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KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2021–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

 

 

1. VEIKLOS KONTEKSTAS. SSGG ANALIZĖ 

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) strateginis planas (toliau – Strateginis planas) nustato Progimnazijos gaires 

iki 2025 m. Jo tikslas – įgyvendinti Progimnazijos viziją, efektyviau organizuoti jos veiklą, telkti Progimnazijos bendruomenę, sprendžiant aktualius 

ugdymo klausimus, prioritetus, bei pasirinkti tikslingas Progimnazijos veiklos kryptis, planuoti Progimnazijos raidą ir kaitos pokyčius. 

       Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Valstybine švietimo strategija 2013–2022 metams, Geros mokyklos koncepcija, Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 strateginiu 

veiklos planu. Atsižvelgta ir Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, į besikeičiančios socialinės ir kultūrinės aplinkos ypatumus, Progimnazijos 

bendruomenės reikmes, mokytojų turimą patirtį, ugdymosi poreikius ir interesus, veiklos rezultatus ir turimus išteklius. Progimnazijos Strateginį planą 

parengė Progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-105 patvirtinta darbo grupė. 

 Progimnazijos oficialus pavadinimas – Kretingos Simono Daukanto progimnazija, trumpasis pavadinimas – Simono Daukanto progimnazija. 

Progimnazija yra įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190284487. Įsteigimo data – 1967 metai. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Priklausomybė 

– savivaldybės mokykla, kodas – 20. Savininkas – Kretingos rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono 

savivaldybės taryba. 

 Nuo 1967 m. vasario mėnesio pradėjo veikti Kretingos aštuonmetė mokykla. 1994 m. Kretingos 4-oji vidurinė mokykla pavadinta Simono 

Daukanto vardu. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Kretingos Simono Daukanto vidurinė mokykla pertvarkoma į Kretingos Simono Daukanto pagrindinę mokyklą, 

2015 m. rugsėjo 1 d. ji tampa pirma progimnazija Kretingos rajone.  
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Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-162 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio 

,,Voveraitė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ nuspręsta reorganizuoti 

nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. biudžetinę įstaigą Kretingos lopšelis-darželis ,,Voveraitė“ (juridinio asmens kodas – 190278623) prijungimo būdu ir prijungti ją 

prie Progimnazijos, kuri vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-103 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Rūdaičių 

mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų pakeitimo“ nuspręsta reorganizuoti nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Rūdaičių mokyklą (juridinio asmens kodas – 303382871) prijungimo būdu ir prijungti ją prie 

Progimnazijos, kuri vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-89 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. 

sprendimo Nr. T2-103 redakcija) patvirtinti Progimnazijos nuostatai, reglamentuojantys Progimnazijos teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveines, Progimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, mokymo proceso 

organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių 

dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises, pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų apmokėjimo tvarką ir 

atestaciją, Progimnazijos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo 

tvarką. 

 

SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

Nepertraukiamo 12-os metų ugdymo galimybė. 

Duomenų analize ir inovacijomis grindžiama vadyba. 

Pasidalintosios lyderystės raiška. 

Kylantis mokytojų profesinių kompetencijų lygis.  

Didėjantis  mokinių skaičius. 

Bendradarbiavimą ir partnerystę skatinantis mikroklimatas. 

Mokinių kūrybiškumo ugdymas per patyriminę veiklą. 

Įvairių lygmenų (tarptautinių, nacionalinių, rajoninių) projektinės  

veiklos vykdymas. 

Ugdymo integralumas. 

Mokinių poreikių tenkinimas per neformaliojo švietimo programas. 

Žema dalies mokinių elgesio kultūra. 

Nepakankami dalies mokinių mokėjimo mokytis įgūdžiai. 

Žema dalies mokinių mokymosi motyvacija.  

Mokymosi veiklos diferencijavimas. 

Mokinių vertinimas ugdant, įsivertinimas. 

Jungtinės klasės Progimnazijos Rūdaičių skyriuje. 

Pagalbos mokiniui specialistų stoka. 

Ne visi mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti  

pažangą mokantis jo dalyko. 

Individualios pagalbos mokiniui, praleidusiam pamokas dėl  

pateisinamos priežasties, stoka. 

Nepakankamas dėmesys mokinių mokėjimo mokytis kompetencijai. 
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Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą, Progimnazijos tradicijų 

puoselėjimas. 

Skirtybės Progimnazijoje toleruojamos ir vertinamos kaip ištekliai; 

tikima, kad kiekvienas gali mokytis ir išmokti. 

Iniciatyvūs mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Tikslingas aplinkos kūrimas.  

Saugi Progimnazijos teritorija.  

 

Nepakankamai išnaudojamos galimybės dalintis gerąja patirtimi ir 

mokytis vieniems iš kitų. 

Nepakankamas IT naudojimas ugdymo procese.  

Nepakankamas mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas. 

Itin prasta Progimnazijos sporto salės ir pastato išorės būklė.  

Neįgyvendinta Progimnazijos sporto salės renovacija. 

 

Galimybės Grėsmės 

Naujų ugdymosi modelių kūrimas įteisinus visuotinį ikimokyklinį 

ugdymą.  

Europinių fondų ir kitų projektų lėšų panaudojimas. 

Visos dienos mokyklos kūrimas. 

Integruotas (patyriminis) ugdymas pritaikant Progimnazijos vidaus ir 

lauko erdves.  

Dalykų integracijos efektyvinimas padės siekti mokinių asmeninės 

pažangos. 

Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas modernioje Progimnazijos 

bibliotekoje ir skaitykloje. 

Emocinio intelekto lavinimas siekiant geresnių ugdymo rezultatų. 

Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas tobulinant pamokos  

vadybą. 

Ugdymo proceso modernizavimas diegiant IKT. 

Rezultatyvesnis informacinių technologijų panaudojimas ugdyme  

taikant Office 365 galimybes. 

Įgyvendinus Progimnazijos stadiono rekonstrukciją bus sudarytos 

sąlygos Progimnazijos bendruomenės fiziniam aktyvui plėtoti. 

 

Didėjantis mokinių skaičius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų. 

Neigiama įtaka mokinių emocinei būsenai ir bendravimui dėl jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) migracijos. 

Didėjantis psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių skaičius. 

Mokinių iš nepilnų šeimų, kurių tėvai dirba užsienyje, skaičiaus 

didėjimas. 

Didėjantis mokinių, kuriems reikalinga pedagoginė, psichologinė ir 

socialinė pagalba, skaičius. 

Pedagogų darbas keliose bendrojo ugdymo įstaigose. 

Tikėtinas socialiai apleistų ir socialiai remtinų mokinių skaičiaus 

augimas dėl bedarbystės.  

Didėjanti technologijų įtaka neigiamai veikia mokinių rašymo įgūdžius, 

sveikatą, fizinį aktyvumą. 

 

 



 

6 

 

2. PLANAVIMO STRUKTŪRA 

 

Progimnazijos planavimo struktūrą sudaro: 

• Progimnazijos strateginis planas – rengia darbo grupė, tvirtina direktorius įsakymu; 

• Progimnazijos metiniai veiklos planai – rengia darbo grupės, tvirtina direktorius įsakymu; 

• Progimnazijos mėnesių veiklos planai – rengia direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tvirtina direktorius; 

• Progimnazijos ugdymo planai – rengia darbo grupės, tvirtina direktorius įsakymu; 

• Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo veiklos planas – rengia veiklos kokybės įsivertinimo grupė; 

• Progimnazijos dalykų ilgalaikiai planai – rengia dalykų mokytojai; 

• Progimnazijos neformaliojo švietimo mokytojų programos – rengia neformaliojo švietimo mokytojai; 

• Progimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ilgalaikiai planai – rengia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai;  

• Progimnazijos metodinės tarybos veiklos planai – rengia metodinė taryba; 

• Progimnazijos  metodinių grupių veiklos planai – rengia mokytojų metodinės grupės; 

• Progimnazijos klasių auklėtojų, bibliotekos vedėjo, pagalbos mokiniui specialistų veiklos planai – rengia klasių auklėtojai, bibliotekos 

vedėjas, pagalbos mokiniui specialistai; 

• Progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planai –  rengia vaiko gerovės komisija; 

• Progimnazijos atestacijos perspektyvinės programos –  rengia atestacijos komisija, tvirtina direktorius įsakymu. 

Planavimo procedūros ir formos nuolat tobulinamos, siekiant visos bendruomenės įsitraukimo. Planai skelbiami Progimnazijos interneto 

svetainėje www.kdp.lt.    

 

3. FINANSINIAI IŠTEKLIAI  

 

Progimnazija yra finansiškai savarankiška biudžetinė įstaiga. Gaunamų lėšų tvarkymas yra viešas ir skaidrus – tariamasi dėl lėšų panaudojimo su 

bendruomene. Biudžetą sudaro Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos bei Progimnazijos papildomai pritrauktos lėšos: 1,2 procentai gyventojų pajamų 

mokesčio; MPT projektų struktūrinių fondų lėšos; privačių rėmėjų ar organizacijų paaukotos lėšos. Finansiniai ištekliai naudojami pagal programų sąmatas, 

atsižvelgiant į Progimnazijos veiklos planuose išsikeltus tikslus, uždavinius, edukacinių aplinkų modernizavimo poreikius.  

Pagrindiniai Progimnazijos lėšų šaltiniai:  

•  Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos; 

•  mokymo lėšos; 

•  pajamų lėšos; 

•  paramos lėšos. 

 

http://www.kdp.lt/
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4. PROGIMNAZIJOS  STRATEGIJA: VIZIJA. MISIJA. FILOSOFIJA. VERTYBĖS. PRIORITETAI. TIKSLAS 

 

4.1. VIZIJA 

 

Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti. 

 

4.2. MISIJA 

 

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias 

kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

 

4.3. FILOSOFIJA 

 

,,Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (Simonas Daukantas). 

 

4.4. VERTYBĖS  

 

Atsakingumas, bendradarbiavimas, prasmingumas. 

 

4.5. PRIORITETAI  

 

4.5.1. Ugdymo kokybės gerinimas.  

4.5.2. Pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vadovų savijautą, Progimnazijoje kūrimas. 

 

4.6. TIKSLAS 

Kokybiško ugdymo organizavimas telkiant Progimnazijos bendruomenę. 

 

5. PRIORITETŲ IR TIKSLO APRAŠYMAS 

 

Progimnazija, formuodama modernios mokyklos viziją, nuosekliai siekia, kad visi bendruomenės nariai jaustųsi joje saugūs, galėtų maksimaliai 

realizuoti savo lūkesčius ir siekti užsibrėžtų tikslų. 2021–2025 metų prioritetas numato gerinti mokinių ugdymo kokybę. Bus siekiama ugdymo procesą 
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organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę stebėti savo išmokimą, patirti mokymosi sėkmę ir siekti pažangos. Aukštesnei ugdymo kokybei 

užtikrinti planuojama organizuoti mokymus mokytojams ir prioritetinėmis laikyti tas kompetencijas, kurios padėtų efektyviau planuoti ugdymo turinį, 

tikslingai taikant šiuolaikines mokymosi strategijas mokinių gebėjimams ir kompetencijoms ugdytis. Siekiant gerinti pamokos kokybę, numatoma 

orientuotis į daugiau mokymosi galimybių teikiantį ugdymo procesą – efektyviau taikyti aktyviojo mokymo(si) metodus. Bus tęsiamas ir tobulinamas 

mokymas(is) per tarpdalykinę integraciją bei praktines patyrimines veiklas Progimnazijos gamtamoksliniame kabinete, modernioje bibliotekoje, 

daugiafunkcinėse atvirose koridorių erdvėse, lauko klasėje. Planuojama tobulinti pagalbos mokiniui veiklas, organizuojant visos dienos ugdymąsi 

Progimnazijoje, kuriant savitarpio pagalbos grupes mokinys – mokiniui, mokinys – mokytojas – tėvai (globėjai, rūpintojai), kolega – kolegai bei 

trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas.                                                                                    

Antrame prioritete akcentuojamas pozityvios emocinės aplinkos nuolatinis tobulinimas. Skatinamas Progimnazijos bendruomenės narių vidinės 

kultūros augimas, lygiaverčiai susitarimai. Susitarimų kultūros auginimas visais lygmenimis padės kurti atsakingą bendruomenę, išsaugoti kiekvieno jos 

nario individualumą, efektyviau valdyti žodinę ir sakytinę kultūrą, stiprinti bendruomenės narių tarpusavio sąveiką siekiant bendrų tikslų. 

 

6. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

6.1. Emocinio intelekto lavinimas siekiant aukštesnių ugdymo(-si) tikslų.  

6.2. Modernios ir šiuolaikiškos ugdymo(-si) aplinkos kūrimas. 

 

6.1. Emocinio intelekto lavinimas siekiant aukštesnių ugdymo(-si) tikslų 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultatai, rezultato vertinimo kriterijai Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Atsakingi 

asmenys 

Lėšos, ištekliai 

1. Integruoto mokymosi 

gilinimas ir 

prasmingumo 

didinimas  

Mokytojų, pasidalijusių gerąja patirtimi, dalis. Ne mažiau kaip 50 % 

mokytojų dalijasi su kolegomis integruotų veiklų patirtimi, turėjusia 

įtakos mokinių aktyviam įsitraukimui į integruotas veiklas. 

Ne mažiau kaip 60 % Progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų veda bent po vieną atvirą pamoką, stebi ir perima patirtį. 

Sukurta Progimnazijos integruoto ugdymo strategija: vykdoma 

integruotų veiklų praktika, sudaranti sąlygas įsitraukti kiekvienam 

Progimnazijos mokiniui ir mokytojui, bei mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir vadovams. 

Išleistas leidinys apie tarpdalykine integracija paremtas veiklas. 

2021–2025 m. Darbo  

grupės, 

pedagogai, 

vadovai 

Intelektualiniai 

ištekliai 



 

9 

 

2. Tarpdalykinės 

integracijos projektai  

1–8 klasėse 

Mokinių, įsitraukusių į projektinę veiklą, dalis. 100 % 1–8 klasių 

mokinių rengia ir vykdo tarpdalykinės integracijos projektus. 

Skiriama ne mažiau kaip 10 valandų mokinių konsultavimui 

mokiniams per mokslo metus. 

Ne mažiau kaip 10 % projektų pristatomi Progimnazijos 

bendruomenei ir talpinami Office 365 platformoje. 

Padidėjusi mokinių, vykdančių  projektinę veiklą, individuali 

pažanga ne mažiau kaip 2 %. 

2021–2025 m. 1–8 klasių 

mokytojai, 

metodinė 

taryba, 

vadovai 

Projekto lėšos, 

paramos lėšos 

3. Savipagalbos grupės 

mokymosi 

partnerystei: 

,,Mokinys – 

mokiniui“ ir ,,Kolega 

– kolegai“ 

Atvirų pamokų skaičius per metus – ne mažiau kaip 60 % 

Progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų veda bent po 

vieną atvirą pamoką, stebi ir perima patirtį. 

Sėkmės istorijų praktikos pasidalijimas per metus – ne mažiau kaip 

50 % mokytojų dalijasi su kolegomis integruotų veiklų patirtimi, 

turėjusia įtakos mokinių aktyviam įsitraukimui į integruotas veiklas. 

Taikomas mokymosi partnerystės ,,Kolega – kolegai“ modelis. 

Veikia savipagalbos grupės ,,Mokinys mokiniui“. 

Ne mažiau kaip 20 % 5–8 klasių mokinių teiks mokymosi pagalbą 

1–4 mokiniams. Bent 3 % padidėjęs 4 klasių mokinių, pasiekusių 

pagrindinį lietuvių kalbos (gimtosios) pasiekimų lygį, skaičius.  

Bent 3 % pakilęs 8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį lietuvių 

kalbos ir literatūros pasiekimų lygį, skaičius. 

Pasiektas 100 % 1–8 klasių mokinių metinis pažangumas. 

2021–2025 m. Mokinių 

taryba,  

metodinė 

taryba 

Projekto lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

4. ,,Budinčios klasės“ 

veikla 

Vykdomas personalizuotas ugdymas ir teikiama mokymosi pagalba 

destruktyvaus elgesio mokiniams.  

Pasiektas 100 % 1–8 klasių mokinių metinis pažangumas. 

2021–2025 m. ,,Budinčios 

klasės“ 

veiklos 

koordinato 

riai – 

mokytojo 

padėjėjai 

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos 
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5. Visos dienos mokinių 

klubo ,,Veik“ veikla 

Veikia visos dienos visapusiškas ugdymas. Formaliojo švietimo ir 

neformaliojo švietimo dermė.  

Teikiama individuali mokymosi pagalba  mokiniams ruošiant namų 

ruošos darbus. 

Pasiektas 100 % 1–4 klasių mokinių metinis pažangumas. 

2021–2025 m. Visos 

dienos 

mokinių 

klubo 

,,Veik“ 

veiklos 

koordinato 

rius 

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos 

6. Teigiamų 

bendruomenės 

nuostatų įtraukiajam 

ugdymui formavimas 

Mokytojų pasirengimas įtraukiajam ugdymui ir supratimas, kaip 

kurti ir skatinti mokinių santykius užtikrina kokybišką integracijos 

procesą.  

Ne mažiau kaip 70 % pedagogų dalyvauja mokymuose bei įgyja 

įtraukiojo ugdymo kompetencijų; ne mažiau kaip 15 % pedagogų 

pasidalina įtraukiojo ugdymo praktika.  

Visų mokinių ir pedagogų pozityvios nuostatos: bendruomenės 

sambūvis grindžiamas tolerancijos ir pagarbos vertybėmis, 

atsakingumu už kitų bendruomenės narių visavertį dalyvavimą.  

Mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant: problemų sprendimas 

drauge – kassavaitiniai LEAN susirinkimai. 

2021–2025 m. Vadovai, 

pedagogai 

 

Kvalifikacijos 

lėšos 

7. Turimų ir pagal 

poreikį įsigyjamų 

informacinių 

technologijų 

priemonių taikymas 

ugdymo procese 

Funkcionalios darbo ir mokymo(-si) aplinkos. 

Pamokos kokybės rodiklis ,,Ugdymosi aplinkos“ ne mažesnis kaip 

3,2 lygio. 

Pasiektas 100 % 1–8 klasių mokinių metinis pažangumas. 

Augančios mokinių asmeninės, pažinimo, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetencijos. 

Augančios mokytojų bendrosios ir technologijų kompetencijos – 

kiekvienas mokytojas dalyvauja ne mažiau kaip dviejuose IKT 

mokymuose. 

2021–2025 m.  Pedagogai Savivaldybės 

biudžeto, 

mokymo, 

projekto lėšos 
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8. Patyriminės veiklos 

Progimnazijoje ir už 

jos ribų 

organizavimas 

 

Vykdomi eksperimentai, atliekami tyrimai įrengtame 

gamtamoksliniame kabinete. 

Bent 2 % padidės pasaulio pažinimo aukštesniuoju lygiu 

besimokančių 4 klasių mokinių skaičius ir gamtos mokslų 

aukštesniuoju lygiu besimokančių 8 klasių mokinių skaičius. 

Ne mažiau kaip 10 % gamtos mokslų pamokų vyksta netradicinėse 

aplinkose.  

2021–2025 m. Mokytojai Mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

9. ,,Kultūringiausio 

mokinio“ konkurso 

1–4 klasėse 

organizavimas 

Kultūringai besielgiančių mokinių dalis. Per metus kultūringai 

besielgiančių mokinių dalis padidės bent 1 %. 

Organizuojami kiekvieną mėnesį ,,Kultūringiausio mokinio“ 

rinkimai 1–4 klasėse, apdovanojami nugalėtojai. 

Skatinamas pozityvus elgesys.  

Auganti mokinių vidinė kultūra.  

2021–2025 m. Pradinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė 

grupė, 

vadovai 

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

10. Mokymai 

pedagogams apie 

socialinį emocinį 

ugdymą 

95 % pedagogų bent kartą per metus dalyvauja kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose pagal  LSEU asociacijos metų planus ir gilina savo 

kompetencijas socialinio-emocinio ugdymo srityje. 

Ikimokykliniame, priešmokykliniame, pradiniame ir pagrindiniame 

ugdyme nuosekliai įgyvendinamos socialinio-emocinio ugdymo 

programos: ,,Kimochi“, ,,Zipio draugai“, ,,Antras žingsnis“, 

,,Paauglystės kryžkelės“. 

2021–2025 m. Vadovai Mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

11. Kūrybinės dirbtuvės 

5–8 klasių 

mokiniams 

,,Džiaugsmas 

manyje“ 

Lavinamos socialinės emocinės kompetencijos. 

Ne mažiau kaip ketvirtadalis mokymosi sunkumų patiriančių 5–8 

klasių mokinių dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse. 

2021–2025 m. Psichologas Mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

12. Edukacinių veiklų, 

skirtų Simonui 

Daukantui, 

organizavimas 

Įtraukiama bent ketvirtadalis mokymosi sunkumų patiriančių 1–8 

klasių mokinių į edukacines veiklas, Progimnazijos tradicijų 

puoselėjimą.  

2021–2025 m. Pedagogai Intelektualiniai 

ištekliai 

https://dramblys.lt/articles/socialiniu-emociniu-kompetenciju-lavinimas-ugdymo-istaigose
https://dramblys.lt/articles/socialiniu-emociniu-kompetenciju-lavinimas-ugdymo-istaigose
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Auga socialinė, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijos. 

Per metus organizuojamos ne mažiau kaip dvi edukacinės Simonui 

Daukantui skirtos veiklos, į kurias įsitrauks visa bendruomenė: 

mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai ir vadovai. 

6.2. Modernios ir šiuolaikiškos ugdymo(-si) aplinkos kūrimas 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Rezultatai, rezultato vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingi Lėšos, ištekliai 

1. Aplinkos pritaikymas 

įtraukiajam ugdymui 

 

Nenutrūkstamas procesas, orientuotas į absoliučiai visus, įvairiausių 

skirtybių, poreikių turinčius mokinius – 

užkirstas kelias ,,iškristi“ iš švietimo sistemos. 

Gabiųjų, kūno fizinių negalių, sunkiau atpažįstamų intelekto negalių, 

pažinimo sutrikimus turinčių mokinių ugdymas ir mokymasis. 

Individualizuotas pasiekimų vertinimas, taikomi mokymo metodai 

integraliam diferencijuotam ugdymo turiniui,  

suteikiama vienoda pagalba ir visi jie kartu su bendraamžiais gali 

daryti pažangą. 

2021–2025 m. Pedagogai, 

vadovai, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

2. Erdvių specializuotai 

veiklai (sportas, 

keramika, menai) 

įrengimas 

Įrengta dailės (keramikos) studija: keramikos degimo krosnis, 

valdymo prietaisas, degimo lentynos). 

Renovuota sporto salė. 

Įrengtas stadionas-aikštynas. 

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

vadovai 

Projekto lėšos, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos 

3. Erdvių, suteikiančių 

galimybę mokiniams 

dirbti individualiai ir 

savarankiškai, 

įrengimas 

 

Įrengtos skaitymo ir rašymo zonos – vietos skaitymui ir rašymui.  

Įrengti moduliniai akustiniai minkštasuoliai su atlošu 1–4 klasių 

mokiniams.  

Bent 3 % padidėjęs 4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį lietuvių 

kalbos (gimtosios) pasiekimų lygį, skaičius. Bent 3 % pakilęs 8 

klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį lietuvių kalbos ir literatūros 

pasiekimų lygį, skaičius. 

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

vadovai, 

bibliotekos 

vedėjas, 

biblioteki 

ninkas 

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos 
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Pasiektas 100 % 1–8 klasių mokinių metinis pažangumas. 

4. Informacinių paviršių 

įrengimas 

Progimnazijos 

vidinėse sienose, jų     

pritaikymas 

ugdymo(si) 

aktualijoms, idėjoms 

realizuoti 

Sienos – kaip informaciniai paviršiai – per metus bent viena vidinė 

ar išorinė siena pritaikoma ugdymo(si) aktualijoms, idėjoms 

realizuoti. 

Neribotas aktualios informacijos pateikimas ant sienų, galimybė tą 

pačią informaciją pateikti keliose vietose tuo pačiu metu. 

Palaikomos ir realizuojamos visos Progimnazijos bendruomenės 

idėjos. 

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

vadovai, 

pedagogai  

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos 

5. Atvirų erdvių, skirtų 

mokinių darbams 

eksponuoti, 

įrengimas 

Veikia ,,Vieno autoriaus galerija“ (reguliariai besikeičianti 

ekspozicija).  

Pristatomi ne mažiau kaip dviejų 1–8 klasių mokinių  kūrybiniai 

darbai kartą per mėnesį Progimnazijos bendruomenei. 

2021–2025 m. Ekspozicijų 

apipavidali 

nimo ir 

tvarkymo 

koordinato 

rius 

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

6. Daugiafunkcinės 

atviros erdvės 

susibūrimams 

pertraukų metu 

kūrimas 

Padidėjęs Judriojo koridoriaus funkcionalumas – per metus atsiranda 

bent viena papildoma funkcija poilsiui, aktyviai fizinei veiklai ir 

edukacijai. 

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

pedagogai 

Mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

7. Vieno kabineto 

pritaikymas 

konferenciniam 

darbui / hibridiniam 

ugdymui 

Taikomas hibridinis mokymosi modelis, kaip pagalba pedagogams 

organizuojant pamokas kontaktiniu būdu Progimnazijoje bei 

nuotoliniu būdu namuose, ar derinant abu mokymosi būdus. 

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

vadovai 

Mokymo lėšos 
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8. Interaktyvių lentų 

įsigijimas ir jų   

įvaldymas 

Kasmet įsigyjamos bent dvi interaktyvios lentos.  

Interaktyvios pamokos pritaikomos įvairių ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams.  

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

vadovai 

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos 

9. Progimnazijos 

pastato fasado 

atnaujinimas 

Pagerinta Progimnazijos pastato būklė. Saugi ir estetiška aplinka. 2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

direktorius 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

10. Lauko teritorijos 

pritaikymas 

patyriminiam 

ugdymui 

 

Patyriminis ugdymas lauko klasėje, stebėjimas ir eksperimentai – 

klasių lauko lysvėse. 

Suteikiama erdvė kūrybai, mokymuisi, meninei bei žodinei raiškai, 

loginiam mąstymui, pastabumui, fiziniam aktyvumui, susitarimams 

ir bendradarbiavimui ir pažinimui, remiantis potyriais. 

Išplėstoje lauko aikštelėje sukurta fizinė, įtraukioji socialinė  

aplinka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų 

bendravimui, žaidimams, poilsiui, stebėjimams, eksperimentams, 

judesių lavinimui. 

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

pedagogai, 

vadovai 

Projekto lėšos, 

mokymo lėšos, 

intelektualiniai 

ištekliai 

11. Mokinių  

pavėžėjimo 

optimizavimas 

Nauji mokinių pavėžėjimo maršrutai gautu autobusu – saugi kelionė 

į Progimnaziją ir iš jos. 

Mokiniai vyksta į kultūros, sporto ir turizmo renginius. 

2021–2022 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

direktorius 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

12. Sanitarinių  

mazgų Rūdaičių 

skyriaus 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse 

įrengimas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pagalbinės 

patalpos atitinka Lietuvos higienos normą HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

2021–2025 m. Ūkio dalies 

vedėjas, 

direktorius 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
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7. PROGIMNAZIJOS LĖŠŲ POREIKIS NUMATYTOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI 

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
Lėšų poreikis metams 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 392,2 410,0 420 430 430 

Specialiosios programos lėšos (pajamos ir atsitiktinės paslaugos) (SB (SP)) 49,9 50,0 50 51 51 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB (VB)) 733,3 780 780 800 800 

Kokybės krepšelis (KK) 24,2 24,3 - - - 

Kiti finansavimo šaltiniai (KT) 1,9 2 2 2,2 2,2 

 

8. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Progimnazijos Strateginio plano tikslas ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant Progimnazijos metinį veiklos planą. 

Strateginio plano įgyvendinimą prižiūri Progimnazijos strategijos stebėsenos darbo grupė, kuri rengia ir bendruomenei pristato įgyvendinimo 

rezultatų ataskaitą einamųjų metų pabaigoje, kuri pateikiama mokytojų tarybos bei Progimnazijos Tarybos posėdžiuose, tokiu būdu Progimnazijos 

bendruomenė Strateginį planą ne tik įgyvendina, bet ir vertina kaip visumą, todėl gali teikti siūlymus dėl Strateginio plano koregavimo arba papildymo. 

Strateginio plano įgyvendinimo rodiklių analizė, pasiekti rezultatai, vertinimas fiksuojami pateiktos formos lentelėje (žr. 1 lentelę). 

 1 lentelė 

Strateginio tikslo pasiekimo lygio analizė 

 

 Planuotas rezultatas 
Pasiektas rezultatas per tarpinį matavimą Pasiektas 

galutinis 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

 Tikslas 

Priemonė Uždavinys 1 

                     

Priemonė Uždavinys 2 

           

____________________ 


