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KAUNO ,,PAPARČIO” PRADINĖS MOKYKLOS  

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės 

strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių 

poreikių vaikams 

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose 

įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) 
12 

Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 

14 str. 7 d., 30 str. papildymas 

2. Ugdymo kokybės gerinimas 

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 11 Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginis 

veiklos planas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2022–

Vaikų skaičiaus pradinio ugdymo programoje 

vidurkis 
 23 

 

4 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis 
85 

Patyčių pokytis 4-ose klasėse 0,09  
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2024 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“.  

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 445,326 tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma) 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos plane prioritetinė sritis - 

sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas. 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Mokyklos 2022–2024 metų strategija parengta siekiant sutelkti mokyklos bendruomenę esminiams kaitos pokyčiams, atsižvelgiant į tėvų ir 

mokytojų bei mokinių lūkesčius. Strateginis planas atliepia Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 

2030“, Geros mokyklos koncepciją, Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą, NŠA NMPP analizes bei mokyklos veiklos dokumentų 

analizės duomenis. 

Strategijos tikslas - paversti mokyklos vykdomą veiklą tvariu pagrindu sėkmingam pradinukų ugdymui ir mokyklos bendruomenės gerovės 

kėlimui. Mokyklos strategija siekiama pažangos ugdant sumanią ir pilietišką mokyklos bendruomenę, kuri per narių veiklą atspindėtų susitartus 

,,Paparčio“ kaip geros mokyklos aspektus: gerą mokinių savijautą, bendruomeniškumą, savivaldą; patirtinį, eksperimentuojantį ir interaktyvų 

ugdymą(si), kuris būtų lankstus ir įvairus.  

 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai Įstaigos veiklos raidą įtakoja valstybės dokumentai, Kauno miesto savivaldybės teisės aktai. Pokytis: 2021 m. akivaizdžiai didėjant 

mokyklos finansavimui Kauno miesto savivaldybės lėšomis, ES finansuojamų projektų parama, pasikeitusia mokytojų darbo 

apmokėjimo tvarka, 2022 - 2024 m. bus optimalios teisinės ir finansinės sąlygos pozityviai gerinti veiklos rezultatus. Švietimo 

įstatymo pakeitimai sudaro sąlygas teisėtai ir efektyviai spręsti ugdymo kokybės gerinimo aspektus. Pasigendama teisinių instrumentų 

tėvystės programų privalomam įgyvendinimui. 

Ekonominiai  Mokykla komplektuoja klases taip, kad užtikrintų mokytojų etatinio darbo apmokėjimą. 
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Lėšų pakanka ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, įsigyti reikiamas mokymo priemones, mokinių 

pažintinei veiklai. Pokytis: įsisavintos Mokinių savijautos gerinimo programos lėšos, gautas finansavimas mokinių mokymosi 

praradimams dėl karantino kompensuoti. Apie 24 % mokinių naudojasi Kauno miesto finansuojamu neformaliojo švietimo krepšeliu 

– 15 eurų. Pagal „Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ – mokykla yra paramos gavėjas, lėšos  panaudojamos ugdymosi 

sąlygoms gerinti. Mokiniai įtraukti į ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ programą. 

Gaunama lėšų už savivaldybės nekilnojamo turto nuomą (UAB ,,Šeimos valgykla“) ir trumpalaikę turto nuomą, paramą iš fizinių ir 

juridinių asmenų. 1978 m. statytam pastatui neatliktas kapitalinis remontas.  

Gauta subsidija iš ESF 35kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimui mokykloje-22593,19 eur. Sumai – sumažės 

elektros komunaliniai mokesčiai. .  

Socialiniai  Mokyklą lanko dauguma socialiai saugių šeimų vaikai, apie 66 procentų iš jų gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Mokyklos 

ir šeimų ryšiai glaudūs, tėvus tenkina informacija Tame, jie teigiamai vertina ugdymo kokybę ir vaikų savijautą mokykloje. Dauguma 

tėvų aktyvūs mokinių ugdymo proceso dalyviai. Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje mokyklos mokinių nėra buvę. Kasmet 

vidutiniškai mokyklą lanko apie 40 vaikų iš daugiavaikių šeimų. Apie 30 mokinių tėvai išsiskyrę. 5mokinių vienas iš tėvų yra miręs. 

Tėvų nedarbas kasmet mažėja, mokykloje neauga migruojančių į užsienį šeimų skaičius. Nedaugėja vaikų, kurių bent vienas iš tėvų 

dirba užsienyje. Mokymosi ir logopedinių sunkumų turi apie 24% mokinių. Socialinė parama (parama mokinio reikmenims įsigyti) 

skiriama apie 5% mokinių. Socialiai remtinų šeimų skaičius sumažėjo. Nėra šeimų, kuriose pradinukai būtų palikti prižiūrėti 

giminaičiams dėl tėvų emigracijos. Plėtojant mokinių užimtumą po pamokų siūlomi užsiėmimai neformaliojo švietimo nemokamuose 

būreliuose mokykloje. Dalis tėvų naudojasi NVŠ krepšeliu vaiko mokamam būreliui finansuoti. Analizuojant 2021 m. vaikų sveikatos 

rodiklių duomenis  nustatyti 8 mokiniai, kuriems aktuali savirūpa.  

Technologijos XXI amžius - įpareigojantis diegti ir taikyti IKT ugdyme.  

Pokyčiai: 

bendruomenė naudoja microsoft online outlook paštą; 

hibridinio ugdymo priemonės: kameros, SWIFT robotukas;  

mokyklos vidaus erdvėse du televizoriai; 

6 interaktyvios lentos klasėse; 

Naudojamos 106 planšetės; 

atnaujinama kompiuterinė įranga-  interneto stotelės, kompiuteriai. 
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Edukaciniai 

(centriniai/vietiniai) 

Kauno miestas 2022 m. - Europos kultūros sostinė. Didžiuojamės gausa edukacinių ir kultūrinių centrų, Eigulių seniūnijoje daugėja 

prasmingo laisvalaikio zonų. Mokytojai ugdymui pritaiko Čečėnijos aikštės, Kalniečių parko ir kitus įrengtus sporto įrenginius, veda 

pamokas Kleboniškio miško parke, bibliotekų padaliniuose. Lankomi Kauno muziejai, naudojamasi A. Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos ir kitų neformaliojo švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis.  

Mokinio kultūros paso lėšos panaudojamos įvairių miesto ir šalies siūlomų edukacijų įgyvendinimui.  

Sėkmingai bendradarbiaujama su Kauno Plaukimo mokykla, Kauno APGV 3 komanda, Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Viešosios tvarkos valdyba, kt. 

Mokykloje trečius metus vykdoma prevencinė socialinio emocinio ugdymo programa: ,,Laikas kartu“.  

Bendradarbiaujama su Kauno PPT, priešmokyklinėmis įstaigomis: ,,Vaivorykštė“, ,,Tukas“, pagrindinį ugdymą teikiančiomis 

mikrorajono mokyklomis. Mokykla yra Lietuvos emocinio ugdymo mokyklų asociacijos narė. 

Mokytojų kvalifikacijai kelti bei tėvų švietimui gerinti kviečiami lektoriai, bendradarbiaujama su KŠIC, ,,Ugdymo meistrais“ ir kt. 

Bendradarbiaujama su ,,Mokausi iš kino“, dalyvaujama respublikiniuose ir Europos fondų finansuojamuose projektuose. 

Bendradarbiaujama su Klaipėdos ,,Gilijos“ pradine mokykla, Panevėžio ,,Šaltinio“ progimnazija.  

 

2. Vidinių išteklių analizė:  

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos 

kultūra/Etosas 

Mokyklos atvirumą ir svetingumą atspindi įrašai svečių knygose, tėvų atsiliepimai. Mokykla saugo ir puoselėja savo atributiką: vėliavą, 

emblemą, uniformą. Pokytis – mokinių sukurta keraminių raidžių tautinė giesmė. Puoselėjamos  

,,PAPARČIO” MOKINIŲ VERTYBĖS 

AŠ: 

P - pasitikiu savimi ir kitais 

A - atsakingas esu už savo veiksmus, mokymąsi, tvarką savo darbo vietoje 

P - pakeičiu netinkamą elgesį geru 

A  - augu ne tik ūgiu, bet ir žiniomis, protu 

R - reikalingas esu savo klasės draugams, mokyklos bendruomenei 

T  - tariuosi su savo mokytoja, draugais 

I  - išrandu daug naujų būdų kaip mokytis, kaip susidraugauti 

S – sėkmės siekiu moksle, draugystėje su kitais, būreliuose, projektuose... 

Įstaiga puoselėja naujas tradicijas - tautinės giesmės giedojimas pirmadienio rytais, tėvelių vedamos profesinio orientavimo pamokos. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais praturtina, aktyvina, praplečia mokinių formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Elektroninė 

informacinė sistema ,,Tamo“ skatina mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą. Apie mokyklos veiklą, pokyčius nuolat informuojama 
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mokyklos internetinėje svetainėje, Tamo pranešimuose, mokyklos stenduose, Facebook grupėje. Mokykla tęsia Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų veiklą.   

Ugdymas ir 

mokymasis 

Pokytis: ugdymas organizuojamas ir nuotoliniu būdu kartu su įvairiomis švietimą plėtojančiomis įstaigomis. Mokytojai ir mokiniai 

naudoja virtualias aplinkas, Eduka klasės elektronines pratybas. Pagal galimybes pamokos organizuojamos už mokyklos ribų. Sudaryti 

tvarkaraščiai ugdymui(si) apima ir klasės bendruomenės telkimą kartą savaitėje - ,,Paparčio ratas“ bei mokinių socialinio emocinio 

ugdymo užsiėmimą ,,Laikas kartu“ Dirbama iš atnaujinamų vadovėlių serijos ,,TAIP“, ,,ŠOK“ bei anglų k. ,,KIDS BOX“.  

Mokytojai stebi kolegų pamokas, nuolat tobulina naujų metodų išbandymą savo klasėse. 2021 m. vyko ,,Kolega kolegai” projektas 

,,Mokau kompetencijų”. 

Kultūros paso edukaciniai renginiai, tėvų incijuojami profesinio ugdymo užsiėmimai yra ugdymo proceso dalimi.  

II-ų klasių mokiniams integruojamos plaukimo pamokos į fizinio pamokas.  

Visose klasėse yra šokio pamokos, integruotos teatro-šokio pamokos 

Antrokai dalyvauja Vilniaus universiteto  tęstinio moksliname tyrime ,,Mokymasis mokykloje: ĮSITRAUK!“ . 

Mokytojai aktyviai užsiima savišvieta, savarankiškai tobulina kvalifikaciją, dalyvauja projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams 

kūrimo“ mokymuose. 

Popamokinė veikla Neformaliajam švietimui skiriamos valandos mokinių poreikius atitinkantiems būreliams. Novatoriški ,,Tarp žemės ir dangaus“, 

,,Smalsučių laboratorijos“, ,,EBRU“, ,Švenčių ratu“ STEP aerobikos, ,,Savanorystė ir aš“ nemokami būreliai. Savivaldybės NVŠ 

krepšeliu naudojasi apie trečdalis ugdytinių: STEAM, Edulando, ,,Robotikos“, NKA, ,,Tornado“ krepšinio, Kudo, Šachmatų, gatvės 

šokių ir kitų būrelių finansavimui.  

Tėvų lėšomis finansuojami  ,,Fregolinos šokiai“, ,,Anglų kalba“.   

Popamokinėje  veikloje dalyvauja apie 89 proc. mokyklos mokinių.  

Apie 29 proc. mokinių ugdosi įvairiose Kauno miesto neformaliojo švietimo įstaigose. 

Pasiekimai 2020-2021m. m. 68 mokiniai (t. y. 25 proc.)  baigė mokslo metus visų dalykų aukščiausiais įvertinimais.  

IV kl. mokinių NMPP rezultatų vidurkiai viršija šalies vidurkius.  

Dirbant nuotoliu ir esant karantininiams laikotarpiams mokiniai puikiai lankė pamokas: 59 mokiniai nepraleido nė vienos pamokos, 

sumažėjo mokinių, kurie praleido daug pamokų per mokslo metus. 

Kaip Sveikatą stiprinančios mokyklos veikla: kasmetinis Solidarumo bėgimas, ,,Olimpinis mėnuo“, ,,Savaitė be patyčių“, LMŽ 

varžybos, SEU ,,Dramblio“ olimpiada ir pan. 

Kasmet mokiniai dalyvauja gabių mokinių mokykloje pagal tarpdisciplininio ugdymo programą (2021-2022 mokosi  vienas 3 kl. 

mokinys). 

Visi pageidaujantys dalyvauja elektroninėje erdvėje organizuojamuose konkursuose: ,,Olympis“, ,,KINGS“, taip pat ir kontaktiniuose 

,,Kengūros“ konkursuose bei įvairiose konferencijose, projektuose ir kt., kur pasiekiami gan aukšti individualūs rezultatai – mokiniai 

gauna įvairių apdovanojimų, prizų, medalių (2021 m. – 68 nugalėtojai). 
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Pagalba mokiniui 2021-2022 m. m. mokykloje 66 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius gavo švietimo pagalbą. Šis skaičius nuolat kinta. Pagalbą 

mokiniui mokykloje teikia logopedas (1 et.), specialusis pedagogas (0,5 et.), socialinis pedagogas (0,5 et.), psichologas (0,75 et.), 

mokytojo padėjėjas (1,5 et.), visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (0,5 et.). Pagalbos mokiniui specialistų SUP turintiems 

vaikams suteikia savalaikę ir kokybišką pagalbą. Nemokamas maitinimas skiriamas visiems 1-2 kl. mokiniams, bei 11-ai 3-4 kl. 

mokinių. 100 proc. mokinių nemokamai įsigijo elektroninius mokinio pažymėjimus. Gabiems mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti 

mokyklos, miesto, šalies, bei Europos konkursuose, projektinėse veiklose. Pažintis, kur toliau mokytis, vyksta kasmet ketvirtokų 

bendruomenėse organizuojant virtualius ir tiesioginius susitikimus su aplinkinėmis pagrindinio ugdymo pakopos  įstaigomis.  

3 mokiniams iš 8 pagal tėvų prašymus parengti savirūpos planai. 100 proc. klasių dalyvavo ,,Geros mokinių savijautos užtikrinimo“ 3-

ose skirtingose programose.  

Švietimo pagalbos planai rengiami maždaug 10-čiai SUP  turinčių mokinių. 

Pagalbos teikiamos ir mokinių šeimoms (tėvų inicijuotos individualios konsultacijos su pagalbos specialistais ar administracija, 

dalyvavimas paskaitose, mokymuose). Keletą kartų metuose tėvai turi galimybę konsultuotis su visų dalykų specialistais, mokytojais  

mokykloje per tėvų dienas. Tarp mokytojų populiari savitarpio pagalba, ypač dirbant su IKT nuotolyje.  

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas 

Personalo formuojama atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės tarybos didžiausią leistinas pareigybių skaičių. Pamažu vyksta 

pedagogų kaita, kolektyvas „jaunėja“. Iš 18 dirbančių pedagogų trys mokosi persikvalifikavimo pedagoginėse studijose. Su  pradinukais 

dirba 7 mokytojai metodininkai. Mokykloje yra mokytojų, pasižyminčių puikiu dirbti komandoje, praktikuojančių integruotą ir 

projektinį ugdymą, turinčių aukštas IKT valdymo ir taikymo kompetencijas. Aptarnaujantis personalas bendradarbiauja su mokyklos 

mokytojais ir vadovais, kuria saugias mokymo(si) aplinkas (pvz. budi koridoriuose per pertraukas). Visų darbuotojų veiklos 

organizavimas reglamentuotas Darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašuose, kituose bendruomenės sutarimu parengtuose 

mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.  

Problemos: nėra galimybės dėl nedidelio valandų skaičiaus pritraukti kvalifikuotus neformaliojo ugdymo specialistus ir juos išlaikyti.  

Vadovavimas ir 

lyderystė 

Mokyklai nuo įkūrimo (1991 m.) vadovauja direktorė, nuo 2005 m. pavaduotoja ugdymui. Mokyklos vadovai nuolat tobulina savo 

vadybines kompetencijas ir lyderystės gebėjimus bendruomenės ,,auginimui“. Mokyklos valdyme ir veikloje dalyvauja visos savivaldos 

grandys: mokytojai, mokiniai, tėvai. Mokytojai rengia ir vadovauja projektinei veiklai mokykloje ir už jos  ribų. Įstaigoje skatinamos 

naujos, skleidžiamos ir remiamos esamos iniciatyvos. Pedagogų bendruomenėje vyrauja pasidalytosios lyderystės požymiai: pedagogai 

žino vieni kitų stipriąsias puse, kreipiasi pagalbos, savanoriškumo principu inicijuoja projektus, reflektuoja apie savo patirtis. Mokykloje 

sudarytos palankios sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui siūlyti ir įgyvendinti savo iniciatyvas: ,,Paskutinis mėnesio penktadienis 

– be uniformos, Moliūgų projektas, ,,Šmėklinės“, ,,Miego diena“ ir kt. Gražias tradicijas klasėse kuria ,,SavanoriAUK“ būrelio mokiniai, 

besirūpinantys atšvaitų dėvėjimu, mokinių uniformomis, kasmėnesinių stendų iniciatyvomis, dekoruotomis bendrakūros erdvėmis. 

Neįkainojamos tėvų iniciatyvos – netradicinės profesinio orientavimo pamokos, labdaringa veikla, dalyvavimas akcijose ,,Rūšiuok“ ir 

,,Dovanoju perskaitytą knygą“. 
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Mokykloje siekiama atliepti Valstybės strategijai – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti 

veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį. 

Finansiniai ištekliai 2021-2022 m m. mokinio krepšelio skirta 260623,53 euro.  Mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijai, skaitmeninio ugdymo plėtrai, 

ugdymosi priemonių įsigijimui, panaudojimas svarstomas Mokyklos taryboje, Mokytojų taryboje, metodinėje grupėje. Mokinio 

krepšelio lėšos maksimaliai panaudojamos. 

Mokykla dalyvauja saulės baterijų, saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimo projektuose.  

Nemažai paramos gauta panaudos tikslu iš savivaldybės: priemonės hibridiniam ugdymui, planšetės, swift robotukas, kameros. 

Efektyviai remontams panaudojamos specialiosios  ir paramos lėšos: suremontuota laiptinė, įrengta Lauko klasė. 

Įstaigai įsitraukiant ,,Vaisiai ir pienas vaikams“ programas gaunama parama sveikais produktais. 

Kasmet gaunama paramos knygų iš Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, mokinių tėvų (popierius, baldai, paramos lėšos). 

Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Mokyklos patalpos nuolat atnaujinamos, perdažomos sienos, laiptai, klasės, keičiamos dangos, kuriamos erdvės poilsiui. Mokiniai turi 

galimybę ugdytis 12-oje pietų pusėje esančių klasių, kuriose yra projektoriai. Mokiniai gali naudotis muzikos, tikybos-keramikos, 2 

anglų kalbos kabinetais, biblioteka, sporto sale, kudo, atnaujinta aktų sale (su naujais roletais), logopediniu kabinetu, valgykla, 

laisvalaikio grupės patalpa ir kt. Mokyklos erdvėse įrengtos keturios erdvės planšetiniams kompiuteriams pakrauti. Prie valgyklos 

įrengtas naujas TV dėl meniu. Dėl karantino aplinkybių įrengti atskiri įėjimai srautams, įrengtos I-II rūbinės. Mokiniams pakanka 

vadovėlių, mokytojai renkasi ir elektroninius vadovėlius, ugdomąją medžiagą iš interneto, pritaiko ją ir specialiųjų poreikių mokiniams. 

Didėja dėmesys sportinės bazės atnaujinimui: kieme įrengta badmintono – tinklinio aikštelė.  

 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

2019-2021 m. m. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos strateginiame plane numatytos pagrindinės veiklos kryptys: 

● Įgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos programą, pagerinti mokyklos mikroklimato rodiklius. Tikslas įgyvendintas pagal faktinius 

rezultatus. 

Pokytis – vykdoma sveikatą stiprinančios mokyklos programa ,,Papartiada 2020-2024“, įdiegta elektroninė patyčių dėžutė, labai aukšti  III-IV 

klasių mokinių, tėvų apklausų apie saugumą ir patyčias mokykloje rezultatai. 

Nuosekliai jau trečius metus vykdoma prevencinės programos ,,Laikas kartu“  veikla organizuojama visose 12-oje klasių 1 kartą savaitėje.  

Pagal tėvų poreikius parengti savirūpos planai 3 mokiniams.  
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100 proc. darbuotojų dalyvavo Bendruomenės profesinės gerovės tyrime.  

Vyko mokymai mokytojams ,,Mokytojo ir mokinių dialogo įgalinimas”  

100 proc. mokytojų integruoja savo pamokose Sveikatinimo renginius, veiklas.  

4 klasės dalyvavo SEU ,,Draugiško dramblio” olimpiadoje. 

●Siekti kokybiško mokinių lietuvių kalbos raštingumo dirbant su įvairių gebėjimų mokiniais. Tikslas visiškai įgyvendintas. 

Pokytis 17 ketvirtokų lietuvių kalbos dalyką baigė A lygiu; 81 proc. (planuota 78) visus dalykus baigė pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu. 100 

proc. IV klasių mokinių (68) sėkmingai baigė Pradinio ugdymo programą; 

       Sprendimai buvo priimami siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą COVID-19 karantino,  pandemijos ir ekstremalios situacijos laikotarpiais. 

Buvo pasiekti aukštesni mokinių pasiekimai nei ankstesniais metais: 2021 m. ketvirtokų NMPP rezultatų vidurkiai aukštesni nei 

respublikos. 65 proc. mokinių 2021 m. įvertinti lietuvių kalbos dalyke – pagrindiniu ar aukštesniuoju lygiu.  

93 proc. antrokų lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įvertinimai aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu, ketvirtokų – 91 proc. 

12-ai SUP mokinių parengti švietimo pagalbos planai, SUP ir gabių mokinių ugdymas pagerintas per individualų mokinio pažinimą ir 

ugdymo personalizavimą – organizuoti mokymai ,,Mokytojo ir mokinių įgalinimas per dialogą”. 

80 proc. ketvirtokų teigė, kad geba keltis sau mokymosi tikslus, žino, kokius metodus pasirinkti mokymuisi, moka spręsti kylančius iššūkius. 

17 mokinių tapo respublikinių ar tarptautinių renginių nugalėtojais.  

● Moderninti ir kurti saugią bei sveikatą tausojančią, estetišką aplinką, panaudojant ES ir kitas išorines lėšas. Tikslas pasiektas pagal faktinius 

rezultatus. 

Pokytis – pritaikytos aplinkos COVID-19 prevencijos reikalavimams, tobulinama ,,Darnios mokyklos“ veiklos programa. Gautas respublikinis 

sidabrinio diplomo įvertinimas.   

    Pagerinta mokinių savijauta. 

Sėkmingai integruojamos ugdymo procese: ,,Darnios mokyklos“ veiklos plano priemonės bei sveikatą stiprinančios mokyklos programos 

,,Papartiada 2020-2024“ veiklos. 

Inovatyviai pagerintos ugdymo aplinkos: estetiškai atnaujinti 4 srautų įėjimai, biblioteka, specialiojo pedagogo kabinetas bei  laiptinė.  

Ugdymo proceso modernizavimui  panaudotos skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtos lėšos – įdiegta ir naudojama interaktyvi lenta.  

13-ai mokytojų ir 258 mokiniams išpirktos licencijos: Eduka (Ic, II-IV kl.) bei Ema (Ia, Ib kl.).  

Pradinio ugdymo organizavimas. Mokyklos veiklos efektyvumą, atsižvelgiant į duomenų analizę, įrodo šie faktai: 

•     Mokinių skaičius stabilus su nedideliu padidėjimu-apie 15 metų 12 klasių komplektų; vidutiniškai 21-22 mokiniai. 

•    Gerėjantys mokinių akademiniai pasiekimai. 
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•    Buvę mokiniai sėkmingai mokosi miesto mokyklose: K. Griniaus, J. Urbšio, B. Brazdžionio, M. Mažvydo, Generolo P. Plechavičiaus kadetų 

ir KTU inžinerijos licėjuose,  Pilėnų, „Vyturio”, „Atžalyno”. 

 Sėkmingai įveikti nuotolinio ugdymo etapai. Atlikta nuotolinio ugdymo apklausa į rodo, kad dauguma mokinių jaučia saugumą, ramybę, 

pasitikėjimą savimi bei energingumą, tačiau maža dalis -  nuovargį. 70 proc. tėvų mano, kad  vaikai jaučiasi saugūs, ramūs, pasitikintys savimi 

bei žvalūs ir energingi. Klasių mokytojams parengtos rekomendacijos sėkmingam bendradarbiavimui nuotolinio ugdymo laikotarpiu. 

 176 ugdytiniai lanko mokyklos NŠ būrelius. Aštuntadalis mokinių lanko mokamus ar NVŠ krepšeliu finansuojamus būrelius. Nauji būreliai: 

Smalsučio akademija, Ebru, Švenčių ratu ypač populiarūs. Dauguma olimpiadų ir konkursų dėl epidemiologinės situacijos vyko virtualiose 

aplinkose, todėl dalyvaujančių mokinių skaičius šiek tiek sumažėjo. Darytina išvada, kad dalyvauta ne mažiau kaip 50 proc. organizuotų 

olimpiadų ir konkursų. 

 Mokiniams, patiriantiems  mokymosi sunkumų dėl  Covid 19 praradimų, įvyko 479 konsultacijos. Organizuotos kompleksinės pagalbos 

mokiniams, turintiems mokymo sunkumų, arba praleidusiems pamokas dėl ligos bei mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai yra aukštesniojo 

pasiekimo lygmens(gabūs). 

 79 proc. mokinių- saugiai besijaučiančių mokykloje. 

 Visose 12-oje klasių integruojamos dvi prevencinės programos: LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo prevencinė programa 

pradinukams ,,Laikas kartu" ir Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

 Įsigyta šiuolaikinių ugdymo priemonių 271vnt. (Ema ir Eduka licencijos mokiniams ir 13-ai mokytojų). 

 Ūkinė-finansinė veikla vertintina kaip kokybiška –finansinių išteklių netrūko, 20 darbuotojų paskatinti premijomis. 

 

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 Labai geri mokinių mokymosi rezultatai. 

 Mokinių aktyvus dalyvavimas įvairiuose konkursuose ir 

projektuose. 

 Besimokantis, jaunėjantis pedagogų kolektyvas. 

Silpnybės 

 Mokytojų ir mokinių sergamumo augimas, prastėjantis 

lankomumas. 

 Dalies pedagoginio personalo nepakankama kompetencija dirbant 

su šiuolaikinės kartos mokiniais.  
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 Rezultatyvus tėvų dalyvavimas ugdymo procesuose. 

 Ugdymo procese daug netradicinių pamokų, projektinės 

integruotos veiklos.  

 Pasitelkiami socialiniai  partneriai edukacijoms. 

 Sveikatą stiprinančios mokyklos tradicijų tąsa.  

 ,,Darnios mokyklos“ projektinė veikla. 

 Mokytojų kvalifikacija skaitmeninio ugdymo srityje. 

 Kai kurių mokinių nepagarbus elgesys su bendraamžiais, emocijų 

nevaldymas. 

 Sudėtingos aplinkybės ugdant labai skirtingų poreikių mokinius. 

 Švietimo pagalbos priemonių stoka didelius specialiuosius 

ugdymosi poreikius turintiems mokiniams. 

Galimybės 

 Sėkmingas pradinių klasių mokinių ugdymasis 

Pagrindinio ugdymo pakopoje. 

 Sumanios, nuolat besimokančios bendruomenės 

stiprinimas. 

 Tėvų, socialinių partnerių pasitelkimas mokinių 

šiuolaikinių kompetencijų ugdymui. 

 Naujų technologijų naudojimas ugdymo kokybei gerinti. 

 Projektinių ir paramos lėšų įsisavinimas ugdymo kokybei 

gerinti bei edukacinėms aplinkoms atnaujinti. 

 Ugdymo proceso organizavimas virtualiose ir kultūrinėse 

aplinkose. 

Grėsmės/pavojai 

 Tobulintinas mokyklos mikroklimatas ugdymosi rezultatams 

siekti. 

 Mokyklos aplinka ir pastatas nepatrauklūs išoriškai. 

 Nepakankama kai kurių mokytojų patirties sklaida. 

 Padidėjęs praleistų pamokų skaičius dėl išaugusio sergamumo.  

 Tėvų, mokytojų ir mokinių jautri psichologinė būsena.  

 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Mokykla moderni ir puoselėjanti tradicijas. Pedagogų didžiausia stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir patirties sklaida. Mokykla - 

atsinaujinanti, garantuojanti ugdymo sėkmę per atnaujinto ugdymo turinio kompetencijas. 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Mokyklos veikla:  

 organizuoja kokybišką pradinį ugdymą 6-11 metų vaikams bei sudaro sąlygas jų saviraiškai; 

 siekia, kad visi pradinukai įgytų sveikos gyvensenos, skaitmeninę, pilietinę kompetencijų. 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

  

Mokyklos vertybės atliepia ,,Valstybės pažangos strategijos 2030“ aktualijas: atvirumą, kūrybingumą, atsakomybę.  

Įgyvendinant mokyklos misiją, vadovaujamasi pagarbos principu.  

Mokyklos filosofija: ,,Visi mes esam iš vaikystės, visi trokštame surasti savo paparčio žiedą. Ieškokime jo mokyklos suole, 

bendrystėje, žaidimų aikštelėje...“. 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Organizuoti 

bendruomenės 

pasiruošimą 

dirbti pagal 

UTA, stiprinant 

ugdymo(si) 

kultūrą 

Mokytojų 

pasitarimai ,,UTA 

programos“ 

Metodinė 

grupė, UTA 

darbo grupė 

95 proc. mokytojų 

susipažins su UTA 

projektų turiniu 

ML Mokytojų, 

susipažinusių su 

UTA programomis 

proc. išraiška 

10 60 100 

Mokytojų gerosios 

patirties sklaida 

Mokytojų 

taryba 
Mokytojai dalinsis 

patirtimi apie 

šiuolaikinių metodų 

taikymo efektyvumą 

ML Mokytojų gerosios 

patirties sklaidos 

renginių sk. 

2 4 4 

Mokinių 

kompetencijų 

ugdymo metodų 

pristatymai  

Mokytojai 

lyderiai 

Mokytojai taikys 7 

kompetencijų ugdymo 

metodus 

ML Mokinių 

kompetencijas 

ugdantys 

šiuolaikiniai 

metodai taikomi 

stebėtose pamokose  

50 75 100 

Tėvų diskusijos 

,,Atnaujintas ugdymo 

turinys“  

Klasių 

auklėtojai 

Analizuos naujų 

programų turinį, 

kompetencijų 

vertinimą 

Paramos lėšos Tėvų susirinkimų 

sk. 

2 2 2 

2.Pagerinti 

ugdymo kokybę 

siekiant mokinių 

kultūrinės 

kompetencijos 

Skaitymo 

skatinimo, rašymo 

tobulinimo 

projektiniai 

renginiai 

Bibliotekinin

kės 

Rašymo ir skaitymo 

pagrindinio ir 

aukštesniojo lygio 

vertinimai pagerės iki 

86-91 proc.  

ML IV kl. mok. 

lietuvių k. dalyko 

įvertinimai 

pagrindiniu ar 

85 85 85 
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stiprinimo bei 

STEAM 

integracijos  

aukštesniuoju 

lygiu proc. 

Mokinių 

įsivertinimo ir 

mokymosi 

savikontrolės 

stiprinimo metodų 

mugė 

Metodinė 

taryba 

Iki 70 proc. stebėtų 

pamokų fiksuota 

besimokančiųjų 

individuali pažanga 

- Kolegų pamokose 

stebimos 

individualios 

mokinių pažangos 

proc. išraiška 

70 72 79 

Tėvų įtrauktis  

kultūringo ugdymo 

stiprinime, siekiant 

maksimalios 

mokinio pažangos  

Klasių 

auklėtojai 

Nuotolinis, mišrus ir 

hibridinis ugdymas, 

mokinių  ir tėvų 

(globėjų) apklausos 

tenkina 83 proc. 

respondentų. 

- Tėvų, patenkintų 

ugdymo kokybe, 

proc. išraiška 

83 84 85 

STEAM elementų  

taikymo ugdymo 

procese patirties 

renginiai, kolegų 

pamokų stebėsena 

su refleksija 

Metodinė 

grupė 

Išaugusi mokytojų 

kompetencija 

pamokose naudoti 

STEAM ugdymosi 

elementus 

ML Mokytojų, 

taikančių STEAM 

elementus 

pamokose sk. 

4 10 18 

Mokinių įtraukimas 

į tarptautinius ir 

respublikinius bei 

nuotolinius 

konkursus 

Mokytojų 

taryba 

Išplėtotos mokinių 

galimybės ir patirtys 

tikrinat ir vertinant 

savo gebėjimus 

užmokykliniuose 

renginiuose 

Tėvų parama Mokinių, 

dalyvavusių 

konkursuose, 

projektinėse 

veiklose, sk. 

100 110 150 

Pažintis su STEAM 

metodu 

Metodinė 

grupė 

Mokytojai dalinsis 

patirtimi apie 

sėkmingas STEAM 

taikymo patirtis 

ML Mokytojų 

tobulinančių 

kompetencijas 

STEAM ugdymo 

10 25 50 
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srityje proc. 

išraiška 

 

2 TIKSLAS – pasirengti  organizuoti įtraukųjį ugdymą 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.Pasirengti 

efektyviam 

pedagoginių 

darbuotojų  

įtraukiojo 

ugdymo 

organizavimui 

Pedagoginės 

bendruomenės 

dalyvavimas 

mokymuose, 

skirtuose 

įtraukiajam 

ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos 

specialistai 

Pedagogų 

bendruomenės 

įgūdžiai įgalina ugdyti 

skirtingų gebėjimų 

mokinius 

ML 

kvalifikacijai 

Dalis pedagogų,  

patobulinusių 

savo gebėjimus ir 

kompetencijas   

15 % 50 % 95 % 

Bendradarbiavimas 

su išoriniais 

partneriais, 

dalyvavimas 

projektinėse 

veiklose 

VGK  Efektyvus kylančių 

problem sprendimas 

įtraukiant į ugdymą 

didelius SUP turinčius 

mokinius 

- Projektinių veiklų 

/ konsultacijų su 

išoriniais 

partneriais sk. 

2 2 2 

2.Sėkmingai 

įtraukti SUP bei 

ypatingų 

gebėjimų  

mokinius į 

aktyvų ugdymo 

procesą 

Skirtingų poreikių 

mokiniams 

užtikrinama 

ugdymosi įvairovė 

pritaikant metodus 

Mokytojai ir 

pagalbos 

specialistai 

Įgyvendinama 

ugdymo(si) 

kompensavimo 

strategija, mokymosi 

sunkumams spręsti 

taikomos konsultacijos 

ML Ugdymo plane 

numatytų 

konsultacijų 

srautams sk. 

3 2 3 

Švietimo pagalbos 

kokybiškas 

organizavimas  

VGK nariai SUP mokiniai 

sėkmingai įveiks savo 

ugdymosi programą 

ML Parengtų švietimo 

pagalbos planų 

sk. 

10 11 12 
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Savirūpos planų 

parengimas 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

Sėkminga mokinių 

ugdymosi aplinkos 

parengtis 

 Parengtų 

savirūpos planų 

sk. (pagal tėvų 

prašymus) 

3 2 3 

Partnerių pagalbos 

pasitelkimas / tėvų 

švietimas 

VGK nariai VGK posėdžiuose 

išsprendžiamos SUP 

mokinių problemos 

- Sėkmingų VGK 

posėdžių 

nutarimų sk. 

10 11 12 

Savivaldaus 

ketvirtokų 

mokymosi metodo 

taikymas per 

individualius tikslus 

Metodinė 

grupė ir VGK 

Dalis  ketvirtokų 

gebės įvardinti savo 

mokymosi tikslus ir 

metodus, kaip jų sieks 

MK lėšos Dalis ketvirtokų 

įvardina 

savivaldaus 

mokymosi tikslus 

49 % 55 % 60% 

Atsižvelgiant į  

individualius 

mokinių poreikius 

ugdyti jų mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją 

Dalykų 

mokytojai  

Dalis III- IV-ų klasių 

mokiniai turės 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

įrodymų 

- Dalis trečiokų ir 

ketvirtokų 

įvardina, kad 

žino, kaip jam 

patogiausia 

mokytis 

45 % 65 % 80% 

Gabių mokinių  

intelekto vertinimas 

Psichologas, 

Kauno PPT 

Organizuojami 

Raveno ir Wekslerio 

testavimai 

Tėvų parama Atrinkti gabiausi 

mokiniai 

dalyvauja 

atrankoje į itin 

gabių mokinių 

tarpdisciplininio 

ugdymo programą 

1 mok. 1-2 mok. 1-3 mok. 

3.Siekti sukurti 

geresnę 

atmosferos 

palankiam 

Geros mokinių 

savijautos 

užtikrinimo 

renginiai 

Psichologas 

ir socialinis 

pedagogas 

Mokinių savitarpio 

pagalbos renginiuose 

įgyjama geros 

savijautos įgyjimo 

patirčių 

ML Mokinių, 

dalyvavusių geros 

savijautos 

užtikrinimo 

renginiuose sk. 

10 15 18 



 
 

16 
 

mokinių 

ugdymuisi ir 

mokytojų 

darbui  

,,Laikas kartu“ 

programos 

įgyvendinimas 

Klasių 

auklėtojai 

Mokiniai išmoksta 

spręsto kylančius 

socialinius emocinius 

iššūkius 

ML Procentinė 

mokinių dalis, 

dalyvaujanti 

,,Laikas kartu“ 

programoje 

95 98 100 

Mokinių ir 

darbuotojų 

apklausos 

Mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

Vidaus įsivertinimo 

duomenimis 

bendruomenė: 

mokiniai, darbuotojai 

- patenkinti 

mikroklimatu. 

ML Procentinė 

bendruomenės 

dalis, patenkinta 

mikroklimatu  

79 81 82 

Mokinių savijautos, 

adaptacijos tyrimas 

Mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

grupė, 

psichologė 

Pirmokų tėvų 

vertinimu – labai gerai 

85 proc. adaptavosi, 

gerai 15 proc. 

II-IV klasių tėvų 

vertinimu – 90 proc.  

ML Procentinė 

apklaustų tėvų 

dalis, patenkinta 

mokinių savijauta 

sėkminga 

adaptacija 

80 85 90 

 

3 TIKSLAS – stiprinti nuolat besimokančią bendruomenę 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

1.Stiprinti 

bendradarbiavimą  

su tėvais ir 

šeimomis, 

įtraukiant juos į 

edukacinius, 

kultūrinius 

renginius 

Rėmėjų paieška 

ir savanorystės 

projektų 

inicijavimas 

Mokyklos 

taryba 

Išryškinami tėvai lyderiai, 

iniciatyvas teikiantys 

mokyklos bendruomenei 

Rėmėjų 

parama 

Tėvų iniciatyvų, 

apimančių 

mokyklos 

mokinius, skaičius 

1 2 3 

Tėvų švietimo 

renginių 

organizavimas, 

VGK nariai Tėvai, aktyvūs 

bendruomenės nariai, 

nuolat tobulėjantys vaikų 

ugdymosi klausimais 

- Novatoriškų 

renginių ar 

švietimo formų 

tėvams skaičius 

1 2 3 
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novatoriškų 

formų plėtra 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

bendruomenei  

Mokytojų 

taryba 

Organizuojamos Kaziuko 

dirbtuvės, ,,Šeimų 

šventės“,  kuriose tėvai 

kartu su mokiniais užsiima 

kūryba, sportu ar pan. 

Tėvų parama Organizuotų 

bendruomenės 

dirbtuvių (tėvai + 

mokiniai) skaičius 

1 1 1 

Nusipelniusių 

bendruomenės 

narių 

apdovanojimui, 

įvertinimui 

Darbo grupė Organizuojamos 

,,Mokyklos garbės“ 

šventės metu 

apdovanojami nusipelnę 

bendruomenės nariai 

1,2 proc. 

paramos lėšos 

Apdovanojamų 

bendruomenės narių 

skaičius 

1 1 1 

2.Pasiruošti vaikų 

nuo šešerių metų 

bei imigrantų 

ugdymui  

Pedagogų 

mokymai 

Metodinė 

taryba 

2024 m. aiški pedagogų 

parengtis ir ugdymo 

turinys darbui su 6 m. 

amžiaus vaikais 

MK lėšos Mokytojų, 

pasirengusių dirbti 

su šešiamečiais ir 

UTA 

priešmokyklinio 

ugdymo  programa 

0 1 2 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais  

partneriais, 

imigrantų 

šeimomis 

Administrac

ija 

Integruotas kitakalbių  

ugdymas – du darbuotojai  

pamokose 

MK Imigrantų mokinių, 

ugdomų su 

mokytojo padėjėju, 

sk.  

1 2 2 

3.Taikyti 

informacines 

technologijas kaip 

integruojamą 

dalyką ugdymo 

turinyje  

Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

skaitmeninio 

ugdymo srityje 

kursuose bei 

savitarpio 

Mokytojų 

taryba 

Šiuolaikinių efektyvių 

metodų taikymas, 

dalyvavimas ES 

finansuojamame ,,Saugios 

elektroninės erdvės kūrimo 

vaikams“ projekte 

ES paramos 

lėšos 

Mokytojų IT 

patirties sklaidos 

renginiai (vnt.) 

1 2 2 
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pagalbos 

metodais 

IKT pradiniame 

ugdyme 

integravimas 

Direktorės 

pavaduo-

toja 

ugdymui 

2024 m. IKT dalykas 

pradinių klasių pamokų 

tvarkaraštyje.  

MK lėšos Mokinių, kurių 

įvertinta 

skaitmeninio 

ugdymo 

kompetencija,  

skaičius 

0 20 60 

Skaitmeninės 

mokinių 

kompetencijos 

ugdymo 

praktikumai  

Metodinė 

grupė 

Ugdymo procese taikomos 

aiškios skaitmeninio 

ugdymo kompetencijų 

apibrėžtys, įvertinimai 

 Mokinių, kurių 

įvertinta 

skaitmeninė 

kompetencija sk. 

0 20 60 

Taikomų 

virtualių aplinkų 

ir priemonių 

sklaida 

ITS 

administrato

rius 

Išgrynintos naujos 

patrauklios virtualios 

aplinkos, geriausiai 

tinkančios pradiniame 

ugdyme 

ML 

skaitmeninio 

ugdymo plėtrai 

skirtos lėšos 

Naudojamų 

licencijų, įsigytų už 

ML lėšas, sk. 

240 245 250 

4.Sudaryti sąlygas 

mokytojų 

atestavimuisi, 

jaunų specialistų 

praktikai 

Mokytojų 

atestavimosi 

organizavimas 

Atestacinė 

komisija 

Aukštesnė mokytojų 

kvalifikacinė kategorija 

ML 

kvalifikacijai 

Mokytojų ir 

pagalbos 

specialistų, įgijusių 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją sk. 

2 2 0 

Sutarčių dėl 

studentų 

praktikų 

sudarymas 

Direktorė Studentų, atliekančių 

pedagoginę, psichologinę 

praktikas, įtraukimas į 

mokyklos veiklas 

- Praktikas 

atliekančių 

mokykloje sk. 

1 2 3 

 

 

 



 
 

19 
 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

     

 

 

 

 

 

2 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

Išvada apie pasiektą tikslą      
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3 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      

 

_______________                  _______________________   ___________ 

(Plano rengėjo pareigos)                                              (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)                                

 

PRITARTA 

Kauno ,,Paparčio“ pradinės mokyklos tarybos  

2022 m. kovo 22 d.  

posėdžio protokolu Nr. 2. 

 


