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VEIKLOS KONTEKSTAS 

Misija: Užtikrinti kokybišką bendrųjų, pritaikytų ir individualizuotų, neformaliojo pradinio 

ugdymo skyriaus, kryptingo meninio (dailės) ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą. 

Vizija: Atvira, meniška ir moderni pagrindinė bendrojo lavinimo mokykla, aktyviai 

dalyvaujanti miesto, šalies ir ES projektuose 

 

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 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus duomenimis, Šiaulių miesto 

mokyklose bendras mokinių skaičius mažėja: 

2010-2011 m.m. – 15232 mokiniai, 

2011-2012 m.m. – 14249 mokiniai, 

2012-2013 m.m. – 14563 mokiniai, 

2013-2014 m.m. –13919 mokinių. 

Iki 2011 m. mokykloje mokinių skaičius buvo stabilus, 2010-09-01 mokykloje mokėsi 792 

mokiniai, 2011-09-01 - 840 mokinių, 2012-09-01 - 761 mokinys, 2013-09-01 sumažėjo 60 mokinių, 

2 klasių komplektais.2013-09-01 duomenimis progimnazijoje mokosi – 701 mokinys, sudaryti27 

klasių komplektai. Šiaulių Gegužių progimnazija - vienintelė progimnazija mikrorajone. 

Mokykloje 2010-2011 m. m. į užsienį gyventi kartu su tėvais išvyko 11 mokinių, 2011-2012 

m.m. - 8 mokiniai, 2012-2013 m.m. –16 mokinių. 



Mokykloje mažėjęs socialinės rizikos šeimose augančių mokinių skaičius vėl pradėjo didėti: 

2010 -2011 m. m. sudarė 1,4%, 2011 - 2012 m. m. – 0,5%, 2012 - 2013 m. m. – 0,3% , 2013 - 2014 

m.m. - 0,4%visų mokykloje besimokančių mokinių skaičiaus. 2% padaugėjo socialinę paramą 

gaunančių mokinių: 2010 - 2011 m. m. – 32%, 2011 - 2012 m.m. - 28%, 2012-2013 m.m. - 20% , 

2013-2014 m.m. - 22 % mokyklos mokinių. 

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

2010 - 2011 m. m. – 27%, 2011 - 2012 m. m. – 25%, 2012 - 2013 m.m. - 22 %. Mokinių, neturinčių 

regėjimo sutrikimų, dalis per pastaruosius du mokslo metus išliko stabili:  2010 - 2011 m. m. – 

60%, 2011 - 2012 m. m. – 59%, 2012 - 2013 m.m. – 59 %. 
 

 

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 kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal 

pavedimus; kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

2013 m. įsigyta ilgalaikio turto už 54 000 Lt, metodinių priemonių – už 34 000 Lt.  

Mokykla siekia modernaus informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įsisavinimo 

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

sudarydama norintiems galimybę naudotis internetiniu ryšiu, IKT priemonėmis.  

2013m. atnaujintas mokyklos internetinės svetainės(http://www.geguziai.lt) dizainas, 

informacija, vykdoma sklaida, skelbiamos žinios apie mokyklos veiklą. 1-4 klasių mokinių 

ugdymui įsigytos 2 interaktyvios lentos, 2 muzikiniai centrai. Pagal projektą „Pedagoginių 

psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių 

pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ (Ugdymo plėtotės centras) 

specialiajam pedagogui skirta 1 interaktyvi lenta. 

Mokymo(si) procese ir kitoje mokyklos veikloje naudojami 2 informacinių technologijų 

kabinetai, šiuolaikinių informacinių technologijų auditorija, kompiuterizuota aktų salė, Mažoji ir 

Mobilioji skaityklos, Informacinis centras, Ugdymo karjerai centras, socialinio ir specialiojo 

pedagogų, logopedo kabinetai, Mokyklos istorijos centras.  

2013 m. mokinių ugdymui skirta 121 kompiuterizuota darbo vieta, 14 kompiuterių (11 

stacionarūs ir 3 nešiojami) skirta mokyklos administracijai ir aptarnaujančiam personalui. 

Mokykloje 1 kompiuteris tenka: 2010 m. — 8 mokiniams, 2011 m. — 6 mokiniams, 2012 m. — 5 

mokiniams, 2013 m. — 6 mokiniams. 

2013 m. mokykloje naudojama papildoma įranga: 1 planšetinis (iPad) kompiuteris, 49 (2013 

m. neįsigyta) vaizdo projektorių, 9 kopijavimo aparatai, 16 spausdintuvų, 1 skaitmeninis 

fotoaparatas, 1 vaizdo kamera, 7 interaktyvios lentos (2013 m. įsigytos 3 interaktyvios lentos), 

kompiuterinė keramikos degimo krosnis, 1 kvitų spausdintuvas, 12 muzikinių centrų (2013 m. 

įsigyta 2 muzikiniai centrai), 15 magnetolų, renginių įgarsinimo aparatūra (2 nešiojamieji ir 4 

laidiniai mikrofonai, 1 stiprintuvas, 1 grotuvas, 1 mikšeris, 6 garso kolonėlės, 2 prožektoriai, 1 

neoninė lempa), 2 pianinai, 1 klavinova, 1 sintezatorius, 1 akordeonas, 1 skudučių komplektas, 35 

ekranai. 

Informacinių technologijų pamokose mokosi 5-8 klasių mokiniai. 5-8 kl. mokiniai naudojasi 

mokomąja „Matematika tau“ kompiuterine programa, įrengta 30 darbo vietų. Nuo 2013 m. mokykla 

dalyvauja programinės įrangos projekte „Interaktyvi klasė“. 

Informaciniame centre  naudojama  kompiuterinė „Mobio“ sistema. 

2013 m. mokykloje naudojamos 8 vidaus ir 12 išorės vaizdo kamerų. Mokyklos patalpas nuo 

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

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

 

 
 

 



 

 

Teisinė bazė 

Mokyklos teisinė forma — biudžetinė įstaiga. 

Mokyklos tipas — progimnazija. 

Mokymo kalba — lietuvių k. 

Mokymo 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, Metodinė taryba, Mokytojų 

taryba, Mokinių aktyvas. 

Mokykloje (2013-09-01 duomenimis) mokosi 701 mokinys; sukomplektuotos 27 klasės. Iš 

jų 1-4 kl. mokosi 248 mokiniai, 5-8 kl. - 453 mokiniai. 

Teikiamas pradinis, pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimas. 

 
Žmogiškieji ištekliai 

2013-09-01 duomenimis mokykloje dirba 68 pedagoginiai (iš jų pirmaeilėse pareigose – 62, 

antraeilėse – 6), 16 techninių darbuotojų. 

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

metodininko – 20 (30 proc.), vyresniojo mokytojo - 33 (50 proc.). Mokykloje dirba 11 neatestuotų 

mokytojų (17 proc.). Mokyklos direktorius ir 3 direktoriaus pavaduotojai ugdymui yra įgiję III 

vadybines kategorijas. 2013 m. I pusmetį 1 anglų kalbos mokytoja įgijo anglų kalbos mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

Mokykloje  dirba 1 socialinis ir 1 specialusis pedagogas, 1 logopedas,  3 bibliotekininkai. 

Mokykloje įkurtas Ugdymo karjerai centras (iki 2012-09-01 PIT-as), dirba karjeros 

koordinatorė (iki 2012-09-01 profesijos patarėja). 

Mokykloje įkurtas (2012-09-01) Mokyklos istorijos centras. 

 
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 2010 m. - 3428,3 tūkst. Lt.,  

2011 m. - skirta 3456,4 tūkst. Lt, 2012 m. - skirta 3447,9 tūkst. Lt, 2013 m. – skirta 3335,4 tūkst.Lt. 

Mokyklos veiklai modernizuoti pritraukta 2% paramos (2% nuo GPM sumos) lėšų: 2010 m. 

- 18026 Lt,  2011 m. - 18388 Lt, 2012 m. - 19473 Lt., 2013 m. - 18766,98 Lt. 

Tėvų įmokos už neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ vykdymą 2010 m. – 

11200 Lt,  2011 m. – 7300 Lt, 2012 m. – 4900 Lt, 2013 m. –15000 Lt. 

 
Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Mokykla naudojasi įvairiomis ryšių priemonėmis, naudoja modernias technines priemones. 

Mokykloje iš viso yra 135 kompiuteriai, sukurta visuotinė (100%) prieiga prie interneto, 11 

kompiuterių skirta administracijos ir mokytojų reikmėms: mokyklos direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojų, raštinės vedėjo, sekretoriaus, socialinio pedagogo, vyriausiojo buhalterio, valgyklos 

vedėjo, bibliotekininko. 

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 atnaujintoje mokyklos internetinėje svetainėje 

adresu: http://www.geguziai.lt.  

SSGG analizė 
Stiprybės. 

2013 m. įsteigtas Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildantis dailės 

ugdymo skyrius, vykdantis pradinio dailės ugdymo programą. 

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

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

Pasirašytos bendradarbiavimosutartyssu Šiaulių miesto „Juventos“ progimnazija, 

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Dailės mokykla. 

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

Šiaulių Gegužių progimnazijos Vardo premija. 

Aukšta mokytojų kvalifikacija. Atestuoti 55 (83%) mokytojai. Mokykloje dirba 2 (3%) 

mokytojai ekspertai, 20 (30%) mokytojai metodininkai, 33 (50%) vyrenieji mokytojai. 

Geri mokinių ugdymosi rezultatai (2013 m. duomenimis): pradinį išsilavinimą įgijo, 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį baigė visi (100%) 4 ir 8 kl. mokiniai, 2012-2013 m.m. 

mokiniai laimėjo 13 prizinių vietųŠiaulių miesto dalykų olimpiadose ir konkursuose. 

Mokykloje vekia Ugdymo kajerai centras, dirba karjeros koordinatorė, profesinis 

informavimas vykdomas PIT pagrindu; karjeros koordinatorė yra IT specialistė, baigusi profesinio 

informavimo, karjeros koordinatorės kursus; sudaryta ugdymo karjerai darbo grupė; 

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

mokymosi pasiūla, atskirų mobiliųjų grupių gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymui 

sudarymas, kryptingas meninis (dailės) ugdymas, neformaliojo švietimo užsiėmimų pasirinkimo 

galimybės. 

2013 m. sutvarkytas įvažiavimas į mokyklą. Atnaujintas apšvietimas1 kabinete (321 

kab).Atnaujinta sporto salė: lubos, sienos, dalinai pakeistos grindys. Atnaujinta pradinių klasių 

korpuso (2 aukšto) koridoriaus grindų danga, sienos ir lubos. Pakeistos pradinių klasių laiptinės 

laiptų pakopos, išdažyta pradinių klasių korpuso laiptinė, pakeisti šviestuvai.Valgykloje dalinai 

atnaujinta grindų danga (75 m
2
), išdažytos daržovių saugyklos sienos. Perdažytos sienos ir durys I ir 

III aukšto 5-8 klasių korpuse. 

Įsigytos 2 interaktyvios lentos „Prometheum“ pradinių klasių mokiniams (106 kab., 304 

kab.).Pasiūta jaunučių chorui „Strazdanėlės“ apranga, įsigytas informacinis stendas kabinetų 

nuorodai, stendai dailės darbams eksponuoti, aktų salės kėdės (204 vnt.). Nupirkti roletai 6 kabinetų 

(212, 214, 215, 304, 315, 321 kab.) langų užtamsinimui. 

I aukšto koridoriuje įrengtas dekoratyvus apšvietimas. Sukurtas etnokultūrinis įvaizdis 

pradinių klasių (3 aukšto) koridoriuje, pradinių klasių korpuso langai papuošti 

spalvingomisdekoracijomis. Šokių salėje nupirkti ir pakabinti veidrodžiai. Sporto salėje atnaujintos 

metodinės priemonės (barjerai šuoliams, rinkinys estafetėms), įsigyta vaizdinių priemonių muzikos 

kabinetui (kompozitorių portretai, plakatai), metodinės priemonės biologijos, geografijos 

kabinetams (meteorologijos stotelė, globalaus pozicionavimo sistemos imtuvas). 

Nuo 2012-09-01 progimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas (TAMO) (100%), 1-8 

klasių mokiniai privalomai dėvi mokyklinę uniformą (mėlynos spalvos megztinis). 

Tęsiama progimnazijos tarybos iniciatyva, bendruomenės pagalba dovanotomis žydinčiomis 

gėlėmis apsodinami želdynai prie mokyklos, vazoninėmis gėlėmis puošiamos mokyklos erdvės. 

Tęsiamas bendradarbiavimas sumokyklomis: Šiaulių Lieporių ir „Saulėtekio“ gimnazijomis 

bei Lieporių pradine mokykla; su lopšeliais – darželiais: „Gintarėlis“, „Voveraitė“, „Kūlverstukas“, 

„Pasaka“, logopediniu. 

Tęsiamas Neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ vykdymas (2010-2011 

m.m. – 10 grupių, 2011-2012 m.m. – 12 grupių, 2012-2013 m.m. – 9 grupės, 2013-2014 m.m. – 7 

grupės). 
 

Silpnybės. 



Mokymo(si) diferencijavimas ir individualizavimas skirtingų gebėjimų ir poreikių 

mokiniams. 

Inovatyvių mokymo priemonių ir būdų taikymas mokymo procese. 

Dalies mokyklos patalpų nusidėvėjimas: 1 technologijų kabinetas (72 m
2
), 2 sporto 

aikštynai, pradinių kl. korpuse grindų danga (I aukštas), trečio aukšto grindų  danga 5-8 kl. korpuse,  

valgyklos maitinimo salė (157 m
2
), antro aukšto 5-8 kl. mokinių 2 tualetai, 5-8 kl. mokinių 

laiptinės, karšto ir šalto vandens vamzdynų sistema, įėjimo į mokyklą laiptai. 

Pasenęs apšvietimas 5 dalykų kabinetuose (8%), keistina elektros instaliacija kabinetuose. 

Metodinių priemonių trūkumas ir jų senėjimas dalykų kabinetuose: fizikos-chemijos, 

istorijos. 

Kompiuterizuotų kabinetų, esančių pietinėje mokyklos pusėje, užtamsinimo ritininėmis 

užuolaidomis. 
 

Galimybės. 

Pamokos kokybės atitiktis kiekvieno vaiko sėkmei, efektyviai taikant įvairių informacinių 

šaltinių panaudojimą ir aktyviuosius ugdymo(si) metodus. 

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

panaudojimas mokyklos modernizavimui, aplinkos atnaujinimui, edukacinių erdvių kūrimui. 

Dalyvavimas miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

Pakankamas ir tikslingas lėšų panaudojimas mokytojų kvalifikacijos kėlimui. 

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

rūpintojų) informavimas, tarpdalykinis bendradarbiavimas. 

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

bendravimui užtikrinti. 

 
Grėsmės. 

Mokinių skaičiaus mieste, mokyklai skirtame mikrorajone, mažėjimas. Mažėjantis mokinių 

skaičius mokykloje: 2010 m. – 792, 2011 m. – 840, 2012 m. - 761, 2013 m. – 701 mokinys. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiaus didėjimas. 2010-09-01 

duomenimis mokykloje mokėsi 76 (9.6 %) SUP mokiniai, 2011-09-01 - 112 (13.3 %) SUP mok., 

2012-09-01 - 121 (15.9 %) SUP mok., 2013-09-01 - 116 (16.5 %)  SUP mok. 

Nepakankamas finansavimas mokinio aplinkai (einamajam remontui, aplinkos tvarkymui, 

aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms): 2010 m. negauta 

lėšų iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, 2011 m.  – 7000 Lt, 2012 m. negauta lėšų iš Šiaulių 

miesto savivaldybės biudžeto, 2013 m.per 9 mėnesius iš savivaldybės gauta einamajam remontui 

59000 Lt, dar numatoma gauti 24300 Lt, tačiau nepakankamas finansavimas apšildymo išlaidoms 

padengti. 

 

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 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

1. Mokyklą lankančių mokinių, 

suformuotų klasių komplektų skaičius 

701/27 680/26 691/26 721/27 

2. 4 klasių mokinių, įgijusių pradinį 

išsilavinimą, ir 8 klasių mokinių, 

baigusių pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, dalis  

100% 100% 100% 100% 

3. Panaudotų valandų, skiriamų mokinių 80% 80% 80% 80% 



Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

poreikiams tenkinti, dalis  

4. Teiktos socialinės, specialiosios, 

pedagoginės pagalbos mokiniams, jų 

tėvams pagal poreikį dalis 

100% 100% 

 

100% 

 

100% 

 

5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymui skirtų valandų dalis  

20% 20% 20% 20% 

6. Gabių mokinių ugdymui panaudotų 

valandų dalis 

20% 20% 20% 20% 

7. Pažangių mokinių dalis 97% 97% 97% 97% 

8. Vykdomų integruotų programų skaičius 8 8 8 8 

9. Kvalifikaciją keliančių mokyklos 

darbuotojų dalis 

100% 100% 100% 100% 

10. Mokykloje organizuotų respublikinių 

metodinių - praktinių konferencijų 

skaičius 

2 2 2 2 

11. Organizuotų mokytojams kvalifikacijos 

kėlimo seminarų mokykloje skaičius 

2 2 2 2 

  

1 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS   

1.1. Įgyvendinti Bendrąsias, pritaikytas ir individualizuotas 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 stiprinimas. 

 

1.2.Užtikrinti kokybiškos pagalbos teikimą mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

Socialinę, specialiąją  pedagoginę pagalbą, profesinį informavimą mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) teikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui, socialinis pedagogas, 

specialusis pedagogas, logopedas, Mokyklos vaiko gerovės komisijos nariai, karjeros 

koordinatorė, klasių auklėtojai. Psichologinė pagalba teikiama bendradarbiaujant su Šiaulių 

miesto Pedagogine psichologine tarnyba. 1-8 kl. gabių mokinių, ugdymas užtikrinamas 

formuojant atskiras mobiliąsias grupes lietuvių k., matematikos, ekonomikos įgūdžių lavinimui. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kokybiškas ugdymas užtikrinamas 5-8 klasėse 

dirbant lietuvių k. ir matematikos mokytojams pagalbininkams, individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymo turinį.  

 

1.3.Užtikrinti kokybiškos metodinės pagalbos mokytojams, kt. darbuotojams teikimą. 

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 

nustatymo. Mokyklos administracija organizuoja darbuotojų poreikius atitinkančius seminarus 

mokykloje. 

 

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, informacinės 

medžiagos rengimas (leidiniai, diplomai, sveikinimai ir kt.). Vyksta aktyvi popamokinė veikla. 

 

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

aplinką. 

Tikslas yra įvertintas tokiais rezultato vertinimo kriterijais: 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2013-

ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

1. Higieninių sąlygų gerinimas:  

Suremontuotų patalpų skaičius 

(sporto salė, tualetai, kabinetai) 

6 4 2 

 

2 

Patalpų, kuriose atnaujintas 

apšvietimas, skaičius 

2 3 3 3 

Patalpų, kuriose atnaujinta karšto ir 

šalto vandens vamzdynų įranga, 

skaičius 

0 1 1 1 

Kabinetų užtamsintų ritininėmis 

užuolaidomis skaičius 

6 5 4 4 

Atliktų kabinetų higieninės aplinkos 

patikrų skaičius 

2 2 2 2 



2. Saugumo sąlygų gerinimas: 

Atnaujintų sporto aikštynų skaičius 0 1 1 0 

Atnaujintų grindų ir sienų dangų 

pradinių kl. ir 5-8 kl. korpusų 

skaičius 

1 1 1 1 

Sutvarkytų įvažiavimų į mokyklos 

vidinį kiemą skaičius 

1 0 0 0 

Atnaujintų kabinetų, kuriuose 

pakeista elektros instaliacija, 

skaičius 

1 4 2 2 

Aptvertų mokyklos teritorijų 

skaičius 

0 0 0 1 

Įsigytų  naujų gesintuvų skaičius 2 2 2 0 

Užtvertas vidinis mokyklos kiemas 0 0 0 1 

Sutvarkytų laiptinių skaičius 1 1 0 0 

3. Mokymo bazės modernizavimas:  

Modernizuotų kabinetų skaičius 3 5 5 5 

Atnaujintų/įsigytų mokyklinių baldų 

komplektų skaičius 

0 1 1 1 

Atnaujintos metodinės medžiagos 

kabinetuose dalis  

20% 20% 20% 20% 

4. Naudoti elektroninį dienyną: 

 TAMO elektroninio dienyno 

naudojimas 

1 1 1 1 

4. Edukacinės aplinkos tobulinimas: 

Įrengtų naujų ekspozicinių erdvių 

skaičius 

1 1 1 1 

Įsigytų kėdžių aktų salei skaičius 204 0 0 0 

Įsigytų suolelių skaičius 3 2 2 2 

Atliekamų kabinetų edukacinės 

aplinkos patikrų skaičius 

2 2 2 2 

 Įrengta lauko treniruoklių 3 0 0 0 

 

2 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

2.1. Gerinti mokyklos higienines sąlygas. 

Siekiant gerinti mokyklos higienines sąlygas, reikia suremontuoti 5-8 klasių mokinių (2 

aukšte) tualetus, atlikti klasių ir kabinetų, mokyklos koridorių, valgyklos atnaujinimo darbus, 

atnaujinti pasenusį apšvietimą dalykų kabinetuose, įrengti langų užtamsinimui ritinines 

užuolaidas, karšto ir šalto vandens vamzdynų įrangą mokyklos rūsiuose, 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. Atnaujinti  5-8 kl. korpuso 

laiptines, atlikti elektros instaliacijos keitimo darbus, sukurti poilsio zonas mokiniams, įrengiant 

suolelius mokykloje ir kieme, atnaujinti sporto aikštynus. 

 

2.3. Modernizuoti mokyklos mokymo bazę. 

Mokykla dalyvauja MTP plius projektuose; „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, 

„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Socialinio, specialiojo pedagogų ir 

logopedų darbo vietų modernizavimas“. Modernizuotos, laiduojančios ugdymo kokybę, erdvės 



mokykloje: Mobilioji skaitykla, Mažoji skaitykla, Istorijos centras, dalykų kabinetai. 2014 m. 

įsigyti naujus kompiuterius 10 dalykų kabinetų, tobulinti dalykinį kabinetų įvaizdį, atnaujinti 

įgarsinimo aparatūrą aktų salėje. 

Atnaujinti ir prižiūrėti esamą kompiuterinę įrangą. Įsigyti interaktyvių lentų ugdymo 

proceso efektyvinimui.  

 

2.4.Gerinti edukacinę aplinką mokykloje. 

Siekiant gerinti mokykloje edukacinės aplinkos kūrimą, reikia atnaujinti metodinę 

medžiagą dalykų kabinetuose, kurti naujas edukacines erdves, užtikrinti estetinį vaizdą. Du kartus 

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

 

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. Pagal šią programą 2011-2012 m.m. veikė 6 grupės, kuriose nustatytas mokinių skaičius 

ne mažesnis kaip 12. 2012-2013 m.m. veikia 9 grupės, kuriose nustatytas mokinių skaičius ne 

mažesnis kaip 12, 2013-2014 m.m.  suformuotos7 grupės, kuriose nustatytas mokinių skaičius ne 

mažesnis kaip 12. Kasmet atliekamas neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ 

užsiėmimų kokybės tyrimas. 

Nuo 2013 metų 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“. 

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 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

1. Panaudotų neformaliojo 

švietimo valandų dalis 

100% 100% 100% 100% 

2. Veikiančių neformaliojo 

švietimo grupių/lankančių 

mokinių skaičius 

12/200 12/200 12/200 12/200 

3. Veikiančių neformaliojo vaikų 

švietimo programos „Meno 

sodas“ grupių skaičius 

/lankančių mokinių skaičius 

7/160 9/180 9/180 9/180 

4. Formalųjį švietimą papildančio 

dailės ugdymo skyriaus 

pradinio dailės ugdymo 

programos grupių 

skaičius/lankančių mokinių 

skaičius 

2/36 4/72 6/108 8/142 

5. 4 kl. ir 8 kl. mokinių, baigusių 

II, IV lygio kryptingo meninio 

(dailės) ugdymo programą, 

95% 95% 95% 95% 



dalis  

6. Atliktų mokinių neformaliojo 

švietimo kokybės, poreikių 

nustatymo tyrimų skaičius 

2 2 2 2 

7. Atliktų mokinių ir jų tėvų 

tyrimų dėl neformaliojo vaikų 

švietimo programos „Meno 

sodas“ teikiamų švietimo 

paslaugų kokybės skaičius 

1 1 1 1 

8. Atliktų formalųjį švietimą 

papildančio dailės ugdymo 

skyriaus pradinio dailės 

ugdymo programos teikiamų 

švietimo paslaugų kokybės tėvų 

tyrimų skaičius. 

1 1 1 1 

 

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. 

Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos, patvirtintos mokyklos direktoriaus 2008-

05-07 įsakymu Nr. V-148, vykdymas.  

 

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

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

muzikos, šokio programos, atliekami teikiamų švietimo paslaugų kokybės tyrimai, užtikrinamas 

mokinių užimtumas po pamokų. 

 

3.4. 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 2 pirmos klasės mokinių grupės. 

 

4. TIKSLAS. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) programose. 

Dalyvavimas Comenius mokyklų daugiašalės partnerystės, respublikos, miesto 

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

vystant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Bendradarbiaujant su kolegomis iš 

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

užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis. 

Bendradarbiaujama įvairiose teminėse srityse: menai, užsienio kalbos, aplinkosauga, kultūrinis 

paveldas, Europos pilietiškumas, šiuolaikinės technologijos ir kt.  

Tikslas yra įvertintas tokiais rezultato vertinimo kriterijais: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

1. Vykdomų tarptautinių Švietimo 

mainų paramos fondo (ŠMPF) 

organizuojamų projektų skaičius 

0 1 1 1 



Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

2. Vykdomų Lietuvos Respublikos, 

Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamų projektų skaičius 

1 2 2 2 

 

4.1. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

4.1.1. Teikti paraiškas naujiems tarptautiniams projektams. 

Mokykla dalyvauja naujuose Socrates Comenius (ŠMPF) daugiašalės partnerystės ir 

Nordplus Junior (ŠMPF) projektuose (gavus finansavimą). 

4.1.2. Teikti paraiškas Lietuvos Respublikos, Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamiems projektams. 

Mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos, Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamuose 

projektuose, dalijasi gerąja patirtimi. 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2014-2016-ųjų metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių 

išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė. 

 
 

Šiaulių Gegužių progimnazijos  direktorius  Silvija Baranauskienė 
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