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2016-2018-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

Misija: kokybiškas 1-8 kl. bendrojo ugdymo, formalųjį švietimą papildančio dailės skyriaus, 

kryptingo meninio (dailės) ugdymo, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ryšys su 

Vaiko šeima. 

Vizija: kultūringas, doras, pilietiškas, aktyvus, kūrybiškas, sveikas, laimingas Vaikas, 

gebantis įgytas žinias ir gebėjimus pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje. 

 

Situacijos analizė 

 

Išorinės aplinkos analizė 
Politiniai – teisiniai veiksniai 

Šiaulių Gegužių progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos ar administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais, kitais teisės aktais bei Šiaulių 

Gegužių progimnazijos nuostatais. 

 

Ekonominiai veiksniai 

Svarbiausi ekonominiai rodikliai: šalies bendrasis vidaus produktas, bendras gyventojų 

skaičius, gimstamumo rodiklis Lietuvoje ir blogėjanti ekonominė situacija veikia šalies mokslo 

sistemą ir daro įtaką mokyklos veiklai.  

Mokykloje naudojamos lėšos: mokinio krepšelio, projektinės lėšos, mokinių tėvų įmokos už 

neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Meno sodas“ vykdymą bei formalųjį švietimą papildančio 

dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programos vykdymą, 2% mokyklos bendruomenės 

parama. 

 

Socialiniai veiksniai 

2014-09-01 įvykdytas Šiaulių Lieporių pradinės mokyklos ir Šiaulių Gegužių progimnazijos 

reorganizavimas. Šiaulių Lieporių pradinė mokykla prijungta prie Šiaulių Gegužių progimnazijos 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas „Dėl Šiaulių Lieporių 

pradinės mokyklos ir Šiaulių Gegužių progimnazijos reorganizavimo patvirtinimo“ Nr. T-141). 

Iki 2014 m. mokykloje mokinių skaičius nežymiai mažėjo, mokėsi daugiau nei 700 mokinių: 

2012-09-01 mokykloje mokėsi 761 mokinys, sudaryti 29 klasių komplektai, 2013-09-01 – 701 

mokinys,  sudaryti 27 klasių komplektai. Nuo 2014-09-01 mokinių ir klasių komplektų skaičius 

išaugo, prijungus Šiaulių Lieporių pradinę mokyklą: 2014-09-01 mokėsi 808 mokiniai, sudarytas 31 

klasių komplektas, 2015-09-01 – 822 mokiniai, sudarytas 31 klasių komplektas. Šiaulių Gegužių 

progimnazija - vienintelė progimnazija Lieporių mikrorajone. 

Mažėja mokinių, išvykstančių kartu su tėvais gyventi ir mokytis į užsienį: 2012-2013 m. m. 

– 16 mokinių, 2013-2014 m. m. – 14 mokinių, 2014-2015 m. m. – 7 mokiniai. 



Mokykloje didėja socialinės rizikos šeimose augančių mokinių skaičius: 2013 - 2014 m. m. - 

0,4%, 2014-2015 m. m.  – 0,6%, 2015 – 2016 m. m. – 0,61%  visų mokykloje besimokančių 

mokinių skaičiaus. Mažėja socialinę paramą gaunančių mokinių: 2013-2014 m. m. - 22%, 2014-

2015 m. m. - 16%, 2015-2016 m. m. – 12% mokyklos mokinių. 

Stabilus mokinių sveikatos indeksas. Mokinių, neturinčių sveikatos sutrikimų, dalis sudarė: 

2012 - 2013 m.m. - 22 %, 2013 - 2014 m.m. - 25 %, 2015 - 2016 m.m. - 23%. Padidėjo mokinių, 

neturinčių regėjimo sutrikimų, dalis:  2013 - 2014 m. m. – 59 %, 2014 - 2015 m. m. – 62 %, 2015 - 

2016 m. m. – 61%. 

Stabilus pedagoginių darbuotojų skaičius progimnazijoje. 

Remiantis 2 mokslo metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimų duomenimis (2013-2014 

m.m. atliktas platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, 2014-2015 m.m. atliktas teminis 

įsivertinimas „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“), mokyklos veiklos dokumentuose planuojama: 

užtikrinti mokinių mokymosi pasiekimų gerinimą ir efektyvios mokymosi pagalbos teikimą: 

nuo 2015-09-01 mokykloje pradeda dirbti psichologas; numatoma vykdyti patyčių prevenciją 

mokykloje; vykdyti namų darbų skyrimo ir kontrolinių darbų rašymo stebėseną, rezultatų aptarimą, 

vykdyti ugdymo procese įgyvendinamo individualizavimo ir diferencijavimo, individualios mokinio 

pažangos stebėseną, rezultatų aptarimą, sprendimų priėmimą. 

numatoma skirti didesnį dėmesį mokytojų kolegialumui stiprinti, kokybiškos pagalbos 

teikimo užtikrinimui mokytojams, klasių auklėtojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 
 

Technologiniai veiksniai 

Progimnazijos lėšas sudaro valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal 

patvirtintas sąmatas; pajamos už teikiamas paslaugas; fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių 

asmenų dovanotos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal 

pavedimus; kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

2015 m. įsigyta ilgalaikio turto už 10965 Eur lėšų, metodinių priemonių – už 6959 Eur, 

vadovėlių – už 9500 Eur.  

Mokykla siekia modernaus informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įsisavinimo 

lygio, IKT priemonių panaudojimo ugdymo procese, užtikrina pasiekimų ir pažangos sklaidą, 

galimybę naudotis interneto ryšiu, IKT priemonėmis.  

Nuo 2015 m. mokykla įgyvendina projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“, ugdymo procesui modernizuoti skirta 1 

bevielio ryšio maršruto parinktuvas, 28 planšetiniai kompiuteriai, 2 nešiojami kompiuteriai. 

Progimnazijoje naudojami 2 informacinių technologijų kabinetai, kompiuterizuota aktų salė, 

Informacinis centras, skaitykla, Ugdymo karjerai centras, socialinio ir specialiojo pedagogų, 

logopedo kabinetai, mokyklos Istorijos centras. Mokykloje kompiuterizuoti visi dalykų kabinetai, 

veikia kabelinis ir bevielis TEO Wi-Fi internetas. Informacinių technologijų mokosi 5-8 klasių 

mokiniai. Yra įrengtos 32 darbo vietos. Mokykloje 5-8 kl. naudojamos kompiuterinės mokymo 

priemonės „Matematika Tau“, „Istorija“, Informaciniame centre  –  kompiuterinė „Mobio“ sistema. 

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykloje naudojamas elektroninis dienynas (TAMO). 

2014 m. įvesta progimnazijoje garsinė sistema, radijo taškai visuose kabinetuose.  

2015 m. mokinių ugdymui skirtos 194 kompiuterizuotos darbo vietos (padidėjo 40% 

lyginant su 2014 m.), 8 kompiuteriai skirti mokyklos administracijai ir aptarnaujančiam personalui. 

Mokykloje 1 kompiuteris tenka: 2013 m. — 6 mokiniams, 2014 m. — 6 mokiniams, 2015 m. – 4 

mokiniams. 

2015 m. mokykloje naudojama papildoma įranga: 8 interaktyvios lentos, 65 vaizdo 

projektoriai, 44 ekranai, 10 kopijavimo aparatų, 28 spausdintuvai, 3 skaitmeniniai fotoaparatai, 1 

vaizdo kamera, 1 kompiuterinė keramikos degimo krosnis, 1 kvitų spausdintuvas, 13 muzikinių 

centrų, 12 magnetolų, 2 renginių įgarsinimo aparatūros (4 nešiojamieji ir 4 laidiniai mikrofonai, 1 

stiprintuvas, 1 grotuvas, 2 mikšeriai, 7 garso kolonėlės, 2 prožektoriai, 1 neoninė lempa), 1 

pianinas, 3 klavinovos, 1 sintezatorius, 1 akordeonas. 



2015 m. įvestas elektroninis mokinio pažymėjimas. Nuo 2015 m. spalio 1d. vykdoma 

pradinio ugdymo dailės skyriaus mokinių elektroninė registracija. 

2015 m. mokykloje naudojamos 8 vidaus ir 12 išorės vaizdo kamerų. Mokyklos patalpas nuo 

2010-12-01 saugo „G4S Lietuva“ saugos tarnyba. 

2014 m. įdiegta ekonominė moderni šildymo valdymo sistema. 
 

Teisinė bazė 

Mokyklos teisinė forma — biudžetinė įstaiga. 

Mokyklos tipas — progimnazija. 

Mokymo(si) kalba — lietuvių k. 

Mokymo(si) proceso organizavimo būdai — kasdienis, savarankiškas. 

Mokymo forma — grupinio ir pavienio mokymosi. 

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas 

Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, elektroninius parašus Swedbank programoje ir 

SODRA sistemoje, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos Nuostatais. 

 

Vidinės aplinkos analizė 
Organizacinė struktūra 

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, Direkcinė taryba, Metodinė 

taryba, Mokytojų taryba, Mokinių aktyvas, Tėvų komitetas. 

Mokykloje (2015-09-01 duomenimis) mokosi 822 mokiniai, sukomplektuotas 31 klasės 

komplektas: 1-4 kl. – 18 klasių komplektų, 5-8 kl. – 13 klasių komplektų. Iš jų 1-4 kl. mokosi 427 

mokiniai, 5-8 kl. - 395 mokiniai. 

Teikiamas pradinis ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimas. 

1-3 klasėse teikiama formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės 

ugdymo programa, nuo 2017 m. bus išduodamas Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201, serija NV). 

 
Žmogiškieji ištekliai 

2015-09-01 duomenimis mokykloje dirba 71 pedagoginis darbuotojas (iš jų pirmaeilėse 

pareigose – 66, antraeilėse – 5), 19 techninių darbuotojų. 

Nuo 2015-09-01 mokykloje dirba 1 psichologas. 

Pedagogai yra įgiję šias kvalifikacines kategorijas: mokytojo eksperto – 2 (3 proc.), 

mokytojo metodininko – 29 (43 proc.), vyresniojo mokytojo - 30 (45 proc.), mokytojo - 6 mokytojai 

(9 proc.). 2015 m. mokyklos direktorius ir 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui yra įgiję II vadybos 

kategorijas. 

Mokykloje  dirba 1 socialinis ir 1 specialusis pedagogai, 1 logopedas,  4 bibliotekininkai. 

Mokykloje įkurtas Ugdymo karjerai centras, dirba karjeros koordinatorė. 

 
Finansiniai ištekliai 

Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, Švietimo mainų 

paramos fondo, tėvų, rėmėjų paramos lėšų.  

Mokyklos veiklai finansuoti iš valstybės ir miesto biudžetų skirta: 2013 m. – 3335,4 tūkst. 

Lt, 2014 m. – 3097,2 tūkst. Lt, 2015 m. – 908859 eurai. 

Mokyklos veiklai modernizuoti pritraukta 2% paramos (2% nuo GPM sumos) lėšų: 2013 m. 

- 18766,98 Lt, 2014 m. – 19 000 Lt, 2015 m. – 5619,87 eurai. 

Tėvų įmokos už neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ ir formalųjį švietimą 

papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programos vykdymą 2013 m. –15000 

Lt, 2014 m. – 16800 Lt, 2015 m. – 14100 eurų. 

 

 



Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Mokykla naudojasi įvairiomis ryšių priemonėmis, naudoja modernias technines priemones. 

Mokykloje iš viso yra 202 kompiuteriai, sukurta visuotinė (100%) prieiga prie interneto, 

veikia bevielis TEO Wi-Fi internetas, 8 kompiuterių skirti administracijos ir techninio  personalo 

reikmėms: mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, raštinės vedėjo, sekretoriaus, 

vyriausiojo buhalterio, valgyklos vedėjo. 

Mokykloje naudojamasi UAB „Telerena“ internetiniu ryšiu, informacija perduodama 

elektroniniu paštu arba faksu. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos 

buhalterinės operacijos atliekamos, naudojant bankų internetines sistemas.  

Žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje adresu: 

http://www.geguziai.lt.  

SSGG analizė 
Stiprybės 

Stipri mokyklos bendruomenė: darnus bendradarbiavimas, stiprus ryšys su socialiniais 

partneriais. 

Aukšta mokytojų kvalifikacija. Atestuota 60 (90%) mokytojų. Mokykloje dirba 2 (3%) 

mokytojai ekspertai, 29 (43%) mokytojai metodininkai, 30 (45%) vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai 

(9 proc.). 2015 m. mokyklos vadovų įgytos II vadybinės kvalifikacinės kategorijos. 

Stabilus ir didelis mokinių skaičius mokykloje (1-4 klasėse 18 komplektai, 5-8 kl. – 13 

komplektų). 

2015 m. Taikos vėliavos komitetas, atsižvelgdamas į mokykloje puoselėjamą meninį 

ugdymą, į plačią švietėjišką bei kultūrinę veiklą, Gegužių progimnazijos bendruomenei įteikė 

Taikos vėliavą, kuri garbingai iškelta progimnazijos kieme. 

2015 m. Gegužių progimnazijai suteiktas Humanistinės pedagogikos švietimo įstaigos 

vardas. 

Kasmet organizuojama respublikinė metodinė–praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: 

gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“, vedamos meistriškumo pamokos, dalijamasi patirtimi. 2015 

m. mokytojai vedė 27 atviros pamokos mokyklos, 3 – miesto, 7 – respublikos pedagogams, 7 

seminarus, organizavo 5 autorines parodas. 

Nuo 2015-09-01 mokykloje dirba psichologas. 

Nuo 2012-09-01 progimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas (TAMO), mokiniai dėvi 

mokyklinę uniformą (mėlynos spalvos megztinis), segi ženkliuką. 

Nuo 2009 m. 8 kl. mokiniui už aukštus ugdymosi rezultatus, pasiekimus teikiama Šiaulių 

Gegužių progimnazijos Vardo premija. 

Progimnazijoje vykdomas tarptautinis  Erasmus+ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės 

projektas „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“. 2014-2015 m. įvyko  partnerių 

susitikimai Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Škotijoje, 2016-2017 m. numatomi – Lietuvoje,  

Prancūzijoje, Lenkijoje, Turkijoje. 

Mokykloje veikia Ugdymo karjerai centras, dirba karjeros koordinatorė, sudaryta ugdymo 

karjerai darbo grupė. 

Geri mokinių ugdymo(si) rezultatai (2014-2015 m. duomenimis): pradinį išsilavinimą ir 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį įgijo 100% 4 ir 8 kl. mokinių, mokinių pažangumas 

97%, laimėta 17 prizinių vietų Šiaulių miesto dalykų olimpiadose ir konkursuose.  

Plati mokyklos ugdymo plano pasiūla: užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) 

mokymosi pasiūla, 5-6 kl. suformuotos lietuvių k. ir matematikos gabių mokinių mobiliosios 

grupės, sudarytos atskiros mobiliosios grupės gabių ir mokymo(si) sunkumų turinčių mokinių 

ugdymui, kryptingas meninis (dailės) ugdymas, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų 

pasirinkimo galimybės, 5-8 kl. mokiniams teikiamos lietuvių k., anglų k., matematikos 

konsultacijos. 

Atsižvelgta į mokinių poreikius, mokytojų pasiūlą, teikiamas sporto ir sveikos gyvensenos, 

meninės raiškos, gamtotyros, etninės kultūros krypčių neformalusis švietimas. Panaudota 100 proc. 

neformaliajam švietimui skiriamų valandų.  



Tęsiamos Neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ vykdymas (2013-2014 m. 

m. suformuotos 8 grupės, 2014-2015 m. m. – 10 grupių, 2015-2016 m.m. – 11 grupių). Nuo 2013 

m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 1-3 klasėse vykdoma formalųjį ugdymą papildančio dailės 

ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programa (2015-2016 m.m. suformuotos 6 grupės).  

Aktyvus dalyvavimas miesto veikloje, renginių organizavimas ir kokybė. Aukšta renginių 

kultūra. Renginių kultūrai užtikrinti atnaujinta renginių organizavimo programos forma, įvesta 

skiltis „Numatomas rezultatas“, rengiant nuostatus renginiui įtraukiamas kreipimasis dalyviams dėl  

kultūringo elgesio renginio metu, išbuvimo renginyje visą renginio laiką. 

Aktyvi veiklos sklaida spaudoje, televizijoje, radijuje, mokyklos veiklą reprezentuojančios 

medžiagos (pieštukų, skirtukų, lankstinukų, ženkliukų, atvirukų ir kt.) kūrimas. 

Mokykloje įrengtos ir atidarytos alėjos: Sveikuolių ir „Meno sodo“ (I aukštas), Šviesos ir 

Kūrybos (II aukštas), Vydūno ir M. K. Čiurlionio (III aukštas). 

Ugdymo procesas aprūpinamas šiuolaikinėmis technologijomis, kuriamos edukacinės 

erdvės. 2015 m. sutvarkyta 10 kabinetų (Nr. 117, 207, 211, 214, 222, 303, 305, 317a, 317b, 327), 5-

8 kl. mokinių laiptinė, dalis Kūrybos alėjos, II aukšto berniukų tualetai, valgykla. Kabinetuose Nr. 

104, 318 pakeista grindų danga. Atnaujintas apšvietimas valgykloje, dalyje Vydūno, Kūrybos 

alėjose. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su mokyklomis: Šiaulių Lieporių ir „Saulėtekio“ 

gimnazijomis; su lopšeliais – darželiais: „Gintarėlis“, „Voveraitė“, „Kūlverstukas“, „Pasaka“, 

logopedinis; su Šiaulių „Juventos“ progimnazija, „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Dainų muzikos 

mokykla, Dailės mokykla. Rengiami metiniai veiklos planai, lopšeliams darželiams pristatomi 

vaikų adaptacijos ir pasiekimų aprašai, analizuojami buvusių mokinių ugdymosi rezultatai 

gimnazijose. 

Aktyvi, iniciatyvi Mokinių aktyvo veikla: organizuojami mokinių bendruomenę suburiantys 

renginiai, akcijos, bendradarbiaujama su Lietuvos moksleivių sąjunga, vykstama į moksleivių 

sąjungos asamblėjas. 
 

Silpnybės 

Didelis mokinių skaičius klasėse. 

Nėra patrauklios laisvalaikio aplinkos lauke, prie mokyklos, trūksta poilsio zonų 

progimnazijoje. 

Autorinių seminarų, projektinės veiklos organizavimas.  

Reikalinga progimnazijos vidaus patalpų renovacija: karšto ir šalto vandens vamzdynas, 

kabinetų durys, koridorių sienos, lubos ir grindys, aktų salės grindys, laiptų pakopos, laiptų turėklai, 

tualetų klozetai, sporto salės persirengimo kambariai. 

Reikalinga atnaujinti IKT priemones kabinetuose. Įsigyti daugiau interaktyvių lentų, 

dokumentų nuskaitymo kamerų, spausdintuvų, kopijavimo aparatų. Turimų IKT priemonių 

nusidėvėjimas, gedimai. 

Dalies mokyklos patalpų nusidėvėjimas: 4 kabinetai (technologijų, fizikos-chemijos, 

istorijos, lietuvių k.), 2 sporto aikštynai, pirmo aukšto grindų danga 1-4 kl. korpuse, trečio aukšto 

grindų danga mokykloje, keistina nusidėvėjusi elektros instaliacija patalpose (4-8 kl. rūbinėje, 

Vydūno ir M.K.Čiurlionio alėjų dalyje, Nr. 315 kabinete). 

Pasibaigus mokyklos pastato renovacijos garantiniam laikotarpui, reikalingas pastato stogo 

dalinis remontas. 
 

Galimybės 

Būsimų pirmokų pritraukimas į mokyklą.  

Kurti humanistinės kultūros mokyklą (remiantis Humanistinės kultūros ugdymo menine 

veikla samprata, patvirtinta LR ŠMM 2012-12-16 įsakymu Nr. V-1595), diegiant humanistinės 

kultūros ugdymo menine veikla sistemos elementus, integruojant formalųjį ir neformalųjį švietimą, 

klasių auklėtojų, bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų mokytojų veiklą. 

Mokymo pagalbos užtikrinimas mokiniams: gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

ugdymui atskirų mobiliųjų grupių sudarymas, konsultacijų skyrimas. 



Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir prevencinių programų įgyvendinimo plėtra 1-8 

klasių mokiniams. 

Tęsti dalyvavimą tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose. 

Progimnazijoje turimų IKT priemonių tikslingas panaudojimas dalykų pamokose. 

Pakankamas ir tikslingas lėšų panaudojimas mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Tobulinti savo 

kompetencijas humanistinės pedagogikos srityje.  

Elektroninio dienyno (TAMO) įdiegimu užtikrintas kokybiškas mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas, tarpdalykinis bendradarbiavimas.  

Mokinio šeimos įtraukimas į bendruomenės veiklą. 

Bendruomenės klubo „Savi“ veiklos panaudojimas saviraiškai, pažintinei veiklai, 

bendravimui. 

2% paramos (2% nuo GPM sumos) ir mokyklos rėmėjų lėšų pritraukimas, šių lėšų 

panaudojimas mokyklos modernizavimui, aplinkos atnaujinimui, edukacinių erdvių kūrimui. 

Techninės bazės atnaujinimas, saugumą garantuojančios aplinkos kūrimas. 

Mokyklos aplinkos tobulinimas. 

Socialinių partnerių, bendruomenės telkimas mokinių socialinės veiklos, sveikos 

gyvensenos tobulinimui, karjeros planavimui, veiksmingos pagalbos užtikrinimui. 

Progimnazijos veiklos sklaida spaudoje, internetinėje erdvėje. 

 
Grėsmės 

Didelis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius mokykloje: 2013 m. -116 

(16.5 %),  2014 m. - 119 (14,7 %) SUP mok., 2015 m. - 110 (13,4 %) SUP mok. 

Miesto neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų ankstyvas darbo laikas, sutampantis su 

mokyklos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų laiku.  

Mokyklos šiluminio, vandens tiekimo, elektros tinklų sistemų, 2 sporto aikštynų  

nusidėvėjimas. 

Nekasdienis visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje. 

Šalia mokyklos, S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje, neribojamas automobilių greitis. 

Lieporių mikrorajone trūksta vaikų dienos centro. Mokykloje didėja socialinės rizikos 

šeimose augančių mokinių skaičius. 

Neaptvertos mokyklos teritorijos įtaka mokinių saugumui, edukacinių aplinkų kūrimui, 

sporto aikštynų, teritorijos priežiūrai. 
 

Strateginis tikslas – Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką. 

1. TIKSLAS. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas (51) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, mokykla yra įgaliota užtikrinti 

valstybinės švietimo politikos vykdymą, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, 

švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, 

vykdymą. 

Tikslas yra įvertintas tokiais rezultato vertinimo kriterijais: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

1. Mokyklą lankančių mokinių, 

suformuotų klasių komplektų skaičius 

820/31 800/31 800/31 800/31 

2. Mokinių skaičiaus vidurkis 1-4 

klasėse/ 5-8 klasėse 

22/27 22/27 22/27 22/27 

3. 4 klasių mokinių, įgijusių pradinį 

išsilavinimą, ir 8 klasių mokinių, 

baigusių pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, dalis  

100% 100% 100% 100% 

4. Pažangių mokinių dalis 97% 97% 97% 97% 

5. Mokinių, patiriančių mokymosi sėkmę, 

dalis 

70% 70% 70% 70% 



Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

6. Panaudotų valandų, skiriamų mokinių 

poreikiams tenkinti, dalis  

80% 80% 80% 80% 

7. Suformuotų mokymosi pagalbai teikti 

(gabių/ mokinių, turinčių mokymosi 

sunkumų ugdymui/ kitiems ugdymo 

poreikiams tenkinti) mobiliųjų grupių 

skaičius 

25/15/15 25/15/15 25/15/15 25/15/15 

8. Psichologinės pagalbos teikimas, 

įsteigtų psichologo etatų skaičius 

1 1 1 1 

9. Vykdomų mokinių kultūrinių - 

pažintinių, profesinio informavimo 

išvykų skaičius 

3 3 3 3 

10. Socialinių partnerių įtraukimas į 

mokinių socialinės veiklos 

organizavimą 

20% 20% 20% 20% 

11. Vykdomų socialinių emocinių įgūdžių 

lavinimo ir prevencinių programų/ 

dalyvaujančių klasių skaičius 

3/7 3/10 3/12 3/12 

12. Organizuota mokinių vasaros dienos 

stovykla 

1 1 1 1 

13. Kvalifikaciją keliančių mokyklos 

darbuotojų dalis 

100% 100% 100% 100% 

14. Vidutinis pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo dienų skaičius/ valandų 

skaičius per metus 

5/30 5/30 5/30 5/30 

15. Įgijusių mokytojų metodininko/ 

vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją pedagogų skaičius 

2/0 2/2 1/1 1/1 

16. Organizuotų metodinių - praktinių 

konferencijų skaičius 

2 2 2 2 

17. Organizuotų mokytojams 

kvalifikacijos kėlimo seminarų 

mokykloje skaičius 

2 4 3 3 

18. Atnaujintų mokymo priemonių 

kabinetuose ir edukacinėse erdvėse 

dalis 

60%/ 40% 60%/ 40% 60%/ 40% 60%/ 40% 

19. Atnaujintų mokomųjų dalykų 

vadovėlių (komplektų) skaičius 

5 5 5 5 

20. Organizuotų renginių / parodų / 

dalyvių skaičius 

30/20/200 30/20/200 30/20/200 30/20/200 

21. Reprezentacinės medžiagos rengimo, 

naudojimo dalis 

100% 100% 100% 100% 

22. Atliktų progimnazijos ugdymo(si) 

kokybės įvertinimo tyrimų skaičius 

1 1 1 1 

  

1. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS   

1.1. Įgyvendinti Bendrąsias, pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas. 

Uždavinio įgyvendinimą lemia tikslingai panaudotos mokinio krepšelio ir aplinkai skirtos 

lėšos, užtikrinta  aukšta  pedagogų kvalifikacija, kompetencijų tobulinimas, inovacijų diegimas, 

besimokančios bendruomenės kūrimas ir savitos kultūros, tradicijų puoselėjimas, materialinės 



bazės ir ugdymosi  aplinkos, bendradarbiavimo stiprinimas, bendruomenės ir socialinių partnerių 

telkimas. Kasmet atliekamas progimnazijos ugdymo(si) kokybės įvertinimo kokybės tyrimas. 

1.2. Įgyvendinti humanistinės kultūros mokyklos Meninio ir kultūrinio ugdymo 

programą (įregistravus LR ŠMM nustatyta tvarka) 

Įgyvendinant Meninio ir kultūrinio ugdymo programą, įtraukiant įvairias meno rūšis, 

lavinami mokinių meniniai gebėjimai, keliamas jų kultūrinis suvokimas. Meninis ugdymas padeda 

mokiniams pasiekti asmeninių ir socialinių, kultūrinių rezultatų (pasitikėjimas, savigarba, pagarba 

kitam, saviraiška, komandinis darbas, tarpkultūrinis supratingumas), susitelkti ties kūrybingumu. 

Ugdydamiesi pagal Meninio ir kultūrinio ugdymo programą mokiniai išsikelia asmeninius, 

humanistinėmis vertybėmis grindžiamus tikslus ir jų planingai siekia, pasiekti rezultatai pristatomi 

mokykloje ir už jos ribų.  

1.3. Užtikrinti kokybiškos pagalbos teikimą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

Mokykloje veikia dalykų ir klasių auklėtojų metodinės grupės, Metodinė taryba, 

Progimnazijos taryba, kurių tikslas reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, 

aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti 

inovacijas, siekti ugdymo kokybės, dalyvauti (teikti pasiūlymus) mokyklos strateginių dokumentų 

rengime, kasmet atlikti mokyklos veiklos srities įsivertinimą. Metodinę pagalbą mokytojams 

teikia mokyklos administracija.  

Mokyklos pedagoginiai ir techniniai darbuotojai kelia profesinę kvalifikaciją, dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose, teikia pasiūlymus dėl kvalifikacijos kėlimo seminarų poreikio. 

Mokyklos administracija organizuoja darbuotojų poreikius atitinkančius seminarus mokykloje. 

Numatomi organizuoti seminarai mokytojams: dėl mokyklos veiklos įsivertinimo kokybiško 

atlikimo, jų rezultatų panaudojimo ugdymo proceso, mokinio pažangos vertinimo tobulinimui, 

klasės auklėtojo turizmo vadovų, privalomųjų sveikatos žinių atestavimo. Mokykloje 

organizuojamos metodinės – praktinės konferencijos, mokytojai veda atviras pamokas, dalijasi 

patirtimi. Pedagogai siekia įgyti, įgyja aukštesnes kvalifikacines kategorijas. 

Socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, profesinį informavimą 

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos nariai, karjeros koordinatorė, klasių auklėtojai, mokytojai. Bendradarbiaujama su 

Šiaulių miesto Pedagogine psichologine tarnyba. Mokykloje įgyvendinamos socialinių emocinių 

įgūdžių lavinimo ir prevencinės programos.  

Progimnazijoje teikiama mokymosi pagalba mokiniams: 1-8 kl. gabių mokinių ugdymui 

formuojamos atskiros lietuvių k., matematikos, ekonomikos mobiliosios grupės (moduliai), 5-6 

klasėse – atskiros lietuvių k. ir matematikos grupės. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kokybiškas ugdymas užtikrinamas 5-8 klasėse dirbant lietuvių k., anglų k. ir 

matematikos mokytojams pagalbininkams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį. 5-

8 klasėse sistemingai teikiamos lietuvių k., anglų k., matematikos konsultacijos. Atnaujinami 

mokomųjų dalykų vadovėliai. Vykdomos mokinių kultūrinių – pažintinių, profesinio informavimo 

išvykos. Organizuojama vasaros dienos stovykla „Meno sodo obuoliukai“. 1 klasių mokiniams 

veikia pailgintos darbo dienos grupė. Į mokinių socialinės veiklos organizavimą įtraukiama 

progimnazijos bendruomenė, socialiniai partneriai. 

1.4. Pristatyti mokyklos švietimo veiklą mieste, respublikoje, Europoje.  

Dalyvavimas olimpiadose, varžybose, konkursuose, festivaliuose, konferencijose, 

kūrybinių darbų parodose mokykloje, mieste, respublikoje, Europoje bei jų organizavimas 

mokyklos bendruomenei, miesto, apskrities, respublikos mokiniams ir pedagogams, 

reprezentacinės medžiagos rengimas (leidiniai, diplomai, sveikinimai ir kt.). Vykdoma veiklos 

sklaida mokyklos internetinėje svetainėje, internetiniuose puslapiuose, spaudoje, televizijoje. 

 

 

 



2. TIKSLAS. Kurti modernią, saugią, demokratiškais principais grindžiamą ugdymosi 

aplinką. 

Tikslas yra įvertintas tokiais rezultato vertinimo kriterijais: 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2015-

ųjų metų 
2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

1. Higieninių sąlygų gerinimas: 

 Suremontuotų patalpų skaičius 

(sporto salė, valgykla, tualetai, 

koridoriai, kabinetai) 

4 2 

 

2 2 

 Patalpų, kuriose atnaujintas 

apšvietimas, skaičius 

2 2 2 0 

 Rūsyje atnaujintos karšto ir šalto 

vandens vamzdynų įrangos ilgis 

(metrais) 

0 0 967,3 m 0 

 Langų užtamsinimo ritininėmis 

užuolaidomis kabinetų skaičius 

1 2 2 2 

 Atliktų kabinetų higieninės aplinkos 

patikrų skaičius 

2 2 2 2 

 

2. Saugumo sąlygų gerinimas: 

 Atnaujintų sporto aikštynų skaičius 0 0 0 1 

 Aptvertų mokyklos teritorijų 

skaičius 

0 0 0 1 

 Sutvarkytų vidinių mokyklos kiemų 

skaičius 

1 0 0 1 

 Atnaujintų grindų ir sienų dangų 

patalpose skaičius 

1 2 2 1 

 Pakeistų kabinetų durų 

progimnazijoje skaičius 

1 10 10 10 

 Pakeistų elektros instaliacijų 

kabinetuose skaičius 

1 1 3 3 

 Sutvarkytų mokyklos laiptų, 

laiptinių skaičius 

1 1 0 0 

 Pastatytų greičio ribojimo ženklų 

S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje 

skaičius 

0 1 0 0 

 

3. Mokymo bazės modernizavimas: 

 Modernizuotų kabinetų skaičius 5 2 2 2 

 Įsigytų kompiuterių skaičius 

 

5 5 5 5 

 Įsigytų interaktyvių lentų skaičius 

 

3 2 2 2 

 Įsigytų kopijavimo aparatų skaičius 4 1 1 1 

 

 Įsigytų spausdintuvų - skaitytuvų 

skaičius 

3 2 2 2 

 TAMO elektroninio dienyno 

naudojimas 

1 1 1 1 



4. Edukacinės aplinkos tobulinimas: 

 Įrengtų naujų ekspozicinių erdvių 

skaičius 

1 1 1 1 

 Atnaujintų/įsigytų mokyklinių baldų 

komplektų skaičius 

0 2 2 1 

 Įsigytų kėdžių (aktų salėje, 

kabinetuose) skaičius  

50 80 30 30 

 Įsigytų mokyklinių lentų skaičius 2 2 2 2 

 Įsigytų vidaus, lauko suolelių 

skaičius 

2 2 2 2 

 Sutvarkytų lauko gėlynų skaičius 4 4 4 4 

 Kabinetų edukacinės aplinkos 

patikrų skaičius 

2 2 2 2 

 

2 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

2.1. Gerinti mokyklos higienines sąlygas. 

Siekiant gerinti mokyklos higienines sąlygas, reikia atlikti kabinetų (chemijos – fizikos, 

tecnologijų, istorijos kab., „Meno sodas“ auditorijos), mokyklos koridorių atnaujinimo darbus, 

atnaujinti pasenusį apšvietimą dalykų kabinetuose, alėjose, karšto ir šalto vandens vamzdynų 

įrangą mokyklos rūsiuose, įrengti langų užtamsinimo ritinines užuolaidas (pietinėje mokyklos 

pusėje), atlikti higieninės aplinkos kabinetuose patikrą. 

2.2. Gerinti saugumo sąlygas mokykloje. 

Siekiant gerinti mokykloje saugumo sąlygas, reikia atlikti koridorių sienų ir grindų dangos 

(pradinių kl. I aukšto, 5-8 klasių III aukšto) atnaujinimo darbus (siekiamybė – vienoda spalva), 

kabinetų durų keitimą. Pakeisti laiptinėse turėklų aukštį. Atlikti mokyklos patalpose elektros 

instaliacijos keitimo darbus, išskyrus valgyklą. Sukurti poilsio zonas mokiniams vidiniame 

mokyklos kieme, įrengti suolelius, atnaujinti sporto aikštynus. Inicijuoti greičio ribojimo ženklų 

pastatymą šalia progimnazijos, S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje.  

2.3. Modernizuoti mokyklos mokymo bazę. 

Naudoti TAMO elektroninį dienyną, mokyklos vidaus garsinę sistemą. Įsigyti naujų 

kompiuterių dalykų kabinetuose, interaktyvių lentų, kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, 

tobulinti dalykinį kabinetų įvaizdį. Užtikrinti turimų IKT priemonių priežiūrą, tikslingą naudojimą, 

remontą.  

2.4. Gerinti edukacinę aplinką mokykloje. 

Siekiant gerinti mokykloje edukacinės aplinkos kūrimą, reikia atnaujinti metodinę 

medžiagą, įsigyti naujų metodinių priemonių dalykų kabinetuose, kurti naujas edukacines erdves, 

užtikrinti estetinį vaizdą, nuolat atnaujinti metodinę medžiagą ekspozicijų stenduose. Du kartus 

per metus (rugpjūčio ir kovo mėn.) atlikti edukacinės aplinkos dalykų kabinetuose patikrą. Įrengti 

naujas ekspozicines erdves mokyklos viduje, prižiūrėti lauko gėlynus, įsigyti naujų mokyklinių 

lentų, mokyklinių baldų, vidaus ir lauko suolelių. 

 

3. TIKSLAS. Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo poreikių tenkinimas 

Mokykloje teikiamas tradicijas, mokinių poreikius, polinkius atitinkantis neformalusis 

švietimas, užtikrinama įvairi užsiėmimų pasiūla, mokinių užimtumas po pamokų. Kasmet 

atliekamas mokinių neformaliojo švietimo užsiėmimų kokybės tyrimas. 

Nuo 2009 metų rugsėjo 1 d. veikia neformaliojo vaikų švietimo programa „Meno sodas“, 

patvirtinta 2009 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsak Nr. 

A-1022. 2013-2014 m.m. suformuota 8 grupės, 2014-2015 m.m. – 10 grupių, 2015-2016 m.m. – 



11 grupių, kuriose nustatytas mokinių skaičius ne mažesnis kaip 12. Kasmet atliekamas 

neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ užsiėmimų kokybės tyrimas. 

Įtvirtinamos bei plečiamos mokyklos Kryptingo meninio (dailės) ugdymo tradicijos, 

atsižvelgiama į bendruomenės poreikius. 

Tikslas yra įvertintas tokiais rezultato vertinimo kriterijais: 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

1. Panaudotų neformaliojo 

švietimo valandų dalis 

100% 100% 100% 100% 

2. Veikiančių neformaliojo 

švietimo grupių/lankančių 

mokinių skaičius 

16/250 16/250 16/250 16/250 

3. 

 

4 kl. ir 8 kl. mokinių, baigusių 

II, IV lygio KMDU programą, 

dalis  

98% 98% 98% 98% 

4. Organizuotų KMDU programos 

baigiamųjų kūrybinių darbų,  

parodų skaičius 

5 5 5 5 

5. Veikiančių neformaliojo vaikų 

švietimo programos „Meno 

sodas“ grupių skaičius 

/lankančių mokinių skaičius  

11/200 11/200 11/200 11/200 

6. Organizuotų neformaliojo vaikų 

švietimo programos „Meno 

sodas“ kūrybinių darbų,  parodų 

skaičius 

3 3 3 3 

7. Organizuotų dailės plenerų 

skaičius 

3 3 3 3 

8. Atliktų mokinių neformaliojo 

švietimo kokybės, poreikių 

nustatymo tyrimų skaičius 

3 3 3 3 

 

3 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

3.1. Užtikrinti mokinių neformaliojo švietimo poreikius, polinkius atitinkančią 

užsiėmimų pasiūlos įvairovę, programų vykdymą. 

Mokykloje veikia kokybiški, patrauklūs neformaliojo švietimo užsiėmimai, atliekami 

pasiūlos įvairovės ir teikiamų neformaliojo švietimo užsiėmimų kokybės tyrimai, užtikrinamas 

mokinių užimtumas po pamokų. 

3.2. Užtikrinti Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos vykdymą. 

Kryptingas meninio (dailės) ugdymas organizuojamas lygiais pagal Kryptingo meninio 

ugdymo (dailės) programą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2008-05-07 įsakymu Nr. V-148, 

informacija apie programos vykdymą pateikiama ir nuolat atnaujinama mokyklos internetinėje 

svetainėje www.geguziai.lt.  

3.3. Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ vykdymą. 

Mokykloje veikia  neformaliojo vaikų švietimo programa „Meno sodas“, vykdomos dailės 

ir technologijų, muzikos, šokio, teatro programos, atliekami teikiamų švietimo paslaugų kokybės 

tyrimai, užtikrinamas mokinių užimtumas po pamokų, informacija apie programos vykdymą 

pateikiama ir nuolat atnaujinama mokyklos internetinėje svetainėje www.geguziai.lt. 

 

4. TIKSLAS. Mokyklos formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus 

pradinio ugdymo programos vykdymas. 

http://www.geguziai.lt/


Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą 

papildantis Dailės ugdymo skyrius, pradėta vykdyti pradinio dailės ugdymo programa, patvirtinta 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-30 įsakymu Nr. A-1018 ,,Dėl 

neformaliojo švietimo programų, finansuojamų iš 2014 metų savivaldybės biudžeto, sąrašo 

patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-30 įsakymu Nr. 

A-1019 ,,Dėl 2013-2014 m.m. Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo 

tvirtinimo“. Mokiniai mokomi dailės ir technologijų dalyko, spalvinės, grafinės, erdvinės raiškos, jų 

pažangai ir pasiekimams vertinti naudojamas formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas 

pusmečio pabaigoje (peržiūrų metu). Baigę programą, mokiniai turės galimybę tęsti ugdymą(si) 

pagal pagrindinio dailės ugdymo programą Šiaulių miesto dailės mokykloje ar Kryptingo meninio 

(dailės) ugdymo programą Gegužių progimnazijoje. 

Tikslas yra įvertintas tokiais rezultato vertinimo kriterijais: 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

1. Formalųjį švietimą papildančio 

Dailės ugdymo skyriaus pradinio 

dailės ugdymo programos grupių 

skaičius/ lankančių mokinių 

skaičius 

6/109 8/140 8/140 

 

8/140 

 

2. Organizuotų mokinių kūrybinių 

darbų parodų skaičius 

8 8 8 8 

3. Organizuotų dailės plenerų 

skaičius 

1 2 3 3 

4. Atliktų formalųjį švietimą 

papildančio Dailės ugdymo 

skyriaus pradinio dailės ugdymo 

programos teikiamų švietimo 

paslaugų kokybės tėvų tyrimų 

skaičius 

1 1 1 1 

 

4 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

4.1. Užtikrinti Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildančio Dailės 

ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programos vykdymą. 

Nuo 2013-09-01 įkurtas Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildantis 

Dailės ugdymo skyrius, vykdoma pradinio dailės ugdymo programa. Parengti veiklos dokumentai, 

suformuotos po 2 mokinių grupes pirmose - trečiose klasėse. Informacija apie programos 

vykdymą pateikiama ir nuolat atnaujinama mokyklos internetinėje svetainėje www.geguziai.lt. 

 

5. TIKSLAS. Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose. 

Dalyvavimas Erasmus+ Comenius tarpmokyklinės Strateginės partnerystės, respublikos, 

miesto projektuose, siekiant pagerinti mokyklos ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, 

vystant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Bendradarbiaudami su kolegomis iš 

kitų šalių, miestų, mokyklų, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti 

užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi. Bendradarbiaujama įvairiose teminėse srityse 

(menų, užsienio kalbų, aplinkosaugos, kultūrinio paveldo, Europos pilietiškumo, šiuolaikinių 

technologijų ir kt.). Progimnazijos dalyvavimas ES ir miesto savivaldybės finansuojamuose 

modernizavimo projektuose suteikia galimybę atnaujinti progimnazijos vandentiekio, 

kanalizacijos vamzdyną ir elektros instaliaciją, sukurti šiuolaikines ugdymo erdves.  

Tikslas yra įvertintas tokiais rezultato vertinimo kriterijais: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

1. Vykdomų tarptautinių Švietimo 

mainų paramos fondo (ŠMPF) 

1 1 1 1 

http://www.geguziai.lt/


Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

organizuojamų projektų skaičius 

2.  Vykdomų progimnazijos 

modernizavimo finansuojamų 

projektų skaičius 

1 1 2 1 

3. Vykdomų Lietuvos Respublikos, 

Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamų projektų skaičius 

2 2 2 2 

4. Teiktų tarptautinių,  Lietuvos 

Respublikos, Šiaulių miesto 

savivaldybės finansuojamų projektų 

paraiškų skaičius 

4 4 4 4 

 

5 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

5.1. Vykdyti tarptautinius, respublikinius, miesto projektus. 

Mokykla 2014-2017 m. vykdo Erasmus+: Comenius tarpmokyklinės Strateginės 

partnerystės projektą „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“: 2014-2015 m. m. 

vykdyti partnerių susitikimai Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, 2015-2016 m.m. – Lietuvoje, 

Škotijoje, 2016-2017 m.m. – Prancūzijoje, Lenkijoje, Turkijoje (projekto koordinatorė mokykloje 

Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja).  

2015-2018 m. mokykla Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 

2 d. įsakymu Nr. V-75 įtraukta į Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių, 

mokyklų), kurios bus modernizuojamos ir jose sukuriamos šiuolaikinės erdvės, sąrašą.  Projekto 

įgyvendinimui – „Meno sodo“ šiuolaikinių erdvių sukūrimui ir modernizavimui progimnazijoje - 

numatytos skirti ES lėšos. 2017 m. progimnazijos vandentiekio, kanalizacijos vamzdyno ir 

elektros instaliacijos atnaujinimui numatomos skirti Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.  

Mokykla 2014-2017 m. vykdo ES respublikinį projektą „T klasė“, skirtą telkti mokytojus 

ir tėvus, skleisti informaciją apie progimnaziją, mokymosi aktualijas (projekto organizatorė 

mokykloje Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja). 

5.2. Teikti paraiškas naujiems tarptautiniams,  Lietuvos Respublikos, Šiaulių miesto 

savivaldybės finansuojamiems projektams. 

Mokykla teikia paraiškas dalyvauti naujuose Erasmus+ Comenius (ŠMPF) daugiašalės 

partnerystės ir Nordplus Junior (ŠMPF) projektuose (gavus finansavimą). 

Mokykla teikia paraiškas dalyvauti Lietuvos Respublikos, Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamuose projektuose, juose dalyvauja, dalijasi patirtimi. 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 2015-2018 metų tikslų, uždavinių, priemonių, 

priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė. 

 

 

SUDERINTA SUDERINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Progimnazijos tarybos pirmininkė 

Švietimo skyriaus vedėja  

  

Violeta Damskienė Ieva Rafael 
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