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VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS
2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Įvadas
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – mokyklos) strateginis planas numatytas penkerių metų laikotarpiui, 2018-2022 metams.
Strateginio plano tikslas – numatyti progimnazijos vystymosi gaires, telkti progimnazijos bendruomenę, sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas,
numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas progimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei
planuoti ugdymo(si) pokyčius.
Rengdama 2018–2022 m. strateginį planą Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenė vadovavosi:
• Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu;
• Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija;
• Geros mokyklos koncepcija;
• Vilniaus miesto 2010-2020 m. strateginis planu;
• Mokyklos strateginio plano 2012-2017 m. įgyvendinimo ataskaita;
• Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis bei bendruomenės narių rekomendacijomis;
• Metinės veiklos planų 2012-2017 m. įgyvendinimo ataskaitomis;
• Progimnazijoje atliktų tyrimų duomenimis.
Rengiant planą buvo laikomasi viešumo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų. Mokytojų, mokinių, tėvų siūlymai analizuoti Mokinių, Mokytojų ir Tėvų
tarybų posėdžiuose. Išvados pateiktos strateginio plano rengimo darbo grupei. Darbo grupės pasiūlymai svarstyti Pedagogų tarybos posėdžiuose.
Strateginį planą rengė mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V-626 ,,Dėl strateginio veiklos plano parengimo“ sudaryta darbo grupė.
Plano rengimui vadovavo Eugenijus Manelis, progimnazijos direktorius.
Darbo grupės nariai:
• Eglė Laumelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
• Daina Černienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
• Jolanta Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
• Indrė Kamarauskaitė, Mokinių tarybos pirmininkė;
• Jovita Fiodorovienė, Tėvų komiteto atstovė ;
• Albinas Šniras, Pilaitės seniūnas;
• Daiva Diržauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
• Sonata Juzėnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
• Virginija Baranauskienė, matematikos vyr.mokytoja;
• Eglė Bridikienė, anglų kalbos vyr.mokytoja;
• Elia Černiavskaja, pradinių klasių vyr.mokytoja;
• Loreta Kamarauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
• Vitalija Subačiūtė, lietuvių kalbos mokytoja;
• Igoris Zujevas, lietuvių kalbos mokytojas;
• Irma Pavilionienė, specialioji pedagogė.
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1. BENDROS ŽINIOS
Vilniaus miesto tarybos 1998 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 227 įsteigta Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla. Vilniaus miesto tarybos 2011 m.
liepos 13 d. Nr. 1-149 sprendimu reorganizuota į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją.
Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija.
Progimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kodas – 195003862.
Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Progimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.
Progimnazijos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.
Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT–
09601 Vilnius.
Progimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.
Švietimo įstaigos grupė – bendrojo lavinimo mokykla. Mokyklos tipas – progimnazija.
Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla, teikianti pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą.
Mokymo kalba – lietuvių kalba.
Mokymo forma – grupinis kasdienis mokymas.
Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo
veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, kitais teisės aktais ir Progimnazijos nuostatais.
Progimnazijos buveinė – Vydūno g. 17 A, LT–06206 Vilnius.
Progimnazijos el. paštas – rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Progimnazijos interneto svetainė – www.mmazvydas.lt
Tel. (8 5) 279 55 79.
1.1. Mokyklos pristatymas
1998 m. įsteigtoje Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje pradėjo mokytis 500 pradinių klasių mokinių. 2001 m. rugsėjo 1 d. buvo galutinai
užbaigtas mokyklos vidaus patalpų įrengimas. Įgyvendinant mokyklų tinklo pertvarką Vilniaus mieste, 2011 m. Pilaitės vidurinė mokykla tapo gimnazija, o Vilniaus
Martyno Mažvydo vidurinė – Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Įgyvendinat Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo
progimnazijoje, 2016 m. rugsėjo 1d buvo atidaryta priešmokyklinio ugdymo grupė.
Per 20 metų gyvavimo laikotarpį mokykla naudodama 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšas bei sporto salės nuomos lėšas remontavo mokyklos vidų - dažė
mokyklos sienas, keitė klasių grindų dangą, vykdė smulkų remontą. 2017m. vasarą gavus Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą buvo atnaujinamos mokyklos
pastato sienos – užtaisomos siūlės, ir perdažoma mokykla. Darbai galutinai bus baigti tik 2018 m. pavasarį, atšilus orams. Taip pat gavus finansavimą buvo pradėti
keisti sanitariniai mazgai bei klasių pakylų ir visų grindų linoleumas. 2017 m. buvo atliekamas nedidelis stogo remontas, kurį finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.
Per 2013-2017 m. buvo pakeistos krepšinio lentos ilgalaikėmis lentomis mokyklos stadione bei sporto salėje.
Pagal ,,Mokyklų tobulinimo programą” ir projektą ,,MTP + mokyklų modernizavimas” gavome mokyklinius baldus, kompiuterinę įrangą. 2015 m. sustiprėjo
mokyklos materialinė-techninė bazė: buvo baigtos kompiuterizuoti visos mokytojų darbo vietos, įrengti projektoriai kiekvienoje klasėje, mokykloje veikia laidinis ir
bevielis internetinis ryšys, įkurtas anglų kalbos kabinetas su 15 stacionarių kompiuterių, modernizuoti kabinetai, įrengta mokymosi erdvė prie fizikos kabineto, įrengti
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suoleliai koridoriuose bei mokykloje esančiose I aukšto trikampėse aikštelėse. Fizikos kabinete veikia 30planšetinių kompiuterių klasė, kuria naudojasi ir anglų kalbos
mokytojai. Įrengtas anglų kalbos kabinetas I aukšte. Nuo 2018 m. sausio 2 d. veikia matematikos klasė su 30 planšetiniais kompiuteriais.
Įkūrus priešmokyklinę grupę, buvo atnaujinta grupės patalpa- perdažytos sienos ir lubos, pakeista grindų danga, nupirkti reikalingi baldai, kompiuterinė
įranga. Šios grupės įrengimą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.
Nuo 2011 metų progimnazijoje didėja mokinių skaičius. Progimnazija įvairia projektine veikla puoselėja bendruomenės švenčių tradicijas.
Skiriamas dėmesys mokyklos įvaizdžio kūrimui ir išskirtinumui: progimnazija turi savo logotipą, himną, vėliavą, emblemą. Mokyklos internetinėje svetainėje
www.mmazvydas.lt vykdoma gerosios praktikos sklaida.
1.1.1. Organizacijos struktūra
Eugenijus Manelis
Eglė Laumelienė
Daina Černienė
Jolanta Sereičikienė
Renata Kraus
Evaldas Tuinyla

Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

II vadybinė kategorija
II vadybinė kategorija
III vadybinė kategorija
-
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Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos struktūros modelis 2018-03-01
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1.1.2. Progimnazijos savivaldos institucijos
Progimnazijos taryba - aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams, teikia iniciatyvius pasiūlymus.
Mokinių taryba- atstovauja mokiniams ir gina mokinių teises, interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės
ugdymą. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių mokiniai. Mokiniai inicijavo teniso stalų pirkimą, vykdė mokinių apklausą dėl mokyklinės uniformos įvedimo, organizuoja
renginius moksleiviams ir patys prisideda prie renginių organizavimo. Mokinių taryba siekia skatinti pozityvią lyderystę ir įtraukti daugiau mokinių į progimnazijos
veiklą.
Tėvų komitetas – savivaldos institucija, vienijanti klasių tėvų komitetų pirmininkus ir atstovaujanti klasių interesams. Mokslo metų pradžioje mokinių tėvai
išsirenka klasių tėvų komitetus. Komitetas kartu su klasės vadovu planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti organizacines klasės ir mokyklos problemas.
Progimnazijos tėvų komiteto posėdžius šaukia progimnazijos direktorius ne rečiau kaip du kartus per metus. Aktyvesnė tėvų komiteto veikla stebima nuo 2014 metų,
kai inicijavo stebėjimo kamerų įrengimą, tarpininkavo ieškant rėmėjų mokykloje vykdomiems projektams, savanoriauja rengiant mokinių išvykas, organizuojant
mokyklos renginius.
Mokytojų tarybą sudaro progimnazijos vadovas, pavaduotojai, mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas, socialiniai pedagogai, specialieji
pedagogai, logopedas, bibliotekininkai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai
šaukiami ne rečiau kaip 6 kartus per metus - pasibaigus trimestrui (5-8 klasės), pusmečiui (1-4 klasės) ir prieš naujus mokslo metus. Esant būtinybei šaukiami neeiliniai
mokytojų tarybos posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokytojų
taryba sprendžia mokyklos ugdymo proceso tobulinimo, socialinius, finansinius ir kitus progimnazijos veiklos klausimus.
Metodinę tarybą sudaro mažoji metodinė taryba iš 5 asmenų ir visų metodinių grupių pirmininkai. Metodinei vadovauja metodinės tarybos pirmininkas.
Metodinė taryba priima sprendimus, pasiūlymus ugdymo proceso kokybės tobulinimo, metodikos klausimais, rūpinasi mokytojų kvalifikacija, skatina nuolatinį
mokytojų profesinės kompetencijos augimą, rūpinasi gerosios patirties sklaida.
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2. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST MATRICA)
Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei progimnazijos nuostatais.

Politiniai - teisiniai veiksniai
Galimybės
1. Mokykla vadovausis teritoriniu komplektavimo principu.
2. Bendradarbiaujant su gimnazijomis bus užtikrintas progimnazijos mokinių
mokymosi tęstinumas.
3. Progimnazijos veiklą lemia Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai,
didinantys jos efektyvumą, prieinamumą, sąlygų sukūrimą tęstiniam, visą
gyvenimą trunkančiam mokymuisi, užtikrinantys europinius standartus ir
šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę.
Ekonominiai, socialiniai veiksniai
Galimybės
1. Pastovus mokyklos pastato naujinimas ir mokymosi aplinkos gerinimas
padidėjus finansavimui pagerins pastato techninę būklę, pagerės
materialiniai ir intelektualiniai mokyklos ištekliai, bus užtikrinta geresnė
švietimo kokybė.
2. Augs 2 proc. mokesčio skyrimas, nes pagerės ekonominė situacija.
3. Dalyvaudama projektinėse veiklose, progimnazija aktyviai ieško galimybių
naudotis ES struktūrinių fondų lėšomis.
4. Mokykla tęs bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, o tai sudarys
galimybes kokybiškam socialinių kompetencijų ugdymui.
5. Susidarius stabiliai makroekonominei aplinkai, į mokyklą ateis jauni,
aukštos kvalifikacijos pedagogai.
6. Sparčiai augantis Pilaitės mikrorajono gyventojų skaičius, progimnazijoje
užtikrina pakankamą mokinių skaičių.

Grėsmės
1. Pilaitės mikrorajono plėtra ir spartus gyventojų augimas.
2. Specialistų trūkumas.
3. Įstatymų nestabilumas stabdo ilgalaikės pedagogų darbo užmokesčio
programos įgyvendinimą.
4. Vis dažniau klasėse mokosi grįžusių emigrantų vaikai, todėl iškyla daugiau
problemų dėl patyčių bei kultūros skirtumų.

Grėsmės
1. Sparčiai didėjantis mokinių skaičius neigiamai atsiliepia mokyklos
įvaizdžiui, nes perpildytos patalpos mažina mokinių galimybes. Mokyklos
pastatas per mažas, trūksta mokomųjų patalpų, ypač sporto salės. Kyla
antros pamainos grėsmė. Progimnazijos patalpos yra ir Pilaitės gimnazijos
patalpose (17 klasių).
2. Didėja socialinės rizikos šeimų skaičius. Dėl didelio užimtumo sukeltos
įtampos šeimos per mažai dėmesio skiria vaikų auklėjimui, problemoms.
Daugėja socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų. Gausėja
socialinę atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia specialiosios paramos.
3. Specialistų trūkumas ir jų kaita nesuteikia stabilumo ugdymo procese.
4. Mokytojų atlyginimai neproporcingi pragyvenimo lygiui ir neigiama
visuomenės nuomonė apie švietimo darbuotojus skatins kūrybingiausius ir
gabiausius pedagogus ieškoti palankesnių kūrybinių ir ekonominių sąlygų
(įskaitant ES šalis).
5. Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ir rizikos grupės mokinių
skaičius ir neskiriant pakankamo finansavimo mokytojų padėjėjams gali
būti sudėtinga užtikrinti kokybišką šių mokinių ugdymą.
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Technologiniai veiksniai
Galimybės
1. Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau daro poveikį
ugdymo ir ugdymosi metodams, pritaikant, integruojant skaitmeninį
ugdymo turinį, organizuojant ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse
edukacinėse erdvėse.
2. Pažangių technologijų panaudojimas kelia mokytojui iššūkį įgyti daugiau
kompetencijų, keisti mokymo ir mokymosi metodiką, individualizuoti
ugdymo procesą, pritaikant skaitmeninį ugdymo turinį.
3. Informacinių technologijų prieinamumas progimnazijoje gerai išvystytas.
Numatoma progimnazijoje įdiegti intraneto ryšį, kuris pagerintų
bendradarbiavimą tarp pedagogų ir efektyvins informacijos pateikimą.
4. Mokinių neformaliajam ugdymui, kūrybinei saviraiškai naudojamos
informacinės technologijos bei pažangi techninė įranga.

Grėsmės
1. Progimnazija nespėja atnaujinti mokymui(si) skirtų technologijų.
2. Intensyvus technologijų ir interneto naudojimas kelia grėsmę mokinių
raštingumui, kritiniam mąstymui.

3. VIDINĖ ANALIZĖ
3.1. Žmogiškieji ištekliai
3.1.1. Mokytojai
Nuo 2017 rugsėjo 1 d. mokykloje dirba 129 pedagoginiai darbuotojai. Mokiniams specialiąją ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikia: 1 specialusis pedagogas,
1 logopedas, 2 psichologai, 3 socialiniai pedagogai ir 6 mokytojo padėjėjai. Pagrindinėse pareigose dirba 115 pedagoginių darbuotojų, nepagrindinėse pareigose – 14
pedagoginių darbuotojų.

Mokytojų skaičiaus kaita 2013-2017 m.
Eil. nr.
1
2
3
4
5

Mokslo metai
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.

Mokytojų skaičius
110
116
115
123
119
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Mokytojų skaičiaus kaita 2013-2017 m.
125

123

119

120
116

115

115
Mokytojų skaičius

110
110

105

100
2013-2014 m.m.

2014-2015 m.m.

2015-2016 m.m.

2016-2017 m.m

2017-2018 m.m

3.1.1.1. Mokytojų kvalifikacija
Nuo 2013 metų iki 2017 metų atestuojasi, norėdami įgyti, aukštesnę kategoriją vidutiniškai 5 mokytojai. Mokykloje dirba 32 mokytojai metodininkai, 2
mokytojai ekspertai, 67 vyresnieji mokytojai ir 18 mokytojų. Progimnazijoje dirba 36 mokytojai turintys po dvi specialybes, 25 mokytojai yra baigę magistro studijas.
Mokytojai kryptingai kelia savo kvalifikaciją, tobulina dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Mokytojų bendruomenė dalyvavo mokinių individualios pažangos
vertinimo seminaruose, darbo su naujomis technologijomis seminaruose, pagalbos teikimo vaikui, turinčiam emocinių sutrikimų seminaruose ir mokinių kognityvinių
gebėjimų ugdymo seminarų cikle. Kvalifikaciniai renginiai yra apmokami iš „Mokinio krepšelio“ lėšų, tarptautinių projektų lėšų.
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Mokytojų kvalifikacinė kategorija
Mokslo metai

Mokytojai

Vyresnieji
mokytojai

Mokytojai
metodininkai

Mokytojai
ekspertai

19
19
19
28
18

56
59
60
61
67

29
32
30
30
32

5
4
5
3
2

2013-2014 m.m.
2014-2015 m.m.
2015-2016 m.m.
2016-2017 m.m
2017-2018 m.m

Neturintys mokytojo
kvalifikacinės
Iš viso mokytojų
kategorijos
3
110
2
116
1
115
1
123
0
119

Mokytojų kvalifikacinė kategorija
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2013-2014 m.m.
Mokytojai

2014-2015 m.m.

Vyresnieji mokytojai

2015-2016 m.m.

Mokytojai metodininkai

Mokytojai ekspertai

2016-2017 m.m

2017-2018 m.m

Neturintys mokytojo kvalifikacinės kategorijos
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3.1.1.2. Mokytojų pedagoginis stažas ir amžius
Progimnazijos mokytojų vidutinis amžius –50 metų, daugiau kaip pusė mokytojų turi 15 ir daugiau metų pedagoginį darbo stažą. Mokykloje daugėja jaunų
specialistų. Per paskutinius trejus metus į darbą priimti 6 jauni mokytojai, neturintys visai darbo stažo arba turintys 1-2 metų darbo stažą. Jauniems specialistams
pirmuosius darbo metus skiriamas mokytojas mentorius, turintis didesnę darbo patirtį mokykloje.

Mokytojų pedagoginis stažas
Daugiau nei 15 metų
0-4 metai

5-9 metai

10-14 metų

13

6

19

Mokytojų amžius
Mažiau 29
30-34 metai
metai
6
4

15-24 metai

25-34 metai

36

31

35-39 metai

40-44 metai

45-49 metai

50-54 metai

55-59 metai

60-64 metai

24

11

21

12

21

14

Daugiau kaip
35 metai
14

Virš 65
metų
6

3.1.1.3. Mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
Mokytojai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose: Erazmus, Erasmus+, eTwinning. Projektuose dalyvauja anglų kalbos mokytojai ir mokytojai
dalykininkai. Mokykla vykdo Emile programą, yra užmezgusi ryšius su Prancūzijos Blois miesto mokykla, Suomijos, Vokietijos ir Italijos mokyklomis.

Mokytojų dalyvavusių tarptautiniuose projektuose skaičius
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
3
2
8

2015-2016 m. m.
9

2016-2017 m. m.
10

Progimnazijoje skatinama lyderystė. Mokykloje suaktyvėjo gerosios patirties sklaida mokyklos, miesto ir šalies mastu. Visas inovacijas ir renginius mokytojai
talpina mokyklos internetiniame puslapyje. Tačiau dar nepakankamai vedama atvirų pamokų kolegoms mokykloje bei miesto mokytojams. Siekiame stiprinti
bendradarbiavimą tarp mokytojų. Neaktyviai mokykloje organizuojamos olimpiados ir konkursai. Nuolat vyksta Vilniaus miesto chemijos olimpiada Kvarcas,
geografijos olimpiada „Mano gaublys“.
IŠVADOS:
1. 78% mokytojų turi aukštesnę nei mokytojo kvalifikacija.
2. Progimnazijos mokytojų vidutinis amžius 50 metų.
3. Mokytojų skaičius didėja dėl mokinių skaičiaus didėjimo.
4. Mokytojai aktyviai kelia kvalifikaciją tarptautiniuose projektuose
5. Pedagogų kvalifikacijos kryptys subsidiariai derinamos su mokyklos strateginiais tikslais.
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3.1.2. Mokiniai
3.1.2.1. Mokinių skaičiaus kaita
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje ugdosi 1754 mokiniai (kartu su priešmokykline grupe). Nuo 2013 metų mokinių skaičius padidėjo 346
mokiniais. Stebimas klasių komplektų bei mokinių skaičiaus klasėse didėjimas.

Mokslo metai
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį (rugsėjo mėn. 1 d.)
Mokslo metai
Berniukai
Mergaitės
2015-2016
747
728
2016-2017
789
796
2017-2018
883
871

Mokinių skaičius
(rugsėjo mėn. 1 d.)
1408
1443
1475
1606
1754

Mokinių skaičius (rugsėjo mėn. 1 d.)

Mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį
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0

0
2013-2014 m.m. 2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m.

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.
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Vidutinis mokinių skaičius klasėje (rugsėjo mėn. 1 d.)

Klasių komplektų skaičius (rugsėjo mėn. 1 d.)
Mokslo metai
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

I-IV klasės
31
32
32
36
39

V-VIII klasės
25
25
25
26
28

Mokslo metai
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Klasių komplektų skaičius (rugsėjo mėn. 1 d.)

35

30
39

30

36
32

31
25

25

32
25

25

26

V-VIII klasės
27,56
27,24
27,24
28,53
28,03

Vidutinis mokinių skaičius klasėje (rugsėjo mėn. 1 d.)

45
40

I-IV klasės
23,19
23,81
24,81
23,41
24,56

28

25

27.56
23.19

27.24
23.81

27.24
24.81

28.53
23.41

28.03
24.56

20
15

20
15

10

10

5

5
0

0
2013-2014 m.m. 2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m.
I-IV klasės

V-VIII klasės

2013-2014 m.m. 2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m.
I-IV klasės

V-VIII klasės
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Apie 70% mokinių, baigusių M. Mažvydo progimnaziją tęsia mokslus Pilaitės gimnazijoje. Vidutiniškai 16,5% renkasi gimnazijas, kur yra stojamieji
egzaminai

Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos mokinių, baigusių ugdymo I-ąją pakopą, pasirinkusių kitas mokymo įstaigas skaičius

Mokyklos pavadinimas
Licėjus
Jėzuitų gimnazija
M. Biržiškos gimnazija
Žvėryno gimnazija
Žirmūnų gimnazija
Minties gimnazija
Gabijos gimnazija
Radvilų gimnazija
Žemynos gimnazija
Karoliniškių gimnazija
S. Daukanto gimnazija
V. Didžiojo gimnazija
P. Vileišio gimnazija
Šv. Kristoforo gimnazija
Vilniaus S. Nėries gimnazija
Užupio gimnazija
Pilaitės vidurinė mokykla, nuo 2011 gimnazija
Kauno J. Jablonskio gimnazija
J. Basanavičiaus gimnaziją
Grigiškių „Šviesos“ gimnaziją
Fabijoniškių vidurinė
VŠĮ Statybininkų rengimo centras
VŠĮ Šiuolaikinio mokymo centras
Komunalinių paslaugų centras
Ozo gimnaziją
Išvyko į užsienį

2013-2014 m. m.
1
0
27
3
4
0
0
0
2
4
12
1
1
2
1
1
118
2
1
0
0
1
0
0
2
1

2014-2015 m. m.
5
29
9
1
1
1
13
121
1
3
0

2015-2016 m. m.
5
1
15
5
1
0
5
0
1
0
11
0
0
0
1
1
101
0
0
1
0
1
0
0
4
3

2016-2017 m. m.
4
0
21
3
0
0
0
0
1
1
13
0
0
0
1
0
115
0
0
0
0
0
0
0
1
19
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IŠVADOS:
1. Mokinių skaičius progimnazijoje nuolat auga. Nuo 2013 m. mokinių skaičius padidėjo 346 mokiniais t.y. 20%. Tai lėmė Pilaitės mikrorajono gyventojų
augimo skaičius.
2. Nuo 2013 m. iki 2017 m. mokykloje klasių komplektų skaičius padidėjo 11 klasių.
3. Vidutinė komplektacija 2017-09-01 dienai buvo: I-IV klasėse -24,56; V-VIII – 28,03 mokiniai.
4. Mokykloje yra tolygus pasiskirstymas tarp mergaičių ir berniukų.

3.1.2.2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir kalbos sutrikimų, kaita
Į progimnaziją nuolat ateina mokinių turinčių socialinių-psichologinių problemų. Nuo 2013 m. fiksuojant mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir
kalbos bei kalbėjimo sutrikimų kaitą, matomas skaičiaus augimas. Visi mokiniai yra ugdomi inkliuzinio ugdymo būdu bendrojo ugdymo klasėse pagal pritaikytas
programas. Šiems mokiniams progimnazijoje pagalbą teikia: 2 logopedai, 2 specialieji pedagogai, 2 socialiniai pedagogai, 2 psichologai, 5 mokytojo padėjėjai.
Vadovaujantis gydytojų rekomendacijoms, mokiniams taikomas individualus mokymas, derinant su mokymu mokykloje.

Metai
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.

Mokinių turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių skaičius
43
50
58

Metai
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.

Mokinių turinčių kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų skaičius
100
120
140

Mokinių turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų skaičius

Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių skaičius
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0
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2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.
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IŠVADOS:
1. 2017-09-01 mokiniai turintys specialiųjų ugdymo poreikių, sudaro 3,3% viso mokinių skaičiaus mokykloje.
2. 2017-09-01 mokiniai turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sudaro 7,9% viso mokinių skaičiaus mokykloje
3. Nepakankamas pagalbos mokiniui specialistų skaičius mokykloje.

3.1.2.3. Mokinių pažangumo ir lankomumo dinamika
Analizuojant 2014-2017 m. pažangumo duomenis, stebimas pažangumo augimas apie 6%. Mokykla aktyviai dalyvauja nacionaliniuose mokinių pasiekimų
patikrinimuose (NEC). Pasiekti rezultatai analizuojami metodinėse grupėse įvairiais aspektais, bei pristatomi Tėvų komitete ir Mokyklos taryboje ir naudojami
planuojant mokinio individualią pažangą.

NMPP pasiekimų lygis

Pažangumas
80.0%

100.00%
95.58%
92.86%
90.00%

70.0%
60.0%

89.40%

80.00%

50.0%

2014 m.

40.0%

2015 m.

30.0%

2016 m.

20.0%

2017 m.

10.0%
0.0%

70.00%
2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.

Matematika

Skaitymas

Rašymas

Gamtos
mokslai

Socialiniai
mokslai
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Mokykloje taikomos prevencinės programos, kuriama bendradarbiavimo atmosfera. Glaudus tėvų ir auklėtojų dialogas motyvuoja mokinius nepraleisti
pamokų. Tačiau išlieka nemažas pamokų praleidimo skaičius dėl ligų.

Praleista pamokų 1-4 kl.

Praleista pamokų 5-8 kl.

1.5%

1.8%
1.4%

1.4%
1.7%

1.7%

1.7%

1.3%
1.3%

1.2%

1.6%
1.6%
1.1%

1.1%

1.0%

1.5%
2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.

IŠVADOS:
1. Lankomumo dinamika per paskutiniuosius 3 metus nežymiai svyruoja 1,5% ribose.
2. Aukštesnius pažangumo rodiklius lėmė nuolatinis mokytojų tobulėjimas, dalies mokytojų asmeninės motyvacijos didėjimas, dėmesys kiekvienam
mokiniui.
3. Nepažangių mokinių skaičius sudaro 4,5%.

3.1.2.4. Dvikalbio mokymo programa EMILE
Mokykloje jau 10 metų vykdoma EMILE dvikalbio ugdymo programa. Kiekvienais mokslo metais komplektuojamos po 1-2 klases, kuriose įgyvendinama ši programa.

Mokslo metai
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.

Mokinių, pasirinkusių mokymąsi
EMILE klasėje skaičius
122
127
149
190
159

Mokslo metai
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.

Mokinių, dalyvavusių EMILE
projektuose skaičius
3
2
8
9
10
17

Mokiniai nuo 5-os klasės turi po tris per savaitę prancūzų pamokas, prancūzų klaba integruojama į istorijos, biologijos, muzikos, technologijų ir etikos
pamokas. Prie šios programos įgyvendinimo prisideda Prancūzijos ambasada, Prancūzų kultūros centras. Mokiniai aktyviai bendradarbiauja su Prancūzijos Blois miesto
mokykla.
IŠVADOS:
1. Didėja mokinių, pasirinkusių mokymąsi EMILE klasėse, skaičius
2. 2017-2018 m. m. 9% mokinių mokėsi prancūzų kalbos.
3. Dalyvavimas EMILE programoje skatina komunikavimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

3.2. Neformalus švietimas
Mokinių kūrybiniai, sportiniai, techniniai, meniniai poreikiai tenkinami per neformaliojo švietimo veiklas, projektinę veiklą. Atsižvelgiant į žmogiškuosius
resursus, turimas lėšas ir mokinių pageidavimus organizuojamos neformaliojo ugdymo veiklos. Progimnazijoje veikia tradiciniai būreliai: krepšinio, kvadrato,
orientacinio sporto, dainavimo, keramikos, šokių, kulinarijos, technologijų, dailės ir kiti. Taip pat mokiniai lanko informatikos, vizualinio mąstymo strategijų, anglų
kalbos, kraštotyros, literatų būrelius. Mokykloje veikia Europos, etwinning ir Debatų klubai. Taip pat mokykloje yra ir mokamų būrelių: robotikos, sportinių šokių,
šachmatų, anglų kalbos. Progimnazijoje planuojamas kitais metais ir skautų būrelis.
Didėjant būrelių pasiūlai, daugėja ir mokinių lankančių būrelius skaičius. Daugiausia mokykloje būrelius lanko 1-5 klasių mokiniai. Per paskutinius penkerius
metus vidutiniškai virš 65 proc. mokinių lanko mokykloje neformalųjį ugdymą, dar apie 25 proc. lanko būrelius mieste, tačiau apie 10 proc. mokinių visai nelanko
neformaliojo ugdymo užsiėmimų.
Mokykla daug dėmesio skiria pilietinėms iniciatyvoms, kūrybinei veiklai. Vykdomi šie mokinių kūrybiniai projektai: ,,Patyčių prevencijos ir intervencijos
vykdymo programa”, ,,Antinikotininis klubas’’, ,,Be iliuzijų”, ,,Mokiniai mokiniams”, ,,Atverk paguodos skrynelę“, ,,Vaikų vasaros poilsis ir socializacija”, ,,Šiaurės
šalių bibliotekų savaitė”, informacinių gebėjmų ugdymo projektas ,,Mažoji Lietuva šiandieninėje mokykloje’’, interaktyvus žemėlapis ,,Vilnius – mano miestas”
(galima naudotis www.mmazvydas.lt ), ,,Lenkų tautinės mažumos Pilaitės apylinkėse, ,,Kuriame saugią ir draugišką mokyklą”, ,,Pilaitės gamtinės aplinkos
integravimas į pradinio ugdymo programą“, ,,Vizualinio mąstymo strategijos”, ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“, ,,Aš prieš patyčias”, „Sportuok
su mumis, sportuok kaip mes, sportuok geriau už mus”, „Gerumo mėnuo“, „Gerumo kraitelė“.
Progimnazija bendrauja su Martyno Mažvydo vardo mokyklomis Lietuvoje: Klaipėdos, Kauno, Tauragės ir Nemakščių Martyno Mažvydo vardo mokyklomis
ir vykdo bendrą projektą „Mes – mažvydiečiai”, kurio tikslas ugdyti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius, puoselėti Mažvydo vardą.
Siekdama užtikrinti mokinio saugumą, progimnazija įgyvendina patyčių ir smurto prevencijos programas ,,Antras žingsnis“, „Zipio draugai“, „Obuolio
draugai“, mokyklos patyčių prevencijos programą. Nuo šių mokslo metų dalyvaujame „Paauglystės kryžkelių“ programoje. 2014-2016 metų dalyvavome OLWEUS
patyčių ir smurto prevencijos programoje.
IŠVADOS:
1. Gausus nemokamų būrelių pasirinkimas sudaro sąlygas daugiau nei 50% mokyklos mokinių dalyvauti neformaliajame ugdyme neišvykstant iš savo
mikrorajono.
2. 90% mokinių dalyvauja neformaliajame ugdyme.
3. Mokykloje sudaromos sąlygos aktyviai mokinio saviraiškai, stiprinamas tautinis identitetas bei pilietiškumas.
4. Mokykloje vykdomos smurto ir patyčių prevencinės programos.
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3.3. Stebėsenos sistema
Mokykloje parengtas ugdomosios veiklos stebėsenos planas. Kontrolės funkcijas atlieka mokyklos vadovai, savivaldos institucijos. Pagrindiniai vidaus
dokumentai pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė yra mokyklos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinis veiklos planas, pareigybių aprašai.
Po kiekvieno pusmečio ir trimestro klasės vadovai rengia klasės pažangumo ir lankomumo ataskaitas. Jų pagrindu pavaduotojai ugdymui parengia visos mokyklos
pažangumo ir lankomumo ataskaitas, jų analizes.
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje mokytojai vertinami pagal pateiktas pedagoginės veiklos savianalizes, kurios pristatomos metodinėse grupėse, aptariamos
Metodinėje taryboje. Stebėsenos metu analizuojami mokinių mokymosi ir lankomumo pasiekimai, individuali mokinio pažanga, mokytojo metodinės veiklos
pasiekimai ir planai. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, remdamiesi vidaus audito išvadomis ir tyrimais, skatina mokytojus tobulinti bendrąsias ir dalykines
kompetencijas.
IŠVADOS:
1. Stebėsenos sistemos taikymas įgalina greitai ir efektyviai koreguoti ugdymo turinį.
2. Mokytojų savianalizių rengimas skatina bendrųjų ir asmeninių kompetencijų augimą.

3.4. Ryšių ir komunikavimo sistema
Mokyklos informacija pateikiama progimnazijos internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt, elektroniniame dienyne TAMO. Organizuojami visuotiniai
susirinkimai tėvams, klasių tėvų susirinkimai, atvirųjų durų dienos, bendruomenės dienos, vykdomas tėvų švietimas. Mokykloje buvo įdiegta elektroninio dienyno
ManoDienynas (www.manodienynas.lt) sistema. Tačiau šiais mokslo metais progimnazija, mokyklos tarybos sprendimu, pereina prie Tamo dienyno (www.tamo.lt).
Mokykla nusprendė pakeisti dienyną nes:
• TAMO dienynas yra papildytas pažangiu elektroniniu turiniu (EMA pratybos, TAMO biblioteka ir pan.);
• TAMO dienynas pasiūlė mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo įrankį, kuris yra suderintas su Švietimo ir Mokslo ministerija;
• TAMO turi integruotą mokinių registro modulį, galimybę naudoti elektroninę mokymosi aplinką.
Mokyklos mokytojai lankėsi dienyno organizuojamuose mokymuose: EMA pratybų panaudojimas, SMART aplinkos naudojimas.
Taip pat progimnazija gauna išmaniąją klasę, kuri nuo 2018 m. sausio 2 dienos jau veikia.
Informacija platinama elektroniniu paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt, mokyklos tinklapyje, e-dienyne ir skelbimų lentose. Naudojamasi mokinių ir
mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacinė sistema ŠVIS, ataskaitų informacine sistema VSAKIS.
IŠVADOS:
1. Ryšių sistema patenkina bendruomenės poreikius;
2. Komunikavimo sistema veikia efektyviai.
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3.5. Ugdymosi ir edukacinės aplinkos
Progimnazijoje yra 37 dalykų kabinetai, 22 pradinių klasių kabinetai, 1 priešmokyklinio ugdymo kabinetas. 17 pradinių klasių kabinetų įrengta Pilaitės
gimnazijos patalpose. Visuose kabinetuose yra projektoriai, nauji kompiuteriai, bevielis internetinis ryšys. Visi mokytojai pamokose naudojasi šiuolaikinėmis
mokymosi priemonėmis, kai kurie patys jas kuria.
2016 m. įrengti 2 nauji anglų k. kabinetai (viename iš jų įrengtos kompiuterinės darbo vietos, kitame pastatyti modernūs baldai, skirti darbui grupėse bei
projektinei veiklai), rekonstruotas priešmokyklinės grupės kabinetas. Kabinetuose yra kompiuteriai mokytojams, 8 kabinetuose yra plazminiai televizoriai, 11 –
išmaniosios lentos, kituose projektoriai, spausdintuvai. Mokymo(si) procese naudojami 158 kompiuteriai, 35 nešiojami kompiuteriai, 30 planšetinių kompiuterių,
visose klasėse yra projektoriai, 19 spausdintuvų. IT nėra 2-juose technologijų kabinetuose. Visur mokykloje veikia ir bevielis internetas. Mokytojai gali naudoti
pamokose ir nešiojamuosius mini kompiuterius, kurie saugomi fizikos kabinete. Mokytojų kambaryje yra 7 kompiuteriai, spausdintuvas, kopijavimo aparatas, skeneris.
Nuo 2016-09-01 mokykloje e-dienynu naudojasi ir pradinės klasės.
Progimnazijoje įrengti gamtos mokslų kabinetai (fizikos, biologijos, chemijos), muzikos kabinetas, 2 informacinių technologijų kabinetai, 2 gamtos mokslų, 2
istorijos, 4 lietuvių kalbos, 3 matematikos, 9 užsienio kalbų kabinetai (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbų), 4 technologijų kabinetai. Pagalbos mokiniui specialistai
turi 3 kabinetus. Mokykloje yra muziejus. Jame vyksta netradicinės pamokos.
Visuose mokyklos kabinetuose mokinių atostogų metu nuolat vyksta smulkesni ir didesni remonto darbai.
Bibliotekai nupirkta 13 kompiuterių. 11 jų skirti progimnazijos mokiniams. Yra internetas. Įrengtos dvi skaityklos, kur vaikai gali ruošti pamokas ar skaityti
per laisvas pamokas. Bibliotekos skaitykloje taip pat yra kompiuteriai, televizorius, spausdintuvas.
Mokykloje yra didžioji ir mažoji sporto salės. Didžiojoje sporto salėje vyksta V-VIII klasių mokinių pamokos. Mažojoje sporto salėje-I-IV klasių mokinių
pamokos. Salės turtingos inventoriumi, kasmet perdažomos grindys, atnaujinamos ženklinimo juostos, langai apsaugoti spec. tinklu.
Aktų salė yra 500 m2, kurioje telpa 200 žmonių. Salėje yra projektorius, garso aparatūra. Vyksta choreografijos pamokos pradinių klasių mokiniams,
neformaliojo ugdymo užsiėmimai, kurie vyksta ir didžiojoje sporto salėje. Šiose išvardintose patalpose taip pat kasmet atliekami kosmetiniai remonto darbai.
Mokykloje yra tvarkinga erdvi valgykla.
Nuo 2012 metų mokykloje kasmet planingai atnaujinami mokykliniai suolai, kiti baldai, naujos lentos, Pradinių klasių kabinetuose kiekvienas vaikas savo
turi asmeninę spintelę.
Į edukacinių erdvių kūrimą įtraukiama visa bendruomenė. Dėmesys skiriamas ir klasių edukacinėms erdvėms, mokymo priemonių įsigijimui, estetinei įvairių
renginių, projektų vizualizacijai. Didelis dėmesys progimnazijoje skiriamas estetinei mokyklos erdvių aplinkai: koridoriuose prie kabinetų yra nuolat atnaujinami
teminiai stendai, daug kambarinių augalų, įrengti suoliukai mokiniams. 2016 m. prie fizikos kabineto įrengtas papildomas kabinetas – ramybės ir pamokų ruošimo zona.
Koridorių erdvesnėse zonose pastatyti stalo teniso stalai, pufai.
Mokyklos teritorijoje yra stadionas, kuriame 2014 m. perdažytos bėgimo takų linijos, tais pačiais metais perdažytos linijos krepšinio aikštelėse, jose pakeistos
naujomis 6 krepšinio lentomis. Teritorija yra aptverta, nuolat prižiūrima, puošiama gėlynais. Planuojame kitais mokslo metais įrengti „klasę be sienų“ mokyklos kieme.
Apibendrindami ugdymo ir edukacinių aplinkų kūrimą, Martyno Mažvydo progimnazijoje išskiriame šiuos aspektus:
1. Prižiūrimi kabinetai: pagal galimybes ir poreikius atnaujinami baldai, dažomos sienos, tvarkoma santechnika, keičiamos lentos, grindų danga,
įrengiamos žaliuzės.
2. Kabinetai papildomi nauja technika (kompiuteriais, SMART lentomis, projektoriais, garso aparatūra, muzikos instrumentais ir pan.).
3. Kabinetuose eksponuojami mokinių kūrybiniai ir projektiniai darbai.
4. Mokomieji kabinetai aprūpinami vaizdine medžiaga.
5. Įrengtos poilsio zonos: koridoriuose pastatyti suoliukai, įrengtos vietos pamokų ruošai, knygų skaitymui.
6. Nuolat tvarkomas mokyklos stadionas ir jame atnaujinama sportinė įranga.
7. Sporto salės pastoviai aprūpinamos sportiniu inventoriumi.
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Progimnazijoje kuriama ir puoselėjama virtuali mokymosi aplinka, nuo 2014 m. rudens patobulinta internetinė svetainė, kurioje atsispindi kasdienė mokyklos
veikla. Straipsnius, informacinius skelbimus į mokyklos tinklalapį rašo kiekvienas mokytojas, taip viešindamas savo, mokinių, mokyklos veiklas. Tobulėja mokytojų
komunikacinės kompetencijos, didėja informacinė sklaida bendruomenei ir visuomenei. Per 2014-2017 m. m. mokyklos tinklalapyje paskelbti 984 straipsniai.
IŠVADOS:
1. Netradicinės erdvės pritaikomos mokymui.
2. Nuolat atnaujinamos ugdymo aplinkos.
3. Sparčiau diegti modernias mokymo priemones.

3.6. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Martyno Mažvydo progimnazija bendradarbiauja su Pilaitės, Mykolo Biržiškos, Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus, Gabijos gimnazijomis, Spindulio,
Ąžuolyno, Petro Vileišio, Žemynos, progimnazijomis, „Gilužio“, „Pilaituko“, „Medynėlio“ priešmokyklinio ugdymo įstaigomis. Derinant bendrų veiklų planus,
organizuojami bendri renginiai, projektai, keičiamasi gerąja patirtimi. Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis su VU ir LEU pedagoginei praktikai atlikti.
Užmegzti ryšiai ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 4 šalies Martyno Mažvydo vardo mokyklomis: Kauno, Klaipėdos, Nemakščių, Tauragės.
Kiekvienais metais vis kitoje mokykloje organizuojami pedagogų, mokinių tematiniai susitikimai. Iniciatyvinės grupės diskutuoja aktualiomis švietimo temomis,
dalinasi patirtimi, leidžia bendrus 5 – ių mokyklų metų veiklos apibendrinimo iliustruotus leidinius. Skaitomi pranešimai, atliekamos praktinės užduotys,
organizuojamos išvykos pažinti Lietuvos istorines vietas, draugiški sporto ir meniniai renginiai, organizuojamos akcijos tvarkyti apleistas Mažosios Lietuvos
kapavietes. Iš susitikimų grįžę grupės pedagogai gautą patirtį skleidžia savo mokyklose.
Mokykloje vykdoma EMILE klasės programa prancūzų kalbai mokyti. Glaudžiai bendradarbiaujama su Prancūzijos kultūros centru Lietuvoje, vyksta įvairūs
renginiai, vykdoma mainų programa mokiniams, mokytojams. Jie vyksta į Prancūzijos mokyklas dalintis patirtimi, tobulinti lingvistinius įgūdžius. Prancūzų mokyklų
mokiniai atvyksta pas mus.
Bendradarbiaujame su kitais socialiniais partneriais: Pilaitės seniūnija, Šv. Juozapo parapija, VPPT, SPPC bendrija „ Naujoji Pilaitė“, VPK 5 PK, ŠMM, ŠAC,
Vilniaus m. savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto departamento švietimo skyriumi, NEC, UPC, LMNŠC, ŠPC, NŠC, VŠĮ „ Sveikas miestas“.
IŠVADOS:
1. Plėtojamas bendradarbiavimas su šalies ir užsienio socialiniais partneriais.
2. Aktyviai vykdomi pedagoginės patirties mainai.
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3.7. Finansiniai ištekliai
Progimnazijos finansinę apskaitą vykdo biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. Progimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės ir
Savivaldybės biudžeto lėšų, patalpų nuomos lėšų, specialiųjų dotacijų ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų. Lėšos naudojamos pagal steigėjo patvirtintas sąmatas.
Skirstant lėšas kvalifikacijai kelti, vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti, remonto darbams atlikti planai derinama su steigėju, progimnazijos savivaldos
institucijomis – Metodine taryba, Mokyklos taryba.
IŠVADOS:
1. Mokykla racionaliai planuoja ir efektyviai panaudoja finansinius išteklius.

3.8. Vidinė audito sistema
Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai yra mokyklos bibliotekoje. Dokumentai yra aptarti, patvirtinti ir jų laikomasi. Mokinių elgesio
taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt ir su jomis pasirašytinai susipažįsta visi mokiniai mokslų metų pradžioje. Ir pakartotinai
primenama klasės valandėlių metu. Mokykloje vykdoma mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa IQES sistema, www.iqesonline.lt.
IŠVADOS:
1. Vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai visiems prieinami.
2. Parengti dokumentai užtikrina sklandžią mokyklos veiklą.
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3.9. Vidinė PEST matrica
Vidaus veiksniai
Žmogiškieji ištekliai

Institucijos struktūra

Planavimo sistema
Vidaus kontrolė

Apskaitos tinkamumas

Galimybės

Grėsmės
Didelis mokytojų kolektyvas. Dėl ekonominių procesų sunku
Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, norintys
pritraukti jaunus specialistus. Kasmet reikia priimti naujus
tobulėti, lojalūs organizacijai.
mokytojus, kuriems nesusidaro reikalingas pamokų krūvis.
Tai progimnazijinio tipo mokykla, dirbanti pagal pradinio ir
Nuolat augant mokinių skaičiui gali tekti dirbti dviem
pagrindinio ugdymo I -os dalies programą. Pastačius naują
pamainomis. Stingant patalpų 17 klasių mokosi Pilaitės
mokyklą Pilaitės mikrorajone, progimnazijoje mokysis optimalus
gimnazijos patalpose, mokytojai ir mokiniai patiria atskirtį.
mokinių skaičius.
Per didelis mokytojų skaičius mokykloje apsunkina greitą
Įdiegus Microsoft Office 365 paketą būtų efektyvesnis
sprendimų priėmimą. Pavėluota grįžtama informacija iš tėvų
dokumentų valdymas.
lėtina planavimą.
Kiekvienais metais sudaromos: ugdymo turinio ir procesų
Kai kurių sričių kontrolė dėl didelio mokinių ir mokytojų
stebėsenos, metinio veiklos plano priežiūros grupės. Strateginio
skaičiaus vykdoma nepakankamai.
plano darbo priežiūros grupė.
Apskaitos sistema vykdoma pagal švietimo skyriaus
reikalavimus. Mokinių ir mokytojų duomenų bazės tvarkomos Nepakankama
darbo su duomenų bazėmis darbuotojų
tinkamai. Laiku pateikiamos
statistinės ataskaitos ir kiti kvalifikacija.
reikalingi duomenys.
3.10. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo analizė

Sritis
1. Rezultatai:
1.1. Asmenybės branda:
1.1.1. Asmenybės tapsmas
(savivoka, savivertė,
socialumas, gyvenimo
planavimas)
1.2. Pasiekimai ir pažanga:
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir
pažanga (optimalumas,
visybiškumas, pažangos
pastovumas, pasiekimų
asmeniškumas).
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir
pažanga (rezultatyvumas,

Stipriosios pusės
Mokyklos tradicijų puoselėjimas: mokyklos, nacionalinių,
tarptautinių švenčių minėjimai, įvairių renginių, projektų
organizavimas, ugdant mokinių bendruomeniškumą,
socialines kompetencijas.
Sąmoningas mokytojų prisidėjimas prie mokyklos
mikroklimato gerinimo ir teigiamų santykių tarp mokytojų ir
mokinių palaikymas. 87% mokinių džiaugiasi, kad
mokytojams rūpi mokinių savijauta mokykloje.
Mokytojai kelia mokiniams aukštus, tačiau deramus
lūkesčius, jiems svarbu, kad mokiniams gerai sektųsi
mokymo procese, būtų geri mokymosi rezultatai. 89 %
mokinių džiaugiasi, kad mokytojai papildomai paaiškina ir
padeda, kai iškyla mokymosi problemų ar blogiau sekasi
suprasti dėstomus dalykus.

Silpnosios pusės
Tik 14 % mokinių mano, kad mokykloje nėra patyčių, o
klasėse nėra mokinių iš kurių juokiamasi ir šaipomasi. Tik
40% mokinių moka projektuoti asmeninio gyvenimo
scenarijus, keltis tikslus, koreguoti juos ir atnaujinti.
53% tėvų mano, kad mokykloje pakankamai dėmesio
skiriama vaiko gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse
situacijose ugdymui, mokinių mokymui planuoti ir efektyviai
naudoti savo laiką.
Ne visi mokytojai (54%) moka konstruktyviai spręsti
iškilusius konfliktus
Ne visų mokinių ugdymosi pasiekimai ir pažangos
planavimas
grindžiami
informacija
apie
mokinio
kompetencijų lygį.
Ne visų mokinių pažangos tempas yra tinkamas jo galioms.
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Sritis
stebėsenos
sistemingumas,
pasiekimų ir pažangos
pagrįstumas,
atsiskaitomybė).

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys.

Stipriosios pusės
96% mokinių jaučia atsakomybę už savo mokymąsi. 85%
tėvų džiaugiasi savo vaikų pasiekimais ir įgytais įgūdžiais. Jų
nuomone, mokykla suteikia pakankamai jų vaikams žinių ir
įgūdžių.
Mokinių nuomone (88%) profesinis informavimas vykstantis
mokykloje yra naudingas.
Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygis atitinka
amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias bei
siekius. Mokiniai turi būtinų bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų visumą ir geba pagrįsti savo nuostatas ir
sprendimus.
Kiekvieno mokinio pažanga atpažįstama. Mokiniai turi
ypatingų asmeninių mokymosi veiklų- projektų, renginių,
pilietinių iniciatyvų.
Mokinių tėvai (87%) yra patenkinti mokyklos indėliu ugdant
asmenybes.
Mokykloje yra analizuojami ir apibendrinami ugdymo
rezultatai (diagnostinio vertinimo ir nacionalinio ugdymo(-si)
pasiekimų patikrinimų). Mokytojai (85%) yra įvaldę įvairias
vertinimo strategijas ir būdus. Turima vertinimo informacija
remiamasi nustatant mokyklos prioritetus.
Mokykla atsakingai teikia duomenis apie mokinių ir
mokyklos pasiekimus įvairioms interesų grupėms.
Tėvai laiku gauna informaciją apie ugdymo(-si) rezultatus ir
mokymosi kokybę.
Informacija apie mokyklos mokinių mokymosi rezultatus yra
tinkamai analizuojama (97 %).

Silpnosios pusės
Pažanga atpažįstama, tačiau ne kiekvienam mokiniui ji atrodo
prasminga.
53% mokyklos bendruomenės mano, kad skiriama
nepakankamai
dėmesio
gebėjimo
veikti
naujose,
nestandartinėse aplinkose.
14% mokinių nepatiria patyčių mokykloje.

Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę,
sutaria reikalauja, kad būtų laikomasi sutartų taisyklių, stebi
ir fiksuoja mokinių padarytą pažangą.
Mokiniai yra supažindinti su dalykų vertinimo sistemomis.
Mokiniai skatinami analizuoti savo klaidas ir įsivertinti.
Dauguma mokinių aktyviai dalyvauja ugdymo procese.
Tėvai yra patenkinti mokytojų teikiama informacija apie jų
vaikų mokymąsi, pažangą bei pasiekimus.
Dauguma mokinių tėvų teigia gaunantys aiškią informaciją
apie savo vaiko mokymosi pažangą.

Ne visi mokytojai koreguoja ilgalaikius ugdymo planus,
atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius, rezultatus, tempą
bei pritaiko bendrąsias programas konkrečių klasių mokinių
mokymosi rezultatų gerinimui.
Per mažai skatinamas aktyvus mokymas.
Mokymasis mokykloje turi labiau atitikti vaiko patirtį,
sugebėjimus ir polinkius.
Reikėtų aktyviau bendradarbiauti dalykų mokytojams,
vykdant integruotas programas bei užduodant namų darbus.
Ne visi mokytojai individualizuoja užduotis.
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Sritis

3. Ugdymo aplinkos:
3.1. Įgalinanti mokytis fizinė
aplinka.
3.2. Mokymasis be sienų.

4. Lyderystė ir vadyba:
4.1. Veiklos planavimas ir
organizavimas.
4. 2. Mokymasis ir veikimas
komandomis.
4.3 Asmeninis meistriškumas.

Stipriosios pusės

Silpnosios pusės
Pamokose mažai naudojamos aktyvios mokymo(si) formos
grupėse.

Mokyklos pastatas nuolat remontuojamas (keičiama grindų
danga, dažomos sienos). Mokiniams įrengiamos poilsio
erdvės mokyklos koridoriuose. Progimnazijoje įrengtos
aktyvaus poilsio zonos. Mokykloje puoselėjama estetinė
aplinka, eksponuojami mokinių darbai. Įrengta išmanioji ir
planšetinių kompiuterių klasės. Aktyviai naudojamos
elektroninės pratybos. Pamokos vyksta mokyklos muziejuje.
Planavimo dokumentuose tikslai ir uždaviniai yra tarpusavyje
susiję, bendruomenėje aptarti. Skatinama pasidalytoji
lyderystė. Progimnazijos ištekliai paskirstomi racionaliai,
atsižvelgiant į mokinių interesus. Mokykla papildomų lėšų
gauna dalyvaudama respublikos ir tarptautiniuose projektuose
ir programose.
Mokytojai tobulina asmenines ir bendrąsias kompetencijas
mokydamiesi kartu, lankydami vieni kitų pamokas. Aktyviai
veikia Pilaitės bendruomenė, įsitraukdama į mokyklos
gyvenimą: rengiami bendri šventiniai renginiai, projektai,
tvarkoma progimnazijos aplinka, vykdoma neformalioji
veikla.

Nepilnai panaudojama mokyklos futbolo aikštė, kurios
atnaujinimui reikia investicijų. Trūksta įrengimų mokyklos
vidiniame kieme ir stadiono poilsio erdvėje organizuojant
pamokas lauke.

Neįdiegta Microsoft Office 365 mainų sistema.
Neefektyviai veikianti mokytojų skatinimo programa.
Tėvai neaktyviai dalyvauja mokyklos vykdomose
apklausose.
Mokytojai nepakankamai ugdo savo asmenines
kompetencijas.
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4. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ

Stipriosios pusės
Aukšta pedagogų kvalifikacija.
Geri stojimo į gimnazijas rezultatai. Aukšti mokinių pažangumo rodikliai.
Geras mokyklos įvaizdis, estetiška aplinka.
Mokytojai padeda pasirinkti tolimesnį mokymąsi, skatina mokinių kūrybiškumą, ugdo
demokratiškos gyvensenos ir atsakomybės dermę.
Mokykla sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.
Nuolat atliekamas vidaus auditas, kurio išvadomis naudojamasi planuojant mokyklos
veiklą.
Nuolat remontuojamos mokyklos patalpos. Turtinga progimnazijos IKT bazė.
Saugi mokyklos aplinka. Progimnazijoje sukurta ir išplėtota pagalbos mokiniui sistema,
vykdomos prevencijos programos.
Mokykloje puoselėjamos senosios ir kuriamos naujos tradicijos stiprina bendruomenės
tapatumo jausmą.
Galimybės
Pagalbos mokiniui specialistų skaičiaus didinimas.
Microsoft Office 365 pritaikymas mokyklos vadyboje.
Tikslingas tėvų švietimas.
Aktyvesnis bendradarbiavimas su psichologinėmis ir pedagoginėmis tarnybomis.
Mokytojų ir mokinių asmeninių kompetencijų plėtra. Partnerystės plėtojimas siekiant
socialinių kompetencijų ugdymo.
Pamokos kokybės efektyvinimas taikant įvairių informacinių šaltinių panaudojimą ir
aktyviuosius ugdymo(si) metodus, siekiant vaiko individualios pažangos.
Vaiko saugumo užtikrinimas vykdant prevencijos programas. Kurti mokykloje edukacines
erdves kūrybiškam mokymui(si).
Kryptingas mokinių rengimas karjerai.
Vilniaus miesto Pilaitės mikrorajonas - palanki edukacinė aplinka.
Padidėjęs mokyklos finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

Silpnosios pusės
Didėjantis emocijų ir elgesio sutrikimų vaikų skaičius. Nepakankamas
pedagoginis-psichologinis tėvų švietimas.
Mokinių mokymosi motyvacijos stoka.
Darbas dviejų mokyklų patalpose ir jų darbo vietų aptarnavimas.
Nepakankamai išvystyta mokinių ir mokytojų skatinimo sistema.
Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas.

Grėsmės
Spartus mokinių skaičiaus didėjimas.
Senstantis mokytojų kolektyvas.
Didelis tėvų užimtumas.
Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų skaičiaus didėjimas.
Pastebimai blogėjantis vaikų sveikatos indeksas.

5. STRATEGINĖS IŠVADOS
1.
2.
3.
4.

Aukšta pedagogų kvalifikacija ir patirtis įgalina kurti šiuolaikišką ir atvirą inovacijoms mokyklą.
Aktyvus dalyvavimas regiono, šalies ir užsienio organizacijų veikloje, užtikrina savalaikę naujausių mokymo(si) metodų integraciją ugdymo procese.
Siekti kiekvieno mokinio asmeninės ūgties ir individualios pažangos.
Sistemingai organizuoti psichologinį-pedagoginį tėvų švietimą.
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6. PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA
VERTYBĖS:
• mokymasis;
• savigarba ir pagarba kitiems;
• mokymosi aplinkos saugojimas;
• atsakomybė už savo veiksmus.
VIZIJA:
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija - moderni, saugi, atvira demokratinės visuomenės piliečio ugdytoja, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą,
teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir
savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.
MISIJA:
• sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes;
• bendrauja ir bendradarbiauja, yra atvira visuomenei;
• kuria saugią aplinką;
• skatina dvasingą kiekvieno moksleivio saviraišką;
• grindžia savo veiklą demokratiniais principais;
• palaiko glaudžius ryšius su mokinių tėvais;
• ugdo sąmoningą asmenybę, turinčią tvirtas vertybines nuostatas ir gerbiančią savo kraštą;
• išryškina mokinių individualumą, puoselėja jų saviugdą, ruošiant integracijai į visuomenę;
• laiduoja tinkamą pedagogų kompetenciją, skatina jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, nuolatinį tobulinimąsi.
FILOSOFIJA: mokausi šiandien, kad rytoj turėčiau savo kelią.
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I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS.
1.1. Tikslas. Siekiant aukštesnių ugdymo ir ugdymosi rezultatų, užtikrinti ugdymo(si) kokybę pamokoje, parinkti prasmingas veiklas, orientuotas į
kiekvieno mokinio mokymosi sėkmę.
Uždaviniai:
1.1.1. Bendrųjų kompetencijų ugdymo tobulinimas.
1.1.2. Individualizavimo, diferencijavimo ir mokymo būdų plėtotė.
1.1.3. Integruoto mokymo taikymas ugdymo procese.
1.1.4. Individualios pažangos stebėsena.
1.1.5. Tobulinti vertinimo ir įsivertinimo sistemą.
1.2. Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę gerinančias aplinkas.
Uždaviniai.
1.2.1.Modernizuoti klases.
1.2.2. Plėsti IT technologijų panaudojimą ugdymo procese.
1.2.3. Netradicinių pamokų plėtra.
II PRIORITETAS. DINAMIŠKA IR ATVIRA KAITAI PROGIMNAZIJA
2.1. Tikslas. Tobulinti progimnazijų ir Pilaitės mikrorajono bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Uždaviniai:
2.1.1. Tėvų į(si)traukimas į klasės ir progimnazijos gyvenimą.
2.2. Tikslas. Siekti harmoningos, atsinaujinančios ir prie mokinių poreikių prisitaikančios mokyklos aplinkos.
Uždaviniai:
2.2.1. Įkuriamos dalykinės erdvės progimnazijoje.
2.3. Tikslas. Tobulinti mokinių ir progimnazijos darbuotojų įvertinimo ir įsivertinimo įgūdžius.
Uždaviniai:
2.3.1. Vykdant vidaus auditą atliekamos tiriamosios mokinių ir pedagoginių darbuotojų veiklos analizės bei mokytojų veiklos savianalizės.
III PRIORITETAS. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS KŪRIMAS
3.1. Tikslas. Kurti savitą progimnazijos kultūrą.
Uždaviniai.
3.1.1. Reprezentuoti mokyklą miesto bei respublikos leidiniuose, šalies švietimo portaluose ir gerinti progimnazijos įvaizdį.
3.1.2. Dalyvauti miesto bei šalies mokyklų organizuotuose renginiuose ir akcijose, olimpiadose, konkursuose, varžybose.
3.1.3. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai įvairiuose renginiuose bei vaikų socializacijos programose.
3.2. Tikslas. Stiprinti bendruomeniškumą.
Uždaviniai:
3.2.1. Plėtoti Pilaitės mikrorajono bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą organizuojant bei dalyvaujant renginiuose.
3.2.2. Tęsti ir nuolat plėsti progimnazijos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
3.2.3. Tobulinti tėvų pedagoginio švietimo programą
3.2.5. Stiprinti tėvų informavimo ir abipusio bendradarbiavimo su mokykla sistemą
3.2.6. Skatinti progimnazijos mokytojus plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas bendradarbiaujant tarpusavyje.
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7. STRATEGINIAI TIKSLAI
.
I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslai
1.1. Siekiant
aukštesnių ugdymo
ir ugdymosi
rezultatų, užtikrinti
ugdymo(si) kokybę
pamokoje, parinkti
prasmingas veiklas,
orientuotas į
kiekvieno mokinio
mokymosi sėkmę.

Uždaviniai
1.1.1. Bendrųjų
kompetencijų
ugdymo
tobulinimas.

Įgyvendinimo priemonės
1. Mokytojų dalyvavimas
kursuose ugdymo kokybei
gerinti.
2. Ugdymo plėtotės centro,
www.iqesonline.lt, Ugdymo
sodo ir kitų švietimo
naujienų svetainių
metodinių rekomendacijų
sisteminga analizė,
pristatymas ir sklaida
metodinėse grupėse.
3. Projektinės ("Vilniusmano miestas",
"Interaktyvūs žemėlapiai
GIS sistemoje", "Prancūzų
kultūros skirtumai" ir kt.)
medžiagos panaudojimas
dalykų pamokose.
4. Projektinės medžiagos
"Kalendorinių švenčių
integravimas į ugdymo
procesą" adaptavimas ir
pritaikymas 4-tose klasėse.

1.1.2.
Individualizavimo,
diferencijavimo ir
mokymo būdų
plėtotė.

1. Individualizavimo ir
diferencijavimo užduočių
parengimas ir taikymas
pamokose.

Terminai
(m. m.)
2018-2022

Kaštai

Atsakingi

Rezultatai

Kvalifikacij
os lėšos.

Administracija

2018-2022

Intelektuali
niai.

Metodiniai
būreliai.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Auklėtojai,
direktoriaus
pavaduotojai.

Mokytojai pakels savo kvalifikaciją. 3
dienas per metus skirs kvalifikacijos
kėlimui ugdymo kokybei gerinti.
Tobulės ugdymo procesas. Dalinsis įgyta
patirtimi.
Mokytojų tarybos posėdžiuose mokytojai
bus supažindinti su naujausia metodine ir
dalykine informacija.
Informacija bus pasidalinta metodiniuose
būreliuose.
Vieną kartą per metus bus atlikta
apklausa apie gautos informacijos
taikymą.
Atliktos apklausos. Išvados pristatytos
bendruomenei. Mokiniai ir mokytojai
pagilins bendrąsias kompetencijas.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Pradinių klasių
auklėtojai,
direktoriaus
pavaduotoja.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Metodinės
grupės.

Atliktos apklausos. Parengtos
rekomendacijos. Bus organizuoti
apibendrinantys renginiai, iš kurių 70%
bus pristatyti mokyklos bendruomenei.
Mokiniai ir mokytojai pagilins
bendrąsias kompetencijas.
Kiekvienas mokytojas parengs
kiekvienais metais individualizavimo ir
diferencijavimo užduočių paketus ir
pristatys metodiniam būreliui, kuriame
bus aptarta parengta medžiaga.
Efektyvesnis naujų metodų taikymas
pamokose.
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I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslai

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės
2. Atsiskaitomųjų darbų
duomenų bazės sudarymas
pagal dalykus.

1.1.3. Integruoto
mokymo taikymas
ugdymo procese.

Terminai
(m. m.)
2018-2022

Kaštai

Atsakingi

Rezultatai

2 proc.
lėšos.

Metodinės
grupės.

Parengta ir nuolat pildoma
atsiskaitomųjų darbų duomenų bazė.

Mokytojai sukurs užduotis aukštesniųjų
gebėjimų mokiniams. Užduotys
patalpintos intranete.
Kasmetinis aukštesniųjų gebėjimų
užduočių taikymo rezultatų
apibendrinimas.
Bus sukurta vieninga skaitymo strategijų
taikymo dalykų pamokose sistema.
Sukurtos rekomendacijos mokytojams.
Atlikta lyginamoji analizė.
Mokiniai pagerins savo skaitymo
įgūdžius. Pagerės NMPP rezultatai.
Atliktos apklausos. Parengtos
rekomendacijos. Bus organizuoti
apibendrinantys renginiai
Aukštesni mokinių pasiekimų rezultatai.
Ilgalaikiai dalykų planai. Pamokų
stebėjimo protokolai.
Patirties dalijimasis metodiniuose
būreliuose ir pavyzdinių pamokos
planų/konspektų sukūrimas.

3. Mokinių aukštesniųjų
gebėjimų ugdymas.

2018-2022

Mokinio
krepšelis.

Administracija,
metodinės
grupės, IT
specialistai.

1. Vieningos skaitymo
strategijų taikymo sistemos
sukūrimas.
2. Skaitymo strategijų
integravimas į visų dalykų
pamokas.
3. Projektinės veiklos
„Imkit mane ir skaitykit“
integravimas.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Metodinės
grupės.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Metodinės
grupės.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

4. Į ugdymo turinį integruoti 2018-2022
„Žmogaus saugos bendrąją
programą“, „Sveikatos
ugdymo bendrąją
programą“, „Bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo
įgūdžių programą“,
„Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo
prevencijos programą“,
„Rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymo
programą“, „Ugdymo
karjerai programą“.

2 proc.
lėšos.

Lietuvių kalbos
mokytojai,
dalykų
mokytojai
Metodinės
grupės.
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I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslai

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės
5. Dalyvavimas
tarptautiniuose projektuose
(etwinning, Švietimo mainų
paramos fondas).

1.1.4. Individualios
pažangos
stebėsena.

Terminai
(m. m.)
2018-2022

Kaštai
Projektinės
lėšos.

6. Kryptingas ugdymas
daile.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos

7. EMILE dvikalbio
mokymo programos
vykdymas.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

1. Klasių trimestro,
pusmečio ir metinių
kontrolinių darbų analizė.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

2. Mokėjimo mokytis
kompetencijų ugdymas,
sudarant mokinio mokėjimo
mokytis sėkmės planą,
taikant mokinių įsivertinimą
per pamokas, pildant
individualios pažangos

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Atsakingi

Rezultatai

Metodinės
grupė.

Projektuose dalyvaus 20% mokinių ir
12% mokytojų. Tobulės mokinių ir
mokytojų bendrosios kompetencijos. Bus
parengtos ataskaitos. Dalinsis patirtimi
su Vilniaus miesto pedagogais.
Mokytojai,
Kiekvienais metais sukomplektuojama
dirbantys dailės viena kryptingo ugdymo daile klasė.
klasėse
Mokiniai pristatys savo darbus
konkursuose. Rengiamos mokinių darbų
parodos Vilniaus mieste ir
progimnazijoje.
Pagilės kūrybingumo ir asmeninė
kompetencijos.
Metodinės
Kiekvienais metais komplektuojamos1-2
grupės ir
EMILE klasės. Kas antri metai vyks
prancūzų
tarptautiniai mainai.
kalbos
Pagerės mokinių bendravimo ir
mokytojai.
bendradarbiavimo įgūdžiai, patobulintos
prancūzų kalbos žinios, mokiniai
susipažins su prancūzų identitetu, išmoks
tolerancijos kitų tautybių atžvilgiu.
Visi mokytojai Mokytojų tarybos posėdyje aptarti
ir klasių
trimestrų, pusmečių rezultatai. Analizė
auklėtojai,
pateikta tėvams ir mokiniams
pavaduotojai,
susirinkimų, individualių susitikimų
pagalbos
metu.
teikimo
Bus atlikta pasiekimų analizė ir
mokiniui
numatoma individuali mokinio pažanga.
specialistai.
Visi mokytojai Sudaryti individualios pažangos lapai.
Mokiniai gebės išsikelti pamatuotus
ir klasių
tolesnius uždavinius, žinos savo
auklėtojai,
mėgstamus mokymosi būdus,
pavaduotojai,
pakankamus ir tobulintinus gebėjimus,
pagalbos
teikimo
mokymosi pasirinkimo galimybes,
mokiniui
fiksuos savo mokymosi tikslus,
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I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslai

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai
(m. m.)

Kaštai

matavimo lapą

Atsakingi
specialistai.

3 Duomenų kaupimas.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Visi mokytojai,
direktoriaus
pavaduotojai.

4. Vertinimo sistemos,
nukreiptos į individualią
pažangą.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

5. Gabių mokinių ugdymas,
tęsiant bendradarbiavimą su
VU Psichologijos katedra ir
VPPC.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

Metodinės
grupės,
direktoriaus
pavaduotojai.
Metodinės
grupės.

6. Dalyvavimas: NMPP,
TIMS, PIRLS, PISA
tyrimuose.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

7. Tikslingas metodų ir
tinkamų mokymo
priemonių naudojimas,
ugdant įvairias mokinių
kompetencijas.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos, 2
proc. lėšos.

8. Įgūdžių valandėlių
(konsultacijų) tobulinimas.

2018-2022

Mokinio
repšelio
lėšos, 2
proc. lėšos.

Metodinės
grupės,
direktoriaus
Pavaduotojai.
Mokytojai,
direktoriaus
pavaduotojai.

Mokytojai,
direktoriaus
pavaduotojai.

Rezultatai
priemones, įvardins savo nesėkmių
priežastis ir kartu su tėvais sieks geresnių
mokymosi rezultatų.
Duomenų kaupimas vidiniame eduomenų bazėje. Mokytojai
naudodamiesi duomenimis, įvertins
mokinių mokymosi pažangą ir nustatys
pokyčius. Organizuos individualią
pagalbą.
Patobulinta mokinių vertinimo sistema.
NMPP rezultatų augimas.
Parengta diferencijuota užduočių
sistema. Skatinimas dalyvauti
kryptingoje neformalioje veikloje.
Prizinės vietos olimpiadose,
konkursuose.
Parengta analizė.
Patobulinti ilgalaikiai planai, įvertinta
mokinio padaryta individuali pažanga.
Supažindinti mokiniai ir jų tėvai.
Pamokų stebėjimo protokolai. Tinkamai
įsisavintas pamokos turinys, aktyvesnė,
įvairiapusė mokinių veikla, ugdomas
mokinių kritinis mąstymas, pasitikėjimas
savimi. Pranešimai mokytojų taryboje.
Kolegialus dalijimasis patirtimi.
Valandėlės bus organizuojamos
kiekvieną savaitę, tikslingai atsižvelgiant
į mokinių mokymosi stilių ir pasiekimus.
Pagerės mokinių mokymosi rezultatai.
Trimestrų, pusmečių ataskaitos.
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I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslai

Uždaviniai
1.1.5. Tobulinti
vertinimo ir
įsivertinimo
sistemą.

1.2. Tobulinti
ugdymo kokybę
gerinančias aplinkas

1.2.1. Modernizuoti
klases.

Įgyvendinimo priemonės
1.Tobulinti mokinio
įsivertinimo sistemą.

Terminai
(m. m.)
2018-2022

Kaštai
2 proc.
lėšos.

2. Dalyko vertinimo
sistemos pristatymas
mokiniams ir jų tėvams.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

1. Atnaujinti anglų (206)
kabinetą.

2018-2022

2. Modernizuoti EMILE
klasėms (226, 207) skirtus
kabinetus.

2018-2022

3. Modernizuoti muzikos
kabinetą.

2018-2022

4. Lauko klasės įrengimas.

2018-2022

5. IKT diegimas pradinių
klasių kabinetuose.

2018-2022

6. Bibliotekos skaityklos
atnaujinimas.

2018-2022

Nuomos ir
2 proc.
lėšos
Nuomos 2
proc. ir
mokinio
krepšelio
lėšos
Nuomos ir
2 proc.
lėšos
Nuomos ir
2 proc.
lėšos
Nuomos ir
2 proc.
lėšos
Nuomos ir
2 proc.
lėšos

Atsakingi
Metodinės
grupės,
pavaduotojai,
pagalbos
teikimo
mokiniui
specialistai.
Metodinės
grupės,
pavaduotojai,
pagalbos
teikimo
mokiniui
specialistai.
Administracija.
Administracija.

Rezultatai
Dalyko mokytojų parengtos mokinio
veiksmingos įsivertinimo sistemos.
Rezultatai pristatyti metodiniuose
būreliuose.
85% mokinių gebės objektyviai vertinti
savo pasiekimus bei planuoti pažangą.
Signaliniai trimestrų rezultatų aptarimai,
individualūs pokalbiai, trimestrų
aptarimų protokolai.
Patobulinta tėvų informavimo sistema.

Įsigyta po vieną skaitmeninę kalbų
mokymosi programą.
Įrengtas lingofoninis kabinetas.
Įrengtos 5 kompiuterizuotos darbo
vietos. Kasmet įsigyta po vieną
skaitmeninę programą.

Administracija.

Nupirkti muzikos instrumentai, nupirkti
modernūs funkcionalūs baldai.

Administracija.

Bus įrengta lauko klasė.

Administracija.

Kasmet įrengti po 5-6 pradinio ugdymo
klasėse po kompiuterizuotą darbo vietą.

Administracija.

Įrengta nuo 6 iki 10 papildomų
kompiuterizuotų vietų bibliotekos
skaitykloje.

33

I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslai

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės
7. Intraneto įvedimas
mokykloje.

Terminai
(m. m.)
2018-2019

Kaštai

Atsakingi

Rezultatai

Nuomos ir
2 proc.,
mokinio
krepšelio
lėšos;
Nuomos, 2
proc.,
mokinio
krepšelio
lėšos,
projekto
lėšos.
Nuomos ir
2 proc.,
aplinkos
lėšos.
2 proc. ir
mokinio
krepšelio
lėšos.

Administracija.

2019 m. II ketvirtyje įrengtas intranetas.

Administracija.

2020 m. atnaujinta progimnazijos futbolo
aikštė.

Administracija

2019 m. II ketvirtyje bus įrengta mobili
klasė.

Darbo grupė,
klasių
auklėtojai,
administracija.

Įrengtos:
1.Planšetinių ir BIT kompiuterių darbo
grupės bendros veiklos numatymas.
2. Išmaniosios klasės įsigijimas.
3. 3D mokomųjų objektų klasė.
Metodinės tarybos rekomendacijos
įsigyjant mokymo priemones.

8. Atnaujinti progimnazijos
futbolo aikštę.

2018-2020

2018-2019

1.2.2. Plėsti IT
technologijų
panaudojimą
ugdymo procese.

9. Mokyklos muziejaus
erdvių pritaikymas
edukaciniams
užsiėmimams.
1.Naujų technologijų
įsisavinimas ir
panaudojimas ugdymo
procese.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

Visi mokytojai,
direktoriaus
pavaduotojai.

1.2.3. Netradicinių
pamokų plėtra.

2. Diegti „Šok“, ,,Atrask“,
,,Eduka“ serijos ir kitas
skaitmeninį ugdymo turinį
teikiančias programas.
1. Mokyklos muziejaus
turinio pritaikymas ugdyme.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

2018-2022

2 proc. ir
mokinio
krepšelio
lėšos.

Direktoriaus
pavaduotojai,
istorijos
mokytojai,
klasių
mokytojai.
Metodinės
grupės.

2. Edukacinės programos
Lietuvos muziejuose ir
kitose kultūros įstaigose.

2018-2022

Pamokų planai. Pamokų stebėjimo
protokolai.
Mokinių ir mokytojų apklausa apie
muziejaus veiklos integravimą į ugdymo
procesą.
Išvykų lapai ir mokinių atsikaitomųjų
darbų pristatymas mokytojo pasirinkta
forma.
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I PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslai

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės
3. Netradicinių išorinių
edukacinių erdvių
panaudojimas ugdymo(si)
procese.

Terminai
(m. m.)
2018-2022

II PRIORITETAS. DINAMIŠKA IR ATVIRA KAITAI PROGIMNAZIJA
Terminai
Tikslai
Uždaviniai
Įgyvendinimo priemonės
(m. m.)
2.1. Tobulinti
2.1.1 Tėvų
1.Tėvų dalyvavimas klasės
2018-2022
progimnazijų ir
į(si)traukimas į
gyvenime.
Pilaitės mikrorajono klasės ir
bendruomenės narių progimnazijos
bendradarbiavimą.
gyvenimą.

2.2. Siekti
harmoningos,
atsinaujinančios ir
prie mokinių

2.2.1 Įkuriamos
dalykinės erdvės
progimnazijoje.

Kaštai
2 proc. ir
mokinio
krepšelio
lėšos.

Atsakingi
Metodinės
grupės.

Kaštai

Atsakingi

Mokinio
krepšelio, 2
proc. lėšos.

Progimnazijos
tėvų komitetas
klasių
auklėtojai ir
klasių tėvų
komitetai,
klasių
auklėtojų
metodinis
būrelis.
Progimnazijos
tėvų komitetas,
klasių
auklėtojai ir
klasių tėvų
komitetai,
klasių
auklėtojų
metodinis
būrelis.
Administracija
ir dalykų
mokytojai.

2. Tėvai supažindinami su
šiuolaikinio švietimo
principais.

2018-2022

Mokinio
krepšelio, 2
proc. lėšos.

1. Kuriamos metodinių
grupių susirinkimų erdvės.

2018-2019

2 proc.,
partnerių
lėšos.

Rezultatai
Mokyklos teritorijoje įrengta „klasė be
sienų“.

Rezultatai
2 kartus per metus organizuojamos
atvirų durų dienos tėvams, klasės
valandėles. Veda tėvai,
Aktyvus tėvų dalyvavimas ugdyme
karjerai (60 % mokinių apsilankys tėvų
darbovietes).

2 kartus per metus organizuojami
pedagoginiai ir psichologiniai seminarai
tėvams apie šiuolaikinį ugdymą bei
tėvystės įgūdžius.

Įkurtas metodinis kabinetas (prie 213
kabineto).

35

II PRIORITETAS. DINAMIŠKA IR ATVIRA KAITAI PROGIMNAZIJA
Terminai
Tikslai
Uždaviniai
Įgyvendinimo priemonės
(m. m.)
poreikių
2. Mokymo(si) tikslams
2018-2019
prisitaikančios
išnaudojamos visos
mokyklos aplinkos.
progimnazijos vietos.

2.3. Tobulinti
mokinių ir
progimnazijos
darbuotojų
įvertinimo ir
įsivertinimo
įgūdžius.

2.3.1. Vykdant
vidaus auditą
atliekamos
tiriamosios
mokinių ir
pedagoginių
darbuotojų veiklos
analizės bei
mokytojų veiklos
savianalizės.

Kaštai

Atsakingi

Rezultatai

2 proc.
lėšos.

Administracija,
metodinė
taryba

Parengta rūsio panaudojimo ugdymo
tikslams galimybių studija.
Parengta gamtos mokslų kabinetų
pritaikymo konstravimui, tyrimams ir
eksperimentams studija.

2 proc.,
partnerių
lėšos.
2 proc.,
savivaldybės lėšos.
Mokinio
krepšelio
lėšos.

Pavaduotojas
aplinkai.

Kiekvienais metais atnaujinti 5-6
kabinetų grindų danga.

Pavaduotojas
aplinkai.

Pakeisti sanitariniai mazgai.

Direktoriaus
pavaduotojai,
klasių
auklėtojai.

Apklausų rezultatų analizė.
Tobulinami mokinių ir pedagoginių
darbuotojų įvertinimo ir įsivertinimo
įgūdžiai.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

Kartą per metus atliekamas anketavimas,
siekiant numatyti tobulintinas mokyklos
veiklos sritis.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

Administracija,
mokyklos
taryba,
specialistai.
Administracija,
mokyklos
taryba,
specialistai

3. Renovuojamos kabinetų
patalpos.

2018-2022

4. Pagerinti mokykloje
higienos sąlygas.

2018-2020

1. Mokiniai , mokytojai ir
tėvai anketuojami,
naudojant iqesonline.lt
sistemą bei psichologų
parengtas anketas.
2. Mokytojų ir kitų
darbuotojų apklausa,
siekiant įvertinti jų
poreikius ir lūkesčius.
3. Mokytojų savianalizės
anketų tyrimas.

2018-2022

Mokytojų savianalizės anketų
apibendrinimas. Rezultatų pristatymas
mokytojų tarybos posėdyje.
Savianalizė apibendrinamos ir rezultatų
panaudojamas metiniame mokyklos
veiklos planavime.
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III PRIORITETAS. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS KŪRIMAS
Terminai
Tikslai
Uždaviniai
Įgyvendinimo priemonės
Kaštai
(m. m.)
3.1.Kurti savitą
3.1.1.
1. Renginiai, projektai,
2018-2022 2 proc.,
progimnazijos
Reprezentuoti
atviros pamokos, apskritųjų
nuomos
kultūrą.
mokyklą miesto bei stalų diskusijos, sklaida
lėšos.
respublikos
mokyklos internetinėje
leidiniuose, šalies
svetainėje.
švietimo portaluose
ir gerinti
progimnazijos
įvaizdį.
3.1.2. Dalyvauti
1. Dalyvauti neformaliojo
2018-2022 2 proc.,
miesto bei šalies
ugdymo būreliuose bei
nuomos
mokyklų
įvairiuose konkursuose ir
lėšos.
organizuotuose
olimpiadose.
renginiuose ir
akcijose,
olimpiadose,
2. Plėtoti neformaliojo
2018-2022
2 proc.,
konkursuose,
pasirinkimo galimybes.
nuomos
varžybose.
lėšos.

3.1.3. Sudaryti
sąlygas mokinių
saviraiškai įvairiose
renginiuose bei
vaikų socializacijos
programose.

1. Projektai, sporto
varžybos, sveikatingumo
renginiai, pilietinio ir
tautinio ugdymo renginiai.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

2. Patyčių prevencijos
programos vykdymas.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

Atsakingi

Rezultatai

Progimnazijos
mokytojai

Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi
skelbdami bent po vieną straipsnį per 3-6
mėnesius.

Mokytojai,
klasių vadovai.
Neformaliojo
ugdymo
būrelių
vadovai.
Mokytojai,
klasių vadovai.
Neformaliojo
ugdymo
būrelių
vadovai.
Mokytojai,
klasių vadovai.
Mokinių
taryba,
administracija.

Skelbiami konkursų, olimpiadų
rezultatai mokyklos internetinėje
svetainėje.
Neformalaus ugdymo veikloje dalyvauja
ne mažiau kaip70 %.

Mokytojai,
klasių vadovai.
Mokinių
taryba.

Kiekvienais mokslo metais atliktas
poreikio tyrimas. 10% padidėjęs siūlomų
būrelių skaičius.

Pravesta ne mažiau kaip 10 renginių per
metus.
Organizuoti, kiekvienais metais,
pirmosios pagalbos mokymai
mokiniams.
Pravesti 2 renginiai per metus,
bendradarbiaujant su Sveiko miesto
biuru.
Parengta patyčių prevencijos ilgalaikė
programa.
Mokykloje pamažės 10% patyčių.
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III PRIORITETAS. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS KŪRIMAS
Terminai
Tikslai
Uždaviniai
Įgyvendinimo priemonės
Kaštai
(m. m.)
3. Dalykinės savaitės.
2018-2022
Mokinio
krepšelio
lėšos.

3. Stiprinti
bendruomeniškumą.

3.2.1. Plėtoti
Pilaitės
mikrorajono
bendruomenės
bendravimą ir
bendradarbiavimą
organizuojant bei
dalyvaujant
renginiuose.
3.2.2. Tęsti ir
nuolat plėsti
progimnazijos
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais.

Atsakingi
Mokytojai,
pavaduotojai,
metodinių
grupių vadovai.
Mokytojai,
pavaduotojai,
metodinių
grupių vadovai.
Klasių vadovai.

4. Aktyvios pertraukos.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos.

5. Lyderystės skatinimas,
aktyvinant mokinių tarybos
veiklą.

2018-2022

2 proc.,
nuomos
lėšos.

6. Vasaros stovyklų
organizavimas.

2018-2022

Renginiuose, koncertuose,
minėjimuose, vakaronėse,
apskritųjų stalų diskusijose,
akcijose.

2018-2022

2 proc.,
nuomos
lėšos.
2 proc.,
nuomos
lėšos.

Klasių vadovai,
socialinės
pedagogės.
Visa mokyklos
bendruomenė.

1. Miesto, šalies ir
tarptautiniai projektai.

2018-2022

Pavaduotojai,
mokytojai.

2. EMILE klasių renginiai.

2018-2022

3. Kryptingo mokymo daile
ugdymas bendradarbiaujant
su M. K. Čiurlionio menų
gimnazija ir Dailės galerija.

2018-2022

2 proc.,
nuomos
lėšos.
2 proc.
lėšos,
Mokinio
krepšelio
lėšos.
2 proc.
lėšos,
Mokinio
krepšelio

Pavaduotojai,
Emile klasėse
dirbantys
mokytojai.
Pavaduotojai,
dailės klasėse
dirbantys
mokytojai,

Rezultatai
Kiekvienas metodinis būrelis
suorganizuos po vieną dalykinę savaitę
per metus.
Subalansuotas mokinių dienos režimas
mokymosi ir poilsio laikas.
Sustiprės Mokinių tarybos veikla, bus
įvairesnių renginių, pagerės
bendradarbiavimas tarp mokinių,
išryškės lyderiai.
5% mokyklos mokinių dalyvaus vasaros
stovyklose.
Vyks 3 renginiai, kuriuose dalyvaus
Pilaitės bendruomenės senjorai, Pilaitės
gyventojai.

Mokykla dalyvaus bent viename
tarptautiniame ir viename
respublikiniame projekte kasmet.
Kiekvienais metais dalyvauti ir patiems
organizuoti EMILE tinklo renginį.

Sudaryti bendradarbiavimo sutartį.
Per metus įvyks 1-2 bendradarbiavimo
veiklos.
Ugdysis kūrybiškumo kompetencija.
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III PRIORITETAS. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS KŪRIMAS
Terminai
Tikslai
Uždaviniai
Įgyvendinimo priemonės
Kaštai
(m. m.)
lėšos.

3.2.3. Stiprinti tėvų
informavimo ir
abipusio
bendradarbiavimo
su mokykla
sistemą.

Atsakingi
dailės klasių
auklėtojai.
Pavaduotojai,
karjeros
planavimo
specialistė.
Direktorius,
pavaduotojai.

4. Profesinis informavimas.

2018-2022

Mokinio
krepšelio
lėšos

1. Bendradarbiavimas su
klasių tėvų atstovais.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

2. Informacijos pateikimas
tėvams e-dienyne ir
mokyklos internetiniame
puslapyje.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

IT specialistas,
direktoriaus
pavaduotojai,
redaktoriai.

3. Bendradarbiavimas su
VGK nariais.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

4. Mokymosi pažangos
stebėjimo sistema,
dalyvaujant mokinių
tėvams.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

5. Edukacinės išvykos.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Direktorius,
pavaduotojai,
klasių vadovai
ir dalykininkai,
pagalbos
teikimo
mokiniui
specialistai.
Pavaduotojai,
klasių vadovai
ir dalykininkai,
pagalbos
teikimo
mokiniui
specialistai
Direktorius,
pavaduotojai,
metodinė
taryba,
mokytojai.

Rezultatai

1-2 karjeros ugdymo renginys per
metus.
Kiekviena klasė, vieną kartą per metus
išvyksta į tėvų darbovietes.
Patobulinta tėvų informavimo sistema.
Rengiamos 2-3 atviros dienos per metus.
Parengti ir paskelbti mokyklos
internetinėje svetainėje individualių
susitikimų su tėvais tvarkaraščiai.
Atnaujinta mokyklos internetinė
svetainė pagal Vilniaus miesto Švietimo
skyriaus rekomendacijas.
Nuolatinis informacijos atnaujinimas
mokyklos internetinėje svetainėje.
Parengtos pritaikytos, individualios
programos. Mokytojų konsultavimas.
Bendradarbiavimas su tėvais, priimti
bendri sprendimai. VGK posėdžių
protokolai.

Sukurta mokymosi pažangos stebėjimo
sistema bendradarbiaujant su tėvais.

Kiekvienais metais organizuojamos 3-5
edukacinių išvykų per metus.
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III PRIORITETAS. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS KŪRIMAS
Terminai
Tikslai
Uždaviniai
Įgyvendinimo priemonės
Kaštai
(m. m.)
6. Progimnazijos savivaldos 2018-2022
2 proc.
stiprinimas, iniciatyvų
lėšos.
skatinimas

3.2.6. Skatinti
progimnazijos
mokytojus plėtoti
turimas ir įgyti
naujas
kompetencijas
bendradarbiaujant
tarpusavyje.

2.Mainų vizitai.

2018-2022

2 proc.
lėšos.

Atsakingi

Rezultatai

Mokytojų
taryba,
mokinių
taryba,
administracija.

Vieną kartą per metus organizuoti
Ąžuolyno, Žemynos progimnazijų
bendrą susitikimą, dalinantis gerąja
patirtimi. Kryptingos veiklos sukūrimas.
Aktyvus dalyvavimas Respublikos
mokinių taryboje.
Respublikos M. Mažvydo progimnazijų
vardo mokyklų susitikimai.

Direktorius,
pavaduotojai,
metodinė
taryba.

Organizuojamos kūrybinės dirbtuvės,
apskritojo stalo diskusijos, seminarai.
Rengiami Lietuvos Martyno Mažvydo
progimnazijų vardo mokyklų teminiai
susitikimai. Dalijimasis patirtimi.
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8. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Progimnazijos strateginio plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant
metinį progimnazijos veiklos planą. Strateginio plano įgyvendinimą prižiūri direktoriaus įsakymu sudaryta Strateginio plano stebėsenos darbo grupė, kuri kiekvienais
metais gruodžio mėnesį pristato Mokytojų tarybai strateginio plano vykdymo ataskaitą. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje analizuojamas progimnazijos metinio veiklos
plANO įgyvendinimas, teikiamos rekomendacijos Strateginio plano stebėsenos darbo grupei. Progimnazijos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio
plano stebėsenos grupės ataskaitą ir rekomendacijas, bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus, rengia metinį veiklos planą, numatydama konkrečias priemones ir
terminus strateginiams uždaviniams pasiekti.
Strateginio plano stebėsena fiksuojama lentelėje:

Tikslas
Uždavinys/iai

Lauktas rezultatas

Vykdyta veikla

Pasiektas rezultatas

Planuoti ištekliai

Panaudoti ištekliai

Išvada (nesekmės ar uždavinio koregavimo priežastis):
Naudoti dokumentai
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. (Žin., 1991, Nr. 23-593).
2. Geros mokyklos koncepcija (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo“).
3. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1309 „Dėl Pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“.
4. „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1167).
5. „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų 2017–2019 m kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“ (Švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-647).
6. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai.
7. „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. Projekto įgyvendinimo medžiaga Sudarytoja Laima Gudaitė. ISBN 978-9955-788-27-0. Vilnius,
2017.
8. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327).
9. Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
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