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I SKYRIUS 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 2020 – 2021 metų strateginės kryptys – užtikrinti mokymo(si) kokybę ir išlaikyti aukštus 

akademinius pasiekimus; skatinti pozityvų mokinių elgesį ir gerinti mokyklos klimato rodiklį taikant 

pozityvios disciplinos principus; praturtinti unikalias mokymo(si) ir poilsio aplinkas sukuriant 

papildomas galimybes mokiniams ir ugdytojams mokyti(s) ir pailsėti. 

Bendradarbiaujant su mokyklos mokytojų ir tėvų bendruomene įgyvendinti visi suplanuoti 2020 

metų strateginio ir veiklos plano uždaviniai, pasiekti maksimalūs rezultatai. Paminėtini 2020 metų 

pasiekimai:  

1. Mokinių tėvai puikiai įvertino mokytojų pasirengimą ir profesionalumą įgyvendinant 

nuotolinį mokymą, mokinių psichologinę būseną ir motyvaciją pirmosios ir antrosios 

pandemijos bangos metu 2020 m.   

2. Parengti „Kauno Panemunės pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos“ ir 

„Kauno Panemunės pradinės mokyklos nuotolinio mokymo“ aprašai. 

3. Atidarius dvi papildomas priešmokyklinio ugdymo klases mokyklos mokinių skaičius išaugo 

iki 330 (buvo 298).  

4. Įrengtos dvi priešmokyklinio ir pradinio ugdymo standartams ir unikalioms ugdymo(si) 

galimybėms atliepiančios mokymosi erdvės aprūpintos moderniomis mokymo 

technologijomis ir priemonėmis.  

5. Visų mokytojų darbui įsigyti spartūs modernūs kompiuteriai, pritaikyti nuotolinio mokymo 

programoms ir operacijoms vykdyti. 

6. Pilnai įgyvendintas mokyklos ugdymo planas praturtintas 4I (informatinio, integruoto, 

inžinerinio ir individualios savikūros) mokymo galimybėmis. 

7. Išlaikytas mokytojo padėjėjo etatas įgalino teikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi, 

elgesio ir emocijų valdymo sunkumų. 

8. Puikūs mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo pasiekimai mieste ir šalyje: 

a. Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse trys 3-4 klasių 

mokiniai apdovanoti laureatų diplomais.  

b. Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 129 mokiniai, 3 pateko į 



geriausių 50-tuką. 

c. Tarptautiniame Indijos Vedanta Academy mokyklos inicijuotame trijų mėnesių trukmės 

bendradrabiavimo projekte, 40 mokinių dalyvavo video-konferencijoje su Indijos ir 

Jungtinės Karalystės mokyklų bendraamžiais.  

d. Respublikiniame konkurse „Mano gaublys“ dalyvavo 39 mokiniai, 1 mokinys laureatas. 

e. 17 trečiųjų klasių mokinių dalyvavo respublikiniame diktanto anglų kalba rašymo 

konkurse „Listen to write“. 9 mokiniai pasiekę maksimalų rezultatą apdovanoti 

diplomais. 

f. Respublikiniame pradinių klasių mokinių komiksų konkurse-parodoje ,,Išdaigos žiemą“ 

2 mokiniai tapo nugalėtojais. 

g. 12 mokyklos mokinių aukščiausiais įvertinimais išlaikė tarptautinį anglų kalbos 

egzaminą Pearson Test of English.  

h. Respublikiniame fotografijos ir haiku rašymo anglų kalba konkurse „Shaping peace with 

nature“ 1 mokinė užėmė 1-ą, kita 3-ią vietą.  

i. XVI pasaulio haiku konkurse (Japonija) 1 mokinys tapo nugalėtoju, 2 pelnė bronzos 

apdovanojimus.  

j. Mokykla nuotoliniu būdu organizavo tradiciniu tapusį respublikinį 4-ųjų klasių mokinių 

pranešimų anglų kalba konkursą, kuriame dalyvavo mokiniai iš Kauno, Vilniaus ir 

Marijampolės.  

k. Kauno miesto pradinukų konkurse-parodoje ,,Mano inžinerinis piešinys” dalyvavo 29 

mokiniai, 4 tapo laureatais. 

9. 2020 m. mokykla sėkmingai užbaigė 2018-2020 metais vykusį Erasmus+ projektą „Menai ir 

tradicijos“ ir tęsė 2019-2021 Erasmus+ projektą „Konstruktyvistiniai metodai, ugdantys 

esmines pradinių klasių mokinių kompetencijas“. Parengtas naujas 2020-2022 m. Erasmus+ 

projektas „Drauge ugdome E+ kartas“, jam skirtas ES švietimo mainų paramos fondo 

finansavimas. Nuotoliniu būdu dalyvauta projekto veiklose: sukurti suplanuoti projekto 

produktai, vyko dvi video konferencijos, kurių metu susipažinome su Europos kolegų darbo 

patirtimi, mokyklų veiklos ypatumais, šalių švietimo sistema. 

10. Papildyti meninės raiškos, gamtamokslinio ugdymo kabinetų priemonių fondai. 

11. Tradiciškai prieš Kalėdas organizuotose gerumo akcijose mokyklos bendruomenė 

laisvanoriškai parėmė onkologinėmis ligomis sergančių vaikų fondą „Rugutė“ ir per anksti 

gimusių („neišnešiotukų“) organizaciją „Padedu augti“. 

12.  Įgyvendinus „Kauno Panemunės pradinės mokyklos inžinerinių sporto statinių statybos ir 

teritorijos sutvarkymo naujos statybos darbų projektas“, kurio vertė 103 tūkst. Eur. įrengti 

bėgimo takai, naujos poilsio zonos. 

13. Įrengti kraštovaizdį puošiantys ir gamtamokslinio ugdymo galimybes išplečiantys gėlynai, 

kurių vertė 5,53 tūkst. Eur. 

14. Atlikus pasitenkinimo mokyklos paslaugomis tyrimą nustatyta, jog bendras mokyklos 

teikiamų paslaugų kokybės vertinimas viršijo 90%. 

15. Taikant nuotolinio bendravimo galimybes produktyviai dirbo mokyklos savivaldos 

institucijos. 

16. Mokykloje priimant Kazachstano, Ukrainos švietimo delegacijas, Visagino miesto 

savivaldybės merą, tarybos ir administracijos atstovus pasidalyta gerąja mokyklos patirtimi, 

išryškinat edukacinių aplinkų ir ugdymo proceso modernizavimo privalumus. 

Mokykla bendradarbiavo su VDU ir KTU suteikdama galimybę 4 studentams atlikti pedagoginę 

praktiką ir skirdama mentorius. 

 

 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

mokymo(si) kokybę 

ir išlaikyti aukštus 

akademinius 

pasiekimus 

praturtinant 

mokymąsi 4I ir 

kūrybiniais 

projektais. 

Mokymosi 

pasiekimai išlieka 

aukšti. 

 

 

 Nuosekliai pagal 

tvarkaraštį 

įgyvendinamas 4I 

ugdymas. 

 

 

1-4 klasėse 

įgyvendintas 

projektas „Skaitanti 

mokykla“.  

NMPP pasiekimai 

viršija šalies ir miesto 

mokyklų vidurkį.  

 

 

Organizuotos bent 2 

Tėvų dienos, skirtos 

aptarti mokinių pažangą 

ir pasiekimus. 

 

 

1-4 klasėse iš anksto 

suplanavus vyksta 4I 

(integruoto, inžinerinio, 

informatinio, 

individualios savikūros) 

ugdymas. 

 

75% mokytojų 

organizuoja stebėjimus 

ir tyrimus mokyklos 

gėlyne ir šiltnamyje. 

 

 

 

 

1-4 klasių mokiniai 

dalyvauja 3 praktinės 

veiklos edukatorių 

vedamuose 

užsiėmimuose. 

 

 

Plėtojant mokytojų ir 

tėvų partnerystę, 

kiekvienoje klasėje 

tėvai veda bent 1 

STEAM pamoką. 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos mokinių 

pirmojo trimestro 

pasiekimų vertinimai 

tenkina mokytojų 

bendruomenės 

lūkesčius. 

 

Du kartus per 2020 

metus mokytojai 

susitiko su tėvais šeimų 

pokalbiuose (įskaitant 

on-line), kuriuose 

aptarė savo vaikų 

pažangą ir pasiekimus. 

 

Visose 1-4 klasėse vyko 

4I (integruoto, 

inžinerinio, 

informatinio, 

individualios savikūros) 

ugdymas. 

  

75% mokytojų 

organizuoja stebėjimus 

ir tyrimus mokyklos 

gėlyne ir šiltnamyje.  

Pradėjo veikti 1,2, 3 ir 4 

klasių mokinių 

„Jaunųjų botanikų“ 

būreliai. 

 

Plėtojant mokytojų ir 

tėvų partnerystę, 

kiekvienoje klasėje 

tėvai vedė bent 1 

STEAM pamoką, 

trijose klasėse po 2. 

 

Kultūros paso ir 

mokymo lėšomis visų 

klasių mokiniai 

dalyvavo 3-4 

edukatorių 

užsiėmimuose. 



 

Organizuotos bent 2 

Skype konferencijos su 

kitų šalių 

bendraamžiais, siekiant 

supažindinti 3-4 klasių 

mokinius su jų 

skaitymo kultūra. 

 

Organizuotos 2 ZOOM 

konferencijos su 

projekte Erasmus+ 

bendradarbiaujančių 

Italijos, Ispanijos, 

Švedijos ir Turkijos 

mokyklų mokiniais ir 

mokytojais. 

1.2.  Skatinti 

pozityvų mokinių 

elgesį ir gerinti 

mokyklos klimato 

rodiklį. 

Gerėja mokyklos 

klimato rodiklis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinamos 

Erasmus+ projekto 

veiklos skirtos 

socialinių emocinių 

kompetencijų 

ugdymui(si). 

Mokyklos klimato 

rodiklis pasiekė 0,1 

standartizuotus taškus. 

 

 

 

 

 

 

Klasių Ryto ratuose 

nagrinėjamos 6 temos, 

stiprinančios mokinių 

vertybines nuostatas. 

 

Vykdoma prevencinė 

programa „Antras 

žingsnis“.  

 

 

 

Mokytojai išklauso po 1 

nuotolinio mokymo 

seminarą 

www.pedagogas.lt 

pozityvios disciplinos 

klausimais. 

 

 

Atliktas mokinių 

nuomonės tyrimas apie 

klasės mikroklimatą 

rodo gerėjančią 

situaciją. 

 

Erasmus+ veiklose 

dalyvauja 4 klasės. 

 

Bent 8 mokytojai 

vyksta į partnerines 

mokyklas perimti 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymosi 

patirtį. 

Neįvykus NMPP 

nenustatytas mokyklos 

klimato rodiklis. 

Mokyklos vykdytos 

apklausos rezultatai 

tenkina mokyklos 

mokytojų ir tėvų 

bendruomenes.  

 

Mokytojų teigimu, 

klasių Ryto ratuose ir 

prevencinės programos 

„Antras žingsnis“ 

užsiėmimuose 

nagrinėtos 6 temos, 

stiprinančios mokinių 

vertybines nuostatas. 

 

Mokyklai 2020 metams 

išpirkus akredituotus 

www.pedagogas.lt 

mokymus, mokytojai 

išklausė po 1-2 

seminarą pozityvios 

disciplinos klausimais. 

 

Atliktas mokinių 

nuomonės tyrimas apie 

klasės mikroklimatą 

atskleidė gerėjantį 

mikroklimatą ir 

socialinio bendravimo 

trūkumą pandemijos 

metu. 

 

Erasmus+ projektų 

veiklose dalyvavo 6 

klasės. 

 

Dėl pandemijos 

Erasmus+ projektų 

mainai atšaukti. 

 

http://www.pedagogas.lt/
http://www.pedagogas.lt/


1.3. Tęsti mokyklos 

vidaus ir pradėti 

naujų lauko 

edukacinių aplinkų 

įrengimo darbus. 

Sukurtos sąlygos 

priešmokyklinukų 

ugdymui. 

 

Pagerintos 

ugdymo(si) sąlygos 

pirmųjų klasių 

mokiniams. 

 

Pradėtas 

įgyvendinti  

„Kauno Panemunės 

pradinės mokyklos 

inžinerinių sporto 

statinių ir teritorijos 

sutvarkymo, 

Kariūnų pl.5, 

Kaune, naujos 

statybos projektas“. 

Įrengtos 97 m2 aplinkos 

priešmokyklinukų 

ugdymui(si).  

Nupirkta e-pratybų ir 

mokymosi priemonių 

už 500 Eur. 

 

Parengtas projektas ir 

atliktas dalinis 2 klasių 

244 m2 remontas 

pirmųjų klasių 

mokiniams. 

 

Pradėti žemės sklypo 

formavimo darbai 

kiemelio-amfiteatro 

įrengimui už 1000 Eur. 

Įvykdyta 

 

 

Įsigyta už  800 Eur.                    

 

 

Atnaujintos ir įrengtos  

patalpos (310 m2) trijų 

pirmųjų klasių 

mokiniams. 

 

 

Naujos statybos 

projektas įgyvendintas 

pilnai, užbaigti 

kiemelio – amfiteatro 

(naujos edukacinės 

erdvės) įrengimo 

darbai. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nenustatyti, ar mokyklos mokinių pasiekimai 

viršija šalies ir miesto mokyklų vidurkį, ar mokyklos 

klimato rodiklis pasiekė 0,1 standartizuotus taškus. 

Dėl COVID – 19 pandemijos neįvyko 

nacionalinis mokinių pasiekimų 

patikrinimas (NMPP). 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Gamtamokslinis kabinetas 

įrengtas naujose patalpose.  

Sukurtos didesnės galimybės gamtamoksliniam 

mokymui(si) formaliojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo užsiėmimų metu. 

3.2. Parengtas naujas Erasmus+ 

projektas ir laimėtas finansavimas 

Išplėstos galimybės mokytojų ir mokinių skaitmeninio 

raštingumo kompetencijų ugdymuisi, kitų kultūrų 

pažinimui.  

3.3. Išleista „Mokinio knygelė 2020-

2021“ (330 egz.). 

Kiekviena šeima turi parankinę metodinę priemonę apie 

pozityvią discipliną, patyčių atpažinimo algoritmus, 

kaip elgtis patyčių atveju. 

3.4. Atliktas sporto salės grindų 

remontas, perbraižytos linijos.   

Pagerinta fizinio aktyvumo aplinkų kokybė, sudarytos 

galimybės mokytojams vykdyti mokinių fizinio 

pajėgumo testavimus. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.          - - - - 
 

 

 

Mokyklos direktorė                                                                                                  Virginija Rupainienė 

 

2021-01-20 


