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I. ĮVADAS 

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 2021–2025 m. mokslo metų strateginis planas – 

detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į progimnazijos situacijos 

analizę, nustatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo 

šaltiniai joms įgyvendinti. 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti 

progimnazijos veiklą, telkti progimnazijos bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo(si) 

problemas, pasirinkti tinkamas progimnazijos veiklos kryptis ir tikslingus prioritetus, numatyti, kaip 

bus įgyvendinami valstybės, steigėjo ir progimnazijos mokymo ir ugdymo veiklai keliami 

reikalavimai, planuoti veiklos pokyčius. 

Rengiant strateginį 2021–2025 metų progimnazijos planą, remtasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 136 redakcija); Lietuvos 

pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2012 m. 

gegužės 15 d.) keliamais uždaviniais švietimui; vadovautasi Valstybinės švietimo 2013–2022 metų 

strategijos nuostatomis; Vilniaus miesto 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-450; progimnazijos 

vidaus įsivertinimo išvadomis, progimnazijos veiklos ataskaitos duomenimis, progimnazijos 

bendruomenės ir progimnazijos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis. 

Progimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta progimnazijos direktorės 2020 

m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. (1.3 E)V-162 „Dėl darbo grupės sudarymo progimnazijos 

strateginiam planui parengti“. Rengiant progimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo ir 

bendradarbiavimo principų. 

Progimnazijos strateginio plano stebėsenos grupė sudaryta progimnazijos direktorės 2020 m. 

spalio 1 d. įsakymu Nr. (1.3)V-123 „Dėl 2020–2021 m. m. progimnazijos ugdymo komandų 

tvirtinimo“. 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos strateginis planas numatytas penkeriems metams – 

2021–2025 m. strateginio veiklos plano projektui pritarta 2021 m. sausio 20 d. mokytojų taryboje, 

protokolo Nr. (1.5 M)1-5-1.  

Strateginis veiklos plano projektas pristatytas, aptartas ir jam pritarta 2021 m. sausio 22 d. 

progimnazijos tarybos posėdyje, protokolo Nr. (1.4 M)1-4-1. 

 

II. PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla įkurta 2009 m. reorganizavus Vilniaus šv. 

Kristoforo vidurinę mokyklą. Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla nuo 2011 m. rugpjūčio 8 

d. gavo progimnazijos statusą. 

Progimnazija įsikūrusi strategiškai labai patogioje vietoje – vienoje iš didžiausių ir 

judriausių Vilniaus gatvių – Kalvarijų gatvėje. Čia susikerta daug kelių į miesto centrą, todėl 

daugeliui patogu pakeliui į darbą atvežti vaikus į mokyklą. 

Mokyklos pavadinimas – buvusios Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos, dabartinės 

gimnazijos, dovana. Progimnazijos vardas itin tampriai susieja su gimtojo miesto globėju, 

vaizduojamu Vilniaus herbe – šv. Kristoforu. Tai mokykla, kurioje dirba jauni ir didesnę patirtį 

turintys mokytojai. Jie drauge su mokiniais kuria ir puoselėja progimnazijos tradicijas: 
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a) kuria netradicines pamokas, 

b) veda atviras ir integruotas pamokas, 

c) puošia progimnazijos erdves mokinių kūrybiniais darbais, 

d) kasmet organizuoja Šeimų krepšinio turnyrą,  

e) rengia vakarą Šeimos dienai paminėti, 

f) švenčia 4 ir 8 klasių mokinių išleistuves, 

g) progimnazijos pirmokai išlydi Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos 12-okus per Paskutinio 

skambučio šventę, 

h) organizuoja šalies mokyklų pradinių klasių mokinių šokių konkursą „Šokim, šokim, 

nesustokim“, 

i) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 2–4 klasių mokinių dailyraščio konkursą, 3–4 

klasių mokinių dailės olimpiadą,  

j) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių ir anglų kalbų 

olimpiadas, 

k) vykdo bendras veiklas su socialiniais partneriais. 

Nors mokykla jauna, bet gali kasmet pasidžiaugti ne vienu laimėjimu konkursuose: Vilniaus 

miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio, diktanto, smalsių mokinių konkursuose, Vilniaus miesto 

pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje, Vilniaus miesto „Sveiko miesto“ 

konkursuose, respublikiniame konkurse „Leliumoj“, Europos egzamine, nacionaliniame konkurse 

„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, Lietuvos geografinių žinių konkurse „Mano gaublys“, 

Lietuvos mokyklų salės futbolo varžybose, Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, 

gebančių kalbėti tarmiškai, konkurse, vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“, respublikinėse 

varžytuvėse „Tarmių lobynai“, tarptautiniuose konkursuose „Olympis“, „Kings“, „Kengūra“, 

„Pangea“ ir kt. 

Progimnazija bendradarbiauja su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, Vilniaus ,,Žiburio“ 

pradine mokykla, lopšeliais-darželiais „Žirniukas“, „Pumpurėlis“, „Pipiras“, „Švelnukas“, 

profesinio mokymo centru „Žirmūnai“, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 

leidyklos „Šviesa“ mokymo centru, vaikų ir jaunimo klubu „Šatrija“, Vilniaus moksleivių sveikatos 

centru ir kitais socialiniais partneriais. 

Progimnazijos 5 klases daugiausiai papildo Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos ir 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos mokiniai. 

Baigę progimnaziją aštuntų klasių mokiniai dažniausiai tęsia mokymąsi Vilniaus šv. 

Kristoforo gimnazijoje (dauguma mokinių), Žirmūnų, Vytauto Didžiojo, Simono Daukanto, Užupio 

gimnazijose, Vilniaus licėjuje. 

Progimnazijos bendruomenės nariai dalyvauja ne viename reikšmingame projekte ir 

programoje:  

 VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ su programos partneriu „Vilniaus prekybos“ paramos 

fondu „Dabar“ programoje „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“; 

 Vilniaus miesto savivaldybės su partneriu VGTU LinkMenų fabrikas Atvirų techninių 

kūrybinių FabLab dirbtuvių steigime ir kūrime; 

 socialinio emocinio ugdymo programoje LIONS QUEST; 

 programoje DofE – The Duke of Edinburgh‘s International Award neformalaus 

ugdymo(si) programoje jaunimui; 

 Vilniaus švietimo pažangos centro inicijuotame projekte „Patirk Vilnių“; 
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 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotuose kūno kultūros ir fizinio 

aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose; 

 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuotuose projektuose: projekte 

„Sveikatą stiprinanti mokykla“ ir projekte „Aktyvi mokykla“; 

 Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotame ir VšĮ „Sveiko miesto“ remiamame projekte, 

skatinančiame 2 klasių mokinius mokytis plaukti; 

 Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos su Švietimo mainų paramos fondu (mokytojų 

stažuotės); 

 ES programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“; 

 Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 

2020 m. rugsėjo mėn. progimnazijoje 1–8 klasėse mokosi 941 mokinys. 

Progimnazija, siekdama kokybės, veiklą grindžia šiais principais: tvarios pasidalytosios 

lyderystės, savitarpio pagarbos, demokratiškumo, skaidrumo, atsakingumo, ugdoma 

bendradarbiavimo ir siūlymų kultūra. Progimnazijoje įdiegta demokratiška vidaus valdymo 

struktūra, kur daug valdymo galių perleista žemesniems padaliniams. Tokia struktūra skatina tvarią 

pasidalytąją lyderystę. Prie lyderystės prisideda ir mokinių, tėvų, mokytojų savivaldos. 

Progimnazijoje veikia šios institucijos: Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, 

metodinės grupės, ugdymo komandos, Mokinių taryba, Vaiko gerovės komisija, klasės tėvų 

komitetai, progimnazijos klasių tėvų pirmininkų komitetas. 
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III. PROGIMNAZIJOS IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE matrica) 

 

VEIKSNIAI IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Galimybės Grėsmės 

Politiniai 

teisiniai 

Lietuvai esant ES nare, atsiranda daugiau galimybių  dalyvauti 

įvairiuose Europos Sąjungos fondų inicijuojamuose projektuose. 

Mokytojų kvalifikacija ir dalyvavimo įvairiuose tarptautiniuose 

projektuose patirtis dar menka, todėl laimėti ES projektuose 

sudėtinga. 

Naujos redakcijos Švietimo įstatymas (2020 m. birželio 30 d. Nr. 

XIII-3268) apibrėžia sąlygas kiekvieno mokinio įtraukčiai. 

Dažna Švietimo teisinės bazės (ypač Bendrųjų programų) kaita įneša 

daug nerimo ir įtampos. 

2017 m. atnaujintos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos įgalina orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų 

ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį 

kreipiant mokymuisi mokytis; stiprinti ugdymo individualizavimą ir 

ugdymo turinio integraciją, atsižvelgiant į skirtingus mokinių 

poreikius. 

Kadangi keliami nauji reikalavimai mokytojų profesinėms 

kompetencijoms įgyti, kyla pavojus atsilikti nuo naujų reikalavimų.  

 

Progimnazija vadovaujasi komplektavimo tvarka teritoriniu principu 

priimdama vaikus. Teritoriniu atžvilgiu progimnazija strategiškai 

patogioje vietoje, todėl į laisvas mokymosi vietas randasi daug 

norinčių ir iš kitų gyvenamųjų rajonų. 

Kadangi progimnazija neorganizuoja mokinių atrankos pagal turimas 

žinias ir gebėjimus, kyla pavojus ugdymo(si) procesą orientuoti į 

vidutinių gabumų mokinį, mažiau dėmesio skiriant gabiems ar 

ypatingų poreikių turintiems vaikams. 

Progimnazija vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies 

švietimo programas, todėl gali geriau organizuoti ugdymo(si) procesą 

negu vidurinio ugdymo mokyklos. 

Nuolat dirbant tuose pačiuose klasių koncentruose kyla pavojus 

atsiriboti, nebejausti gyvenimo ritmo, pokyčių švietimo srityje. 

Stiprėjant mokytojų kolektyvui, aktyviai viešinant vykstančias 

veiklas, gerėjant progimnazijos infrastruktūrai, progimnazija tapo 

patrauklesnė, padaugėjo norinčių joje mokytis. 

Esant dideliam mokinių skaičiui jaučiamas patalpų trūkumas. 

Ekonominiai Progimnazijos, kaip ir visų mokyklų, finansavimas priklauso nuo 

šalies ekonominės būklės. ES, valstybės ir savivaldybės lėšų 

panaudojimas gerina progimnazijos materialinę ir intelektinę bazę. 

Mažėjant ugdymo ir jo aplinkos aptarnavimo finansavimui kyla 

tiesioginė grėsmė tenkinti progimnazijos mokinių ugdymo poreikius 

– ugdymo kokybei užtikrinti. 

Naujų miesto teritorijos plotų užstatymas gyvenamaisiais namais 

užtikrina progimnazijos mokinių skaičiaus stabilumą. 

Neproporcinga miesto plėtra daro įtaką mokyklų mokinių skaičiaus 

netolygiam pasiskirstymui. 
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Progimnazijos bendruomenei steigėjo skirtas finansavimas atnaujinti 

progimnazijos kiemo erdvių (stadiono, sodo, įvažiavimo ir pan.) 

techninę būklę didina progimnazijos patrauklumą, užtikrina ugdymo 

kokybę įvairiose pamokose. 

Nesuteikus finansavimo progimnazija turės pati spręsti kasdienio 

techninio pobūdžio klausimus, mažiau finansinio dėmesio skirdama 

ugdymo kokybei užtikrinti. 

Socialiniai 

demografiniai 

Ekonominis augimas sostinėje didina atvykusiųjų iš kitų Lietuvos 

miestų skaičių, išvykstančiųjų iš Lietuvos skaičių. 

Gyventojų emigracija sukelia vaikų, paliktų be priežiūros, skaičiaus 

didėjimą ir teisėto globėjo problemas. 

Progimnazija sudaro sąlygas mokiniams visapusiškai ugdytis ir 

tobulintis, kuria sveiką ir saugią ugdymosi aplinką, teikia 

kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą socialinę 

atskirtį patiriantiems mokiniams. 

Progimnazijai įtaką daro nepalanki demografinė situacija: daugėja 

mokinių, turinčių socialinio elgesio problemų, mokymosi sutrikimų, 

stokojančių motyvacijos; didėja specialiųjų poreikių mokinių 

skaičius; be to, daugėja vaikų iš nepilnų ir nedarnių šeimų. 

Progimnazija turi galimybę ir aktyviai dalyvauja įvairiuose 

prevenciniuose projektuose. 

Blogėja mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų mokymosi sąlygos. 

Didėja mokinių socialinė atskirtis, todėl kyla reali patyčių grėsmė. 

Technologiniai Galimybė įsigyti ir naudoti naujas šiuolaikines technologijas gerina 

švietimo prieinamumą. Atveriamos įvairios ugdymo(si) galimybės: 

ugdymo diferencijavimas, vizualizavimas, įvairių mokomųjų dalykų 

integravimas, nuotolinis mokymas ir t. t. 

Progimnazijos klasėse įrengus multimedijas, interaktyviuosius 

ekranus, kitas inovatyvias priemones, įdiegus inovatyvias programas 

kyla pavojus neefektyviai jas naudoti. 

Informacinių technologijų naudojimas leidžia išplėsti ir patobulinti 

bendravimą įvairiais struktūros lygmenimis: tarp administracijos ir 

mokytojų, tarp mokytojų ir tėvų (globėjų), tarp mokyklos ir vietos 

bendruomenės ir pan.  

IT taikomos administruojant mokyklą (buhalterinė apskaita, 

bibliotekos katalogai, DVS „Integrra“ ir kt.). 

Kyla susvetimėjimo pavojus, kai kompiuterinės technologijos 

užgožia gyvą bendravimą. 

Edukaciniai Bendruomenės dalyvavimas projektinėje veikloje stiprina 

bendruomeniškumą, skatina pozityvius pokyčius ir gerina ugdymo 

kokybę. 

Nepakankamai mokytojų dalyvauja projektinėje veikloje, todėl yra 

netolygus projektinių veiklų ir mokytojų užimtumo pasiskirstymas. 

Sudaromos sąlygos darbuotojų kvalifikacijos, profesionalumui 

tobulinti. 

Kvalifikacijos tobulinimo metu įgytos žinios ne visada panaudojamos 

ar pritaikomos praktikoje (nesukuriama pridėtinė vertė), nesiekiama 

pokyčio rezultato tvarumo. 
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IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS VIDINĖ ANALIZĖ 

 

4.1. Organizacinė struktūra, progimnazijos valdymas 

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos organizacinės struktūros modelis: 

 
http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt/apie-mus/vizija-misija/struktura/ 

Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: 

Progimnazijos taryba – svarbiausia savivaldos organizacija, jungianti mokinių, tėvų 

(globėjų), mokytojų atstovus, sprendžia aktualiausius progimnazijos klausimus, atstovauja 

progimnazijai išorinėse institucijose. 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, kurią sudaro direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi progimnazijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, 

bibliotekininkas; mokytojų tarybai vadovauja direktorius; sprendžia visus svarbiausius 

progimnazijos veiklos ir proceso klausimus. 

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovauja mokiniams ir gina mokinių 

teises, interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės 

ugdymą; mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai; gali teikti siūlymus kitoms savivaldos 

institucijoms, dalyvauti diskusijose ir priimant mokiniams aktualius sprendimus.  

Metodinė taryba – institucija, jungianti visas metodines grupes, ją sudaro metodinių grupių 

pirmininkai ir progimnazijos administracija; sprendžia aktualius didaktinius ir metodinius ugdymo 

proceso klausimus. 

Klasių tėvų pirmininkų komitetas – savivaldos institucija, vienijanti klasių tėvų komitetų 

pirmininkus ir atstovaujanti atskirų klasių interesams; bendradarbiauja su progimnazijos 

administracija ir mokytojais planuodami veiklas, tobulindami procesus. 

Klasės tėvų komitetas – mokslo metų pradžioje mokinių tėvai išsirenka klasių tėvų 

komitetus. Komitetas kartu su klasės vadovu padeda spręsti organizacinius klasės klausimus ir pan.  

http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt/apie-mus/vizija-misija/struktura/
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4.2. Žmogiškieji ištekliai 

 

Mokinių skaičiaus kaita. Mokinių skaičius progimnazijoje kintantis: nuo 2009 m., kai 

progimnazijoje mokėsi 646 mokiniai, nuolat augo (duomenys pateikiami nuo 2015 m., kad būtų 

matyti ypač didelė skaičiaus kaita). Pastaraisiais metais mokinių skaičius gana pastovus. Daugiausia 

mokinių turėjome 2017 m. t. y. 947 mokinius. Lyginant su 2015 m. mokinių skaičius išaugo 131 

mokiniu (žr. 1 pav.). Progimnazijoje kasmet suformuojami 36 klasių komplektai. 

1 paveikslas. Mokinių skaičiaus kaita 

 
 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus kaita. Progimnazijoje mokosi specialiųjų poreikių 

mokinių (žr. 2 pav.). Jų skaičius kasmet kinta: 2010 m. SUP mokinių buvo 8, o 2015 m. – 32 

mokinius. 2020 m. mokykloje mokosi 52 specialiųjų poreikių mokiniai. Lyginant su 2015 m. jų 

skaičius išaugo 20 mokinių. 

2 paveikslas. Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus kaita 

 
 

Mokinių pasiekimai. Sėkmingai įgyvendinamos pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies 

programos. Analizuojant mokinių pasiekimus, remtasi Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatais (lyginti duomenys nuo 2016 m., 2020 m. duomenų neturime, nes NMPP neįvyko). 
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2 klasių mokinių diagnostinių testų rezultatai rodo (žr. 3 pav.), kad antrokų matematikos 

pasiekimai per trejus metus yra tolygūs. Skaitymo gebėjimai yra gerėjantys: šis pokytis yra 

tiesiogiai susijęs su nuosekliu skaitymo strategijų, kuriam progimnazijoje buvo skiriamas didelis 

dėmesys, taikymu. Raštingumo gebėjimus dera tobulinti. 

3 paveikslas. 2 klasių mokinių diagnostinių testų rezultatai 

 
 

4 klasių mokinių NMPP duomenų palyginimas su kitomis Lietuvos didmiesčių mokyklų 

duomenimis rodo, kad progimnazijos ugdytinių rezultatai kasmet yra apie 6,6 proc. geresni nei kitų 

mokyklų. Didžiausias skirtumas išryškėja kasmet lyginant pasaulio pažinimo testų rezultatus. 

Labiausiai tobulintina raštingumo gebėjimų ugdymo sritis (žr. 4 pav.). 

4 paveikslas. 4 klasių mokinių NMPP rezultatai 

 
 

Išryškėja tendencija, kad kasmet vidutiniškai trečdalis visų ketvirtokų NMPP testus parašo ir 

gauna aukštesniuosius įvertinimus. Pastebima, kad remiantis NMPP rezultatais kasmet patenkinamo 

lygio nepasiekia apie 3 proc. visų ketvirtokų. 



VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 2021–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS #SVARBUSKIEKVIENAS 

11 

Lyginant 6 klasių mokinių NMPP duomenis, matyti teigiamos tendencijos ugdant skaitymo 

gebėjimus, matematikos ir rašymo testų rezultatai rodo nedidelius svyravimus (žr. 5 pav.). 

5 paveikslas. 6 klasių mokinių NMPP rezultatai 

 
 

Aiškiai matyti, kad Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 6 klasių mokinių rezultatai, 

lyginant su kitomis didmiesčių mokyklomis, yra žymiai geresni. Šeštokai labiausiai lenkia kitus 

didmiesčių mokyklų mokinius matematikos testo rezultatais, o bendras vidutiniškai surinktų taškų 

procentas yra vidutiniškai 13 proc. didesnis (žr. 6 pav.).  

6 paveikslas. 6 klasių mokinių NMPP rezultatai (lyginimas su kitomis mokyklomis) 

 
 

Analizuojant 8 klasių mokinių NMPP rezultatus galima stebėti progimnazijos mokinių 

rezultatų augimą. Matematikos ir gamtos mokslų testus aštuntokai atlieka vis geriau, o kitų testų 

įvertinimai svyruoja nežymiai (žr. 7 pav.). 
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7 paveikslas. 8 klasių mokinių NMPP rezultatai 

 
 

Lyginant progimnazijos 8 klasių mokinių NMPP rezultatus su kitų Lietuvos didmiesčių 

mokyklų rezultatais, galima stebėti, kad mūsų progimnazistai vidutiniškai 16 proc. visų dalykų 

testus parašo geriau nei kitų didmiesčių mokyklų aštuntokai, žymiai geresni yra socialinių mokslų 

testų rezultatai. 

8 paveikslas. 8 klasių mokinių NMPP rezultatai (lyginimas su kitomis mokyklomis) 

 
 

2019 m. bandomojo e-NMPP 8 klasių mokinių testo rezultatai rodo, kad progimnazijos 

baigiamosios klasės mokiniai matematikos testą parašė vidutiniškai 10 taškų geriau nei kitų 

Lietuvos didmiesčių aštuntokai, o gamtos mokslų testą – vidutiniškai 26 taškais geriau. 

 

Mokinių lankomumas. Kasmet vis gerėja lankomumo rodikliai (žr. 9 pav.). Lyginant 2016–

2017 m. m. ir 2019–2020 m. m. praleistų pamokų skaičių, matome, kad mokinių lankomumas 

gerėja beveik 34 proc. (pamokų skaičius sumažėjo 23884). Gerėja mokinių sveikata. Lyginant  

2016–2017 m. m. ir 2019–2020 m. m. pamokų praleistų dėl ligos skaičių, mokinių lankomumas dėl 
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ligos pagerėjo 28 proc. (pamokų skaičius sumažėjo 14483). Vis mažėja be priežasties praleidžiamų 

pamokų skaičius. Palyginus 2016–2017 m. m. ir 2019–2020 m. m. jų skaičius sumažėjo 82 proc. 

(be priežasties praleistų pamokų skaičius sumažėjo 6637). Lyginant 2016–2017 m. m. ir 2019–2020 

m. m. 23 proc. mažėjo pamokų, praleistų dėl kitų priežasčių, skaičius (pamokų skaičius sumažėjo 

2754). 

9 paveikslas. Mokinių lankomumo rodikliai 

 
 

Progimnazijos darbuotojai. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pedagoginių darbuotojų 

skaičius kinta mažai. 2020–2021 m. m. dirba 59 mokytojai: 3 mokytojai ekspertai, 6 mokytojai 

metodininkai, 32 vyresnieji mokytojai, 18 mokytojų. Taip pat dirba šie specialistai: psichologė, 2 

socialinės pedagogės, logopedė, 2 specialiosios pedagogės, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė, bibliotekininkė, 4 mokytojo padėjėjos. Progimnazijos administracija: direktorė, 3 

direktorės pavaduotojos ugdymui, 1 direktorės pavaduotoja ūkio reikalams. Progimnazijos techninis 

personalas: 1 raštinės vadovė, 1 sekretorė, 1 IT specialistas, 2 techninių (IT) mokymo priemonių 

specialistės, 2 rūbininkai, 2 pastatų priežiūros specialistai, 4 budėtojai-sargai, 7 valytojos, 2 

kiemsargiai. 

Mokytojų kvalifikacija. Auga mokytojų, įgijusių aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, skaičius 

(žr. 10 pav.). Nuo 2010 m. iki 2017 m. 9 mokytojai įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, nuo  2017 m. iki 2020 m. – dar 4 mokytojai įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, nuo 

2014 m. 2 vyresnieji mokytojai įgijo mokytojo metodininko kvalifikaciją ir 2 mokytojai 

metodininkai įgijo mokytojo eksperto kvalifikaciją. 

10 paveikslas. Mokytojų kvalifikacijos kaita 
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Per ateinančius trejus metus (2021–2023 metais) 10 mokytojų ketina įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

Mokytojų darbo stažas. Mokytojų darbo stažas nuolat kinta. 2020–2021 mokslo metų 

mokytojų darbo stažo diagrama rodo, kad  dauguma mokytojų pedagoginį darbą dirba penkiolika ir 

daugiau metų (žr. 11 pav.). Tai rodo, kad progimnazijoje dirbantys pedagogai yra patyrę savo darbo 

žinovai. 

11 paveikslas. Mokytojų darbo stažas (2020 m. spalio mėn. duomenimis) 

 

 

Mokytojų amžius. Progimnazijoje dirba įvairaus amžiaus mokytojų (žr. 12 pav.). Kasmet į 

mokyklą ateina jaunų – iki 25 metų amžiaus – mokytojų. Dauguma progimnazijoje dirbančių 

mokytojų yra 25–49 metų amžiaus. 

12 paveikslas. Mokytojų amžiaus kaita 
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4.3. Planavimo struktūra 

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija savo veiklą planuoja atsižvelgdama į strateginį planą, 

įsivertinimo išvadas, švietimo bendruomenės susitarimus, galionačius valstybės dokumentus. Į 

planavimo procesą įtraukiama progimnazijos bendruomenė. 

 

Progimnazijos planavimo sistema: 

Strateginis veiklos planas 5 metams 

Atestacijos programa 3 metams 

Ugdymo planas 2 metams 

Veiklos planas (dalijamas į I ir II pusmečio veiklos planus), 

metodinių grupių veiklos planai (dalijami į I ir II pusmečio veiklos 

planus), mėnesio planai, savivaldos institucijų planai  

1 metams 

(kalendoriniams) 

Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, neformaliojo švietimo teminiai 

planai, tvarkaraščiai (pamokų, neformaliojo švietimo, konsultacijų, 

klasės valandėlių), Vaiko gerovės komisijos veiklos planas, švietimo 

pagalbos specialistų veiklos planai, ugdymo proceso priežiūros 

planas 

1 metams  

(mokslo metams) 

 

4.4. Finansiniai ištekliai 

 

Progimnazijos finansinę apskaitą vykdo biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita“. Progimnazijos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, nuomos 

lėšų ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų. Lėšos naudojamos pagal steigėjo patvirtintas 

sąmatas (straipsnius, programas). Specialiosios (nuomos) lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje, 

pervedamos centralizuotai buhalterijai, panaudojamos pagal progimnazijos bendruomenės 

poreikius, suderinus su progimnazijos savivaldos institucijomis. 

Skirstant lėšas kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti, remonto 

darbams atlikti, derinama su steigėju, progimnazijos savivaldos institucijomis – metodine taryba, 

progimnazijos taryba. 
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Progimnazijos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir 

Vilniaus miesto savivaldybės įgalioti asmenys. 

 

4.5. Ryšių sistema 

  

Visi dirbantys mokytojai moka naudotis kompiuterine technika. Mokytojų darbo vietos 

kompiuterizuotos 100 proc. 2017 m. pereita prie elektroninio dienyno „EDUKA dienynas“ 

sistemos, 2019 m. įvesta dokumentų valdymo sistema „Integrra“. Mokymo(si) procese naudojami 

105 kompiuteriai (iš jų 30 dviejuose kompiuterių kabinetuose) ir 52 nešiojamieji, 71 planšetė, 34 

projektoriai, 1 interaktyvioji lenta, 6 interaktyvieji ekranai, 12 spausdintuvų, 8 telefono aparatai. 

Progimnazijoje įrengta nauja biblioteka su skaitykla bendroje erdvėje. Bibliotekoje įdiegta 

MOBIS sistema. 

Progimnazijoje sukurta komunikavimo sistema: informacija teikiama progimnazijos 

internetiniame puslapyje, elektroniniame dienyne, kartą per savaitę vyksta mokytojų susirinkimai. 

Organizuojami visuotiniai susirinkimai tėvams, klasių tėvų susirinkimai, atvirų durų ar Tėvų dienos.  

Progimnazijoje įdiegta elektroninio dienyno (https://dienynas.eduka.lt/) sistema.  

Informacija platinama elektroniniu paštu, naudojantis elektroninio dienyno pranešimų funkcija ir 

progimnazijos interneto svetainėje www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt. 

Naudojamasi mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo 

valdymo informacine sistema ŠVIS, buhalterinės apskaitos programa „Paskata“, ataskaitų 

informacine sistema VSAKIS. 

 

4.6. Vidaus įsivertinimo sistema  

 

Progimnazijoje vykdomas progimnazijos veiklos įsivertinimas: 

 progimnazijoje vykdoma ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūra, 

 atliekama mokinių ugdymo kokybės, pažangos analizė, 

 progimnazijos įsivertinimą atlieka progimnazijos veiklos įsivertinimo ugdymo komanda. 

Progimnazijos bendruomenė veiklos kokybės įsivertinimą pripažįsta kaip priemonę 

progimnazijos veiklai tobulinti. Progimnazija kasmet įsivertina veiklos kokybę siekdama gauti 

duomenų veiklai planuoti, jai tobulinti. Įsivertinimas organizuojamas remiantis mokyklų, 

įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. d. įsakymu Nr. V-267. 

Įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo ugdymo 

komanda. Progimnazijos bendruomenės nariai naudojasi mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

priemone „IQES online Lietuva“. Nuo 2017 m. progimnazija pildo Nacionalinės švietimo agentūros 

„Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos ir įsivertinimo anketą“. Atliekant giluminį progimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimą pasirenkami progimnazijos plačiojo įsivertinimo rezultatai, 

parengiama tobulintino rodiklio iliustracija. 

Veiklos kokybės stiprieji ir tobulintini aspektai naudojami planuojant progimnazijos veiklą, 

nustatant strateginio plano, ugdymo plano, metinio veiklos plano tikslus ir uždavinius, planavimą 

aptariant savivaldos grupėse, priimant vadybinius sprendimus, pristatant progimnazijos veiklą 

bendruomenei. Įsivertinimo duomenys teikia informacijos apie progimnaziją – besikeičiančią ir 

darančią pažangą, siekiančią kiekvieno mokinio pažangos. 

https://dienynas.eduka.lt/
http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt/
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4.7. Vidinė analizė 

 

Vidinė analizė atlikta remiantis Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimu 2017–2020 m. bendruomenės nuomonių 

tyrimais naudojant „IQES online Lietuva“ instrumentus; progimnazijos 2018–2019 m. m. veiklos kokybės plačiuoju įsivertinimu, NMPP ataskaitomis. 
 

Respondentai 5 aukščiausios vertės 2017 2018 2019 2020 

TĖVAI Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė. 3,3 3,4 3,5 3,7 

Mano vaikui yra svarbu mokytis. 3,0 3,3 3,3 3,4 

Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti. 3,0 3,3 3,3 3,4 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo. 3,2 3,4 3,4 3,4 

Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus. 2,7 3,1 3,2 3,2 

MOKINIAI Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau. 3,5 3,3 3,4 3,8 

Man yra svarbu mokytis. 3,2 3,5 3,5 3,5 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs niekas nesityčiojo. 3,2 3,2 3,4 3,5 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti. 3,2 3,2 3,3 3,4 

Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus. 2,8 3,2 3,2 3,3 

Respondentai 5 žemiausios vertės 2017 2018 2019 2020 

TĖVAI Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis. 2,2 2,4 2,4 2,5 

Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybes. 

2,7 2,8 2,8 2,7 

Mano vaikas nebijo pamokose suklysti. 2,5 2,5 2,8 2,8 

Mano vaikas moka planuotis veiklas, susidaro dienotvarkę. 2,8 2,8 2,8 2,8 

Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) 2,4 2,8 2,8 2,8 

MOKINIAI Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis. 2,2 2,2 2,4 2,3 

Kartu su mokytojais aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti). 2,4 2,4 2,4 2,6 

Man patinka eiti į mokyklą. 2,6 2,4 2,4 2,6 

Pamokoje aš nebijau suklysti. 2,4 2,4 2,7 2,6 

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės. 2,6 2,6 2,7 2,7 
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Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos įsivertinimo rezultatų apibendrinimas. 

 

Sritis Stipriosios veiklos sritys Tobulintinos veiklos sritys 

1. Rezultatai 

1.1. Asmenybės 

branda  

Asmenybės tapsmas: socialumas. Mokiniai nori ir moka bendrauti, 

bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti 

atsakomybę. Jie gerbia kitą asmenį ir yra geranoriški. Mokiniams 

rūpi jų aplinkos, bendruomenės, šalies gerovė ir jie prisideda ją 

kuriant. 

Mokinių tarpusavio, personalo tarpusavio bei mokinių ir personalo 

santykiai yra geranoriški, pagarbūs, mandagūs. 

Mokiniai noriai bendrauja ir bendradarbiauja, dalyvauja bendrose 

veiklose. Per dešimtmetį jau susiformavo progimnazijos tradicijos.  

Asmenybės tapsmas: savivoka, savivertė; gyvenimo planavimas. 

Mokiniai pasitiki savo jėgomis, iššūkius priima kaip naujas mokymosi 

galimybes, yra sveikai ambicingi ir atkaklūs. Valdo save stresinėse 

situacijose, konstruktyviai sprendžia problemas, yra atsparūs neigiamai 

įtakai, sąmoningai renkasi sveiką gyvenimo būdą. 

Mokiniai supranta mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir 

planų. Jie žino, kad yra ne vienas gyvenimo įprasminimo būdas, moka 

keltis tikslus, koreguoti ir atnaujinti juos. 

1.2. Pasiekimai ir 

pažanga  

Mokinio pasiekimai ir pažanga: optimalumas. Kiekvieno mokinio 

įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygis optimalus, 

t. y. atitinkantis jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias 

galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Mokinių ugdymo(si) pasiekimai 

atitinka Bendrosiose ugdymo programose keliamus tikslus ir 

progimnazijoje besimokančių mokinių galias. Mokiniai, mokinių 

tėvai ir progimnaziją baigę mokiniai patenkinti jos indėliu ugdant 

asmenybes – tikslais, ugdymo būdais, rezultatais. 

Mokinio pasiekimai ir pažanga: pasiekimų asmeniškumas. Mokiniai 

turi ypatingų asmeninių mokymosi bei kitų veiklų – projektų, renginių, 

pilietinių iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos ir kt., būrelių, 

konkursų – pasiekimų (darbų ir kūrinių, gebėjimų, laimėjimų). 

Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, 

skatinami. 

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

2.1. Ugdymo(si) 

planavimas 

Ugdymo(si) tikslai. Mokytojai žino, ko siekia ugdydami mokinius, 

ir geba siekius pagrįsti.  

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. Ugdymas planuojamas taip, kad 

veiklos padėtų siekti išsikeltų ugdymo tikslų, vienos kitas 

papildytų ir derėtų. Mokymosi laikas ir periodai lanksčiai 

pritaikomi ugdymo poreikiams. Sudarant tvarkaraščius siekiama, 

kad jie būtų kuo patogesni ir naudingesni mokiniams.  

Orientavimasis į mokinių poreikius. Mokykloje sistemingai 

analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai. Atliekami tyrimai, į tyrimų 

rezultatus atsižvelgiama, planuojant visų ir kiekvieno mokinio ugdymą 

(diferencijavimą ir (ar) individualizavimą). Mokytojai laiku pastebi ir 

tinkamai ugdo kiekvieno mokinio gabumus bei talentus. 
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2.2. Vadovavimas 

mokymuisi 

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. Mokytojai tiki mokinio 

asmenybės augimo ir mokymosi galiomis. Mokytojas planuoja ir 

parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą 

ir entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti, 

išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, taip pat patirti 

mokymosi sėkmę. Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir kitų 

darbais, pasiekimais ir pažanga.  

Ugdymo(si) organizavimas. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė 

patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių 

užduotis ir kuo įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose. 

Mokymasis vadovaujant derinamas su savivaldžiu mokymusi ir klasės 

kaip savarankiškos besimokančios bendruomenės ugdymu. Mokomasi 

konstruktyviai, nekonfliktuojant ir neišsigąstant, įveikti mokymosi 

problemas ir trukdžius. 

2.3. Mokymosi 

patirtys 

Ugdymas mokyklos gyvenimu. Mokinių tarpusavio, mokinių ir 

mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, 

pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, geranoriškumu, 

rūpinimusi padedant ir dalijantis. Siekiama, kad kiekvienas 

jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. 

Mokiniai jaučiasi priklausantys bendruomenei, yra patenkinti tuo, 

prisiima įsipareigojimus ir dalyvauja savivaldoje. Skatinama ir 

palaikoma mokinių lyderystė įvairiose veiklose, mokinių 

organizacijų veikla. 

Mokymasis: savivaldumas mokantis. Padedant mokytojui, mokiniai 

geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių 

atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir 

paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir 

valdyti laiką. Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi spręsti mokymosi 

problemas. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti 

jos įrodymus. Reflektuodami individualią mokymosi patirtį, mokiniai 

padeda mokytojams įvertinti mokymosi tinkamumą. 

2.4. Vertinimas 

ugdant 

Vertinimas ugdymui: vertinimo kriterijų aiškumas. Mokiniai 

informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi būti 

gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip yra 

taikomi.  

Vertinimas ugdymui: pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys. Mokytojai 

užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų 

informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės 

pažangos. Siekiama abipusio grįžtamojo ryšio (dialogo), padedančio 

mokytojams pasirinkti tinkamesnes mokymo strategijas, o mokiniams 

– siekti optimalios asmeninės sėkmės, taisyti mokymosi spragas ir 

vadovauti pačių mokymuisi. 

3. Ugdymo(si) aplinkos 

3.1. Įgalinanti 

mokytis fizinė 

aplinka 

Įranga ir priemonės. Įranga ir priemonės įvairios, skirtingos 

paskirties, atitinkančios situaciją, dalyko turinį, poreikius ir 

mokinių amžių, tikslingai panaudojamos ugdymo(si) tikslams 

pasiekti. 

Pastatas ir jo aplinka. Progimnazijos interjeras (spalvų 

parinkimas, baldai ir jų išdėstymas, stendai, puošyba ir kitos 

detalės) kuria gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį jaukumą, 

Aplinkų bendrakūra. Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų 

mokyklos erdvių projektavimą, įrengimą, dekoravimą. Mokiniai 

jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais, jie vertina bendrakūrą kaip 

galimybę būti ir veikti drauge, kurti ir įgyvendinti kūrybinius 

sumanymus, prisiimti atsakomybę, įgyti patirties ir gebėjimų. 

Mokyklos patalpos dekoruojamos mokinių darbais. Mokiniai vertina, 

domisi, saugo savo ir kitų darbus, mokosi iš jų. 
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ugdo darnos jausmą ir gerą skonį. 

3.2. Mokymasis be 

sienų 

Mokymasis virtualioje aplinkoje. Mokytojai supranta, kaip ir kiek 

pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus gali būti 

panaudojamos informacinės ir komunikacinės technologijos. 

Skaitmeninis turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškiau ir 

mokiniams patraukliau mokytis. Virtualios aplinkos ir mokymosi 

terpės pa(si)renkamos tikslingai ir yra saugios. 

Mokymasis ne mokykloje. Įvairios mokyklos aplinkos (želdiniai, 

bandymų zonos, stadionai, aikštynai, poilsio zonos ir t. t.) naudojamos 

kaip mokymosi lauke vietos ir šaltiniai. Mokytojai žino jų edukacines 

galimybes ir geba panaudoti ugdymui. 

Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje galimybėmis ir organizuoja 

realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose 

aplinkose. 

4. Lyderystė ir vadyba 

4.1. Veiklos 

planavimas ir 

organizavimas 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. Progimnazijos vizija 

yra reali veiklos perspektyva, priimtina visiems bendruomenės 

nariams. Strateginiai, metų planai grindžiami bendrai apmąstytu 

mokytojų, mokinių, tėvų, socialinių partnerių sutarimu. 

Tobulinimo kultūra. Progimnazijoje suvokiama, kad gyvybinga 

organizacija turi būti savikritiška, kūrybinga ir nuolat 

besimokanti. Joje apmąstoma, ką būtų galima patobulinti, ir 

siekiama nuolatinės pažangos įvairiose aktualiausiose veiklos 

srityse: ugdymo rezultatų, ugdymo proceso, ugdymo aplinkų 

kūrimo bei kt. 

Lyderystė. Visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė 

rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus 

ir jų įgyvendinimą. Lyderių veikla telkia mokyklos bendruomenę 

pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje. Progimnazijos vadovai 

imasi tiesioginių veiksmų strategijai įgyvendinti, kasdieniu elgesiu 

demonstruoja sutartas vertybes ir socialinius emocinius 

gebėjimus. 

Mokyklos savivalda. Mokyklos savivalda funkcionuoja ne kaip formali, 

o kaip realiai veikianti, savarankiškai priimanti sprendimus institucija. 

Pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, 

gerbiama kiekvieno nuomonė.  

Savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos gerinimo siūlymai yra 

argumentuoti. Visi savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia 

mokyklos gyvenimą. Mokykloje yra sistema, kaip priimami 

sprendimai, svarbūs tiek mokyklos ateities siekiams, tiek kasdieniam 

gyvenimui mokykloje. 

4.2. Mokymasis ir 

veikimas 

komandomis 

Veikimas kartu: bendradarbiavimo kultūra. Progimnazijos 

personalas laiko save viena komanda, siekiančia bendrų tikslų. 

Santykiai grindžiami geranoriškumu vienas kitam ir kolegialia 

pagalba. Bendras darbas palaiko ir skatina asmenybių raišką. 

Dirbdami kaip viena ambicinga profesionalų komanda, mokytojai 

Veikimas kartu: kolegialus mokymasis. Mokytojai mokosi drauge ir 

vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais ir 

kūriniais, studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų pamokas. 

Sąmoningas ir kryptingas mokymasis vyksta įvairiose mokytojų 

komandose. Periodiškai organizuojamos mokytojų mokymosi išvykos, 
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pasiekia aukštesnių individualių ir bendrų rezultatų. 

Bendradarbiavimas su tėvais: pažinimas ir sąveika. Tėvų 

informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir 

progimnazijos specifiką. Mokytojai domisi tėvų galimybėmis 

padėti vaikams augti ir pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos ir 

bendradarbiavimo būdus bei formas. 

skirtos akiračiui plėsti ir mokinių ugdymo turiniui praturtinti ir 

aktualizuoti. 

Bendradarbiavimas su tėvais: į(si)traukimas. Tėvai dalyvauja 

tobulinant mokyklą. Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) įvairiomis 

formomis. Bendradarbiaujama abiem pusėms tinkamu laiku. 

4.3. Asmeninis 

meistriškumas 

Kompetencija: pozityvus profesionalumas. Mokytojams patinka 

mokytojo darbas. Mokytojai išmano savo ugdymo sritį, dėstomus 

dalykus, domisi ir seka naujoves.  

Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Mokytojai turi gero darbo 

viziją, kuria remdamiesi vertina savo veiklą ir jos rezultatus, 

asmeninės kompetencijos ribas ir būtinas profesinio tobulėjimo 

sritis. Asmeninį profesinės veiklos įsivertinimą palaiko personalo 

mokymosi kultūra mokykloje. Mokytojai ir progimnazijos 

administracija planuoja asmeninio meistriškumo augimą ir jo 

atkakliai siekia. 

Kompetencija: pozityvus profesionalumas. Visi mokytojai gerbia 

mokinius ir laikosi pedagogo etikos, tobulina savo socialinius 

emocinius gebėjimus. Jie dirba kaip savo srities profesionalai – 

šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai – ir siekia dirbti kuo geriau. 

 

 



VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 2021–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS #SVARBUSKIEKVIENAS 

23 

4.8. SSGG analizės suvestinė 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Sukurtas patrauklios mokyklos įvaizdis, akcentuojant visapusišką ugdymą 

ir siūlant formalias ir neformalias veiklas. 

2. Progimnazijos bendruomenė yra atvira pokyčiams, inovacijoms ir 

nuolatiniam tobulėjimui. 

3. Progimnazijos valdymas remiasi demokratiškumo principais. 

4. Suvokiama mokėjimo mokytis kompetencijos ir individualios pažangos 

svarba.  

5. Mažėja patiriamų patyčių skaičiaus rodiklis. 

6. Progimnazijoje sukurtas profesionalus, greitai veikiantis švietimo pagalbos 

mokiniui tinklas. 

7. Sukurta patraukli mokymosi aplinka, siūloma prasminga mokinį 

motyvuojanti ugdomoji veikla. 

1. Kartais pedagogams trūksta tikėjimo kiekvieno mokinio pažanga ir žinių 

atsižvelgti į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. 

2. Stokojama nuoseklumo, kaip ugdyti mokinių mokėjimą mokytis, reflektavimą. 

3. Nepakankamai sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai, į tyrimų 

rezultatus nenuosekliai atsižvelgiama, planuojant visų ir kiekvieno mokinio ugdymą 

(diferencijavimą ir (ar) individualizavimą). 

4. Mažai dėmesio skiriama sveikos gyvensenos skatinimui. 

5. Trūksta veikimo kartu: kolegialaus mokymosi, savivaldos institucijų įsitraukimo, 

tėvų įsitraukimo. 

6. Ugdymo procesui paįvairinti, jį aktyvinti nepakankamai išnaudojamos įkurtos 

poilsio ir mokymosi zonos. 

Galimybės Grėsmės 

1. Nuosekliai įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo programa padės 

kurti darnią, vienas kito pasitikėjimu grįstą bendruomenę. 

2. Gerinant mokinių ugdymo kokybę ir pabrėžiant asmeninę pažangą bus 

skiriama daugiau dėmesio ugdymo procesui individualizuoti, diferencijuoti, 

mokymosi motyvacijai stiprinti, socialinei pilietinei ir projektinei veiklai.  

3. Bendradarbiavimas su naujais socialiniais partneriais, didesnis 2 proc. lėšų 

pritraukimas sudarys palankias galimybes kurti įvairesnes ugdymo aplinkas. 

4. Įsitraukimas į projektus sukurs palankias aplinkybes mokytojų profesinių 

kompetencijų ugdymui, gausės įvairesnių ugdymo(si) priemonių, 

mokymas(is) bus inovatyvus, patrauklus mokiniams. 

5. Pilna klasių komplektacija, pakankamas finansavimas, etatinis mokytojų 

darbo užmokestis sudaro sąlygas tinkamam mokytojų darbo užmokesčiui. 

6. Pedagoginis ir psichologinis mokytojų ir tėvų švietimas padės nuosekliai 

tobulėti ir ugdyti pagal mokinių poreikius.   

7. Diegiama LEAN sistema leis optimizuoti organizacijos valdymo procesus. 

1. Mokytojų trūkumas sunkina profesionalių, progimnazijos vertybes atitinkančių 

darbuotojų paiešką. 

2. Gausėjant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grįžusių arba 

atvažiavusių iš užsienio, kyla iššūkių ugdyti pagal mokinio ugdymo(si) poreikius. 

3. Silpnėjanti mokinių psichinė sveikata daro įtaką mokymui(si), kelia papildomus 

tėvų lūkesčius mokyklai. Ne visus šiuos lūkesčius mokykla yra pajėgi patenkinti. 

4. Fragmentiška ir formali išorinių pagalbos vaikui ir šeimai institucijų sistema, 

menkas bendradarbiavimas su mokykla kartais ne sprendžia problemas, o jas gilina. 

5. Dokumentų kaita ir skubotas jų įgyvendinimas kartais trukdo įsigilinti ir pritaikyti 

juos jau esamai sistemai. 

6. Dėl privačių mokyklų steigimo, aplinkinių mokyklų galimybių atsirinkti 

mokinius, gali imti trūkti mokinių. 
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V. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos strateginiu veiklos planu siekiama šių esminių pokyčių:  

1) bendradarbiaujančios, rūpestingos, atsakingos darbuotojų komandos, kuri ugdosi pozityvaus profesionalumo kompetenciją, kuria kolegialų ryšį; 

2) kiekvieno bendruomenės nario fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos skatinimo; 

3) socialinių emocinių kompetencijų ugdymo siekiant sukurti saugią aplinką, skatinančią pagarbų ir pozityvų elgesį; 

4) mokinių savarankiškumo, jų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo, mokinių įsitraukimo stebėti ir fiksuoti asmeninę pažangą, tėvų įtraukimo 

į mokinio pažangos skatinimą;  

5) sistemingos, veiksmingos pagalbos mokiniui sistemos sukūrimo, pritaikant ugdymo turinį įvairių gebėjimų mokiniams, skirtingiems jų 

poreikiams; 

6) mokymo ir mokymosi sąlygų sukūrimo siekiant kiekvieno mokinio ir mokytojo asmeninės ūgties ir individualios pažangos: įgyvendinant 

socialinio emocinio ugdymo programą, kuriant tinkamas edukacines aplinkas. 

 

VI. PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA 

 

FILOSOFIJA 

Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenų. Konfucijus 

 

VIZIJA  

#SVARBUSKIEKVIENAS 

Bendradarbiaudami kryptingai ugdome kūrybingą, pozityvią, ambicingą asmenybę.  

 

MISIJA 

Tobulėdami kartu saugioje ir darnioje aplinkoje siekiame aukštos ugdymo kokybės atsižvelgdami į kiekvieną mokinį ir ugdome asmenybę, kuriančią 

savo vertybines nuostatas, gebančią mokytis ir bendradarbiauti. 

 

VERTYBĖS 

PAGARBA 

SAUGUMAS 

BENDRADARBIAVIMAS 
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PROFESIONALUMAS  

 

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I. TIKSLAS. Puoselėjame holistinį požiūrį į asmenybę, susitelkdami į kiekvieno fizinį ir emocinį sveikatos stiprinimą. 

1.1. Stipriname kiekvieno fizinės sveikatos įgūdžius. 

1.2. Ugdome kiekvieno psichinės higienos įpročius ir didiname jų psichologinį atsparumą. 

1.3. Kuriame saugią mokyklos aplinką, skatinančią kiekvieno pagarbų ir pozityvų elgesį. 

 

II TIKSLAS. Kuriame rūpestingą mokyklos bendruomenę, siekiančią kiekvieno įsitraukimo. 

2.1. Puoselėjame teigiamus mokinių tarpusavio santykius. 

2.2. Skatiname darbuotojų kolegialumą ir kiekvieno asmeninę atsakomybę. 

2.3. Ugdome kiekvieno mokinio savarankiškumą ir siekiame jų įsitraukimo į mokymosi procesą. 

 

I. TIKSLAS. Puoselėjame holistinį požiūrį į asmenybę, susitelkdami į kiekvieno fizinį ir emocinį sveikatos stiprinimą. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Įgyvendinimo 

laikas  

Sėkmės rodikliai Ištekliai 

1.1. STIPRINAME 

KIEKVIENO 

FIZINĖS 

SVEIKATOS 

ĮGŪDŽIUS. 

1.1.1. Judėjimo lauke 

veiklos. 

2021–2025  Sudarytas tvarkaraštis, užtikrinantis ilgesnes aktyvaus judėjimo 

pertraukas. 

 Pirmokai tarp pamokų turi valandos ilgio aktyvaus judėjimo pertrauką 

lauke. 

 Viena ilgoji aktyvaus judėjimo pertrauka lauke (2–8 klasių mokiniams ir 

mokytojams). 

 Bent viena fizinio ugdymo pamoka iš trijų mokiniams organizuojama 

lauke. 

 Visos dienos grupės mokiniai kasdien lauke praleidžia ne mažiau kaip 

vieną valandą. 

 Progimnazijoje veikia ne mažiau kaip penki fizinio ugdymo būreliai 1–8 

klasių mokiniams. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

Paramos, salių 

nuomos, 

ugdymo 

aplinkos lėšos, 
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1.1.2. Judėjimo 

progimnazijos vidaus 

 erdvėse veiklos. 

2021–2025  Į pamokų tvarkaraštį įtraukiamos vėdinimosi ir vandens gėrimo 

pertraukėlės. 

tikslinis 

finansavimas. 

 

Projektų lėšos.  

 

 

2022–2025  Koridoriuose įrengiamos bent kelios priemonės (ekranai), sudarančios 

galimybę mokiniams aktyviai judėti per pertraukas. 

 Viena ilgoji aktyvaus judėjimo pertrauka koridoriuose. 

 Progimnazijos darbuotojai skatinami lankyti sporto užsiėmimus. 

 Bent 50 proc. darbuotojų užsiima mėgstama sportine veikla. 

1.1.3. Aktyvios 

veiklos, aktyvieji 

metodai per 

pamokas. 

2022–2025  Kiekvienos pamokos pradžios įsitraukimą skatinančios 5 minutės: 

mėnesio metodas pirmai pamokai, 

sutartas mėnesio metodas pamokai po aktyvios pertraukos,  

pasirinkti metodai kiekvienai kitai pamokai. 

 Programėlės kiekvieno mokytojo kompiuteryje aktyvioms pertraukėlėms 

organizuoti. 

 Mokinių aktyvumas per pamokas, įsitraukimas į mokymąsi auga bent 2 

proc. per metus. 

1.1.4. Mokymasis 

apie sveiką 

gyvenseną. 

2021–2025  Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo temos integruojamos į klasės 

valandėles, projektinę veiklą, renginius, netradicinio ugdymo dienas. 

 Sveikai gyvensenai ugdyti yra skelbiama mėnesio tema. 

2022–2025  Organizuojama bendruomenės šventė mokslo metų pabaigoje. 

 Kartą per pusmetį progimnazijoje organizuojamos sveikos gyvensenos 

paskaitos, pamokos įvairių koncentrų mokiniams. 

1.1.5. Sveika mityba. 2021–2025 

 
 Per technologijų (mitybos) pamokas prioritetas skiriamas sveiko ir 

tausojančio maisto gaminimui. 

2021–2023  Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių technologiniam mąstymui ir 

kūrybiškumui lavinti. 

2023–2025  Į progimnazijos valgyklos meniu yra įtraukiami bent 2 sveiko, tausojančio 

maisto patiekalai, pasiūlyti pačių mokinių ir suderinti su Progimnazijos 

taryba bei valgyklos vedėja. 

 Valgykloje įrengiama savitarnos erdvė, kur būtų galima pasirinkti norimų 
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daržovių. 

 Organizuojant šventes, kuriose bus maisto patiekalų, į meniu įtraukiami 

sveiki ir tausojantys patiekalai. 

Uždavinio bendri sėkmės rodikliai:  Bendruomenės nariai sveikesni – bent 5 proc. per metus gerės 

lankomumas dėl mažesnio sergamumo. 

 Įgyvendinama bent 80 proc. numatytų programų „Sveikatą stiprinanti 

mokykla“, „Aktyvi mokykla“ plano veiklų. 

1.2. UGDOME 

KIEKVIENO 

PSICHINĖS 

HIGIENOS 

ĮPROČIUS IR 

DIDINAME JŲ 

PSICHOLOGINĮ 

ATSPARUMĄ. 

 

1.2.1. Mokymasis 

apie psichologinę 

sveikatą. 

2021–2025  Bent kartą per metus visiems progimnazijos mokytojams ir pagalbos 

mokiniui specialistams organizuojami tęstiniai mokymai, orientuoti į 

sąmoningą savęs pažinimą, psichologinės sveikatos stiprinimą, 

bendruomenės telkimą. Kiekvienuose iš jų dalyvauja ne mažiau kaip 60 

proc. mokytojų. 

 Kiekvienas mokytojas dalyvauja bent 1 mokymuose per metus. 

 Bibliotekoje – psichologinės literatūros lentyna, nuolat papildomas knygų 

rinkinys. Mokytojų kambaryje įrengiama žurnalų savišvietai lentyna. 

 Kiekvienas mokytojas perskaito per metus bent 1 knygą psichologine 

tema. 

 Progimnazijos mokinių tėvams organizuojami mokymai apie pozityviąją 

tėvystę. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

2 GPM proc. 

parama. 

 

Paramos, salių 

nuomos, 

ugdymo 

aplinkos lėšos, 

tikslinis 

finansavimas.  

 

Projektų lėšos.  

 

 

1.2.2. Socialinis 

emocinis ugdymas. 

2021–2025  Įgyvendinama LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programa: 1–

4 klasių mokiniams – „Laikas kartu“, 5–8 klasių mokiniams – 

„Paauglystės kryžkelės“ (SEU pamoka). 

 Mokinių pažangos sistema įgyvendinama pabrėžiant tikslų kėlimą ir 

įsivertinimą, refleksiją (metų, mėnesio, kiekvienos pamokos). 

 Bent kartą per metus organizuojama viena iš veiklų: relaksacijos, 

meditacijos praktikos, dailės, judesio, skaitymo, muzikos terapijos 

užsiėmimai, intelektiniai renginiai mokytojams. 

 Kiekvienas mokytojas atranda ir per metus išbando bent 1 pasirinktą 

praktiką. 

2022–2025  Įgyvendinama LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programa: 
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mokymai visiems darbuotojams, integracija į dalykų pamokas. 

 Organizuojamos iniciatyvos, skatinančios atskleisti penkis įsitraukusio 

mokymosi matmenis: mokytojų kambario „Dėkingumo medis“, Empatijos 

diena „Pasimatuok kito batus“, „Šypsenų diena“, „Metų AČIŪ“, 

Debesėlių stendas, Džiaugsmo žinutė, Pomėgių diena ar pamoka, 

Pozityvaus dienoraščio rašymas. 

 Sukurtas metų kalendorius su iniciatyvomis, skatinančiomis atskleisti 

penkis įsitraukusio mokymosi matmenis. 

Uždavinio bendri sėkmės rodikliai:  Konstruktyvesnis konfliktų sprendimas (bent 5 proc. mažiau socialinio 

pedagogo fiksuotų atvejų). 

 Mokytojų pasitenkinimas darbu auga bent 2 proc. per metus (metų 

pokalbiai). 

 Mokinių pozityvus požiūris į mokyklą, į mokymąsi auga bent 2 proc. per 

metus. 

1.3. KURIAME 

SAUGIĄ 

MOKYKLOS 

APLINKĄ, 

SKATINANČIĄ 

KIEKVIENO 

PAGARBŲ IR 

POZITYVŲ ELGESĮ. 

 

 

1.3.1. Lauko erdvės 

mokymuisi ir 

sveikatai stiprinti. 

2021  Įrengiama lauko treniruoklių sala.    

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

Projektų lėšos. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

2 GPM proc. 

parama. 

 

Paramos, salių 

nuomos, 

ugdymo 

2021–2023  Gausinamas sporto inventorius siekiant jo funkcionalumo. Sporto bazė 

atnaujinta bent 50 proc. per 3 metus. 

 Bent 10 proc. didėja galimybė rinktis įvairių šakų sporto veiklas. 

2022–2024  Progimnazijos teritorijos ir pastato apšvietimas įrengiamas, taikant 

šiuolaikinius architektūros ir dizaino sprendimus. 

 Rekonstruojamas progimnazijos sporto aikštynas. 

2022–2025  Efektyviau naudojama progimnazijos teritorija mokinių pažintinei ir 

tiriamajai veiklai: įrengiama lauko klasė, poilsio zona, išplečiamas 

prieskonių darželis, atnaujinamas dendrologinis takas, pastatomas 

„vabzdžių viešbutis“. 

 Bent 10 proc. pamokų vedamos lauko erdvėse. 

 Bent 2 proc. gerėja mokinių pažintiniai tiriamieji gebėjimai. 

1.3.2. Vidaus erdvės 

įvairiai veiklai. 

2021  Kabinetuose įrengiamos WiFi stotelės. 

2021–2023  Sukuriamas „Išmanusis robotizuotas restoranas“ mokinių technologiniam, 
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inžineriniam mąstymui ir improvizacijai lavinti. 

 Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla.  

 Efektyvesnė STEAM laboratorijos veikla per gamtos mokslų pamokas. 

aplinkos lėšos, 

tikslinis 

finansavimas.  

 

Projektų lėšos.  

 

2021–2025  Kabinetų aplinka pritaikoma aktyviam mokymuisi (suolų išdėstymas, 

susikaupimo, nusiraminimo vietos). 

2022  Koridoriuose pakabinami ekranai, užtikrinantys spartesnę informacijos 

sklaidą. 

 Laiptinės – bendrai kūrybinei mokytojų ir mokinių veiklai tema „Sveika 

gyvensena“. 

2023  Sukuriamos erdvės susikaupti ir pailsėti: įrengiami skaitymo, muzikos 

klausymo kampeliai. 

1.3.3. Tvarkinga ir 

svetinga aplinka. 

2021–2022  Bendru sutarimu sukuriamos pageidaujamo elgesio taisyklės, kurios 

visiems matomos įvairiose progimnazijos erdvėse. 

2021–2025  Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros žinutėse naudojant užrašą 

#svarbuskiekvienas. 

2021–2025  Sukurta progimnazijos atributika naudojama diplomams, padėkoms, 

sveikinimams. 

2022  Atnaujinama progimnazijos uniforma. 

2022–2025  Į dalykų pamokas integruojamos temos apie vartotojiškos elgsenos 

keitimą, darnųjį vystymąsi, tvarumą, kūrybiniais darbais, projektais 

ugdomas mokinių sąmoningumas. 

Uždavinio bendri sėkmės rodikliai:  Mokinių aktyvumas per pamokas, įsitraukimas į mokymąsi auga bent 2 

proc. per metus. 

 80 proc. visų atsiliepimų apie progimnazijos aplinką ir svetingumą yra 

teigiami ir pozityvūs. 

   

 

 

 

II TIKSLAS. Kuriame rūpestingą mokyklos bendruomenę, siekiančią kiekvieno įsitraukimo. 
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2.1. PUOSELĖJAME 

TEIGIAMUS 

MOKINIŲ 

TARPUSAVIO 

SANTYKIUS. 

 

 

2.1.1. Mokinių 

stiprybių ugdymas, 

pozityvaus elgesio 

skatinimas. 

2021–2025 

 
 Paralelinių klasių vadovų bendradarbiavimas, parenkant temas ir 

įgyvendinant veiklas, padedančias telkti klasės bendruomenę (klasės 

valandėlės, tėvų įtraukimas, neformalios tėvų, vaikų ir klasės vadovo 

išvykos). 

 Sukuriama susitarimų ir taisyklių laikymosi sistema: diskutuojama dėl 

bendrų susitarimų, priimamos taisyklės, įsipareigojama jų laikytis, 

pasirašoma. 

 Mokinių mokymas naudotis problemos sprendimo metodu „SPRĘSK“. 

 Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę rinktis mėgstamą sritį: 

renginiai, neformalusis švietimas, olimpiados, konkursai, projektinė 

veikla. 

 Mokinių apdovanojimai: didžiausią pažangą padariusiems, geriausiai 

besimokantiems, Metų mokiniui, Metų klasei, renginių dalyviams ir 

laimėtojams, kitam pagalbą teikusiems, siekiant pastebėti kiekvieną 

mokinį. 

 Mokinių savivaldos stiprinimas: įtraukiami į diskusijas dėl mokiniams 

aktualių sprendimų, kuriama erdvė siūlymams. 

 Pateikiami bent 2 mokinių tarybos siūlymai per metus mokyklos tarybai, 

metodinei tarybai aktualiais klausimais. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

2022  Sukuriamas „Aktyvių mokinių klubas“, apibrėžiamos veiklos ir 

bendradarbiavimas su Mokinių taryba. 

 Į „Aktyvių mokinių klubą“ per metus įsitraukia bent 20 mokinių, 

organizuotose veiklose dalyvauja bent 20 proc. mokinių. 

2023–2025  Įgyvendinamos „Aktyvių mokinių klubo“ inicijuotos veiklos. 

 Inicijuojamas mokinių dalijimasis sėkmės istorijomis. 

 Per metus sėkmės istorijas klasėse pasakoja bent 80 proc. mokinių, o 

progimnazijoje bent po 1 mokinį iš klasės. 

2.1.2. Socialinės 

pilietinės veiklos, 

2021–2025  Mokiniai įsitraukia siekiant progimnazijos vizijos ir tikslų. 

 Įgyvendinama „DofE“ programa. 
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skatinančios socialinį 

sąmoningumą. 

2022–2025  Organizuojamos visõs progimnazijos pilietinės akcijos: valstybinių 

švenčių minėjimas, „Mainų diena“, „Laiškas iš širdies į širdį“, „Draugo 

diena“, „Arbatos rytas su tėveliais“. 

 Mokymosi tarnaujant metodika integruojama į projektinę veiklą, 

neformalųjį švietimą, inicijuojama mokinių pagalba prižiūrint mokyklą. 

 Per metus suorganizuotos ne mažiau nei 3 socialinės pilietinės akcijos, 

mokymosi tarnaujant veiklos, į kurias įsitraukia ne mažiau nei 80 proc. 

visų mokinių. 

Uždavinio bendri sėkmės rodikliai:  Konstruktyvesnis konfliktų sprendimas (bent 5 proc. mažiau socialinio 

pedagogo fiksuotų atvejų). 

 Kasmet bent 1 proc. mažėja atstumtų mokinių (sociometrinis tyrimas). 

 Mokinių pozityvus požiūris į mokyklą, į mokymąsi auga bent 2 proc. per 

metus. 

2.2. SKATINAME 

DARBUOTOJŲ 

KOLEGIALUMĄ IR 

KIEKVIENO 

ASMENINĘ 

ATSAKOMYBĘ. 

 

 

2.2.1. Kolegialaus 

ryšio ir mokymosi 

vieniems iš kitų 

kultūros kūrimas. 

2021  Tobulinama mentorystės programa.  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

Paramos, salių 

nuomos, 

ugdymo 

aplinkos lėšos, 

tikslinis 

finansavimas.  

 

2021–2025  Per metus bent 1 kartą kiekvienas mokytojas su kolegomis pasidalija 

praktinio žinių taikymo patirtimi (metodinėse grupėse (savo ir kitose). 

2021–2022  Pamokos proceso tobulinimas bendradarbiaujant: pamokos stebėjimo, 

vertinimo principų aptarimas. 

 Bent 80 proc. pamokos stebėjimo protokolų per metus tobulintinas 

rodiklis nurodomas kaip stiprybė. 

2022  Parengiamas, patvirtinamas kolegialaus ryšio įgyvendinimo aprašas. 

2022–2025  Kasmet organizuojama konferencija, dalijantis sėkmingais ugdomosios 

veiklos pavyzdžiais, organizuojant situacijų pamoką konferencijos 

dalyviams. 

 Kartą per mėnesį buriasi mokytojų savipagalbos grupės, skirtos santykiui 

su mokiniais gerinti ir jų mokymui(si) tobulinti. 

2.2.2. Kiekvieno 

asmeninės 

atsakomybės 

 2021–2025  Kiekvienas mokytojas įsipareigoja prisidėti siekiant progimnazijos 

vizijos, tikslų, tobulinant progimnazijos vidaus įsivertinimo metu išskirtą 

metų tobulintiną rodiklį. 
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ugdymas.  LEAN komandos kokybiškai progimnazijos veiklai užtikrinti. 

Apibrėžiamas ugdymo komandų veiklos procesas, skatinama lyderystė. 

 Per metus kiekvienas ugdymo komandos narys įsitraukia bent į 1 iš 2 

komandos suplanuotų veiklų. 

 Progimnazijos savivaldos grupių veikla viešinama progimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

 Kiekvienų mokslo metų pabaigoje savivaldų atstovai pristato 

bendruomenei nuveiktus darbus. 

2022–2023  Atnaujinami pareigybės aprašai. 

 Sukuriama mokytojų skatinimo sistema. 

 Pageidaujamo elgesio susitarimai viešinami kiekvienoje ugdymo erdvėje 

ir jų laikomasi. 

2.2.3. Sąmoningas 

reflektavimas. 

2021–2023  Organizuojami mokymai apie sąmoningą reflektavimą (prasmės paieška). 

2021–2025  Kas mėnesį reflektuojama apie savo veiklą, pildomas refleksijos 

dienoraštis. Per mėnesį kiekvienas skiria 1,5 val. laiko mėnesio refleksijai. 

 2 kartus per metus organizuojami reflektyvūs pokalbiai su darbuotojais. 

 Siekiama duomenimis grįstos individualios mokytojo pažangos. 

 Kasmet vidaus įsivertinimo tobulintino rodiklio rezultatas gerėja bent 0,1. 

 Atnaujinti pareigybės aprašai, sukurta mokytojų skatinimo sistema. 

 Per metus organizuojamas bent 1 seminaras apie refleksiją. 

2.2.4. Neformalus 

darbuotojų 

bendravimas. 

2021–2025  (Ne)formalios darbuotojų išvykos – mokymasis, metų pabaigos 

šventimas: pasidžiaugimas sėkmėmis, įgyvendintais dalykais, tikslų 

būsimiems metams kėlimas.  

 Per metus organizuojamos bent 2 darbuotojų išvykos. 

 Kalendorinių ir profesinių švenčių minėjimas. 

 Į kalendorinių ir profesinių švenčių minėjimą įsitraukia ne mažiau nei 60 

proc. darbuotojų. 

 Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės šventės proga. 
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Uždavinio bendri sėkmės rodikliai:  Mokytojų įsitraukimas į progimnazijos veiklos tobulinimo procesus auga 

bent 2 proc. per metus. 

 Mokytojų pasitenkinimas darbu auga bent 2 proc. per metus (metų 

pokalbiai). 

2.3. UGDOME 

KIEKVIENO 

MOKINIO 

SAVARANKIŠKUMĄ 

IR SIEKIAME JŲ 

ĮSITRAUKIMO Į 

MOKYMOSI 

PROCESĄ. 

 

 

2.3.1. Įtraukusis 

ugdymas. 

 2021–2025  Specialiojo ugdymo programos rengiamos konsultuojantis su švietimo 

pagalbos mokiniui specialistais, aptariamas bent kartą per pusmetį. 

 Tobulinamas darbas su specialiųjų poreikių mokiniais (būtinos priemonės, 

pagalbos mokytojams sistema, diferencijuotų užduočių bankas). 

 Organizuojamos konsultacijos, kuriamos tikslinės mokymo(si) grupės, 

savipagalbos grupės. 

 Bent kartą per 3 mėn. vyksta paralelinių klasių mokinių įsitraukimo į 

mokymosi procesą aptarimas. 

 Užtikrinama 1 ir 5 klasių, naujai atvykusių mokinių sklandi adaptacija. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

2 GPM proc. 

parama. 

 

Paramos, salių 

nuomos, 

ugdymo 

aplinkos lėšos, 

tikslinis 

finansavimas.  

 

2022–2023  Sukuriamas progimnazijos įtraukiojo ugdymo modelis. 

 Sukurta pagalbos mokytojams sistema. 

2.3.2. Ugdomasis 

konsultavimas, 

mokymosi 

planavimas. 

2021–2022  Naudojamasi klasių vadovų valanda ugdant mokinio planavimo mokytis 

kompetenciją. 

2021–2025  Organizuojamos švietimo pagalbos mokiniui specialistų, karjeros ugdymo 

grupės konsultacijos planuojant mokymąsi. 

 Ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija: lavinami planavimo įgūdžiai, 

mokoma sudaryti dienotvarkę, skiriami ilgalaikiai namų darbai, 

reflektuojama. 

 Įtraukiami mokinių tėvai ugdant mokinių mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

2023–2025  Organizuojamos grįžtamojo ryšio teikimo dienos (mokytojas – mokinys – 

tėvai). 

PAMOKOS 

PROCESO 

TOBULINIMAS. 

2021–2022  Tobulinamas pamokos procesas: susitariama, kas yra gera pamoka 

(taikant SEU įrankius). 

 Patvirtinta geros pamokos atmintinė. 
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 Atnaujinama ir patvirtinama aiški, nuosekli vertinimo sistema. 

2021–2025  Susitarimai klasės valdymui užtikrinti viešinami visuose kabinetuose. 

2022–2025  Vykdoma mokinių pasiekimų ir pažangos sistemos stebėsena, sistema 

tobulinama (pagal poreikį). 

 Mokėjimo mokytis strategijos taikomos pamokose. 

 Gaunamas mokinių grįžtamasis ryšys apie pamokos procesą. 

 Uždavinio bendri sėkmės rodikliai:  Mokinių aktyvumas per pamokas, įsitraukimas į mokymąsi auga bent 2 

proc. per metus. 

 Mokinių akademiniai pasiekimai auga bent 2 proc. per metus. 

 Kasmet atliekant vidaus įsivertinimą rodikliai, susiję su mokinių veiklos 

planavimu, pagerėja bent 0,1. 

 

Atsakingi priemonių įgyvendintojai dalijasi lyderyste, atsakomybėmis ir įsipareigojimais kiekvienais metais planuodami konkrečias veiklas, kad 

kiekvienas įsitraukti į įgyvendinimo procesus: direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams, įvairias pareigas atliekantys darbuotojai, 

metodinių grupių nariai, ugdymo komandų nariai, mokinių tarybos nariai, mokiniai, jų tėvai. 
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VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė 

Progimnazijos strateginio plano įgyvendinimą prižiūri strateginio plano stebėsenos grupė, 

sudaryta progimnazijos direktorės 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. (1.3)V-123 „Dėl 2020–2021 m. 

m. progimnazijos ugdymo komandų tvirtinimo“. 

  

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

Strateginio planavimo grupė plano projektą pristato progimnazijos bendruomenei, 

progimnazijos tarybai. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus ir pageidavimus.  

Strateginio plano stebėsenos grupė kiekvienais metais vasario mėnesį progimnazijos 

bendruomenei pristato ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. Neatskiriama strateginio plano 

dalis yra veiklos programos įgyvendinimas. 

Progimnazijos direktorė stebi ir įvertina, ar progimnazija įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginį veiklos planą. 

 

 

________________________________________ 


