  ,,Ö 

kaip vokiškai”, ,,Rudens turtai 

mūsų darbuose”,  ,,Lietuvos 

šimtmetis”, „Bičiuliai“. 

Organizuota Kauno miesto 

  Iki 

2018 

m. 

2018 

m. 
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bendradarbiavimo 

projektų ir patys juos 

kurs. 

Bendradarbiausime su 8 

profesinėmis 

mokyklomis, ieškosime 

naujų socialinių 

partnerių, įstosime į 

Kokybės siekiančių 

mokyklų klubą, aktyviau 

bendradarbiausim 

progimnazijų asociacijos 

veikloje. 

konferencija „Senų daiktų 

istorija“, Kauno miesto 

bendrojo lavinimo ir 

profesinių mokyklų renginys 

„Pasirink profesiją“. 

Organizuotos išvykos į VDU, 

Kauno kolegiją, profesines 

mokyklas. 

Išvada apie pasiektą tikslą. Tikslas pasiekas. Bendradarbiavome su visomis Kauno miesto profesinėmis mokyklomis, VDU, Kauno kolegija, mokytojai 

dalyvavo Europos mokyklų bendruomenės „eTwinning“ projektuose „Ką pasakoja seni daiktai“ ir „Saugi vasara“ 

3 tikslas – Kurti palankią aplinką mokinių mokymuisi ir aktyviam poilsiui. 

 Planuotas rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansini

ai 

ištekliai 

Panaudot

i 

finansini

ai 

ištekliai 

Planuot

a 

įgyven

dinti 

(data) 

Įgyven

dinta 

(data) Per tarpinį matavimą 2016 m. 
Per  

tarpinį matavimą 2017 m. 
Per galutinį matavimą 2018 m. 

Racionaliai 

išnaudoti 

progimnazij

os lėšas, 2 

proc. GPM 

lėšas, 

rėmėjų lėšas 

vidaus 

patalpoms ir 

interjerui 

atnaujinti 

Bus suremontuotos 

senojo progimnazijos 

pastato vidaus patalpos, 

įrengtos 4 klasės, 

atnaujinta sporto salė, 

atnaujintos bibliotekos 

patalpos, suremontuoti 2-

4 aukšto koridoriai ir 

laiptinės, panaudojant 

turimą inventorių bus 

sukonstruotos priemonės 

mokinio poilsio zonoms. 

Bus nupirkta stalo 

žaidimų, mokinių poilsio 

zonoms. 

Bus nupirkta 100 

renginiams stebėti 

kėdžių. 

Bus įrengtos papildomos 

2 vaizdo stebėjimo 

Atnaujintos sporto salės grindys, 

suremontuotas koridorius ir 

laiptinė. Įrengta planšetinių 

kompiuterių klasė ir istorijos 

kabinetas, juose įgyti baldai, 

Atnaujintos užsienio kalbų 

kabineto grindys. Įrengtos 4 

vaizdo stebėjimo kameros 

visuose aukštuose. 

    Iki 

2016 

m. 

2016 

m. 



5 

 

kameros. 

Turtinti 

mokymo 

bazę 

Bus nupirkta 1 aktyviam 

ugdymui skirta jutiklinė 

lenta. 

Bus įsigyta K‘NEX 

konstruktoriai, tinkami 

panaudoti IT, 

technologijų ir gamtos 

mokslų pamokose. 

 Nupirkta 3 stacionarūs 

kompiuteriai, 1 aktyviam 

ugdymui skirta jutiklinė 

lenta. 

Įsigyta skirtingam mokinių 

amžiui skirtas 2 VEX IQ 

Super Kit konstruktoriaus 

komplektai. 

   Iki 

2017 

m. 

2017 

m.  

Rasti lėšų 

naujos aktų 

ir sporto 

salės 

techninio 

projekto 

parengimui. 

Bus parengtas projektas 

aktų ir sporto salės 

statybai 

Bus numatyta 2018 m. veiklos 

programoje 

 Parengtas Sporto salės 

techninis projektas ir pradėtos 

sporto salės statybos. 

Planuojama užbaigti 2019 m. 

rugpjūčio  1 d. 

  Iki 

2018 

m. 

2018 

m.  

Išvada apie pasiektą tikslą. Tikslas pasiektas nepilnai. Užtrukus  sporto salės statybos leidimo išdavimui, statybų pradžia buvo nukelta į 2018 m. gruodžio 

mėnesį. Sporto salės statyba planuojama užbaigti 2019 m. rugpjūčio  1 d. Aktų salės statybai pinigai nebuvo skirti. Aktų salės statyba planuojama 

įgyvendinti 2021 m.  

 

Direktorė        Jurgita Bugenienė  

       
 

 

 

PRITARTA 

Kauno Žaliakalnio progimnazijos 

tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. 

posėdžio protokolu Nr. 8 

http://www.bmk.lt/lt/produktai/k%27nex-kompiuteriu-valdomu-modeliu-pakuote/790/
http://www.bmk.lt/lt/produktai/k%27nex-kompiuteriu-valdomu-modeliu-pakuote/790/

