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 I. ĮVADAS 

  

1. Šiuo strateginiu planu nustatomos Panevėžio Beržų progimnazijos (toliau tekste – Progimnazijos) gairės iki 2022 metų. Jis parengtas 

vadovaujantis šiais galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgiant į Strateginio planavimo 

metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, Valstybine švietimo strategija 2013–2022 metams, 

Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiu planu, kvalifikacinių vadybos seminarų ir renginių metu įgyta patirtimi. Rengiant strateginį planą, 

atsižvelgta į Progimnazijos veiklos išorinio rizikos vertinimo atskaitos rekomendacijas, veiklos kokybės įsivertinimo išvadas bei pedagogų, mokinių tėvų, 

mokinių pasiūlymus. Progimnazijos strateginis planas 2020–2022 metams atitinka valstybės švietimo strategijas bei nuostatas, Panevėžio miesto 

savivaldybės švietimo plėtotės strateginius tikslus, veiklos kryptis, jis orientuojamas į Panevėžio miesto gyventojų poreikius pradinio ir pagrindinio ugdymo 

tenkinimo plotmėje. Progimnazijos strateginis planas kiekvienų metų pabaigoje gali būti pildomas ir taisomas, kadangi tai – tik esminės progimnazijos 

raidos gairės. Šio plano įgyvendinimui bus rengiami Progimnazijos veiklos planai, programos. Siekiant įgyvendinti strateginį veiklos planą, bus telkiamos 

mokinių tėvų, mokinių, pedagogų bei kitų išorinių ryšių pastangos.  

2. Panevėžio Beržų progimnazijos strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta Panevėžio beržų progimnazijos direktoriaus 2019 m. 

lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-225 „Dėl darbo grupės 2020–2022 m. strateginiam planui parengti sudarymo“. 

 

II. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

3. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.   

4. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

5. Progimnazijos savininkė – Panevėžio miesto savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės 

taryba.  

6. Progimnazijos buveinė – Beržų g. 37, LT-36001, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė.  

7. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. Mokyklos tipas – progimnazija. Progimnazijos mokymo kalba – lietuvių. Mokymo forma: 

grupinio mokymo(si) ir pavienio mokymo(si). Mokymo proceso organizavimo būdas: kasdienis ir savarankiškas. Vykdomos švietimo programos: pradinio 
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ugdymo, individualizuota, pritaikyta pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, individualizuota, pritaikyta pagrindinio ugdymo pirmosios 

dalies, neformaliojo vaikų švietimo programos. 

 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

8. Progimnazijos įsteigimo data, grįsta teisės aktais ir istoriniais šaltiniais – 1973 m. rugsėjo 1 d. Tai – Panevėžio 10-oji vidurinė mokykla Beržų 

gatvėje. 2001 m. rugsėjo 7 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.19-4, Panevėžio 10-oji vidurinė mokykla pavadinta Panevėžio 

Skaistakalnio pagrindine mokykla. 2009 metais Skaistakalnio pagrindinės mokyklos pastatas buvo renovuotas. Renovacijos metu mokykloje pakeisti visi 

langai, kapitaliai sutvarkytas ir apšiltintas pastato stogas, apšiltintos ir plokštėmis uždengtos pastato sienos, renovuotas mokyklos šilumos punktas, pakeisti 

šildymo radiatoriai, šviestuvai klasėse ir koridoriuose, kapitaliai sutvarkyta sporto salė, visi mokyklos sanitariniai mazgai, įrengta priešgaisrinė ir apsauginė 

signalizacijos bei ventiliacijos sistema. 2017 metais Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla pakeitė ne tik savo statusą, bet ir pavadinimą. 2017 m. 

balandžio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba nusprendė pakeisti Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos pavadinimą ir nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. mokyklą vadinti Panevėžio Beržų progimnazija (pagrindas – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 1-

162). Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje įsteigtos specialiosios klasės mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (Panevėžio miesto 

savivaldybės 2017 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 1-162). 

 

IV. IŠORĖS ANALIZĖ 

 

9. Politiniai-teisiniai veiksniai. Lietuvos švietimo politika orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama atsižvelgiant į ES švietimo gaires ir 

prioritetus. Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos pažangos 

strategija ,,Lietuva 2030“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dokumentais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, progimnazijos nuostatais, kitais aktais. Beržų progimnazija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. teikia pradinio ir pagrindinio 

ugdymo pakopos pirmosios dalies programą ir priima mokinius pagal Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų nustatytą aptarnavimo 

teritoriją. Priimant mokinius mokytis į 1–8 klases, aptarnavimo teritorija netaikoma, jeigu klasėse yra laisvų vietų. Mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. priimami į mokyklos specialiąsias klases įvairiapusių raidos 

surikimų turintiems mokiniams. Progimnazija kasmet atlieka vidaus veiklos įsivertinimą, 2019 m. gegužės 20–22 dienomis atliktas progimnazijos veiklos 

išorinis rizikos vertinimas. 

10. Ekonominiai veiksniai. Švietimo finansavimas priklauso nuo konkrečios ekonominės būklės šalyje, todėl švietimo ugdymo įstaigų veiklai 

įtaką daro bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai. Progimnazijos pagrindiniai finansavimo šaltiniai – valstybės ir Savivaldybės lėšos. Siekiant įstaigos 

modernizavimo, išlieka ugdomosios aplinkos atnaujinimo problema, pastovių investicijų į ugdymą paieška, kas užtikrintų geresnę švietimo kokybę. Įstaiga 

papildomų lėšų gauna iš skiriamų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.  

Vykdydama projektinę veiklą progimnazija 2017–2019 m. gavo lėšų iš projektų, finansuojamų iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto. 2017 m. 

mokykla dalyvavo Savivaldybės biudžeto finansuojamuose projektuose: neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Būk saugus ir 

užimtas“ (250,00 Eur), vaikų  ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Pyniau pynę“ (200,00 Eur), vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas 

„Skudučių pasiutpolkė“ (300,00 Eur), vaikų vasaros poilsio projektas „Vasaros mozaika-2“ (490,00 Eur), aplinkosaugos švietimo projektas „Gyvenk 

sveikai ir laimingai“ (150,00 Eur). 2018 m. mokykla taip pat dalyvavo savivaldybės biudžeto finansuojamuose projektuose: neigiamų socialinių veiksnių 
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prevencijos projektas „Būk saugus ir užimtas-3“ (300,00 Eur), visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Augu sveikas, žvalus ir 

laimingas“ (100,00 Eur), aplinkosaugos švietimo projektas „Gyvenk sveikai ir prasmingai-3“ (200,00 Eur). 2019 m. progimnazija dalyvavo projektuose: 

neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Būk saugus ir užimtas-4“ (600,00 Eur), aplinkosaugos švietimo projektas „Gyvenk sveikai ir 

prasmingai-4“ (320,00 Eur), vaikų vasaros poilsio projektas „Vaivorykštės spalvos-3“ (400,00 Eur). 

11. Socialiniai veiksniai. Demografinė ir socialinė Lietuvos bei Panevėžio miesto situacija yra tokia, kad gimsta vis mažiau vaikų, dalis gyventojų 

emigruoja į užsienio valstybes. Tokia šalies krizė į nepavydėtiną padėtį stumia ir ugdymo įstaigas. Kasmet mažėjantis gyventojų skaičius mažina ir mokinių 

skaičių mokyklose. Toks mokinių skaičiaus mažėjimas turi įtakos mokytojų krūviams bei jų atlyginimams. Įvairiais metais  mokinių mokykloje sumažėja 

nevienodai.  Vienais metais mažiau, kitais – daugiau. Vidutiniškai per metus sumažėja apie 20,4 mokinio. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus mokykloje 

nedarbo grėsmė auga ne tik mokytojams, pavaduotojams ugdymui, bet ir kitiems darbuotojams. 2016–2017 m. m. progimnazijoje mokėsi 346 mokiniai, 

2017–2018 m. m. – 298 mokiniai, 2018–2019 m. m. – 290 mokinių (rugsėjo 1 d. duomenimis). Nemokamas maitinimas 2016–2017 m. m. buvo skirtas 122 

mokiniams, 2017–2018 m. m. – 92 mokiniams, 2018–2019 m. m. – 75 mokiniams. Progimnazijoje mokosi 69 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai.   

12. Technologiniai veiksniai. Lietuvoje pastebimas kompiuterinio raštingumo augimas: įmonėse, valstybinėse įstaigose teikiama vis daugiau 

elektroninių paslaugų. Auga aprūpinimo kompiuterine įranga lygis. Progimnazijoje visi kompiuteriai prijungti prie interneto, atskirose mokyklos vietose 

veikia Wi-Fi.  Progimnazijos bibliotekoje įdiegta „MOBIS“ programa. Mokiniams ir jų tėvams, visuomenei žinios apie progimnazijos veiklą skelbiamos 

gimnazijos tinklalapyje (www.berzu.lt), socialiniame tinkle „Facebook“. Naudojamas elektroninis „Mano dienynas“. Progimnazijos mokymosi aplinka 

pritaikyta pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, aktyviam ugdymui(si), mokymui(si), praktinei,  teorinei ir kt. 

veiklai. Ugdymo(si) aplinka sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams dirbti, individualizuojant ugdymo procesą, inovatyviai naudojant skaitmeninį 

dalykų turinį, šiuolaikines mokymo technologijas. Progimnazijoje yra 121 kompiuteris, iš jų: 74 stacionarūs, 24 nešiojamieji, 23 planšetiniai kompiuteriai. 

Kompiuteriai naudojami: 32 – specialioje kompiuterių klasėje ir informacinių technologijų kabinete, 69 – įvairių dalykų kabinetuose ir klasėse, 7– 

progimnazijos administracijos kabinetuose, 4 – bibliotekoje ir skaitykloje, 2 – mokytojų darbo kabinete, kitose mokyklos patalpose – 7. Progimnazijos 

mokomuosiuose kabinetuose yra 39 kompiuteriai. Mokymo procese naudojama: 3 interaktyvios lentos, 38 projektoriai, 13 spausdintuvų. Visi kompiuteriai 

prijungti prie internetinio ryšio. Yra 8 mobilaus ryšio ir fiksuoto ryšio telefono abonentai. Mokomieji kabinetai aprūpinti baldais, įrengtas mokytojų darbo 

kabinetas su naujais baldais (spinta, stalai, kėdės), pageidaujantys mokiniai gali išsinuomoti  rūbų spinteles. Nuolat atnaujinamos mokymo priemonės.  

13. Edukaciniai veiksniai. Švietimas plėtojamas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenei atsiveriančias naujas galimybes: demokratijos ir rinkos ūkio 

plėtrą, informacijos gausą bei sparčią kaitą.    

 

V. VIDAUS ANALIZĖ 

 

V.1. TEISINĖ BAZĖ 
 

14. Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus įsakymais, Progimnazijos veiklos 

dokumentais ir šiuo planu.  
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15. Progimnazijos strateginis planas siejamas su Panevėžio miesto savivaldybės plėtros 2014–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-8 

redakcija). 

V.2. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

16. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas įstatymų nustatyta tvarka.  

17. Progimnazijos taryba - aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar 

kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti 

teisėtiems Progimnazijos interesams.   

18. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams aptarti. Ją 

sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo 

pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

19. Mokinių parlamentas – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro visų 5–8 klasių atstovai, išrinkti vieneriems metams, 

remiantis lygia rinkimų teise. Mokinių parlamentui vadovauja pirmame parlamento susirinkime balsų dauguma išrinktas prezidentas. 

20. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas renkamas klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Jam vadovauja tėvų susirinkimo 

metu išrinktas tėvų komiteto pirmininkas. 

21. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir jų pavaduotojai. Ji renkama dvejiems metams. Metodinei tarybai vadovauja atviru 

balsavimu tarybos narių išrinktas pirmininkas, kuris organizuoja susirinkimus.  

22. Panevėžio Beržų progimnazijos veiklą reglamentuoja Panevėžio Beržų progimnazijos nuostatai, patvirtinti  Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-162. 

  

V.3. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

23. Gimnazijai vadovauja:  

23.1. direktorius; 

23.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

23.3. padalinio vadovas ūkio reikalams. 

24. Mokytojų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos (mokslo metų pradžioje):  

Kategorija 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 

Ekspertai   1 

Metodininkai 16+1 15+1 13+1 

Vyresnieji mokytojai 16+1 15+1 16+1 

Mokytojai 4+1 3+2 5 

Mokytojo padėjėjai  1 4 

Iš viso mokytojų 39 38 41 
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25. Mokinius, jų tėvus, mokytojus konsultuoja progimnazijoje dirbantys specialistai:   

25.1. socialinis pedagogas;   

25.2. psichologas;   

25.3. sveikatos priežiūros specialistas;  

25.4. profesijos patarėjas; 

25.5. specialusis pedagogas; 

25.6. logopedas. 

26. Klasių komplektų ir mokinių skaičiaus pokytis per trejus paskutinius metus: 
        

Klasė                   2016–2017 m. m.                        2017–2018 m. m.                        2018–2019 m. m. 

Klasių komplektų 

skaičius 

Mokinių skaičius Klasių 

komplektų 

skaičius 

Mokinių skaičius Klasių komplektų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

1 2 54 1 26 1 26 

1 specialioji   1 6 1 6 

2 2 43 2 44 1 24 

2 specialioji     1 6 

3 2 41 2 41 2 42 

4 2 47 2 36 2 38 

5 2 38 2 39 2 37 

6 2 36 2 36 2 41 

7 2 38 2 36 2 36 

8 2 42 2 34 2 34 

Iš viso mokinių 339 298 290 

 

V. 4. FINANSINIAI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

 

27. Pagrindiniai Progimnazijos lėšų šaltiniai: mokinio krepšelis (MK), savivaldybės biudžeto asignavimai (aplinkos lėšos), specialiųjų programų 

lėšos, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšos.  

27.1. Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pedagogų atlyginimams, socialinio draudimo indėliams, pedagogų kvalifikacijos kėlimui, vadovėliams 

ir mokymo priemonėms, mokinių kultūrinei pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui, informacinių technologijų diegimui, prevencinei veiklai. 

Mokinio krepšelio lėšos planuojamos pagal Vyriausybės patvirtintą mokinio krepšelio metodiką. Aplinkos lėšos skiriamos nepedagoginių darbuotojų 

atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms, komunalinėms paslaugoms. Aplinkos lėšos planuojamos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais. Specialiųjų programų lėšos planuojamos pagal sudarytas sutartis už patalpų nuomą. 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos naudojamos 

progimnazijos mokinių parlamentinės veiklos finansavimui, progimnazijos materialinės bazės gerinimui.     

27.2. Savivaldybės suformuotas aplinkos lėšų biudžetas netenkina visų Progimnazijos poreikių.    
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27.3. Progimnazija sukauptas nebiudžetines lėšas už teikiamas nuomos paslaugas naudoja savo nuožiūra: ūkinio inventoriaus, įvairių prekių 

įsigijimui, ryšių paslaugoms ir kt.   

28. Analizuojant lėšų šaltinius galime matyti, jog Panevėžio beržų progimnazijai skirta:  

28.1. 2017 m. mokinio krepšelio lėšų       460 500 €,    aplinkos lėšų        277 600 €;   

28.2. 2018 m. mokinio krepšelio lėšų       496 100 €,    aplinkos lėšų        265 700 €;    

28.3. 2019 m. mokinio krepšelio lėšų       577 300 €,    aplinkos lėšų        286 500 €.  

 

V. 5. PLANAVIMO SISTEMA 

 

29. Progimnazijos planavimo sistemą sudaro:                  

29.1. progimnazijos strateginis planas;                     

29.2. metinis veiklos planas;                    

29.3. ugdymo planas;                      

29.4. mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai;                  

29.5. mėnesiniai veiklos planai;               

29.6. savivaldos institucijų planai;                

29.7. biudžeto lėšų planavimas.  

V.6. RYŠIŲ SISTEMA 

 

30. Duomenų perdavimui, sisteminimui ir veiklų įgyvendinimui naudojamos šios programos: MR (mokinių registras), PR (pedagogų registras), 

ŠVIS (švietimo valdymo informacinė sistema), DVS „Avilys“ (dokumentų ir procesų valdymo sistema) ir NEVDA (kompiuterinė buhalterinės apskaitos 

programa). Progimnazija naudoja elektroninį „Mano dienyną“, internetinę svetainę www.berzu.lt.  

31. Beržų progimnazija yra užmezgusi ryšius su įvairiomis švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis. Mokykla bendrauja ir bendradarbiauja 

su miesto progimnazijomis, pagrindinėmis mokyklomis ir gimnazijomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, miesto pedagogine psichologine tarnyba, 

teisėsaugos institucijomis, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, miesto ir rajono švietimo centru, Panevėžio profesinio rengimo centru, miesto technologinėmis 

mokyklomis. Aktyviai bendradarbiaujame su Panevėžio miesto gamtosauginėmis mokyklomis ir Latvijos Skaistkalnes vidurine mokykla. Taip pat 

bendradarbiaujame ir su įvairiomis įmonėmis: UAB „EMP Recycling“, AB „Panevėžio specialusis autotransportas“, Panevėžio miesto savivaldybės 

ekologijos skyriaus specialistais, Panevėžio miškų urėdija, Panevėžio rajono Dembavos hidrometeorologijos stotimi, AB „Aukštaitijos vandenys“. 

 

V.7. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS, IŠORINIS VERTINIMAS IR STEBĖSENOS SISTEMA 

 

32. Progimnazijos veiklos stebėsena planuojama metams. Stebėsenos funkcijas atlieka Progimnazijos vadovai, savivaldos institucijos, pedagogai.  

Progimnazijos veiklos stebėsena grindžiama išorės ir vidaus norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma 

veiklos stebėsena, yra Progimnazijos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai. Analizuojami mokinių ugdymo(si) pasiekimai ir 

ieškoma galimybių gerinti ugdymo procesą.  
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33. Veiklos kokybės įsivertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. V-267 patvirtinta mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. 

34. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados: 

34.1. 2017 m.  stiprusis veiklos aspektas –  2.4. Vertinimas ugdant; silpnasis veiklos aspektas – 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga. 

34.2. 2018 m.  stiprusis veiklos aspektas –  2.4. 2.1.1. Ugdymo(si) tikslai; silpnasis veiklos aspektas – 2.4.2. Mokinių įsivertinimas. 

34.3. 2019 m.  stiprusis veiklos aspektas – 3.1.1.Orientavimasis į mokinių poreikius; silpnasis veiklos aspektas – 1.2.1. Savivaldumas mokantis. 

35. 2019 m. gegužės 20-22 d. išorinio rizikos vertinimo metu nustatyti progimnazijos gerai vykdoma veikla ir rizikinga veikla. 

35.1. Gerai vykdoma progimnazijos veikla:   

35.1.1. nuoseklus gamtosauginio ir sveikatinimo vertybinių nuostatų formavimas ir ugdymas;  

35.1.2. ugdymo turinys (mokomoji medžiaga) siejama su kitais mokomaisiais dalykais, gyvenimo praktika ir mokinių turima patirtimi;   

35.1.3. švietimo pagalbos specialistų darbas, ugdymas ir pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. 

35.2. Rizikinga progimnazijos veikla:  

35.2.1. mokymo(si) pasiekimai ir pažangos aptarimas;  

35.2.2. mokyklos bendruomenės susitarimai dėl ugdymo kokybės ir kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės;   

35.2.3. savivaldis mokymasis.  

36. Vadovaujantis veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio rizikos vertinimo išvadomis ir mokinių mokymosi pasiekimų analizės, NMPP rezultatais, 

rengiamas progimnazijos veiklos planas.  

 

VI. STRATEGINIO PLANO 2017–2019 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

 

37. Strateginiai tikslai: gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, plėtoti gamtosauginį ugdymą, 

kurti modernią mokyklos aplinką.  

38. Strateginio plano 2017–2019 metams iškelti uždaviniai: 

38.1. pamokos vadybos tobulinimas;  

38.2. metodinės tarybos veiklos aktyvinimas; 

38.3. mokinių pasiekimų ir asmeninės pažangos vertinimas ir įsivertinimas; 

38.4. mokinių motyvacijos gerinimas; 

38.5. prevencinių ir sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimas; 

38.6. mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą; 

38.7. bendradarbiavimo ryšių su kitomis miesto, šalies, užsienio švietimo įstaigomis plėtojimas; 

39. Progimnazijos mokytojams suteikiamos galimybės ir stiprinama jų motyvacija nuolat kelti savo kvalifikaciją. Visi mokytojai kelia dalykinę 

kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose  ir kt. ne mažiau kaip 5 dienas per metus. Mokykla kasmet organizuoja 1–2 bendrus seminarus visiems 

mokyklos mokytojams. Mokykloje kasmet atliekamas naujai atvykusių mokinių mokymosi stilių nustatymo tyrimas, kitų mokinių – kas dvejus metus. 

Mokinių mokymosi stilių nustatymas leidžia mokytojui gautą informaciją panaudoti diferencijuojant ir individualizuojant veiklą pamokoje. Atnaujintos 

Bendrosios ugdymo programos kelia naujus kokybinius reikalavimus pamokos planavimui. Pamokas mokytojai  planuoja ir organizuoja formuodami 

pamatuojamus bei įgyvendinamus pamokos uždavinius, taikydami vertinimą-įsivertinimą pagal uždavinyje numatytą kriterijų. Anksčiau mokytojai per 
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pamoką kalbėjo apie tai, ko mokytojas mokys ir ką pasakos. Šiandien mokytojas pamokoje stengiasi įtraukti mokinius į veiklą, siekia, kad mokiniai žinias, 

kurias gauna per pamoką, mokėtų taikyti praktiškai, patys darytų išvadas, kurtų, parinktų problemos sprendimo būdus. Kiekvienas Beržų progimnazijos 

mokytojas per trejus metus pravedė po keletą atvirų ar integruotų  pamokų. Pravestas pamokas mokytojai aptaria metodinėse grupėse, dalijasi gerąja 

patirtimi. Pamokų stebėjimo metu surinkti duomenys rodo, kad daugumos Beržų progimnazijos mokytojų pamokose tobulintini aspektai yra atskiros 

pamokos dalys. Reikia pasakyti, kad daugelyje pamokų vis dar vyrauja mokymo paradigma, tik atskirose pamokose mokytojai pereina prie mokymosi 

paradigmos. Dauguma mokytojų taiko pamokose grįžtamojo ryšio metodus, juos aptaria metodinėse grupėse. Organizuojama gerosios patirties sklaida. 

Skatintinas pamokų netradicinėje aplinkoje organizavimas. Džiugu , kad vis daugiau mokytojų veda pamokas muziejuose, galerijose, parkuose ir kitose 

netradicinėse aplinkose. Mokytojai pamokose ugdo mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Mokiniai įgyja patirties, gebėjimų jas pritaikyti. 

Formuojamos mokinių vertybinės nuostatos. 

40. Metodinė taryba nagrinėja švietimo naujoves ir jų įgyvendinimo būdus, o metodinių grupių pirmininkai su švietimo naujovėmis supažindina 

visus mokyklos mokytojus. Metodinėje taryboje numatomos mokytojų kompetencijų tobulinimo kryptys ir priemonės, organizuojama mokytojų gerosios 

patirties sklaida, analizuojama ugdymo kokybė, vertinama mokytojų metodinė veikla, teikiami siūlymai administracijai dėl ugdymo proceso tobulinimo, 

aptariami ir numatomi ugdymo proceso aprūpinimo ir inovacijų diegimo būdai. Metodinei tarybai aktyvinant savo veiklą progimnazijoje veiklos 

planavimas remiasi konkrečiais duomenimis, gerėja ugdymo kokybė, o tuo pačiu ir mokinių pasiekimai, stiprėja mokyklos materialinė bazė ir tikslingai 

keliama mokytojų kvalifikacija. 

41. Gerinant ugdymo kokybę, progimnazijoje buvo atnaujintas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, sukurta vieninga 

mokinių asmeninės pažangos fiksavimo sistema. Mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų į(si)vertinimas pamokose davė stimulą mokinių mokymosi 

motyvacijos gerinimui ir pačių mokinių įsitraukimui į jų pačių mokymąsi ir įsivertinimą. 

42. Siekiant gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pamokose buvo ugdoma mokinių sąmoningumo bei mokėjimo mokytis kompetencija. Mokinių 

kompetencijų, susijusių su savimone, socialiniu sąmoningumu, savitvarda, tarpusavio santykių puoselėjimu ir atsakingų sprendimų priėmimu ugdymas 

padėjo mokiniams išmokti atpažinti savo emocijas ir jas valdyti, rūpintis savimi ir kitais, kurti ir puoselėti pozityvius santykius, priimti atsakingus 

sprendimus ir konstruktyviai spręsti iškilusias problemas. Nemažai dėmesio skirta mokinių skatinimo sistemos tobulinimui. Tuo tikslu buvo sukurta 

pageidaujamo mokinių elgesio skatinimo sistema: sudaromas klasių nominacijų sąrašas pusmečiui; kas mėnesį teikiama nominacija vienai klasei, bent 2 

kartus per mokslo metus mokiniams teikiami apdovanojimai, padėkos, pagyrimai, organizuojama bent 1 ekskursija per mokslo metus mokiniams, 

padariusiems pažangą. 

43. Įgyvendinant prevencines ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programas, progimnazijoje buvo sukurta darbo grupė Sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programai įgyvendinti. Progimnazijoje parengta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa, 

vykdomos įvairios sveikatinimo veiklos. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė parengė mokinių sveikatos rodiklių analizę, su kuria kiekvienais 

metais buvo supažindinama mokyklos bendruomenė. Progimnazijoje įgyvendinamos OLWEUS patyčių ir smurto programos veiklos – 1 kartą per mėnesį 

vyko OLWEUS patyčių ir smurto programos klasės valandėlės. Mažėja patyčių atvejų, gerėja mokyklos mikroklimatas. Taip pat buvo įgyvendinama 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa „GYVAI“ 6 klasėse. Kartą per savaitę vykdavo praktiniai užsiėmimai mokiniams. Buvo suteikiami 

gyvenimo įgūdžiai, reikalingi sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų. Pravesti 3 praktiniai užsiėmimai tėvams, kurių vaikai 

dalyvavo programoje „Gyvai“. Mokykloje buvo tęsiama saugios ir rūpinimusi grįstos aplinkos, kuriai būdingi aukšti lūkesčiai, kūrimas, socialinių emocinių 

gebėjimų lavinimas, artimesnių santykių tarp mokinių ir mokytojų kūrimas. Dalyvauta tarptautiniame socialinio emocinio ugdymo projekte „Learning to 

be“. Nuo 2019 m. spalio mėnesio progimnazijoje vykdoma socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST. Patyčių atvejų sumažėjo, pagerėjo 

mokyklos mikroklimatas. 
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44. Mokyklos bendruomenė aktyviai įsiraukė į gamtosauginę veiklą. Mokykla jau keletą metų sėkmingai įgyvendina Tarptautinę gamtosauginių 

mokyklų veiklos programą ir 13 kartą laimėjo aukščiausią tarptautinį apdovanojimą (Žaliąją vėliavą ir Tarptautinį programos įgyvendinimo sertifikatą) už 

gamtosauginę veiklą. Mokyklos gamtosauginis komitetas į pagalbą kvietėsi ne tik mokytojus, mokinius, bet ir mokinių tėvus. Padedant tėvams, buvo 

organizuojamos įvairios gamtosauginės akcijos ir projektai. Mokykla aktyviai dalyvavo miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, projektuose ir 

renginiuose. Dalyvauta tarptautiniuose „Mažiau šiukšlių“, eTwining projektuose. Tokiu būdu buvo mažinamas atliekų kiekis ir kuriamos naujos poilsio 

erdvės mokykloje. Mokyklos gamtosauginis komitetas aktyviai įsitraukė į kitų mokyklų bei lopšelių-darželių organizuojamus projektus ir rengiamas akcijas. 

Bendradarbiaujame su Panevėžio miesto ir užsienio gamtosauginėmis mokyklomis. Buvo organizuojami ir vykdomi projektai, akcijos ir renginiai. 

Mokykloje per metus organizuojamas bent vienas renginys kitų miesto mokyklų mokiniams. Mokykloje buvo suorganizuota Respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“. Konferencijos darbe dalyvavo ne tik Panevėžio miesto ir rajono mokyklų komandos, 

bet ir Latvijos Skaistkalnes vidurinės mokyklos mokinių ir mokytojų delegacija. Mokyklos gamtosauginis komitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

l/d „Draugystė“, vykdė bendras gamtosaugines veiklas. 

45. Kurti modernią mokyklos aplinką pareikalavo iš mokytojų ir administracijos ne tik idėjų, bet ir finansinių išteklių. 2017 metų rudenį sukurta 

nauja mokyklos interneto svetainė (http://berzu.lt/). Naujai suremontuotos 3 pradinio ugdymo klasės bei įrengtas sensorikos kambarys, skirtas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Vietoje mokytojų kambario įrengtas šiuolaikinis metodinis kabinetas. Jame 

pastatyti nauji baldai, įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo vietos, nupirkti 2 nauji kopijavimo aparatai, įrengtas stacionarus projektorius (multimedija). 

Mokyklos teritorijoje pastatyta ąžuolinė skulptūra „Ąžuolo sakmė Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio bei mokyklos 45-mečio 

paminėjimui. Ši skulptūra papuošė mokyklos aplinką. 2018 metais mokykloje buvo atliekami remonto darbai. Dalyje mokyklos klasių buvo pakeistos 

kriauklės su naujais vandens čiaupais ir kriauklių spintelių stalviršiais. Mokykloje toliau buvo kuriamos naujos poilsio erdvės mokinių laisvalaikiui. 

Mokyklos darbuotojų iniciatyva II-ajame aukšte įrengta nauja poilsio erdvė mokiniams „Ramybės sala“. Kiekvienais metais mokykla įsigyja naujų mokymo 

priemonių arba jas atnaujina. Buvo sudarytas mokymo priemonių pirkimo planas ir numatyti priemonių įsigijimo prioritetai. Didžiausias dėmesys buvo 

skirtas kompiuterinės technikos atnaujinimui. Mokykla įsigijo 16 naujų stacionarių kompiuterių, 21 planšetinį kompiuterį, 4 kopijavimo aparatus ir 6 

stacionarius projektorius. 

46. Progimnazijos 2017–2019 metų strateginis planas įgyvendintas 90 procentų. Neįvykdytos veiklos, kurioms negautas finansavimas. 

Atnaujinama kompiuterių bazė. 

 

Mokyklos SSGG 
 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Jauki, renovuota mokykla. 

 Poreikius atitinkantis tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

 Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymas. 

 Nuoseklus gamtosauginio ir sveikatinimo vertybinių nuostatų 

formavimas ir ugdymas. 

 Ugdymo turinys siejamas su kitais mokomaisiais dalykais, 

gyvenimo praktika ir mokinių turima patirtimi. 

 Švietimo pagalbos specialistų darbas, ugdymas ir pagalba 

 Dalies mokytojų nepakankamos skaitmeninių įrenginių bei 

internetinių ugdymo aplinkų naudojimo kompetencijos; ugdymui 

reikalingų IKT priemonių stoka. 

 Dalies mokinių nepakankama atsakomybė už mokymąsi, elgesį, 

problemų sprendimą. 

 Mokymo(si) pasiekimai ir pažangos aptarimas. 

 Savivaldis mokymasis. 

 Mažai jaunų pedagogų. 

http://berzu.lt/
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specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. 

 Kvalifikuoti, nuolat tobulėjantys pedagogai. 

 Integruotos pamokos 

 Pamokų vedimas skirtingose ugdomosiose erdvėse. 

 Mokinių parlamento veikla. 

 Geras bendruomenės mikroklimatas. 

 Mokyklos patalpų ir erdvių tikslingas panaudojimas. 

 Mokykla atvira ir svetinga.  

 Bendradarbiavimas su lopšeliais-darželiais „Draugystė“, 

„Voveraitė“, Gamtos mokykla ir Rožyno progimnazija. 

 Dalyvavimas renginiuose, konkursuose, projektuose. 

 Ugdymo karjerai veikla. 

 Dalies mokinių motyvacijos stoka. 

 Nepakankamas tėvų dalyvavimas progimnazijos veikloje. 

 Nepakankama neformalaus švietimo būrelių pasiūla. 

 

 

Galimybės Grėsmės 

 Stiprinamas bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir skatinamas jų 

iniciatyvumas. 

 Plečiamas inovatyvių, skaitmeninių ugdymo programų, įrenginių 

naudojimas per visų mokomųjų dalykų pamokas. 

 Skatinamas pageidaujamas mokinio elgesys, atsakomybė. 

 Naujų ugdymo erdvių kūrimas. 

 Bendradarbiavimo ir darbo patirties bei idėjų sklaida. 

 Mokinių pasiekimų augimas. 

 STEAM dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas. 

 Bendruomenės narių didžiavimasis mokykla ir aktyvus dalyvavimas 

kuriant jos įvaizdį.  

 Demografinė situacija ir gyventojų emigracija sukelia mokinių 

mažėjimą. 

 Daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinių, psichologinių 

sunkumų turinčių mokinių, nebus patenkinti visų mokinių poreikiai. 

 Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų 

poreikio augimas. 

 Neadekvatus mokinių teisių ir pareigų suvokimas. 

 Pedagogo autoriteto mažėjimas. 

 Didėjantis tėvų abejingumas, per mažas domėjimasis vaikų 

mokymųsi.  

 

 

VII. MOKYKLOS  VIZIJA 

Atvira pozityviai kaitai, saugi, savita mokykla, kur kiekvienas yra svarbus. 

 

VIII. MOKYKLOS  MISIJA 

Progimnazija teikia pradinį ir pirmosios pakopos pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, ugdo atsakingą, aktyvią, savarankišką asmenybę, 

kūrybiškai veikiančią besikeičiančioje visuomenėje. 

 

IX. MOKYKLOS  FILOSOFIJA 

Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam! 
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X. MOKYKLOS  STRATEGINIAI  TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI 

 

1. TIKSLAS:  GERINTI MOKINIŲ PAŽANGĄ IR UGDYMO(SI) PASIEKIMUS 

UŽDAVINIAI:  1. Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant ugdymo(si) kokybę, organizavimas. 

2. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas. 

3. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas. 

 

2. TIKSLAS:  PLĖTOTI SAVIVALDĮ IR PATIRTINĮ MOKYMĄ(SI) 

UŽDAVINIAI:  1. STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas. 

2. Savivaldaus mokymosi gebėjimų stiprinimas. 

3. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas. 

 

3. TIKSLAS:  PLĖTOTI GAMTOSAUGINĮ UGDYMĄ IR SVEIKATOS UGDYMĄ 

UŽDAVINIAI:  1. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą. 

    2. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas. 

3. Įsijungimas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

 

XI.  MOKYKLOS  STRATEGINIO  PLANO  REALIZAVIMO  PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. STRATEGINIS TIKSLAS: GERINTI MOKINIŲ PAŽANGĄ IR UGDYMO(SI) PASIEKIMUS 

 

Uždavinys Priemonės  Rodiklis, rezultatas Atsakingi Įvykdymo laikas 

1.1. Šiuolaikinio 

ugdymo, didinant 

mokinių mokymosi 

motyvaciją ir gerinant 

ugdymo(si) kokybę, 

organizavimas 

 

Mokytojų profesinis 

tobulėjimas. 
Kiekvienas mokytojas per metus tobulino 

kvalifikaciją 1–2 dalykiniuose seminaruose. 

1–2 kartus per metus progimnazijoje organizuoti 

bendri seminarai mokytojams. 

90-100 proc. mokytojų patobulino bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas. 

S. Ambrazaitis 2020–2022 m.  

Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai. 
Per 3 metus 90–100 proc. mokytojų, mokytojų 

padėjėjų baigė specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursus. 

70–80 proc. stebėtų pamokų diferencijuojamos ir 

parenkamos užduotys pagal mokinių gebėjimus. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė 

2020–2023 m. 

Ugdomosios veiklos 

stebėsena. 
Sudarytas ugdomosios veiklos stebėsenos planas. 

Per metus stebėtos 1–2 kiekvieno mokytojo 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė 

2020–2023 m. 
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pamokos.  

60–70 proc. stebėtų pamokų atitinka šiuolaikinės 

pamokos reikalavimus arba bandoma dirbti 

šiuolaikiškai. 

Tikslingas informacinių 

technologijų panaudojimas 

pamokose. 

Organizuoti mokymai apie Eduka skaitmeninių 

mokymosi aplinkų panaudojimą. 

Ne mažiau kaip 50–60 proc. stebėtų pamokų per 

metus tikslingai taikomos informacinės 

technologijos. 

70–80 proc. mokytojų ir 90–100 proc. mokinių 

naudoja Eduka skaitmenines mokymosi aplinkas. 

Kiekvienas mokytojas per metus praveda ne 

mažiau kaip 3 pamokas išmaniojoje klasėje arba 

pritaikytoje aktyviam mokymui(si) skaitykloje. 

Bent 6–8 mokytojai ir 60–80 proc. mokinių 

naudosis pamokose interaktyviaisiais ekranais. 

Per metus pravesta 20–30 pamokų, naudojant 

planšetinius kompiuterius mokinių aktyviam 

mokymuisi. 

Mokinių pasiekimai kasmet auga 2–5 proc. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

2020–2023 m. 

Orientavimasis į bendrųjų 

kompetencijų (ypač 

mokėjimo mokytis) ugdymą. 

Organizuotas 1 kvalifikacinis seminaras apie 

bendrųjų kompetencijų ugdymą. 

Parengtos bendrųjų kompetencijų ugdymo 

rekomendacijos mokytojams, mokiniams ir tėvams. 

80–100 proc. mokytojų bendrąsias kompetencijas 

integruoja į ugdymo turinį. 

Ne mažiau kaip 50–70 proc. mokinių atpažįsta 

bendrąsias kompetencijas ir geba jas pritaikyti. 

60–70 proc. mokinių stebėtose pamokose prisiima 

atsakomybę už savo mokymąsi ir aktyviai 

įsitraukia į veiklas pamokoje. 

S. Linkytė, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

2020–2023 m. 

Mokinių mokymosi 

pasiekimų rezultatų analizė, 

priemonių mokymosi 

pasiekimų gerinimui 

Kas pusmetį analizuojami mokymosi pasiekimų 

rezultatai metodinėse grupėse, metodinėje taryboje 

ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Numatomos 

priemonės mokymosi pasiekimų gerinimui. 

R. Macė 2020–2023 m. 
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numatymas. Mokinių pasiekimai kasmet auga 2–5 proc. 

Konsultacijos gabiems ir 

mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. 

1–4 klasėse skiriamos lietuvių k., matematikos, 

anglų k. konsultacijos gabiems ir mokymosi 

sunkumų turintiems mokiniams. 

5–8 klasėse skiriamos mokomųjų dalykų 

konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams.  

Konsultacijas pagal poreikį lanko 40–50 proc. 

mokinių. 

Mokinių pasiekimai kasmet auga 2–5 proc. 

R. Macė, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

2020–2023 m. 

Integruotų ir atvirų pamokų 

planavimas ir vedimas. 
Prieš kiekvienerius mokslo metus planuojamos 

integruotos ir atviros pamokos. 

Per metus pravesta 15–20 integruotų pamokų. 

Per metus kiekvienas mokytojas praveda 1–2 

atviras pamokas, atitinkančias šiuolaikinės 

pamokos reikalavimus. 

60–70 proc. stebėtų pamokų atitinka šiuolaikinės 

pamokos reikalavimus arba bandoma dirbti 

šiuolaikiškai. 

R. Macė, 

mokytojai 

2020–2023 m. 

Ugdomosios veiklos 

organizavimas skirtingose 

edukacinėse aplinkose. 

Ne mažiau kaip 1–3 kartus per metus kiekvienas 

mokytojas vykdo ugdomąją veiklą kitose 

edukacinėse aplinkose: mokyklos vidaus ir išorės 

erdvėse, muziejuose, bibliotekose, gamtoje ir kitur. 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

2020–2023 m. 

Naujų neformaliojo švietimo 

programų parengimas. 
Kasmet tiriamas mokinių neformaliojo švietimo 

poreikis. 

Kasmet parengtos ir siūlomos mokiniams 1–2 

naujos neformaliojo švietimo programos, 

atsižvelgiant į mokyklos veiklos kryptis ir mokinių 

poreikius. 

Neformaliojo švietimo programose dalyvauja 60–

80 proc. mokinių. 

R. Macė, 

mokytojai 

2020–2023 m. 

1.2. Patrauklių 

mokymosi aplinkų 

sukūrimas 

Sporto salės, skirtos 

specialiųjų klasių 

mokiniams, įrengimas. 

Įrengta sporto salė, aprūpinta reikiamomis 

priemonėmis. 

100 proc. specialiųjų klasių mokinių turi ir 

naudojasi atskira erdve, atitinkančia jų poreikius ir 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2021 m. 
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galimybes, aktyviai fizinei veiklai. 

Kabineto naujai pradinei 

specialiajai klasei įrengimas. 

Suremontuotas, aprūpintas naujais baldais ir 

reikiamomis priemonėmis 1 kabinetas, skirtas 

specialiajai klasei. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020 m. I pusmetis. 

Kabinetų, skirtų dalykinės 

sistemos specialiosioms 

klasėms įrengimas. 

Dalykiniame korpuse pritaikyti 2 kabinetai 

dalykinėje sistemoje besimokantiems specialiųjų 

klasių mokiniams.  

5, 6 specialiųjų klasių mokiniai mokosi pagal 

klasių sistemą.  

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2021–2022 m. 

Gamtos mokslų laboratorijos 

įrengimas. 
Įrengta gamtos mokslų laboratorija: suremontuotas 

kabinetas, nupirkti nauji baldai, interaktyvus 

ekranas, dokumentų kamera, kabinetas papildytas 

naujomis priemonėmis. 

Gamtos mokslų laboratorija naudojasi gamtos 

mokslų, pradinių klasių mokytojai, 90–100 proc. 

mokinių.  

Gamtos mokslų mokinių pasiekimai auga 2–5 proc. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020 m. 

Skaityklos modernizavimas. Modernizuota, pritaikyta aktyviam mokymui(si) 

skaitykla: suremontuotas kabinetas, 

transformuojami stalai ir kėdės, įrengtos 24 

kompiuterizuotos darbo vietos, interaktyvus 

ekranas, dokumentų kamera. 

Kiekvienas mokytojas per metus praveda 1–3 

pamokas skaitykloje. 

20–30 proc. mokinių naudojasi skaitykla namų 

darbų atlikimui. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2021 m. 

Išmaniosios klasės 

įrengimas. 
Įrengta išmanioji klasė: suremontuotas kabinetas, 

transformuojami stalai ir kėdės, įrengtos 24 

kompiuterizuotos darbo vietos, interaktyvus 

ekranas, dokumentų kamera. 

Kiekvienas mokytojas per metus praveda bent 1–3 

pamokas išmaniojoje klasėje. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2022 m. 

Mokomųjų kabinetų 

aprūpinimas interaktyviomis 

priemonėmis. 

4 mokomieji kabinetai aprūpinti interaktyviomis 

priemonėmis: interaktyvūs ekranai, dokumentų 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020–2021 m. 
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kameros. 

Kabinetais naudosis bent 6–8 mokytojai, 80–90 

proc. mokinių. 

 Įrengtas WI-FI ryšys. Visoje mokykloje įrengtas WI-FI ryšys. 

100 proc. mokytojų ir mokinių pamokose turi 

galimybę mokymo(si) tikslais naudotis interneto 

prieiga. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020 m. 

Planšetinių kompiuterių 

įsigijimas. 
Nupirkti 70–75 planšetiniai kompiuteriai, 2 

krovimo spintos. 

100 proc. mokytojų ir mokinių pamokose turi 

galimybę mokymo(si) tikslais naudotis 

planšetiniais kompiuteriais. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020–2021 m. 

„EDUKA 

klasė“ skaitmeninės 

mokymosi aplankos. 

Nupirktos „EDUKA klasė“ skaitmeninės 

mokymosi aplinkos licencijos mokytojams ir 

mokiniams 2020–2021 m. m. ir 2021–2022 m. m. 

70–80 proc. mokytojų ir 90–100 proc. mokinių 

naudoja „EDUKA klasė“ skaitmenines mokymosi 

aplinkas. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020–2021 m. 

Edukacinių aplinkų, skirtų 

aktyviam mokymuisi 

mokyklos aplinkoje, 

įkūrimas. 

Įrengtos 1–2 lauko klasės, kuriose vyksta pamokos 

ir kitos edukacinės veiklos mokiniams. 

Lauko klasėmis naudojasi 9–100 proc. mokytojų ir 

mokinių. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020–2022 m. 

Poilsio erdvių pritaikymas 

aktyviai fizinei veiklai. 
Nupirkti 3–5 žaidimų stalai, interaktyvūs kubai. 

50–70 proc. mokinių per pertraukas įsitraukia į 

aktyvią fizinę veiklą. 

S. Ambrazaitis, 

D. Mondeikienė 

2020–2022 m. 

1.3. Progimnazijos 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimo 

skatinimas 

Pozityvios tėvystės įgūdžių 

mokymai, įtraukiant 

progimnazijos mokinių tėvus 

į STEP grupes. 

Organizuoti mokymai 1 kartą per metus. 

Bent 5–10 mokinių tėvų baigė pozityvios tėvystės 

įgūdžių mokymus. 

 

A. Pupštienė 2020–2022m. 

 

Bendrų renginių 

mokytojams, mokiniams ir 

tėvams organizavimas. 

Bent 2 kartus per metus organizuojami bendri 

mokyklos renginiai mokytojams, mokiniams ir 

tėvams. 

Renginiuose dalyvauja 90–100 proc. mokytojų. 

90–100 proc. mokinių, 50–70 proc. tėvų. 

V. Eisenaitė, 

neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai, 

klasių auklėtojai 

2020–2022m. 
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Tėvų dienos, tėvų 

susirinkimų organizavimas. 
Per metus organizuojamas 1 bendras 1–8 klasių 

mokinių susirinkimas. 

1 kartą per metus organizuojama Tėvų diena, 

bendraujant su klasių auklėtojais, dalykų 

mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, 

administracija, aptariamos mokinių ugdymo(si) 

sėkmės ir nesėkmės.  

Per metus organizuojami 2–3 teminiai klasės tėvų 

ir mokinių susitikimai su klasių auklėtojais, pagal 

poreikį į susitikimus kviečiami dėstantys 

mokytojai. 

Susirinkimuose dalyvauja 60–80 proc. mokinių 

tėvų. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė, 

klasių auklėtojai  

2020–2022m. 

 

Pedagoginis ir psichologinis 

tėvų švietimas. 
Per metus organizuojamos 1–2 paskaitos tėvams 

aktualiomis pedagoginėmis, psichologinėmis, 

prevencinėmis temomis. 

 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė,  

S. Linkytė, 

J. Stacevičienė 

2020–2022m. 

 

Kolegialus mokytojų 

bendradarbiavimas. 
Gerosios patirties sklaida. Kiekvienas mokytojas 

skleidė gerąją patirtį kolegoms 1–2 kartus per 

metus metodinėse grupėse. 

Atvirų pamokų „Kolega-kolegai“ organizavimas. 

Kiekvienas mokytojas per metus pravedė 1–2 

atviras pamokas, atitinkančias šiuolaikinės 

pamokos reikalavimus. 30–50 proc. mokytojų 

stebėjo kolegų vedamas atviras pamokas ir kartu 

jas aptarė, siekdami geresnės ugdymo kokybės, kai 

kurias idėjas pritaikė savo pamokose. 

Kasmet organizuotos 1–2 edukacinės išvykos 

mokyklos darbuotojams, siekiant formuoti teigiamą 

darbuotojų mikroklimatą ir tarpusavio santykius. 

Edukacinėse išvykose dalyvauja 70–80 proc. 

mokyklos darbuotojų. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

buities komisija 

2020–2022m. 
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2. STRATEGINIS TIKSLAS: PLĖTOTI SAVIVALDĮ IR PATIRTINĮ MOKYMĄ(SI) 

 

Uždavinys Priemonės uždaviniui 

įgyvendinti 

Laukiami rezultatai Vykdytojas Įvykdymo laikas 

2.1. STEAM srities 

dalykų patirtinio 

mokymo(si) plėtojimas 

Mokytojų profesinis 

tobulėjimas. 
Organizuotas 1 bendras seminaras mokytojams 

apie savivaldį ir patirtinį mokymą(si). 

Gamtos mokslų, matematikos, informacinių 

technologijų mokytojai dalyvauja ilgalaikiuose 

mokymuose „Įrankiai įtraukioms STEAM 

veikloms mokykloje“. 

Ne mažiau kaip 30 proc. mokytojų plėtoja STEAM 

kompetencijas. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė 

2020 m. 

Įsitraukimas į „Lyderių 

laikas 3“ Panevėžio miesto 

kūrybinės komandos 

vykdomą pokyčio projektą 

„Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas plėtojant 

STEAM srities dalykų 

patirtinį mokymąsi“. 

Direktoriaus pavaduotoja dalyvauja Panevėžio 

miesto kūrybinės komandos veikloje. 

Sudaryta progimnazijos mažoji kūrybinė komanda. 

Mažosios kūrybinės komandos nariai dalyvauja 1–

2 mokymuose, pagal poreikį teikia siūlymus miesto 

kūrybinei komandai dėl pokyčio projekto 

įgyvendinimo, įgyvendina numatytas pokyčio 

projekto veiklas progimnazijoje. 

Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augs 2–5 proc. 

R. Macė 2020 m. 

STEAM dalykų ugdomųjų 

aplinkų ir priemonių 

atnaujinimas. 

Įrengta gamtos mokslų laboratorija. 

Sudarytas ir įgyvendintas reikalingų gamtos 

mokslų laboratorijai priemonių įsigijimo planas. 

Gamtos mokslų laboratorija naudojasi gamtos 

mokslų, pradinių klasių mokytojai, 90–100 proc. 

mokinių.  

Gamtos mokslų mokinių pasiekimai auga 2–5 proc. 

S. Ambrazaitis, 

gamtos mokslų 

mokytojai 

2020–2022 m. 

Pamokų planavimas ir 

organizavimas vykdant 

STEAM dalykų patirtinį 

mokymąsi. 

Per metus kiekvienas gamtos mokslų, pradinių 

klasių mokytojas praveda bent 3–5 pamokas 

gamtos mokslų laboratorijoje. 

Per metus kiekvienas gamtos mokslų mokytojas 

praveda 1–2 integruotas pamokas su matematika ir 

informacinėmis technologijomis. 

30–50 proc. gamtos mokslų ir pasaulio pažinimo 

Gamtos mokslų, 

IT, matematikos ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

2020–2022 m. 
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pamokų vyksta patirtinis mokymas(is). 

 Dalijimasis gerąja patirtimi. Kiekvieną kartą, dalyvavę mokymuose  mokytojai, 

dalijasi patirtimi su mokyklos bendruomene. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui po kiekvieno 

Panevėžio miesto kūrybinės komandos susitikimo 

organizuoja diskusijas su mokyklos mažąja 

kūrybine komanda, esant poreikiu – su visais 

mokytojais. 

Gamtos mokslų ir pradinių klasių mokytojai 1–3 

kartus per metus dalijasi patirtimi apie sėkmingai 

įgyvendintas STEAM veiklas, jas viešina mokyklos 

interneto svetainėje ir socialiniame tinkle 

„Facebook“, patalpina į Panevėžio miesto 

savivaldybės sukurtą virtualą aplinką. 

Gamtos mokslų, 

IT, matematikos ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

2020–2022 m. 

 Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. 
Bendradarbiaujama su robotikos varžybų centru 

„RoboLabas“ , Gamtos mokykla, KTU.  

Per metus organizuotos 5–7 edukacinės išvykos. 

Dalyvaus 60–70 proc. mokinių. 

Gamtos, 

informacinių 

technologijų, 

pradinių klasių 

mokytojai  

2020–2022 m. 

 Konferencija Panevėžio 

miesto ir rajono 

priešmokyklinių grupių 

ugdytiniams ir pradinių 

klasių mokiniams „STEAM 

eksperimentai“. 

Organizuota 1 konferencija. Kiekvienos pradinės 

klasės mokiniai parengs ir skaitys bent po 1 

pranešimą. 

V. Ūsienė, 

R. Macė 

2020 m.  

2.2. Savivaldaus 

mokymosi gebėjimų 

stiprinimas 

Mokinių pasiekimų lūkesčių 

planavimas. 
Kas pusmetį mokiniai išsikelia planuojamus dalyko 

pasiekimų lūkesčius, aptaria juos su dalyko 

mokytoju, tėvais ir klasės auklėtoju. 

Po pusmečio vykdoma išsikeltų pasiekimų lūkesčių 

įgyvendinimo analizė. 

Mokinių pasiekimai kasmet auga 2–5 proc. 

Klasių auklėtojai 2020–2023 m. 

Inovatyvių mokymo(si) 

metodų, paremtų aktyviu 

mokinių mokymusi, 

taikymas. 

Ne mažiau kaip 50–60 proc. stebėtų pamokų per 

metus taikomi mokymąsi skatinantys metodai. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

2020–2023 m. 
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Individualios mokinių 

mokymosi pažangos ir 

pasiekimų stebėsena. 

 

1–8 klasių auklėtojai su mokiniais planuoja 

pusmečio mokymosi kokybės, pažangumo ir 

lankomumo kokybinį pokytį, vykdo tarpinį 

įsivertinimą ir įgyvendinimo analizę, numato būdus 

ir metodus sekančiam etapui. 

Dalykų mokytojai su mokiniais planuoja pusmečio 

mokymosi kokybės ir pažangumo kokybinį pokytį, 

vykdo tarpinį įsivertinimą ir įgyvendinimo analizę, 

numato būdus ir metodus sekančiam etapui. 

Mokinių pasiekimai kasmet auga 2–5 proc. 

Praleistų pamokų skaičius kasmet mažėja 2–5 

proc., 5–10 proc. mažėja be priežasties praleistų 

pamokų skaičius. 

R. Macė, 

metodinė taryba, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

2020–2023 m. 

Įvairesnių išmokimo 

stebėjimo būdų ir vertinimo, 

pagrįsto konkrečiais 

vertinimo kriterijais 

taikymas pamokose. 

70–80 proc. stebėtų pamokų mokytojai taiko 

veiksmingus išmokimo, pažangos stebėjimo ir 

patikrinimo būdus. Vertinimas pagrįstas 

konkrečiais kriterijais. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

2020–2023 m. 

2.3. Ugdymo karjerai 

veiklų plėtojimas 

Ugdymo karjerai veiklos 

planavimas. 
Kasmet, esant poreikiui, atnaujinama ugdymo 

karjerai darbo grupė. 

Kasmet parengtas ugdymo karjerai veiklos planas, 

aptartos ir numatytos veiklos. 

Į veiklos planavimą įtraukiama 30–50 proc. 

mokytojų ir mokinių. 

J. Stacevičienė 2020–2022 m. 

Renginių, projektų, 

konkursų, išvykų 

organizavimas. 

Kasmet pakviesti 1–3 motyvuojantys profesinio 

orientavimo srityje svečiai.  

Kasmet dalyvaujama 1–2 miesto su karjeros 

ugdymu susijusiuose konkursuose. 

Kasmet organizuoti ir įgyvendinti 1–2 projektai. 

Kasmet suorganizuotos 4–6 profesinio 

orientavimosi išvykos. 

Ugdymo karjerai veiklose dalyvauja 70–80 proc. 

mokinių. 

J. Stacevičienė, 

klasių auklėtojai 

2020–2022 m. 

Klasės valandėlių / 

integruotų pamokų, susijusių 
Kasmet 1–4 klasėse pravestos 5 (kiekvienai klasei) 

klasės valandėlės / integruotos pamokos savęs 

J. Stacevičienė, 

klasių auklėtojai 

2020–2022 m. 
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su ugdymu karjerai, 

vedimas. 

pažinimo temomis. 

Kasmet 5–8 klasėse pravesta 10 klasės valandėlių / 

integruotų pamokų (kiekvienai klasei) profesijų 

pažinimo, karjeros planavimo temomis. 

Bendradarbiavimas su 

kitomis institucijomis. 
1–2 naujų bendradarbiaujančių įmonių /profesijos 

atstovų įtraukimas į karjeros ugdymo programos 

veiklas. 

J. Stacevičienė 2020–2022 m. 

„Geras darbas avansu“  

asociacijos įkūrimas. 
Progimnazijoje įkurta „Geras darbas 

avansu“ asociacija. 

90 proc. 5–8 klasių mokinių supažindinti su 

savanorystės principais ir galimybėmis. Sudarytos 

1–2 savanorystės sutartys. 

Kasmet 6–10 mokinių epizodiškai savanoriauja. 

J. Stacevičienė 2020–2022 m. 

Individualūs pokalbiai, 

konsultacijos ugdymo 

karjerai klausimais. 

90–100 proc. 8 klasių mokinių suteiktos asmenines 

konsultacijos tolimesnio mokymosi perspektyvų / 

galimybių temomis. 

95–100 proc. klasės auklėtojų konsultuoti 

profesinio orientavimo temomis. 

10–20 proc. mokinių tėvų konsultuoti dėl 

tolimesnio mokymosi ar profesijos pasirinkimo. 

J. Stacevičienė 2020–2022 m. 

 

3. STRATEGINIS TIKSLAS: PLĖTOTI GAMTOSAUGINĮ IR SVEIKATOS UGDYMĄ 
 

Uždavinys Priemonės uždaviniui 

įgyvendinti 

Laukiami rezultatai Vykdytojas Įvykdymo laikas 

3.1. Mokyklos 

bendruomenės 

įtraukimas į 

gamtosauginę veiklą 

 

Tarptautinės gamtosauginės 

mokyklos veiklos programos 

įgyvendinimas.  

 

Kasmet parengta ir įgyvendinta gamtosauginės 

mokyklos veiklos programa. 

70–90 proc. mokinių, 60–80 proc. mokytojų ir 40–

60 proc. tėvų įsitraukia į gamtosauginės veiklos 

programos įgyvendinimą. 

Kasmet laimėtas tarptautinis gamtosauginis 

sertifikatas ir Žalioji vėliava. 

R. Karosienė, 

gamtosauginis 

komitetas 

2020–2022 m. 

Dalyvavimas miesto ir šalies 

konkursuose, renginiuose, 

akcijose. 

80–90 proc. bendruomenės  narių dalyvaus 

kasmetinėje akcijoje „Darom“. 

Kasmet 20–40 proc. mokinių dalyvauja miesto, 

R. Karosienė, 

V. Ūsienė, 

gamtosauginis 

2020–2022 m. 
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 šalies organizuojamuose 2–4 konkursuose, 

renginiuose, akcijose.  

komitetas 

Dalyvavimas 

projektuose. 
Kasmet teikiama paraiška projektui „Gyvenk 

sveikai ir laimingai“ ir gautas finansavimas 

veikloms įgyvendinti. 

Kasmet dalyvaujama Lietuvos moksleivių sąjungos 

programoje „Ž.E.M.E“. 

Kasmet dalyvaujama socialiniame projekte 

„Laimingas vanduo“. 

Kasmet dalyvaujama aplinkosaugos projekte „Mes 

rūšiuojam“. 

Projektų veiklose dalyvauja 50–70 proc. mokinių. 

R. Karosienė, 

V. Ūsienė, 

gamtosauginis 

komitetas 

2020–2022 m. 

3.2. Bendradarbiavimo 

ryšių su kitomis 

institucijomis plėtojimas 

 

Bendradarbiavimas su 

Panevėžio miesto ir rajono 

mokyklomis. 

Vykdytas bendradarbiavimas su Gamtos mokykla 

ir Rožyno progimnazija. 

Kasmet organizuojamos 2–3 bendros veiklos su 

Rožyno progimnazijos mokiniais, 2–3 edukacinės 

išvykos į gamtos mokyklą, dalyvaujama 1–2 

Gamtos mokyklos konkursuose, renginiuose. 

R. Karosienė, 

V. Ūsienė, 

gamtosauginis 

komitetas 

2020–2022 m. 

Bendradarbiavimas su 

lopšeliais-darželiais 

„Voveraitė“ ir „Draugystė“. 

Per metus organizuota 1 bendra sporto šventė „Lėk 

su vėjeliu“. 

Per metus organizuotos 3–5 veiklos l.-d. 

„Voveraitė ir „Draugystė“ ugdytiniams. 

V. Ūsienė, 

gamtosauginis 

komitetas 

2020–2022 m. 

Bendradarbiavimas su 

užsienio gamtosauginėmis 

mokyklomis. 

 

Bendradarbiaujama elektroninėje erdvėje Maltos 

gamtosaugine mokykla. 

Kas 2–3 mėnesius pasidalinama informacija apie 

vykusias gamtosaugines veiklas. 

Užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai bent su 1 

užsienio šalies gamtosaugine mokykla. 

R. Karosienė, 

gamtosauginis 

komitetas 

2020–2022 m. 

3.3. Įsijungimas į 

sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą 

Progimnazjos sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojančios darbo 

grupės sudarymas. 

Sudaryta Sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti darbo grupė. 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė 

2020 m. vasario 

mėn. 

Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro 

specialisto teikiamos 

Suorganizuotos 2–3 konsultacijos sveikatos 

stiprinimo veiklą organizuojančios darbo grupės 

nariams. 

S. Lukoševičienė 

A. Makštelienė 

2020 m. I pusmetis. 
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konsultacijos. 

Progimnazijos sveikatos 

stiprinimo situacijos analizė. 
Parengta mokyklos sveikatos stiprinimo situacijos 

analizė pagal 6 veiklos sritis.   

R. Macė, 

A. Makštelienė 

2020 m. I pusmetis. 

Sveikatos stiprinimo 

programos 5 metams 

rengimas 

Parengta 5 metų sveikatos stiprinimo programa. R. Macė, 

A. Makštelienė, 

S. Lukoševičienė 

2020 m. spalis 

Progimnazijos, siekiančios 

tapti sveikatą stiprinančia 

mokykla pripažinimo,  

dokumentų pateikimas  

vertinimo komisijos 

sekretoriatui. 

Parengti ir pateikti dokumentai vertinimo komisijos 

sekretoriatui iki 2020 m. lapkričio 1 d. 

 

S. Ambrazaitis, 

R. Macė, 

A. Makštelienė 

2020 m. spalis 

 Sveikatos stiprinimo 

programos įgyvendinimas. 
Įgyvendintos 2021–2022 m. sveikatos stiprinimo 

programos suplanuotos veiklos. 

Kasmet parengta metinė veiklos vertinimo 

ataskaita pagal 6 veiklos sritis. 

Sveikatos stiprinimo programoje dalyvauja 70–80 

proc. mokytojų ir 90–100 proc. mokinių. 

R. Macė, 

A. Makštelienė, 

S. Lukoševičienė 

2020–2022 m. 

 

XII.  PROGIMNAZIJOS  STRATEGIJOS  REALIZAVIMO  PRIEMONIŲ  PLANO  FINANSINIS  PLANAS 

 

Strateginis tikslas 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) 

pasiekimus 
530 000 Eur. 495 000 Eur. 460 000 Eur. 

Plėtoti savivaldį ir patirtinį mokymą(si) 3000 Eur. 3000 Eur. 1000 Eur. 

Plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos 

ugdymą. 
1 000 Eur. 1 000 Eur. 1 000 Eur. 

Iš viso strateginių tikslų priemonėms 

įgyvendinti 
534 000 Eur. 499 000 Eur. 462 000 Eur. 
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XIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

Strateginio plano priežiūra ir vertinimas vykdomas viso proceso metu ir visais lygiais. Progimnazija strateginio plano įgyvendinimui rengia 

metinius veiklos planus. Pagal jų įgyvendinimo lygį koreguojamas strateginis planas. Strateginio plano priežiūrą vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta 

strateginio plano stebėsenos grupė, kurią sudaro Progimnazijos tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, padalinio vadovas ūkio reikalams, 

2 tėvų atstovai, 2 mokytojai. Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiaus kartą per metus – sausio mėnesį. Kiekvienais metais iki sausio 31 d. bus atlikta 

praėjusių metų veiklos ataskaitos analizė, kuri bus pateikiama Mokytojų tarybos posėdyje (iki vasario 15 d.) . 

Analizės duomenys bus fiksuojami sudarytoje lentelėje: 

Tikslas 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai ištekliai Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1     

Uždavinys 2     

Uždavinys 3     

Išvada apie pasiektą tikslą 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 

 

Strateginio plano koregavimas  

Strateginis planas gali būti koreguojamas:  

kiekvieno įgyvendinto etapo pabaigoje, atsižvelgiant į įgyvendinto metinės veiklos plano ataskaitą; 

kiekvieno įgyvendinto etapo pabaigoje, atsižvelgiant į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, išorės vertinimo išvadų rezultatus;  

pasikeitus teisinei bazei. 

 

XIV. PROGIMNAZIJOS STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ 

 

Progimnazijos strateginį planą rengė Beržų progimnazijos direktoriaus įsakymu 2019 m. lapkričio 20 d. Nr. V-225 sudaryta 2020–2022 metų 

progimnazijos strateginio plano rengimo darbo grupė:  

Stanislovas Ambrazaitis – direktorius, koordinatorius, 

Rasa Macė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, 

Nariai: 

Vygantas Zamžickas – Mokyklos tarybos pirmininkas, 

Ramunė Karosienė – metodinės tarybos pirmininkė, 

Alma Pupštienė – specialiosiose klasėse dirbančių mokytojų, mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė, 

Asta Banelytė – specialiosiose klasėse dirbančių mokytojų, mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininko 

pavaduotoja, 

Vaida Ūsienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 
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Ramunė Ručinskaitė – Špokevičienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, 

Tomas Puodžiūnas – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininko pavaduotojas, 

Valė Savinčienė – kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininko pavaduotoja, 

Aurelija Makštelienė – gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 

               Gražina Grigaliūnienė – gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininko 

pavaduotoja, 

Violeta Staišiūnienė – menų, technologijų, dorinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 

Rasa Jurkienė – menų, technologijų, dorinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininko pavaduotoja, 

Justina Stacevičienė – socialinė pedagogė, 

Aurėja Kučiauskaitė – mokinių parlamento prezidentė, Mokyklos tarybos narė, 

Radvilė Mažylytė – mokinių parlamento prezidento pavaduotoja, Mokyklos tarybos narė, 

Kristina Staškūnienė – tėvų atstovė, Mokyklos tarybos narė, 

Kristina Klimkevičienė – tėvų atstovė, Mokyklos tarybos narė. 

 

 

SUDERINTA 

Panevėžio Beržų progimnazijos 

Mokyklos tarybos 2019-12-27 posėdyje  

Protokolo Nr. MT- 6 


