
PRITARTA 

Vilniaus Genio progimnazijos  

Tarybos 2018 m. sausio 18 d.  

nutarimu (protokolo Nr. 1) 

 

PRITARTA 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

direktoriaus  

2018 m. birželio 18 d. 

 įsakymu Nr. A15-1367/18(2.1.4E-KS)  

 

PATVIRTINTA  

Vilniaus „Genio“ progimnazijos direktoriaus 

2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-92   

 

 
 

 

VILNIAUS ,,GENIO“ PROGIMNAZIJOS 

2018 – 2022 METŲ STRATEGINIS 

PLANAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius 

2018 m.



2 
 

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

II. DUOMENYS APIE PROGIMNAZIJĄ  

III. IŠORĖS IR VIDINĖ ANALIZĖ 

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA  

4.1. VIZIJA  

4.2. MISIJA 

4.3. FILOSOFIJA 

4.4. VERTYBĖS 

V. STRATEGINIAI MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

VI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR PRIEŽIŪRA 

 



 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus „Genio“ Progimnazija (toliau - Progimnazija) funkcionuoja ir vystosi nuolat 

dinamiškai kintančiomis aplinkos sąlygomis ir yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, 

kultūrinių, technologinių ir kitų veiksnių. 

Strateginio plano nuostatos įgyvendinamos per Progimnazijos ugdymo planus, metinį 

veiklos planą, mėnesio planus, ilgalaikius mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų planus, 

metinius darbuotojų veiklos planus.  

Strateginio plano tikslas – didinti mokinių asmeninės pažangos, ugdymo(si) kokybę ir 

veiksmingumą, taikant ugdymo procese šiuolaikines technologijas, telkiant besimokančią 

bendruomenę ir modernizuojant ugdymo(si) aplinką. 

Vilniaus „Genio“ progimnazijos strateginis planas parengtas vadovaujantis: 

 Lietuvos pažangos strategija 2030,  

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  

 Valstybine švietimo strategija 2013-2022 metams,  

 Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Vilniaus miesto 

savivaldybės Tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778, 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_tr2=2 

 Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308. 

Vilniaus „Genio“ Progimnazijoje rengtais dokumentais: 

 Progimnazijos 2012-2017 m. strateginio plano įgyvendinimo analize,  

 Progimnazijos nuostatais,  

 Progimnazijoje atliktų tyrimų duomenimis, įsivertinimo išvadomis,  

 Progimnazijos bendruomenės siūlymais ir rekomendacijomis,  

 Progimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir 

kultūrinės veiklos patirtimi, 

 kitais teisės aktais. 

Vilniaus „Genio“ progimnazijos strateginį planą parengė direktoriaus įsakymu (2017 

rugsėjo 19 d. Nr. V – 201) patvirtinta darbo grupė. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo 

bei bendradarbiavimo principų.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_tr2=2


 

II. DUOMENYS APIE PROGIMNAZIJĄ 

Duomenys apie Progimnaziją 

Pavadinimas  Vilniaus ,,Genio“ progimnazija  

Savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija  
Vilniaus miesto savivaldybės taryba  

Teisinė forma  Biudžetinė įstaiga  

Teisinis statusas  Juridinis asmuo, kodas 191665719 

Švietimo įstaigos grupė  Bendrojo lavinimo mokykla  

Mokyklos tipas  Progimnazija  

Mokomoji kalba  Lietuvių  

Pagrindinė veiklos rūšis  Švietimas  

Pagrindinė paskirtis  Bendrosios paskirties mokykla  

Įkūrimo data  

1991 m. įsteigtas Vilniaus 15 – osios vidurinės mokyklos filialas 

1993 metais filialas reorganizuojamas į 13 – ąją pradinę mokyklą 

1996 m. rugsėjo 11 d. pradinei mokyklai suteiktas ,,Genio“ 

vardas 

2002 m. prie mokyklos prijungtas Blindžių skyrius  

2016 m. pertvarkyta į ,,Genio“ progimnaziją  

Adresas  Lukiškių skg. 5, Vilnius  

Telefonas  8 5 273 1477 

Elektroninis paštas  rastine@genio.vilnius.lm.lt 

 

Mokyklos istorija 

Mokykla įsteigta 1991 metais Miglos g. 1A darželio patalpose, kaip Vilniaus 15 – osios 

vidurinės mokyklos (dabar Žvėryno gimnazija) filialas. Buvo atidaryta 12 klasių.  

1993 metais filialas reorganizuotas į 13 – ąją pradinę mokyklą. 

1996 m. rugsėjo 11 d. LR Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 153 

nutarta Vilniaus 13 – ajai pradinei mokyklai suteikti ,,Genio“ vardą. 

2002 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Vilniaus 

,,Genio“ pradinei mokyklai perduotas vaikų lopšelis darželis Nr. 99 (Blindžių gatvėje), kad į jį galima 

būtų perkelti ,,Genio“ pradinės mokyklos klases, kurios nebetilpo Miglos g. 1A pastate. Ten įsikūrė 

dar 14 klasių. Nuo ,,Genio“ pradinės mokyklos įkūrimo iki 2015 m. kovo mėnesio jai vadovavo Stasė 

Vėbrienė.  

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 – 417 

nutarta pertvarkyti Vilniaus ,,Genio“ pradinę mokyklą į ,,Genio“ progimnaziją. Nuo  2016 m. rugsėjo 

1 d. Vilniaus ,,Genio“ pradinė mokykla pradeda veikti kaip ,,Genio“ progimnazija. Nuo 2015 m. 

gruodžio 2 d. iki 2017 m. rugsėjo 25 d. mokyklai vadovavo Kristina Gailienė. 

mailto:rastine@genio.vilnius.lm.lt


5 
 

III. IŠORĖS IR VIDINĖ ANALIZĖ 

Išorės analizė (Peste matrica) 

Veiksniai 
Išorinė aplinka (seniūnija, savivaldybė) 

Galimybės Grėsmės 

Politiniai – 

teisiniai 

 

1. Politiniai pokyčiai šalyje kelia 

naujus reikalavimus 

(priešmokyklinis ugdymas), tiek 

ugdymo švietimo sistemai, tiek visai 

visuomenei, tiek kiekvienam 

visuomenės nariui asmeniškai.  

2. Įvykdyta mokyklų tinklo pertvarka 

–  nuo 2016 – 2017 m. m. mokykla 

tapo Progimnazija, galima 

koncentruotis į 1 – 8 klasių 

kokybišką ugdymą(si). 

1. Progimnazija stengiasi, bet ne visada 

spėja reaguoti į pokyčius. 

2. Valstybės vykdoma ugdymo turinio  

finansavimo politika neužtikrina 

mokymo(si) aplinkos vystymo. 

3. Visuomenėje mažėjant mokytojo  

Prestižui, Progimnazijoje mažėja dirbančių 

mokytojų vyrų skaičius ir didėja vyresnio 

amžiaus mokytojų skaičius. 

4. Netolygiai pasiskirsto pradinių  

mokyklų, mokyklų – darželių, 

progimnazijų, gimnazijų teritorijų tinklas. 

Ekonominiai 

1. ES struktūrinių fondų lėšos  

suteikia galimybių modernizuoti  

materialinę ir intelektualinę 

progimnazijos ugdymo bazę. 

2. Įgyvendinus renovaciją, 

pagerės progimnazijos Centro 

skyriaus pastato ir mokymosi aplinkų 

būklė. 

3. Progimnazijos bendruomenės  

nariai perveda 2 % pajamų mokesčio 

dalį. 

4. Keičiama mokyklų finansavimo  

sistema (mokinio krepšelis), ieškoma 

tinkamesnių mokyklų finansavimo 

būdų. 

1. Progimnazijos finansinė padėtis  

patenkinama. Nuolat trūksta biudžetinių 

lėšų aplinkos finansavimui. 

2. Nenumatyta renovacija kitiems dviem 

(Miglos ir Blindžių) skyriams. 

3. Miesto mokytojų atlyginimas 

neproporcingas Vilniaus miesto 

ekonominiam išsivystymui.  

 

 

 

1. Miesto ekonomikai augant, didės  

gyventojų su mokyklinio amžiaus  

1. Didėjantis nepilnamečių paauglių  

nusikalstamumas ragina kreipti didelį 
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Socialiniai – 

demografiniai 

 

vaikais skaičius. Persikelia šeimos iš 

kaimo, kitų miestų bei grįžta iš 

užsienio. 

2. Įvairių tautybių ir mišrių šeimų  

vaikai renkasi mokytis lietuviškose  

mokyklose.  

3. Savivaldybėse vykdomas  

socialinis darbas teikiant paramą  

socialiai remtinoms ir socialinės  

rizikos šeimoms. 

dėmesį į mokinių saugumą garantuojančias 

prevencines programas. 

2. Emigracija nulemia mokinių, paliktų 

globėjams, skaičiaus didėjimą. 

3. Didėja mokinių ekonominė – socialinė 

atskirtis, specialiųjų poreikių ir socialiai 

problemiškų mokinių skaičius. 

Technologiniai 

1. Progimnazijoje diegiamos  

naujos informacinės – 

komunikacinės technologijos.  

2. Mokytojai labiau pasitiki savo 

įgūdžiais kryptingai naudoti 

technologijas. Sudaromos galimybės 

tobulinti ir taikyti įgytas IKT 

kompetencijas. 

3. Progimnazijoje naudojamas  

e – dienynas. 

4. Naujų šiuolaikinių technologinių  

mokymo priemonių įsigijimas ir  

naudojimas pagerina ugdymo(si)  

kokybę.  

1. Lėšų trūkumas riboja galimybę  

naudotis mokamomis virtualiomis  

informacinėmis sistemomis ir  

priemonėmis. 

2. Netikslingas mokinių naudojimasis 

įvairiomis technologijomis didina socialinę 

atskirtį, mažina jų bendravimo įgūdžius ir 

skurdina kalbą. 

3. Atsižvelgiant į sparčią technologijų 

kaitą, esama finansavimo sistema 

neužtikrina galimybės Progimnazijai 

atnaujinti IT bazės. 

4. Nėra sąlygų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams naudoti 

jiems pritaikytas IT priemones. 

Edukaciniai 

1. Vilnius - palanki edukacinė  

aplinka. 

2. Yra numatytos mokinio krepšelio  

lėšos mokytojų kvalifikacijos  

tobulinimui ir daliai mokinių 

edukacinėms išvykoms. 

1. Nepakanka Progimnazijoje numatytų 

pagalbos mokiniui specialistų ir etatų. 

2. Mokamos edukacinės programos  

riboja ugdymo(si) galimybes  

netradicinėse erdvėse. 
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3. Progimnazijoje plėtojama 

neformaliojo ugdymo veikla 

praplečia formaliojo ugdymo ribas. 
 

Dabartinės situacijos analizė 

Progimnazijoje vykdomos programos  

 Priešmokyklinio ugdymo programa 

 Pradinio ugdymo programa 

 Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis 

Administracija, mokytojai ir mokyklos struktūra 

Progimnazijai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs penki pavaduotojai. Direktoriaus 

pavaduotojų atsakomybės ir funkcijos paskirstytos pagal skyrius: Centro skyriaus direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas, Rita Kriaučionienė, II vadybinė kategorija, 

Miglos skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Paurytė, III vadybinė kategorija, Blindžių 

skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Gruodytė, neatestuota, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Valerija Kvedaravičienė, III vadybinė kategorija. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Janina 

Bačkienė ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui Sigitas Gaidys dirba visuose skyriuose. 

Progimnazijos administracijos politika – skatinti, kad mokytojai asmeniškai tobulėtų ir 

siektų aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. Visi progimnazijos administracija domisi švietimo 

naujovėmis ir nuolat tobulina savo kompetencijas. Skatina įvairių veiklų ir naujovių įgyvendinimą 

mokykloje bei jos bendruomenėje. 

Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, 

Metodinė tartyba, Mokinių taryba, klasių tėvų komitetai.  

Progimnazijoje dirba 3 mokytojai ekspertai, 24 mokytojai metodininkai, 25 vyr. 

mokytojai, 26 mokytojai, 6 mokytojai be pedagoginio išsilavinimo, 1 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, 1 priešmokyklinio ugdymo auklėtoja, 12 neformaliojo ugdymo pedagogų, 8 mokytojų 

padėjėjai, 1 bibliotekininkė, 1 vyr. socialinis pedagogas, 2 socialinės pedagogės, 1 spec. pedagogė 

metodininkė, 1 spec. pedagogė, 1 logopedė metodininkė, 1 vyr. logopedė, 1 logopedė, 1 IV 

kvalifikacinės kategorijos psichologė, 1 psichologė.  

Kvalifikacinę kategoriją 2013 – 2017 metais pakėlė 7 mokytojai ir vienas pagalbos 

mokiniui specialistas. 4 mokytojai įgijo vyresniojo mokytojo ir 3 mokytojai mokytojo metodininko 
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kvalifikacines kategorijas. Socialinis pedagogas gavo vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinę 

kategoriją. 

Progimnazijoje dirba vadovėlių bei kitų mokymo priemonių autoriai ir bendraautoriai. 

Mokytojų kolektyvas yra pakankamai jaunas. Mokytojų kaita labai maža. Didesnė dalis mokytojų, 

kurie išėjo iš mokyklos, pakeitė darbo pobūdį. Tai susiję su per mažu atlyginimu ir didėjančia 

atsakomybe.  

Didėjant klasių komplektų skaičiui, neišvengiamai didėja ir mokytojų skaičius. Didėja 

pagalbos mokiniui specialistų poreikis, nes mokykla vis auga ir daugėja paauglystės tarpsnio 

mokinių.  

Pagal 2015 – 2016 m. m. atliktą mokyklos veiklos kokybės platųjį įsivertinimą išryškėjo 

mokyklos bendroji rūpinimosi mokiniais politika kaip tobulintinas veiklos aspektas. Nuo 2016-2017 

m. m. įsteigtas socialinio pedagogo etatas. Du specialistai (po 0,5 etato) aktyviai ir tikslingai įsitraukė 

į mokyklos veiklą ir teikia kompetentingą pagalbą mokiniams, tėvams, pedagogams bei mokyklos 

vadovams.  

2017 metų rugsėjo pirmąją dieną progimnazijoje dirbo 42 personalo darbuotojai.   

Nuo 2016 rugsėjo 1 d. mokyklai tapus progimnazija, visų darbuotojų skaičius didėja 

kiekvienais metais, didėjant mokinių skaičiui. Taip pat personalo darbuotojų skaičių lemia ir pastatų 

skaičius. Mokyklos veikla vykdoma 3 pastatuose. Žemiau lentelėje pateikti kelių paskutinių metų  

duomenys apie dirbančių darbuotojų skaičių: 

 
2013 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2014 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2015 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2016 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2017 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

Mokytojai 49 45 47 87 98 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 
4 4 4 6 10 

Mokytojų padėjėjai 3 3 3 4 8 

Personalo darbuotojai 26 28 25 40 42 

Nuo 2014 metų rugsėjo 1 d. mokytojų skaičius kiekvienais metais vis didėja. 

Numatoma, kad tai vyks dar porą metų, kol bus suformuotos visos progimnazijos klasės. 

Mokiniai   

2017 m. rugsėjo 1-ąją dieną progimnazijoje buvo sudaryti 43 klasių komplektai, 

kuriuose mokėsi 1115 mokinių. Iš jų mokėsi 12 mokinių, kuriem buvo suteikta specialioji ugdymosi 

pagalba. Veikė viena priešmokyklinė klasė, kurioje mokėsi 21 mokinys, 35 klasių komplektai 1 – 4 
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klasių koncentruose, kuriuose mokėsi 877 mokiniai ir 8 klasių komplektai  5 – 7 klasių koncentruose, 

kuriuose mokėsi 217 mokinių. Klasių komplektų ir mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal metus: 

 

 
2013 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2014 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2015 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2016 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

2017 m. 

(rugsėjo 1 d.) 

Klasių komplektai 27 27 27 37 43 

Mokiniai 673 710 724 939 1115 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys 

mokiniai 

12 10 6 13 12 

Mokinių skaičius kiekvienais metais vis didėja. Numatoma, kad tai vyks dar porą metų, 

kol bus suformuotos visos progimnazijos klasės. Taip pat augs ir komplektų skaičius.  

Ugdymo pasiekimai ir neformalus ugdymas 

Pateikiami mokinių pasiekimai 2015 – 2016 m. m. ir plačiau aptariami 

2016 – 2017 m. m. 

Mokykla išskirtinė projektine veikla, aukšta pedagogų kompetencija ir kvalifikacija, 

aukštais mokinių akademiniais pasiekimais (2016 m. birželio mėn. iš 182 ketvirtų klasių mokinių 26 

mokiniai įstojo į Vilniaus Jėzuitų gimnaziją.).  

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2017 m. rezultatų analizė. 

„Genio“ progimnazijos 2 klasės mokinių rezultatų palyginimas su Vilniaus miesto savivaldybės ir 

visų Lietuvos mokinių, dalyvavusių šiame tyrime, rezultatais.  

 

„Genio“ progimnazijos 2 klasės mokinių pasiektų rezultatų vidurkiai matematikos, 

lietuvių k. skaitymo ir rašymo užduotyse yra žymiai aukštesni nei Vilniaus miesto savivaldybės 

mokinių ar visos Lietuvos mokinių pasiektų rezultatų vidurkių atžvilgiu. Skirtumas svyruoja nuo 
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4,9 % iki 9,4 % lyginant su Vilniaus miesto savivaldybės mokinių rezultatų vidurkiu ir nuo 8,2 % iki 

11,6 % lyginant su visų Lietuvos mokinių rezultatų vidurkiu.  

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2017 m. rezultatų analizė. 

„Genio“ progimnazijos 4 klasės mokinių rezultatų palyginimas su Vilniaus miesto savivaldybės ir 

visų Lietuvos mokinių, dalyvavusių šiame tyrime, rezultatais.  

 

„Genio“ progimnazijos 4 klasės mokinių pasiektų rezultatų vidurkiai matematikos, 

lietuvių k. skaitymo ir rašymo užduotyse yra žymiai aukštesni nei Vilniaus miesto savivaldybės 

mokinių ar visos Lietuvos mokinių pasiektų rezultatų vidurkių atžvilgiu. Skirtumas svyruoja nuo 

7,8 % iki 12,2 % lyginant su Vilniaus miesto savivaldybės mokinių rezultatų vidurkiu ir nuo 21,3 % 

iki 32 % lyginant su visų Lietuvos mokinių rezultatų vidurkiu.  

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2017 m. rezultatų analizė. 

„Genio“ progimnazijos 6 klasės mokinių rezultatų palyginimas su Vilniaus miesto savivaldybės ir 

visų Lietuvos mokinių, dalyvavusių šiame tyrime, rezultatais.  

 

„Genio“ progimnazijos 6 klasės mokinių pasiektų rezultatų vidurkiai matematikos, 

lietuvių k. skaitymo ir rašymo užduotyse yra žymiai aukštesni nei Vilniaus miesto savivaldybės 

mokinių ar visos Lietuvos mokinių pasiektų rezultatų vidurkių atžvilgiu. Skirtumas svyruoja nuo 
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7,6 % iki 22,6 % lyginant su Vilniaus miesto savivaldybės mokinių rezultatų vidurkiu ir nuo 28,5 % 

iki 32,9 % lyginant su visų Lietuvos mokinių rezultatų vidurkiu. 

Taip pat galima džiaugtis šiais 1 – 7 klasių mokinių pasiekimais: 

 2016 – 2017 m. m. tapo įvairių konkursų („labai paprastas konkursas“, dailyraščio, 

„Pangea 2017”, meninio skaitymo, ,,Esu katalikas“, „Diktanto meistras“ anglų kalbos 

olimpiada, „Skaitau lietuvišką pasaką“, „Bebras“, Vilniaus miesto gamtos mokslų 5-8 

klasių olimpiados) nugalėtojais. 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 2017; 

Eil. 

Nr. 
Klasė Laimėjimas 

1.  1 c 7 vieta Lietuvoje 

2.  1 n 9 vieta Lietuvoje 

3.  2 a 13 vieta Lietuvoje 

4.  1 c 11 vieta Lietuvoje 

5.  2 a 19 vieta Lietuvoje 

6.  2 c 19 vieta Lietuvoje 

 

 Edukacinis konkursas „Olympis 2016 – Rudens sesija“; 

Eil. 

Nr. 
Dalykas I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas III laipsnio diplomas 

1. Lietuvių kalba 13 12 7 

2. Matematika 12 9 6 

3. Biologija 15 7 2 

4. Informacinės 

technologijos 
3 5 1 

5. Anglų kalba 9 1 2 

 

 Edukacinis konkursas „Olympis 2017 – Pavasario sesija“; 

Eil. 

Nr. 
Dalykas I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas III laipsnio diplomas 

1. Lietuvių kalba 16 4 6 

2. Matematika 16 8 4 

3. Biologija 19 7 1 

4. Informacinės 

technologijos 
1 1 1 

5. Anglų kalba 9 3 1 
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 Konkursai „Kengūra“; 

Eil. 

Nr. 
Dalykas Auksinis diplomas Sidabrinis diplomas Oranžinis diplomas 

1. Lietuvių kalba 31 16 8 

2. Gamta 5 5 4 

3. Istorija 17 2 2 

4. Anglų kalba 36 6 12 

 

 Tarptautinė olimpiada KINGS 2016 ruduo; 

Eil. 

Nr. 
Dalykas I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas III laipsnio diplomas 

1.  Matematika 1 1 4 

2. Anglų kalba 2 3  

 
 Edukacinis konkursas „Olympis 2016 – Rudens sesija“; 

Eil. 

Nr. 
Dalykas I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas III laipsnio diplomas 

1.  Lietuvių kalba 9 17 3 

2. Matematika 7 3 5 

3. Biologija 7 4 1 

4. Informacinės 

technologijos 
- 5 2 

5. Anglų kalba 1   

6.  Istorija 1 4 3 

 

 Edukacinis konkursas „Olympis 2017 – Pavasario sesija“; 

Eil. 

Nr. 
Dalykas I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas III laipsnio diplomas 

1. Matematika 9 5 5 

2. Biologija 2 2 1 

 

 Konkursai „Kengūra“. 

Eil. 

Nr. 
Dalykas Auksinis diplomas Sidabrinis diplomas Oranžinis diplomas 

1.  Lietuvių kalba 1 3 2 
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Mokykloje veikia įvairių sportinių, meninių bei akademinių krypčių neformaliojo 

ugdymo užsiėmimai. Šiuos užsiėmimus siūlo mokyklos mokytojai (daugiau nei 40 veiklų 1 – 4 klasių 

mokiniams ir daugiau nei 10 veiklų 5 – 7 klasių mokiniams) bei kiti profesionalai iš miesto (apie 10 

veiklų 1 – 7 klasių mokiniams). Mokykla išnaudoja visas mokinio krepšelio lėšas, skirtas 

neformaliojo ugdymo švietimui. 

Emocinis klimatas progimnazijoje 

2015 – 2016 m. m. didelis dėmesys buvo skiriamas patyčių prevencijai ir intervencijai. 

Prevencinės programos, vykdomos mokykloje, yra „Zipio draugai‘‘, ,,Antras Žingsnis“. Mokyklos 

pagalbos vaikui specialistai organizavo renginį, skirtą Psichinės sveikatos dienai paminėti mokyklos 

mastu, akciją ,,Savaitė be patyčių‘‘ (kuri organizuojama kiekvienais metais), (klasių  valandėles 

,,Nekentėk tyloje‘‘, ,,Kodėl mylime draugus‘‘, ,,Skundimas ar pagalbos prašymas“), akciją: 

„Skirtukai klasės draugui“. Tikslingai vyko mokinių švietimas (klasių  valandėlės ,,Saugių 

prisilietimų ABC‘‘, ,,Gera būti kartu‘‘, ,,Jausmų raiška ir atpažinimas‘‘).Vaikų paruoštas stendas  

patyčių tema ,, Žodis gydo, žodis žeidžia‘‘.  Mokiniai ėjo į kino teatrą žiūrėti filmų patyčių tema. 

Veiksminga prevencinė veikla suteikė mokinimas žinių apie psichinės sveikatos svarbą žmogui, 

supažindino mokinius su psichologinės paramos galimybėmis mokykloje ir už jos ribų. Per 

užsiėmimus mokiniai mokėsi apsaugoti, apginti save, pasitikėti savimi, išmokti veikti rizikingose 

situacijose, stiprinti savo saugumą: fizinį, emocinį, išmokti apsisaugoti nuo seksualinio ir mito 

pobūdžio smurto. 2016 m. gruodžio m. vyko anoniminė 3 – 4 klasių mokinių apklausa dėl patyčių 

mokykloje. Duomenys rodo, kad didelių problemų dėl patyčių mokykloje nėra. Dažniausiai patyčias 

mokiniai patiria arba pastebi mokyklos kieme laisvalaikio po pamokų metu ir už mokyklos ribų. 

Analogiški duomenys gauti ir 2016 – 2017 mokslo metais. Tik šiais metais mokyklos tyrimo metu 

buvo apklausti ir 5 bei 6 klasių mokiniai. 

Viena didžiausių problemų – per didelės mokinių klasės. 

2017-2018 m. m. mokykla skirdama savo lėšas įsigijo ir pradeda dirbti su emocinio 

saugumo bei patyčių prevencijos programa „Lion quest“,  emocinio intelekto ugdymu, tęsia „Antro 

žingsnio“ programą 2 – 4 klasėse bei dirba su kitomis programomis. 

Projektai ir socialiniai partneriai 

Pagal 2015-2016 m. m. atliktą mokyklos veiklos kokybės platųjį įsivertinimą  ryšiai su 

socialiniais partneriais yra viena iš tobulintinų sričių (1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis).  



14 
 

Progimnazija bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis (MTC, VPU 

PKTI, UPC), teikia joms siūlymus ir pageidavimus dėl kvalifikacijos tobulinimo. Priima 

Edukologijos Universiteto studentus pedagoginei praktikai. 

Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje su kitomis Vilniaus miesto mokyklomis. Kartu 

su su Šv. Kristoforo progimnazija vykdo „Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo“ projektą, 

finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Projekto tikslas - skatinti mokinius gyventi kuo 

sveikiau ir aktyviau, domėtis sveikos gyvensenos nuostatomis, saugoti sveikatą, būti fiziškai 

aktyviems, tobulinti pasiekimus. 

Erassmus + projekto pagalba užmegzti tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiaujama su 

Graikijos, Italijos mokyklomis-projekto partnerėmis. 

Mokykla bendradarbiauja su „Code  Academy“, VŠĮ „Lions Lietuva“, VŠĮ „Gebu“, 

mokykla-darželiu „Dainorėliai“, lopšeliu darželiu „Boružėlė“, Žvėryno gimnazija, Lietuvos muzikos 

ir teatro akademija, Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru, lopšeliu darželiu „Krivūlė“, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, pučiamųjų orkestru „Trimitas“, Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, Simono Daukanto progimnazija, NEC, sporto mokykla „Tauras“. 

Materialiniai, finansiniai ištekliai  

 Mokinių ugdymosi poreikiai yra beveik maksimaliai patenkinami. Ne visada pavyksta 

suderinti papildomų veiklų poreikius, bet visada ieškoma galimybių.  

Visi mokomieji kabinetai aprūpinti būtinaisiais baldais. Kiekviename kabinete stovi po 

kompiuterį. 2017 m. įsigyti nauji kompiuteriai dviem informacinių technologijų kabinetams. Yra 

įrengta apie 13 interaktyvių lentų. Mokytojai mokėsi su jomis dirbti. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. dalis 

mokytojų pradėjo naudoti Eduka dienyną. Dvi klasės pamokose naudoja planšetes. Jas įsigijo patys 

mokinių tėvai. 

  Pakeitus mokyklos tipą iš pradinės į progimnaziją, susiduriama su lėšų trūkumu 

vadovėliams įsigyti. Kol kas mokyklos steigėjas skiria papildomų lėšų vadovėlių įsigijimui. 

Vadovėlių pirkimui maksimaliai naudojamos ir mokinio krepšelio lėšos, tačiau visi poreikiai nėra 

patenkinami. 

Tik nuo 2017 metų gaunamos mokyklos steigėjo lėšos ugdymosi aplinkai: prekėms 

įsigyti, paslaugoms apmokėti ir kt. 

2017  metų pavasarį pagal atnaujintus Vidaus įsivertinimo rodiklius buvo atliktas 

mokyklos veiklos platusis įsivertinimas. Prasčiausiai vertinta Progimnazijos pastatų būklė, aplinka, 

kuri nėra ergonomiška vaikui. Tad šiuo metu vienas svarbiausių iššūkių – edukacinių erdvių kūrimas, 
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modernizavimas ir pritaikymas mokinių poreikiams. Įgyvendinant šiuolaikines ugdymo tendencijas, 

plėtotinas mokymas(is) „be sienų“ ir ugdymas virtualiose aplinkose.  

Reikėtų renovuoti visų mokyklos pastatų vidų, o Blindžių ir Miglos filialus ir iš išorės. 

Palaipsniui reikėtų aprūpinti progimnazijos klases ir kabinetus interaktyviomis lentomis, mobilesniais 

mokykliniais baldais, atnaujinti visą kompiuterinę techniką, skirtą mokinių ir mokytojų darbui, įsigyti 

planšetinių kompiuterių, įrengti fizikos, chemijos, biologijos ir technologijų kabinetus, mažąją sporto 

salę. Mokyklai labai reikia gamtos mokslų laboratorijos. 

________________________________________________ 
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SSGG analizės suvestinė 

Vertinant progimnazijos veiklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, atsižvelgta 

į 2016 – 2017 metų vidaus įsivertinimo išvadas, mokinių bei tėvų nuomonių ir kitų tyrimų bei 

apklausų rezultatus. 

STIPRYBĖS 

1. Dirba mokytojų – lyderių komanda. 

2. Mokykla atvira naujovėms.  

3. Vykdoma mokyklos pažangą skatinanti 

projektinė veikla. 

4.Teikiama kvalifikuota pagalba specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

5. Mokinių poreikiai tenkinami  pasitelkiant 

mokytojų padėjėjus. 

7. Puoselėjamos mokyklos tradicijos. 

8. Įvairiapusis neformalusis ugdymas. 

9. Vasaros stovykla pradinių klasių mokiniams. 

10. Edukacinės erdvės per moksleivių atostogas. 

11. Taikomas visos dienos ugdymo modelis ne tik 

1 – 4 klasėse, bet ir 5 – 8 klasėse. 

12. Puoselėjamos valstybinės tradicijos, ugdomas 

pilietiškumas. 

 

SILPNYBĖS 

1. Ergonomiškų, virtualių ir išskirtinių edukacinių 

aplinkų stoka. 

2. Mokinio asmenybės ūgties ir pažangos 

matavimas ir fiksavimas. 

3. Modernus vertinimas ir įsivertinimas pamokoje. 

4. Mokymo(si) turinio aktualizavimas intensyvinant 

interaktyviųjų metodų taikymą pamokoje. 

5. Dalies bendruomenės narių vertybinių nuostatų 

paviršutininiškumas. 

6. Techninio personalo stoka. 

7. Pagalbos mokiniui specialistų etatų trūkumas. 

8. Mokyklos skyriai nutolę vienas nuo kito 

2,5 – 4 km atstumu. 

9. Progimnazijos skyrių gausa ir mokyklos 

struktūra. 

10. Ne visuose Progimnazijos skyriuose pagalbos 

mokiniui specialistai turi kabinetus. 

GALIMYBĖS 

1. ES atveria galimybę naudotis Europos fondų 

paramos programomis. 

2. Gilinti veiklos įsivertinimo sampratą sukuriant 

pamatuojamus įrankius. 

3. Atnaujinti, modernizuoti, kurti virtualias, 

ergonomiškas edukacines aplinkas. 

4. Pritraukti naujų rėmėjų mokyklos materialinei 

bazei gerinti.  

GRĖSMĖS 

1. Daugėja mokinių, turinčių mokymosi, elgesio ir 

emocijų sutrikimų. 

2. Dalies tėvų neadekvatus (abejingas arba 

perdėtas) dėmesys jų vaikų poreikiams, kylančioms 

mokymosi ir elgesio problemoms. 

3. Materialinių išteklių trūkumas ūkinėms 

funkcijoms atlikti, pastatų modernizavimui, 

estetiniam mokyklos vaizdui gerinti. 

4. Mokyklos finansavimo netolygumas. 
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5. Įvairiomis formomis pedagogiškai šviesti tėvus, 

stiprinti jų vertybines nuostatas. 

6. Skelbiami IKT panaudojimo projektų konkursai 

sudaro sąlygas mokytojų kvalifikacijai kelti ir 

spręsti IKT bazės plėtros problemas. 

7. Kryptingai bendradarbiauti su šalies 

progimnazijomis. 

5. Progimnazijos struktūriniai ypatumai (3 skyriai).  

6. Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka 

visuomenės lūkesčių, keliamų mokyklai ir 

mokytojui, o tai stabdo perėjimą nuo mokymo prie 

mokymosi. 
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Strateginės išvados 

SSGG analizė parodė, kad „Genio“ pradinę mokyklą reorganizavus į  progimnaziją, 

situacija pasidarė pakankamai sudėtinga.  

Trys progimnazijos pastatai išdėstyti strategiškai patogiai, tačiau tarp jų dideli atstumai 

– 2,5 – 4 km, todėl administracijai vadovauti, o pedagogams efektyviai ir darniai nuolat 

bendradarbiauti yra sudėtinga. Didelis mokinių skaičius, daugiau nei šimtas darbuotojų.  

2017  metų pavasarį pagal atnaujintus Vidaus įsivertinimo rodiklius buvo atliktas 

„platusis“ įsivertinimas. Paaiškėjo šios stipriausios Progimnazijos veiklos sritys: ugdymas mokyklos 

gyvenimu, aplinkų bendrakūra, mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. Prasčiausiai vertinta 

Progimnazijos pastatų būklė, aplinka, kuri nėra ergonomiška vaikui, bei mokymasis virtualioje 

aplinkoje, siejamas su IT trūkumu. Tad šiuo metu vienas svarbiausių iššūkių – edukacinių erdvių 

kūrimas, modernizavimas ir pritaikymas mokinių poreikiams. Įgyvendinant šiuolaikines ugdymo 

tendencijas, plėtotinas mokymas(is) „be sienų“ ir ugdymas virtualiose aplinkose.  

Stiprinant mokinio pažangos ugdymą, asmeninį tobulėjimą, atradimų ir sėkmės pojūtį, 

reikėtų efektyvinti pedagogų tarpusavio pagalbą ir gerosios patirties sklaidą. Dalyvaujant projektuose 

bei darbo grupėse skatinti lyderystę. Efektyviau bendradarbiauti bei naudoti įvairius finansavimo 

šaltinius, kuriant edukacines aplinkas ir gerinant mokyklos materialinę bazę.  

________________________________________________ 
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 IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

4.1. PROGIMNAZIJOS VIZIJA 

Atvira, saugi, savita drąsių atradėjų mokykla. 

 

4.2. MISIJA 

Mokykla, taikydama lankstų ugdymo modelį, teikia kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pirmos 

dalies pagrindinį išsilavinimą, ugdo nuolat besimokantį žmogų, gebantį atrasti savo vietą 

besikeičiančioje visuomenėje, užtikrina sveiką ir saugią ugdymosi aplinką. 

 

4.3. FILOSOFIJA 

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos.  

(Elbertas Hubardas) 

 

4.4. VERTYBĖS 

 Kokybiškas ugdymas 

 Pagarba ir tolerancija vienų kitiems 

 Pozityvumas 

 Asmeninė ir socialinė atsakomybė 

 Sąžiningumas ir atvirumas 

 Tradicijos 
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V. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

STRATEGINIS TIKSLAS - didinti mokinių asmeninės pažangos, ugdymo(si) kokybę ir 

veiksmingumą, taikant ugdymo procese šiuolaikines technologijas, telkiant besimokančią 

bendruomenę ir modernizuojant ugdymo(si) aplinką. 

 

1. TIKSLAS: Ugdyti mokinio pažangą, asmeninį tobulėjimą, atradimų ir sėkmės pojūtį 

Uždaviniai: 

1.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam progimnazijos mokiniui patirti asmenybės 

ūgtį pagal poreikius ir galimybes. 

1.2. Užtikrinti ugdymo turinio kaitą, saviraiškų dalyvavimą jame, dialogišką 

ir tyrinėjantį ugdymą(si). 

1.3. Siekti tikslingo, lankstaus, partneriško, įvairaus įvairiems ugdymosi 

proceso, siejant formalųjį ir neformalųjį ugdymą(si).  

 

2. TIKSLAS: Modernizuoti ugdymo turinio procesą 

Uždaviniai: 

2.1. Plėtoti mokytojų kompetencijas, reikalingas ugdymo turiniui 

modernizuoti. 

2.2. Aprūpinti kabinetus ir kitas mokyklos erdves kompiuterine įranga su 

nuolat atnaujinamomis mokomosiomis programomis ir mokymo 

priemonių baze. 

 

3. TIKSLAS: Formuoti kultūringos ir atviros kaitai progimnazijos nuostatas   

Uždaviniai: 

3.1. Efektyvinti progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą 

mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniu mastu. 

3.2. Tobulinti stebėsenos sistemingumą, pažangos, kokybės įsivertinimo 

pagrįstumą. 

3.3. Pasirengti dirbti besikeičiančiomis mokyklos veiklos sąlygomis. 
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VI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

I. Tikslas: Ugdyti mokinio pažangą, asmeninį tobulėjimą, atradimų ir sėkmės pojūtį. 

Priemonės 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Laukiami rezultatai Finansavimo šaltinis Atsakingi 

Uždavinys: 1.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam progimnazijos mokiniui patirti asmenybės ūgtį pagal poreikius ir galimybes. 

1.1.1. Mokinio individualios 

pažangos ir stebėjimo 

sistemos tobulinimas 

2018 – 2019 m. 1. Atnaujintas mokinio individualios 

pažangos stebėjimo aprašą.  

2. Ne mažiau kaip du klasės vadovo 

„Ryto rato“ užsiėmimai per mokslo 

metus skirti atlikti užduotims, 

padedančioms mokiniui pažinti save. 

MK lėšos Mokytojai,  

klasių vadovai,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

1.1.2. Mokinių mokymosi 

sėkmės stebėjimas ir 

analizavimas, pereinant iš 

pradinio ugdymo pakopos į 

pagrindinio ugdymo pakopą 

bei keičiant ugdymo 

instituciją  

Kiekvienais 

metais 

1. Ne mažiau kaip 70 % mokinių 

(penktokų bei naujai atvykusių į 

aukštesnes klases) savo adaptaciją 

įvardins kaip sėkmingą ir itin 

sėkmingą.  

MK lėšos Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

VGK nariai,  

mokytojai,  

mokyklos administracija 

1.1.3. Gabių mokinių bei 

mokinių, turinčių ugdymosi 

problemų, stebėjimas, tyrimas 

ir darbas su jais  

Kiekvienais 

metais 

1. Pagal gautus dokumentus ir pažymas 

iš tam tikrų įstaigų (PPT, VRC ir kt.) 

bus nustatyti mokinių poreikiai, 

teikiamas ugdymas pagal poreikius ir 

galimybes. 

2. Ne mažiau kaip 50% pamokų 

užduočių bus individualizuotos ir 

diferencijuotos, atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio gebėjimus, 

poreikius ir galimybes. 

MK lėšos Mokyklos administracija, 

MT nariai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai,  

VGK nariai,  

mokytojai 
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1.1.4. Dalykinių konsultacijų 

organizavimas ugdymo 

spragoms šalinti, ugdymo 

turiniui gilinti 

Kiekvienais 

metais 

Ne mažiau kaip 50 % mokinių, kuriems 

reikalinga mokymosi pagalba, lankys 

dalykines konsultacijas. 

 

MK lėšos Mokyklos administracija, 

mokytojai 

1.1.5. Išvykų, ekskursijų, 

netradicinių pamokų, tyrimų, 

eksperimentų, praktinių 

veiklų organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

Kiekviena klasė ne mažiau kaip 5 dienas 

per mokslo metus skirs ekskursijoms, 

edukacinėms išvykoms ir netradicinio 

ugdymo pamokoms, tyrimams. 

MK lėšos, 

projektų lėšos, 

tėvų fondo lėšos 

Mokyklos administracija, 

mokytojai,  

klasių vadovai,  

tėvų bendruomenė 

 

1.1.6. Veiklų, skatinančių 

draugiškumą, toleranciją ir 

pagarbą vienų kitiems, 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Organizuojamuose ir vykdomuose  

renginiuose dalyvaus 95 % mokinių.  

2. Klasėje nebus nepritapusių mokinių. 

Žmogiškieji ištekliai Mokyklos administracija, 

mokinių taryba, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.1.7. Mokinių, ugdančių 

savo gebėjimus už mokyklos 

ribų, pasiekimų viešinimo 

užtikrinimas mokykloje 

Kiekvienais 

metais 

Organizuos talentų pristatymus 

 

MK lėšos 

 

Mokyklos administracija, 

mokytojai,  

klasių vadovai 

1.1.8. Prevencinės veiklos 

plėtojimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Organizuos bent 2 – 4 prevencines 

veiklas per mokslo metus. 

 

Projektų lėšos, 

savivaldybės lėšos, 

socializacijos programų 

lėšos 

Mokyklos administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.1.9. Tvarkos, drausmės ir 

atsakomybės mokykloje 

užtikrinimas 

 1. 100 % mokinių mokslo metų 

pradžioje pasirašytinai susipažins su 

Mokinio elgesio taisyklėmis. 

 Mokyklos administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai 

1.1.10. Prevencinių (žalingų 

įpročių, smurto) programų 

įgyvendinimas 

Kiekvienais 

metais 

10-15 procentų sumažės praleistų 

nepateisintų pamokų skaičius.  

Mokiniai noriai lankys mokyklą, jausis 

saugūs. 

Socializacijos programų 

lėšos 

Mokyklos administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 
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1.1.11. Tvariosios mokinių 

lyderystės skatinimas ir 

ugdymas – mokinių 

savivaldos aktyvinimas 

Kiekvienais 

metais 

Aktyvi mokinių savivalda organizuos ne 

mažiau kaip 3 renginius, akcijas ar kitas 

iniciatyvas per vienerius mokslo metus. 

MK lėšos, 

profesiniam 

informavimui skirtos 

lėšos, 

socialinių partnerių 

lėšos 

Klasių vadovai,  

„Lyderių klubo“ kuratorius, 

tėvų bendruomenė 

1.1.12. Karjeros ugdymo ir 

verslumo veiklų 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Sukurta darbo grupė ugdymo karjerai 

programos sukūrimui. 

2. Sukurtas ugdymo karjerai centras 

(mokyklos bibliotekoje). 

3. Įvyks ne mažiau kaip viena išvyka 

(kiekvienai klasei) į tėvų darbovietes 

per mokslo metus. 

4. Įvyks ne mažiau kaip du „Ryto rato“ 

užsiėmimai per mokslo metus, skirti 

profesiniam ugdymui. 

MK lėšos, 

profesiniam 

informavimui skirtos 

lėšos, 

socialinių partnerių 

lėšos 

Mokyklos administracija, 

mokinių taryba, 

mokyklos tėvų komitetas, 

klasių vadovai, 

mokyklos bibliotekininkas 

 

Uždavinys: 1.2. Užtikrinti ugdymo turinio kaitą, saviraiškų dalyvavimą jame, dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi. 

1.2.1. Skaitymo gebėjimų 

ugdymo gerinimas 

Kiekvienais 

metais 

2, 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų 

tyrimo pagrindinio ir aukštesniojo lygio 

rezultatai viršys šalies vidurkį. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

 

MT nariai, 

mokytojai 

1.2.2. Socialinių įgūdžių 

ugdymo ir prevencijos 

programų tąsa: patyčių 

prevencijos programa „Lion 

quest“, emocinio saugumo 

programa, emocinio intelekto 

ugdymas, „Antras žingsnis“ 

2-4 kl. ir kitos 

Kiekvienais 

metais 

1. Ne mažiau kaip 5 % kasmet mažės 

patyčių atvejų skaičius. 

2. 95 – 100 % mokytojų ir 90 – 100 % 

mokinių dalyvaus socialinių įgūdžių 

ugdymo, prevencijos, emocinio 

saugumo ir emocinio intelekto 

ugdymo programose. 

 

MK lėšos, 

socialinių partnerių 

lėšos, 

projektų lėšos 

Mokyklos administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai, 

mokytojai 
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1.2.3. Bendradarbiavimas su 

pagalbą mokiniui 

teikiančiomis institucijomis 

(Vilniaus miesto Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, 

bendruomenės pareigūnais, 

Vilniaus miesto psichologine 

pedagogine tarnyba ir kt.) 

Kiekvienais 

metais 

1. Laiku identifikuos mokymosi 

sunkumus, elgesio sutrikimus.  

2. Teiks kvalifikuotą pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą.  

3. Gerės specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo(si) kokybė. 

 MK lėšos Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

VGK nariai 

1.2.4. Mokinių užimtumo per 

pertraukas programos 

sukūrimas ir įgyvendinimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Sukurta darbo grupė mokinių 

užimtumo per pertraukas programos 

sukūrimui ir įgyvendinimui. 

2. Ne mažiau kaip tris pertraukos per 

savaitę skirs fiziniam aktyvumui 

skatinti. 

3. Sukurta efektyvi mokinių užimtumo 

programa, kuri bus įgyvendinama per 

pertraukas  vykdant  įvairias aktyvias 

veiklas mokiniams. 

 MK lėšos Mokyklos administracija, 

MT nariai,  

mokinių taryba, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

 

1.2.5. Mokymosi ir poilsio 

zonų bei edukacinių erdvių 

mokykloje sukūrimas 

 

 

2018 – 2022 m. 1. Sukurta mokymosi, namų darbų 

ruošimo zona mokyklos 

bibliotekoje/skaitykloje. 

2. Sukurs ne mažiau kaip tris poilsio ir 

edukacines zonas Centro skyriuje, 

vieną Blindžių skyriuje, vieną Miglos 

skyriuje. 

MK lėšos, 

socialinių partnerių 

lėšos, 

projektų lėšos 

Mokyklos administracija, 

bibliotekininkas,  

tėvų bendruomenė, 

mokytojai 

Uždavinys: 1.3. Siekti tikslingo, lankstaus, partneriško, įvairaus įvairiems ugdymosi proceso, siejant formalųjį ir neformalųjį ugdymą(si). 

1.3.1. Tarpdalykinės 

integracijos pamokose 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Įvairių dalykų mokytojai organizuos ir 

vykdys 1 – 2 integruotus projektus per 

mokslo metus kiekvienoje klasėje.  

2. Kiekvienos klasės mokytojai ves 

integruotas pamokas. Jų skaičius per 5 

metus padidės 10%.  

MK lėšos Mokyklos administracija, 

MT nariai, 

mokytojai 
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3. Pagal ugdymo planą kiekvienais 

metais metodinės grupės vykdys 

projektų savaitę. 

1.3.2. Pilietiškumo skatinimas Kiekvienais 

metais 

Organizuos ne mažiau kaip 4 renginius 

per mokslo metus ir ne mažiau kaip du 

„Ryto ratus“ patriotiškumui ugdyti. 

MK lėšos Mokyklos administracija, 

MG nariai,  

mokinių savivalda 

1.3.3. Galimybės lankyti 

neformalaus ugdymo 

užsiėmimus mokykloje 

stiprinimas, projektinės 

veiklos1 – 8 klasių koncentre 

skatinimas 

 

 

Kiekvienais 

metais 

1. Išnaudos 95 % neformalaus ugdymo 

pamokų.  

2. Per metus ne daugiau kaip 20 % 

mokinių nustos lankyti rugsėjo mėnesį 

pasirinktus būrelius. 

3. Organizuos 5 - ose klasėse privalomą 

projektinę veiklą. 

4. Birželio mėnesį pristatinės 

neformalaus ugdymo būrelių veiklas, 

pasiekimus, projektus. 

MK lėšos 

 

Mokyklos administracija, 

neformalaus ugdymo 

mokytojai 

1.3.4. Užtikrinti saugų ir 

kryptingą vaikų ugdymą ir 

užimtumą po pamokų taikant 

visos dienos ugdymo modelį 

ne tik 1 – 4 klasėse, bet ir 5 – 

8 klasėse 

Kiekvienais 

metais 

80 % apklaustų tėvų, kurių mokiniai 

mokosi pagal visos dienos ugdymo 

modelį, palankiai vertins vaikų ugdymo ir 

užimtumo organizavimą po pamokų.  

Tėvų lėšos, 

MK lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

savivaldybės biudžeto 

lėšos 

Mokyklos administracija, 

mokytojai 

1.3.5. Komercinių  būrelių 

veiklos įtraukimas į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą 

 

Kiekvienais 

metais 

Komerciniai neformalaus ugdymo 

būreliai dalyvaus sporto dienoje, 

neformalaus ugdymo pristatymo dienoje 

bei kituose renginiuose ne mažiau kaip 5 

kartus per mokslo metus. 

Privačios komercinių 

būrelių lėšos 

Mokyklos administracija 

 

II. TIKSLAS: Modernizuoti ugdymo turinio procesą. 

Priemonės 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Laukiami rezultatai Finansavimo šaltinis Atsakingi 
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Uždavinys: 2.1. Plėtoti mokytojų kompetencijas, reikalingas ugdymo turiniui modernizuoti 

2.1.1. Tikslingas ir kryptingas 

vadovų, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

siekiant asmeninio profesinio 

tobulėjimo 

Kiekvienais 

metais 

1. Ištyrus tobulintinas sritis pagal 

poreikį organizuoti 1-2 seminarus 

per mokslo metus.  

2. Mokytojai tikslingai rinksis ir 

dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (ne mažiau negu 5 

dienas per mokslo metus) pagal 

kiekvieniems mokslo metams 

numatytus prioritetus.  

MK lėšos Mokyklos administracija, 

MT nariai 

2.1.2. Informacinių 

technologijų, vaizdinių, 

didaktinių priemonių 

integravimas į ugdymo 

procesą 

Kiekvienais 

metais 

1. Ne mažiau negu 50 % pamokų 

naudos informacines technologijas. 

2. Ne mažiau negu 70% pamokų 

naudosis kitomis vaizdinėmis bei 

didaktinėmis priemonės. 

MK lėšos, 

projektų lėšos, 

tėvų fondo lėšos 

Mokyklos administracija 

MG nariai,  

progimnazijos taryba 

2.1.3. Mokytojų gerosios 

patirties sklaida, mokymasis 

su kitais ir iš kitų 

Kiekvienais 

metais 

1. Organizuos ne mažiau kaip 1 atvirą 

pamoką per mokslo metus. 

2. Parengs ir skaitys pranešimus, skirta 

ugdymui medžiaga metodinėse 

grupėse ar/ir mokytojų 

susirinkimuose, internetinėje erdvėje, 

už mokyklos ribų. 

Žmogiškieji ištekliai Mokyklos administracija, 

MT nariai 

Uždavinys: 2.2. Aprūpinti kabinetus ir kitas mokyklos erdves kompiuterine įranga su nuolat atnaujinamomis mokomosiomis programomis ir 

mokymo priemonių baze 

2.2.1. Vidinės ir išorinės 

mokymo(si) priemonių bazės 

kūrimas 

2018-2019 m. m. Įrengs virtualią ir/ar konkrečią erdvę, 

kurioje bus saugomi renginių aprašai, 

pamokų planai, kvalifikacijos kėlimo 

bei kita metodinė medžiaga.  

MK lėšos Mokyklos administracija, 

MG nariai,  

MT nariai 

2.2.2. Nuolatinis informacinių 

technologijų atnaujinimas ir 

naujų diegimas kiekviename 

kabinete 

2018-2022 m. m. 1. Visuose kabinetuose bus 

kompiuteris bei vaizdo projektorius.  

2. Įrengs mažiausiai vieną kiekvienam 

prieinamą klasę su planšetiniais 

kompiuteriais kiekviename skyriuje, 

MK lėšos, 

projektų lėšos, 

2% pajamų 

mokesčio lėšos, 

nuomos lėšos, 

Mokyklos administracija, 

MG nariai,  

MT nariai 
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ne mažiau kaip šešias klasės su 

išmaniąja lenta. 

tėvų fondo lėšos, 

2.2.3. Projekto „Bendrojo 

ugdymo mokyklų 

(progimnazijų ir pagrindinių 

mokyklų) modernizavimas: 

šiuolaikinių mokymosi erdvių 

kūrimas“, projekto kodas Nr. 

09.1.3-CPVA-V-704-01-0001 

įgyvendinimas 

2018-2022 m. Įkurtos šiuolaikinės mokymosi erdvės 

Progimnazijoje. 

Projekto lėšos 

 

Mokyklos administracija, 

sudarytos darbo grupės 

2.2.4. Projekto „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis“, projekto kodas 

Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-

0001 įgyvendinimas 

 

2018-2022 m. Įkurtos ar sutvarkytos gamtos ir 

technologijų mokymo(si) erdvės. 

Projekto lėšos Mokyklos administracija, 

sudarytos darbo grupės 

 

III. TIKSLAS: Formuoti kultūringos ir atviros kaitai progimnazijos nuostatas 

Priemonės 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Laukiami rezultatai Finansavimo šaltinis Atsakingi 

Uždavinys: 3.1. Efektyvinti progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniu mastu 

3.1.1. Progimnazijos 

savivaldos stiprinimas  

Kiekvienais 

metais 

1. Bus organizuojamos 2 – 3 

iniciatyvos iš MT. 

2. Visų lygmenų progimnazijos 

savivaldos grupės įsitrauks į 

progimnazijos veiklos planavimą.  

3. Nuolat atsiskaitys progimnazijos 

bendruomenei valdymo ir veiklos 

organizavimo klausimais.  

MK lėšos, 

socialinių partnerių 

lėšos 

Mokyklos administracija,, 

MT nariai, 

progimnazijos tėvų 

komitetas, 

mokytojai 
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4. Kasmet vyks mokyklos vadovų ir 

klasių savivaldos atstovų „apvalieji 

stalai“. 

3.1.2. Susitikimų su 1 – 4 ir  

5 – 8 klasėse dirbančiais 

mokytojais, klasių vadovais ir 

pagalbos mokiniui specialistais 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

Susitikimai vyks bent 1 kartą per 

mėnesį.  

Žmogiškieji ištekliai Mokyklos administracija, 

mokytojai,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

3.1.3. Bendradarbiavimas su 

pedagoginių studijų krypties 

studentais bei iniciatyva 

„Renkuosi mokyti“ 

Kiekvienais 

metais 

Pedagoginių studijų krypties studentai 

atliks praktiką Progimnazijoje, 

paįvairins veiklą naujomis idėjomis, 

bendraus su mokiniais.  

Žmogiškieji ištekliai Mokyklos administracija, 

MG nariai 

3.1.4. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Kiekvienais 

metais 

Organizuos bent 1 akciją kartu su 

socialiniais partneriais. 

MK lėšos, 

žmogiškieji ištekliai, 

rėmėjų lėšos 

Mokyklos administracija, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

mokytojai, 

VKG 

3.1.5. Bendradarbiavimas su 

kitomis progimnazijomis, 

darželiais ar priešmokyklinio 

ugdymo grupėmis 

Kiekvienais 

metais 

1. Darželių, pradinių mokyklų mokiniai 

pasirinks mokytis mūsų 

Progimnazijoje.  

2. Vykdys bendrus projektus su kitomis 

progimnazijomis ar darželiais.  

MK lėšos, 

žmogiškieji ištekliai, 

nuomos lėšos 

Mokyklos administracija, 

MT nariai, 

mokytojai 

3.1.6. Bendradarbiavimo 

projektas „Mokyklų pažangos 

ir bendradarbiavimo projektas“ 

su Šv. Kristoforo progimnazija 

 

2018 m. 1. Progimnazijų bendruomenės bent 2 

kartus susiburs į bendras paskaitas 

sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo skatinimo temomis. 

2. Progimnazijų teritorijose bus 

sukurtos naujos inovatyvios 

Projekto lėšos Mokyklos administracija, 

projekto dalyviai 
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mokymosi erdvės, kurios įgalins 

mokytojus kurti netradiciniais 

metodais grįstas pamokas. 

3. Progimnazijų mokiniai dalyvaus ne 

mažiau kaip 10 pamokų, kurios vyks 

netradicinėse erdvėse.  

3.1.7. Programos ERASMUS+ 

projekto „Kurdami mini 

įmones mokykloje – 

reklamuojame savo šalį 

užsienyje“ įgyvendinimas 

2018 m. Projekto dalyviai pagamins reklaminius 

produktus (lankstinukus, brošiūras, 

skaidres, filmukus, knygų skirtukus ir 

kt.) ir pasidalins gerąja patirtimi su 

mokyklos bendruomene. 

Projekto lėšos Mokyklos administracija, 

projekto dalyviai 

3.1.8. Tėvų pedagoginio 

švietimo stiprinimas 

Kiekvienais 

metais 

Ištirs poreikį ir organizuos paskaitas 

tėvams 1 – 2 kartus per mokslo metus. 

MK lėšos, 

tėvų paramos fondai, 

2% pajamų 

mokesčio lėšos, 

nuomos lėšos 

Mokyklos administracija, 

MT nariai, 

3.1.9. Tradicinių progimnazijos 

renginių, buriančių 

bendruomenę, organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Glaudžiau bendradarbiaus 

progimnazijos skyriai ir visa 

bendruomenė.   

2. Ne mažiau kaip 60% bendruomenės 

narių dalyvaus progimnazijos 

renginiuose. 

MK lėšos 

 

 

 

Mokyklos administracija, 

klasių vadovai,  

MG nariai 

3.1.10. Individualių 

konsultacijų, atvirų durų dienų, 

tėvų dienų, tėvų  mokymų 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Bent vieną kartą per metus 

organizuos individualius pokalbius 

su mokinių tėvais. 

2. Kasmet organizuos ne mažiau kaip 

vieną tėvų profesinio informavimo 

renginį kiekvienoje klasėje.  

3. Atnaujins tėvų informavimo bei 

komunikavimo sistemą. 

4. Kasmet organizuos atvirų durų dieną 

būsimųjų pirmokų ir penktokų 

tėvams.  

Žmogiškieji ištekliai Mokyklos administracija. 

klasių vadovai,  

dalykų mokytojai 
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3.1.11. Dalyvavimas „Saugaus 

interneto“ ambasadorių 

veikloje 

Kiekvienais 

metais 

Mokiniai įgis daugiau žinių apie saugų 

internetą, susipažins su grėsmėmis ir 

pavojais, mokysis dirbti su IKT 

įvairiomis saugiomis programomis  

MK lėšos Mokyklos administracija, 

mokytojai, kurie baigė 

„Saugaus interneto“ 

ambasadorių mokymus 

Uždavinys: 3.2. Tobulinti stebėsenos sistemingumą, pažangos kokybės įsivertinimo pagrįstumą 

3.2.1. Darbo grupių mokyklos 

kokybiškai veiklai užtikrinti 

sudarymas 

 

Kiekvienais 

metais 

Sukurta darbo grupė mokyklos metinio 

plano priežiūrai ir kontrolei, mokyklos 

strateginio plano priežiūrai ir kontrolei. 

MK lėšos 

 

Mokyklos administracija 

3.2.2. Mokyklos  veiklos 

kokybės įsivertinimas, stipriųjų 

ir tobulintinų veiklos sričių 

nustatymas 

Kiekvienais 

metais 

Kasmet atliktas planinis veiklos 

kokybės įsivertinimas ir jo rezultatai 

panaudoti tolimesniam mokyklos 

veiklos planavimui. 

 

MK lėšos Mokyklos administracija, 

veiklos įsivertinimo darbo 

grupės nariai 

3.2.3. Mokytojų pedagoginės 

veiklos stebėjimas, 

analizavimas ir vertinimas 

 

Kiekvienais 

metais 

Stebės ne mažiau kaip dvi kiekvieno 

mokytojo pamokas ir/arba projektines 

veiklas, neformalaus ugdymo 

užsiėmimus, organizuos konsultacijas. 

MK lėšos 

 

Mokyklos administracija, 

mokytojai mentoriai, 

MT 

3.2.4. Mentoriavimo sistemos 

stiprinimas 

Kiekvienais 

metais 

Visiems dirbti pradėjusiems 

mokytojams ir specialistams, jeigu 

reikės pagalbos, priskirs mentorius. 
 

MK lėšos 

 

Mokyklos administracija, 

MG 

3.2.5. Atvirų pamokų 

stebėjimas 

Kiekvienais 

metais 

Mokytojai bent kartą per metus 

apsilankys kolegų atvirose pamokose. 

MK lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Mokyklos administracija, 

mokytojai 

 

3.2.6. Mokytojų atestacijos 

programos vykdymas 

 

Kiekvienais 

metais 

Parengtas atnaujintas atestacijos planas.  MK lėšos 

 

Mokyklos administracija, 

MT nariai, 

Mokytojų taryba. 
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3.2.7. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos tobulinimas 

Kiekvienais 

metais 

Per mokslo metus organizuos bent 1 

,,apskritojo stalo“ diskusiją su kitos(ų) 

mokyklos(ų) Vaiko gerovės komisija 

dalijantis gerąja patirtimi. 

Bendradarbiaujant mokytojams ir 

tėvams padedamos spręsti problemos. 

MK lėšos, 

rėmėjų lėšos 

Mokyklos administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Uždavinys: 3.3. Pasirengti dirbti besikeičiančiomis mokyklos veiklos sąlygomis 

3.3.1. Dalyvavimas miesto, 

respublikiniuose bei 

tarptautiniuose projektuose 

Kiekvienais 

metais 

Įgyvendins 1-2 projektus per 5 metus. MK lėšos Mokyklos administracija, 

MT nariai 

3.3.2. Dalyvavimas miesto, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose konkursuose 

bei olimpiadose 

Kiekvienais 

metais 

1. Dalyvaus ne mažiau kaip 20 % 

mokinių. 

2. Visi mokinių pasiekimai bus 

nurodyti mokyklos svetainėje. 

MK lėšos 

 

Mokyklos administracija, 

MG nariai,  

mokytojai 

3.3.3. Mokyklos įvaizdžio 

stiprinimas 

Kiekvienais 

metais 

1. Informaciją apie mokyklos 

pasiekimus nuolat skelbs 

internetinėje svetainėje, Centro 

skyriaus Facebook profilyje. 

2. Aprašys ir paviešins ne mažiau negu 

80 – 85 % mokykloje vykdomų 

veiklų. 

MK lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Mokyklos administracija, 

įvaizdžio darbo grupės 

nariai 

3.3.4. Mokyklos skyrių 

renovacija ir atnaujinimas 

2018 – 2022 m. Atnaujintas mokyklos inventorius ir 

atlikta renovacija. 

Savivaldybės lėšos, 

2% pajamų 

mokesčio lėšos, 

nuomos lėšos 

Mokyklos administracija 
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VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR PRIEŽIŪRA 

Aktyvus visos progimnazijos bendruomenės narių įsitraukimas į suplanuotas veiklas yra prielaida sėkmingai įgyvendinti strateginį planą. 

Todėl ypač svarbu, kad strateginio plano tikslai būtų žinomi, aiškūs ir suprantami kiekvienam progimnazijos bendruomenės nariui.  

Progimnazijos vadovai, Metodinė taryba įgyvendindami strateginio plano nuostatas stebi, kad planuojant progimnazijos veiklas būtų 

užtikrinama progimnazijos veiklos plano, Metodinių grupių veiklos planų, mokytojų ilgalaikių planų bei pedagoginių darbuotojų veiklos planų dermė.  

Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną nuolat atlieka direktoriaus įsakymu patvirtinta strateginio plano stebėsenos grupė. Strateginio 

plano stebėsenos grupė posėdžiauja bent 2 kartus per metus. 

Pasibaigus kalendoriniams metams strateginio plano stebėsenos grupė analizuoja strateginio plano įgyvendinimo rezultatus, duomenis 

fiksuodama lentelėje (priedas Nr. 1). Praėjusių metų veiklos analizė vyksta iki kovo 1 d. Stebėsenos rezultatus pristato mokyklos bendruomenei kovo 

mėnesį. Įvertinus gautus pastebėjimus/refleksijas formuojama galutinė ataskaita, kuri yra skelbiama mokyklos interneto svetainėje.  

Atsižvelgdama į galutinės ataskaitos išvadas, strateginio plano rengimo grupė gali koreguoti strateginį planą. 

 

________________________________________________ 
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Vilniaus „Genio“ progimnazijos 

2018 – 2022 metų strateginio plano 

Priedas Nr. 1 

 

Tikslas  (įrašyti tikslo pavadinimą)  

Uždaviniai  Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas 
Planuoti finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai ištekliai 

Įgyvendinta 

(data) 

Uždavinys 1  

(įrašyti 

pavadinimą)  

     

Uždavinys 2  

(įrašyti 

pavadinimą) 

     

Uždavinys 2  

(įrašyti 

pavadinimą) 

     

Išvada apie 

pasiektą tikslą  

     

 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 

 

________________________________________________ 
 


