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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS 2023–2027 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
Trumpas įstaigos pristatymas, 

išskirtinumas 

Panevėžio Beržų progimnazija yra nuolat tobulėjanti, atvira, įtrauki mokykla. Progimnazija užtikrina saugią, estetišką ir 

modernią ugdymosi aplinką, sudaro mokiniams galimybes ugdytis pagal kiekvieno poreikius, plėtoja jų kūrybines galias, 

padeda patirti mokymosi sėkmę. Pamokose mokiniai mokosi spręsti gyvenimiškas problemas, ugdomos šiuolaikiniam 

gyvenimui aktualios kompetencijos. Mokytojai sudaro sąlygas patirti mokymosi sėkmę įvairių gebėjimų mokiniams, 

stebimi mokinių pasiekimai mokantis mokomųjų dalykų, įgyjant bendrąsias bei socialines kompetencijas. Ugdymo 

kokybė, STEAM veiklos, mokinių saugumo užtikrinimas, neformalus švietimas yra ryškiausios progimnazijos veiklos 

sritys. Sėkmingai organizuojamas darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais.  Progimnazijos ugdymosi aplinka 

dinamiška, atvira, funkcionali. Sukurtos atskiros erdvės, kuriose mokiniai gali pailsėti (poilsio zonos, minkštasuoliai, 

namų darbų ruošos centras, biblioteka). Nuo tradicinių klasių pereita prie klasių be sienų – pamokos vyksta trijose lauko 

klasėse, IKT klasėse, gamtos mokslų laboratorijoje. 

Puoselėdami progimnazijos kultūrą, siekiame ne tik vaiko akademinių žinių, bet ir meninių gebėjimų lavinimo ir 

vertybinių nuostatų formavimo dermės. Suteikiame mokiniams galimybę atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius ugdymosi poreikius, sudarome sąlygas kūrybos laisvei ir kūrybiškumui skleistis.  

Skatinama įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktika. Ugdomi socialiniai mokinių įgūdžiai per pamokas ir kitokią veiklą 

(neformalųjį švietimą, klasės valandėles, renginius ir kt.). Nuolat stebima socialiai jautrių mokinių elgsena ir teikiama 

savalaikė pagalba. Stiprinama psichinė ir fizinė vaikų sveikata. 

Plėtojamas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas, skatinama mokinių saviraiška. Sukuriamos naujos mokymo(si) 

aplinkos, kuriose taikomi aktyvūs mokymo metodai, padedantys išryškinti ir lavinti individualius mokinių gebėjimus. 

Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam! 
  



Vizija Moderni, atvira mokykla, kurioje kiekvienas yra svarbus. 

Moderni: 

✓ taikomi pažangūs ugdymo ir technologiniai sprendimai. 

✓ ugdymas organizuojamas netradicinėse erdvėse ar kitose institucijose. 

✓ Atvira: 
✓ visiems: mokiniams, mokytojams, tėvams. 

✓ Kiekvienas yra svarbus 

✓ Kiekvienas pastebimas, vertinamas, skatinamas, suteikiant galimybę tobulėti ir augti. 
Misija Bendruomeniškoje aplinkoje, teikiant kokybišką ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas, 

siekti kiekvieno mokinio pažangos ir ugdymosi sėkmės. 

Vertybės Tolerancija 

✓ pagarba žmogiškajam individualumui. 

✓ kitokios nuomonės ar įsitikinimų gerbimas ir supratimas.  

Atsakomybė 

✓ taisyklių ir susitarimų laikymasis. 

✓ pareiga atsakyti už savo elgesį, veiklą, pasirinkimus, priimtus sprendimus. 

Kūrybiškumas 

✓ mokinių gebėjimų atskleidimas per kūrybines veiklas. 

✓ skatinamos ir priimamos naujos idėjos. 

Bendrystė 

✓ vieningas tikslo siekimas bendradarbiaujant. 

 
Tikslai 1. Siekti kiekvieno mokinio pažangos – ugdymo turinys, mokymo(si) strategijos, metodai nukreipti į mokinių 

kompetencijų ugdymą ir pasiekimus.  

2. Plėtoti STEAM veiklas ir kultūrinį ugdymą. 

✓ STEAM  ugdymo standarto siekimas per mokymo(si) aplinkas, turinį, metodus, ugdymo procesą, kompetencijas 

ir elgseną.  

✓ Kultūrinis ugdymas - per šiuolaikinį kultūrinį, meninį ugdymą stiprinamas mokinių kūrybiškumas. Į integruotų 

programų rengimą įsitraukia netradiciniai menininkai, organizacijos. Kuriami nauji inovatyvūs algoritmai 

integruojant kultūrinį ir meninį ugdymą į formalaus ir neformalaus ugdymo programas.  

3. Stiprinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktiką –  kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, per  

personalizuotą kiekvieno mokinio ugdymą, atitinkančią  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis 

ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo 

organizavimo sritis.  

 

  



TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Rodiklių reikšmė 

 Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Siekti kiekvieno mokinio pažangos 1-8 klasių mokinių pažangumas Proc. 100 100 2023-2027 m.       

1-8 klasių mokinių mokymosi kokybė (aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu besimokantys mokiniai) 

Proc. 60,5 63,0 2023-2027 m.  

Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis  nuo baigusių 

pradinio ugdymo programą 

Proc. 100 100 2023-2027 m.  

Baigusių pagrindinio ugdymo programos I dalį mokinių 

skaičius 

Proc. 100 100 2023-2027 m.  

01 01 Šiuolaikinio ugdymo, orientuoto į 

mokymosi paradigmą, organizavimas 

ir įgyvendinimas 

Pamokų, kuriose buvo dirbama šiuolaikiškai arba bandoma 

dirbti šiuolaikiškai dalis 

Proc. 86 86 2023-2027 m. 

01 02 Ugdymo turinio atnaujinimo 

įgyvendinimas  

Pedagogų, dirbančių pagal atnaujintą ugdymo turinį dalis Proc. 0 100 2023-2025 m. 

02 Plėtoti STEAM ir kultūrinį ugdymą 1-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo mokymosi kokybė Proc. 77,5 79 2023-2027 m. 

5-8 klasių gamtamokslinio ugdymo srities dalykų mokymosi 

kokybė 

Proc. 76,5 78 2023-2027 m. 

Veiklų, kuriose integruotas kultūrinis ir meninis ugdymas 3-4 

klasėse skaičius per metus 

Vnt. Duomenų 

nėra 

2 2023-2027 m. 

Veiklų, kuriose integruotas kultūrinis ir meninis ugdymas 5-8 

klasėse skaičius per metus 

Vnt. Duomenų 

nėra 

2 2023-2027 m. 

02 01 STEAM patirtinio ugdymo 

organizavimas ir įgyvendinimas 

 

Atliktų gamtos mokslų bei pasaulio pažinimo praktinių,  

eksperimentinių, laboratorinių darbų 3-4 klasėse skaičius per 

metus 

Vnt. Duomenų 

nėra 

5 2023-2027 m. 

Atliktų gamtos mokslų bei pasaulio pažinimo praktinių,  

eksperimentinių, laboratorinių darbų 5-8 klasėse skaičius per 

metus 

Vnt. Duomenų 

nėra 

8 2023-2027 m. 

02 02 Sveikatos stiprinimo programos 

„Augu sveikas ir saugus” 

įgyvendinimas 

Į 2021-2025 m. „Augu sveikas ir saugus“ programą veiklas 

įsitraukusių 1-8 klasių mokinių dalis 

Proc. 56 80 2023-2025 m. 

Parengta sveikatos stiprinimo programa 2026-2030 metams. Vnt. 0 1 2026 m. 
  



02 03 Kultūrinio ugdymo integravimas į 

formaliojo ir neformaliojo švietimo 

veiklas 

 

Patirtinėse veiklose, edukacijose su netradiciniais menininkais, 

kultūros atstovais STE(A)M ar kitose mokyklos erdvėse 

dalyvavusių mokinių dalis 

Proc. Duomenų 

nėra 

60 2023-2027 m. 

3-4, 5-8 klasių mokinių atlikusių ilgalaikį/ trumpalaikį 

integruotą kultūrinio ugdymo projektinį darbą STE(A)M 

erdvėje ar kitose mokyklos erdvėse ar partnerių erdvėse (ne 

mokykloje) per metus dalis. 

Proc. Duomenų 

nėra 

20 2023-2027 m. 

03 Stiprinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

praktiką 

Be nepatenkinamų įvertinimų  baigusių mokslo metus   

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis 

Proc. 100 100 2023-2027 m. 

Švietimo pagalbą gaunančių specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių dalis 

Proc. 100 100 2023-2027 m. 

03 01 Įtraukiojo ugdymo kultūros 

plėtojimas 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, įsitraukusių į 

bendrus renginius, projektus su bendrojo ugdymo klasių 

mokiniais dalis 

Proc. 80 95 2023-2027 m. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimuose, dalis 

Proc. Duomenų 

nėra 

60 2023-2027 m. 

03 02 Specialiosiose klasėse besimokančių 

mokinių įtraukimas į formalųjį 

ugdymą bendrojo ugdymo klasėse 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažangumas  Proc. 100 100 2023-2027 m. 

Specialiųjų klasių mokinių dalį mokomųjų dalykų pamokų 

besimokančių bendrojo ugdymo klasėje dalis 

Proc. 3 20 2023-2027 m. 

03 03 Švietimo pagalbos specialistų, 

mokytojų lyderystės skatinimas 

Švietimo pagalbos specialistų, mokytojų skleidusių gerąją 

patirtį mieste ir respublikoje dalis 

Proc. 10 25 2023-2027 m. 

 

 

 

 


