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PRITARTA 
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direktoriaus pavaduotojo 201   m.              d 

įsakymu Nr.  

 
PATVIRTINTA 

...................................................................... 

mokyklos direktoriaus 

201   m.                            d. 

įsakymu Nr.  

 

KAUNO ,,ŠILO“ PRADINĖ MOKYKLA 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos strateginio plano tikslas – įgyvendinti mokyklos 

viziją, misiją, vertybes ir filosofiją, telkti mokyklos bendruomenę, sprendžiant aktualias ugdymo 

problemas, padėti efektyviai organizuoti mokyklos veiklą, pasirinkti reikiamas veiklos kryptis ir 

prioritetus.  

Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos strateginis planas 2016-2018 m. parengtas remiantis: 

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

 Valstybės švietimo 2013-2022 m. strategija; 

 Valstybės pažangos strategija ,,Lietuva 2030“; 

 Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginiu veiklos planu; 

 Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų; 

 Mokyklos vidaus audito ir išorinio vertinimo išvadomis. 

Mokyklos strateginis planas parengtas išanalizavus mokyklos 2013-2015 m. strateginio 

plano įgyvendinimą. Mokyklos strateginiu planu siekta numatyti trijų metų mokyklos vystymo 

tikslus ir tinkamai panaudoti turimus intelektinio kapitalo, materialinius ir finansinius resursus 

mokyklos misijai įgyvendinti. 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įgyvendinanti pradinio ugdymo programą, unikali, išskirtinė etninę kultūrą puoselėjanti mokykla.  

Mokykla įkurta 1993 m. Mokykloje 11 klasių komplektų, mokosi 269 mokiniai, vidutinis mokinių 

skaičius klasėse 24,45. 80 proc. mokinių yra iš mokyklai priskirto rajono. 
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Mokykla įsikūrusi buvusio darželio patalpose. Aplinkos gerinimui kasmet skiriamos 

Kauno miesto savivaldybės tikslinės dotacijos (nauji langai ir durys, dalinai apšiltintos mokyklos 

išorinės sienos) ir rėmėjų lėšos (klasėms, koridoriams, tvorai). 

Išskirtinis mokyklos bruožas – etninė kultūra. Visas ugdymas, kūrybinės raiškos bei 

dvasinio tobulėjimo darbas remiasi lietuvių tautinės kultūros perimamumu, susiejant ugdymo 

procesą su etninės kultūros paveldu, integruojant jį į ugdymo turinį. 

Ugdymas vyksta ne tik mokykloje, bet ir kitose ugdymui vertingose edukacinėse 

aplinkose: muziejuose, teatruose, parkuose ir kt. Integruojama sveikos gyvensenos, vertybių 

ugdymosi ir kt. programos, praturtina ugdymo turinį, suteikia galimybes taikyti aktyviuosius 

ugdymo(si) metodus, atskleisti mokymosi ryšį su gyvenimu. Unikalus ir vertingas neformalus 

švietimas. Mokiniai gali rinktis plėtoti savo gebėjimus įvairiose meno, saviraiškos, sporto 

kolektyvuose. Pasirengę juose atstovauja mokyklai miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, 

šventiniuose renginiuose, koncertuose, olimpiadose. 

Bendruomenėje laikomasi bendromis pastangomis ir susitarimais parengtų ir priimtų 

vidaus tvarkos taisyklių, ugdymo plano, mokyklos veiklos programos, vertinimo ir kt. susitarimų. 

Mokyklos informacijos sklaidoje ir ugdyme taikomos IKT, elektroninis dienynas. 

Nuo 2011 m. iki dabar aktyviai dalyvaujame tarptautiniuose ES fondų finansuojamuose 

mokyklų projektuose (2011-2013 m. Hello2.0; 2014-2016 m. Paintfolio).  Organizuojant įvairias 

olimpiadas, konkursus, parodas, koncertus, mokiniai skatinami atskleisti ir ugdyti savo talentus. 

Socialinės, asmeninės kompetencijos stiprinamos dalyvaujant miesto, mokyklos aplinkos, klasių 

tvarkymo talkose, socialinėse akcijose. Mokyklos tradicijų puoselėjimą iliustruoja viešose erdvėse 

eksponuojami kūrybiniai mokinių darbai, įvairių renginių nuotraukos, diplomai, padėkos raštai. 

Išsami informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje. 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija nusako pastangas, 

siekiant sutelkti švietimo bendruomenes esminiams pokyčiams 

švietimo srityje. Pagrindinis strateginis tikslas – paversti Lietuvos 

švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, 

atsakingai ir solidariai kuriančiam savo valstybės ir pasaulio ateitį.  

Kadangi Lietuvos švietimo kaita dera su ES šalių švietimo 

nuostatomis ir siekiais, mokykla įpareigota siekti, kad pradinio 

išsilavinimo lygis atitiktų kitų Europos valstybių pradinio 

išsilavinimo lygį. Atsižvelgiant į tai, „Šilo“ pradinė mokykla 

strategijos realizavimo plane numato atitinkamas priemones: 

Gerinti mokymo(si) proceso organizavimą ir užtikrinti aukštesnę 
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ugdymo(si) kokybę. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, paremtą etninių 

vertybių puoselėjimu, plėtojant bendradarbiavimą su tėvais. 

Tobulinti ir gerinti mokyklos edukacines aplinkas. Užmegzti 

tarptautinės partnerystės ryšiai (Erasmus+ Paintfolio tarptautinis 

partnerystės projektas) ne tik suteikia mokiniams didesnes 

pažintines galimybes, praplečia ugdymosi aplinkas, bet ir įtraukia 

visą mokyklos bendruomenę į įgyvendinimą novacijų, stiprinančių 

ugdymo kokybę ir prieinamumą, Europos kalbų mokymąsi, 

asmens rengimo gyventi ir kurti informacijos ir žinių visuomenėje 

galimybių išplėtimą, socialinės atskirties mažinimą, suteikia 

tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, 

pasitikėjimo savo jėgomis, tarpkultūrinės Europos erdvės pajautą. 

Ekonominiai  Mokyklos veikla yra glaudžiai susijusi su šalies ekonomika. Dalį 

valstybinių  mokyklų išlaidų (mokinio krepšelį) skiria valstybė, 

kitą dalį (aplinkos lėšas) finansuoja steigėjas. Siekiant gerinti 

ugdomąjį procesą, įsigyjami nauji vadovėliai, grožinė literatūra, 

IKT priemonės. 

Stengiamasi kuo daugiau pritraukti nebiudžetinių lėšų: 2 proc. 

lėšos, taip pat dalyvaujama projektinėje veikloje, Europos 

sąjungos finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisiai mokykloms“. Įgyvendinant Europos Sąjungos 

humanistines, demokratines ir atviro švietimo idėjas, perimant 

pozityvią Europos patirtį, vadovai bei mokytojai kelia savo 

kvalifikaciją tarptautiniuose seminaruose, dalyvauja 

konferencijose ir kituose renginiuose. 

Tai padeda mokyklai tapti atviresne išoriniams pokyčiams, 

tarptautiniam bendradarbiavimui, naujoms idėjoms. Europos 

struktūrinių ir kitų fondų skiriamos lėšos inicijuoja dalyvavimą 

naujuose projektuose. 

Socialiniai  Nors mažėja bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius,  

įstaiga  mokinių mažėjimo nejaučia, kaita nežymi. Mokinių 

skaičius įstaigoje paskutinius 3 metus pakankamai stabilus. 

Aukštos kvalifikacijos specialistų branduolys leidžia išlaikyti 

stabilų vidutinį mokinių skaičių klasėje (24-25). Socialinė 

ekonominė padėtis pakankamai gera (soc. remtinų 11 proc. 

mokyklos mokinių). 

Technologijos Daugėjant mokymo ir mokymosi šaltinių, IKT panaudojimas 

sudaro galimybes modernizuoti  ugdymo procesą,  mokyklos 

valdymą, stiprina mokinių mokymosi  motyvaciją.  

Visos mokyklos klasės (11), aktų salė, biblioteka 

kompiuterizuotos, turi multimediją,  internetą ir ugdymo procese 

yra aktyviai naudojami. Planuojama įsigyti interaktyviąją lentą. 

Stiprinamas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendravimas ir 

bendradarbiavimas IKT priemonėmis. 

2014-2016 m. vykdomas tarptautinis partnerystės projektas 

Erasmus+  skatina mokytojus domėtis IKT,  tai padeda gerinti 

ugdomąjį procesą.  

Edukaciniai 

(centriniai/vietiniai) 

Įgyvendinant švietimo ir mokslo ministerijos keliamą pagrindinį 

strateginį švietimo tikslą – tobulinti ugdymo procesą, siekiamos 

sudaryti sąlygos kiekvienam mokiniui pagerinti savo pasiekimus 

ir siekti individualios pažangos.  Mokyklos bendruomenėje 

bendraujant bei bendradarbiaujant  siekiama, kad kiekvienas 
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mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir jo individuali pažanga augtų. 

Geresniam mokytojų ir mokinių tėvų dialogui pasiekti 

organizuojamos  švietėjiškos paskaitos pedagoginiais ir 

psichologiniais klausimais, bendros tikslinės veiklos, atvirų durų 

dienos, individualūs pokalbiai. Mokinių tėvai  aktyviau įtraukti  į 

Mokyklos tarybos, Tėvų komiteto veiklas.  

Įstaigos pedagogų kvalifikacija keliama vadovaujantis  Mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatais, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, derinant pedagogo darbui  ir 

įstaigos veiklai iškeltų uždavinių įgyvendinimu, derinant 

pedagogo asmeninę iniciatyvą su įstaigos vadovo 

rekomendacijomis.  Palaikoma mokymosi visą gyvenimą idėja. 

Europos struktūrinių fondų finansuojami projektai suteikia 

galimybes tobulinti pedagogų kompetencijas, gauti finansavimą 

inovacijų diegimui. 

Kultūros paveldo objektų gausa ir įvairovė Kaune ir šalyje, 

renginiai, šventės, festivaliai ir konkursai, edukacinių programų 

organizavimas muziejuose, įvairiose įmonėse suteikia papildomų 

galimybių ugdyti įdomiai, netradiciškai, gautas žinias susiejant su 

gyvenimo praktika. Į ugdymo procesą integruojama prevencinės 

programos, projektai. Lėšos, skirtos mokinių edukacijai 

planuojamos einamų metų įstaigos ugdymo programoje, todėl 

panaudojamos tikslingai. 

Vykdytas išorės vertinimas 2013 m. suteikia galimybę mokyklai 

konkrečiau ir atsakingiau pažvelgti į veiklos stipriąsias ir 

silpnąsias puses, kryptingai tobulinti pamokos kokybę. 

2. Vidinių išteklių analizė:  

              Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/ Etosas Per 22 mokyklos gyvavimo metus Kauno „Šilo“ pradinėje 

mokykloje vykdomas kryptingas etninės kultūros ugdymas, kuris 

išlaiko bei puoselėja mokyklos charakterį ir dvasią.  Sukurta 

unikali mokyklos kultūra, kurios svarbūs elementai yra 

simbolikos, tradicijų, ritualų puoselėjimas ir naujų kūrimas, 

bendrų vertybių ugdymas(is), pagarbus bendravimas ir nuolatinis 

visų mokymasis bendradarbiaujant, nuolatinį mokymą(si) 

įgalinančių sąlygų sukūrimas kiekvienam bendruomenės nariui.  

Turime savo vėliavą, emblemą, mokyklinę uniformą, mokyklos 

himną, rašome metraštį, įsigyti kostiumai tautinių šokių 

kolektyvui bei folkloro ansambliui. 

Mokykloje įkurtas etnografinis muziejus, kuriame visos 

bendruomenės ir kraštotyrinės veiklos dėka sukaupta per kelis 

šimtus vertingų lietuvių tautos medžiaginės kultūros objektų. 

Išskirtinę reikšmę turi tautinės bei kalendorinės šventės. Susidaręs  

kasmetinis tradicinių renginių kalendorius, pagal kurį 

organizuojamos agrarinės, kalendorinės, tautinės šventės bei 

etnokultūriniai renginiai, projektai. Šių švenčių forma suteikia 

galimybę ne tik perteikti etninės kultūros žinias, bet ir integruoti 

jas į dabartį, suteikiant naujų atspalvių ir raiškos. 

Esame etninės kultūros židinys mikrorajone, mieste, respublikoje. 
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Mokyklos komanda aktyviai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, 

Lietuvių etninės kultūros draugijos, Etninės kultūros globos 

tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupių veikloje. 

Gerąja patirtimi dalinamės su Panemunės bei miesto 

ikimokyklinėmis bei bendrojo lavinimo mokyklomis, Kauno 

Tautinės kultūros centru, respublikos mokyklomis (Alytaus 

„Sakalėlio“ pradinė mokykla, Kelmės „Kražantės“ pagrindinė 

mokykla, Anykščių raj. Svėdasų Tumo Vaižganto gimnazijos 

pradinio ugdymo skyriais ir kt.). 

Pasirašytos Bendradarbiavimo sutartys su Tautinės kultūros ir 

Kauno moksleivių aplinkotyros centrais, Kauno jaunųjų turistų 

centru.  

Mokyklos veikla grindžiama visų bendruomenės narių aktyviu 

bendravimu ir bendradarbiavimu. Vyrauja bendruomenės narių 

pagalba vieni kitiems. Dauguma  bendruomenės narių žino, 

supranta ir pripažįsta mokykloje puoselėjamas vertybes, vyrauja 

aukšta bendravimo kultūra. Bendruomenės nariai vadovaujasi 

mokyklos elgesio ir etikos normomis.  

Mokyklos kultūra išorės vertintojų įvertinta 3 lygiu (gerai). 

Ugdymas ir mokymasis Ugdymo ir mokymo(si) srities kokybė išorės vertintojų įvertinta 3 

lygiu (gerai). 

Pradinio ugdymo programos vykdomos pagal mokslo metų 

parengtą Ugdymo planą. Mokyklos ugdymo turinys suformuotas 

atrinkus ir pritaikius ugdymo turinį pagal mokyklos konkrečius 

mokinių ugdymo(si) poreikius.  

Įstaigoje sukurtos vertingos mokymo(si) ir edukacinės erdvės, 

ugdymo procese taikomi aktyvaus mokymosi, mokymosi 

bendradarbiaujant metodai, naudojamos IKT technologijos. 

Organizuojamos edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose 

mokykloje ir už jos ribų.  Skatinamas nuolatinis mokytojų 

mokymasis siekiant patobulinti ugdymo ir mokymosi kokybę, 

siekiama tobulinti ugdymo turinio diferencijavimą ir 

individualizavimą. Parengta mokyklos bendruomenės skatinimo ir 

nuobaudų skyrimo tvarka, kuri nustato mokyklos bendruomenės 

skatinimo ir drausminimo sistemą. Skatinama gabieji mokiniai: 

ruošiami gabiausių mokinių stendai, rengiamos ekskursijos, 

sudaromos sąlygos savo talentus atsiskleisti ne tik mokykloje, bet 

ir už jos ribų. Šis rodiklis  išlieka tobulintinas. 

Mokykloje parengta etninės kultūros ugdymo sistema apima 

kryptingą tradicinės kultūros bei etninių vertybių ugdymą 

formaliame ir neformaliame ugdyme. Jame dalyvauja visi 

mokyklos mokiniai, neformaliame - per 90 procentų ugdytinių. 

Etninė kultūra mokykloje siejama su visu bendrojo lavinimo 

ugdymo turiniu teminės integracijos principu. 

Mokykloje   naudojama parengta pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sistema, kuri reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų 

vertinimą, kontrolinių darbų krūvį, tėvų apie mokinių mokymosi 
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sėkmingumą informavimą ir kt. Vertinant mokinių pasiekimus ir 

pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis 

vertinimas. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant 

mokinio padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje 

aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi mokyklos 

elektroniniame dienyne. Baigus pradinio ugdymo programą 

rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašas. Jis perduodamas mokyklai, kurioje 

mokinys mokysis. 

Diegiant interaktyvius ugdymo(si) metodus, taikant naujas 

informacijos ir komunikacijos technologijas, gerinant materialinę 

techninę bazę, siekiama modernizuoti ugdymo procesą. 

Popamokinė veikla Neformalus mokinių švietimas orientuotas į etnokultūrinę kryptį, 
organizuojamas sudarant sąlygas mokinių saviraiškai ir 
kūrybiškumui plėtotis. Tai stiprusis mokyklos veiklos aspektas. 
Įstaigoje sukurta etnokultūros neformalaus ugdymo sistema 
jungianti integruotą ugdymą, etnografinio muziejaus veiklą bei 
jo edukacines programas (9 programos), popamokinės veiklos 
būrelius (11 būrelių).  Mokyklos neformaliojo švietimo veikla 
turi savitas tradicijas ir bruožus, daug užsiėmimų vyksta 
netradicinėse ugdymo aplinkose, organizuojamos edukacinės 
kelionės, kūrybinės stovyklos, etnokultūriniai renginiai, 
kalendorinės šventės, tautinio – pilietinio ugdymo projektai. 
Mokiniai lanko muziejus, parodas ir teatrą. Tikslingai 
panaudojamos visos ugdymo plane numatytos neformaliojo 
švietimo valandos. Neformaliojo ugdymo veikla įstaigoje užimti 
97  proc. mokinių. Kai kurie mokiniai lanko ne po vieną, o po 2-4 
neformaliojo ugdymo kolektyvus. Mokykloje veikia 21 
neformaliojo švietimo būrelis. 
Mokyklos kolektyvai dalyvauja miesto Tautinių tradicijų 
puoselėjimo grupės veikloje, atgaivindami senuosius žaidimus, 
lietuvių liaudies dainas, rengia vakarones bendruomenei.  

Popamokinei veiklai pagal bendradarbiavimo sutartis suteikiamos 

patalpos Kauno moksleivių aplinkotyros centrui, Tautinės kultūros 

centrui, šachmatų klubui, karatė klubui ,,Kova“, šokių klubui, 

kuriuose papildomai ugdosi mokyklos mokiniai. Vykdome 

bendrus projektus, organizuojame kultūrinius renginius, ieškome 

efektyvių mokinių ugdymo veiklos turinio turtinimo galimybių. 

Pasiekimai Mokinių pažanga nuolat stebima, analizuojama. Lyginami 

pusmečių, metų mokymo(si) pasiekimai, neformaliojo švietimo 

veiklų rezultatai. 

Vertinant mokinių pažangumą pagal pagrindinius mokomuosius 

dalykus 2013, 2014, 2015 m., bendras aukštesnįjį lygį pasiekusių 

mokinių vidurkis mokantis šių dalykų – 38,20 proc. Pagrindinį 

lygį pasiekusių šių mokomųjų dalykų mokinių vidurkis – 59,8 

proc. Bendras patenkinamą lygį pasiekusių  mokinių vidurkis – 

28,9 proc. 

Mokykla dalyvavo ugdymo plėtotės centro projekte 

„Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 

įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“. Ketvirtokai 

atliko standartizuotus skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir 

matematikos testus. Ketvirtokų rezultatai, lyginant su kitomis 
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respublikos pradinėmis mokyklomis (aukštesniojo lygio), labai 

geri:  rašymo - respublikos – 11,7 proc., mūsų mokyklos mokinių 

– 23,1 proc.; skaitymo – šalies 9,4 proc., mūsų mokyklos mokinių 

– 37,5 proc.; matematikos – šalies - 12,8 proc., mūsų mokinių – 

38,5 proc.; pasaulio pažinimo – šalies – 23,7 proc., mūsų mokinių 

– 71,2 proc.  

Kiekvienais mokslo metais visi ketvirtų klasių mokiniai baigia 

pradinio ugdymo programą ir įgyja pradinį išsilavinimą, toliau 

tęsia mokymąsi Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje, Šv. Mato 

gimnazijoje, Šančių vidurinėje mokykloje, Jėzuitų gimnazijoje. 

Kartojančių kursą mokinių mokykloje nėra. 

Kauno ,,Šilo” pradinės mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja 

įvairiuose miesto, šalies, konkursuose, olimpiadose, renginiuose. 

Yra jų nugalėtojai, laureatai arba apdovanoti padėkomis už 

dalyvavimą. Mokykla didžiuojasi nugalėtojais, gautais diplomais.  

Miesto konkursuose kasmet dalyvauja apie 45-50 mokinių, iš jų 

nugalėtojais pripažįstami iki 50 proc. mokinių, respublikiniuose 

konkursuose kasmet dalyvauja ~ 25 mokiniai, iš jų 40 proc. tampa 

nugalėtojais. Kasmet iki 75 proc. visų mokyklos mokinių 

dalyvauja tarptautiniuose   konkursuose   Kengūra   

(matematikos), Kalbų kengūra, Gamtos kengūra. Iš 85 

dalyvavusių Kalbų kengūros konkurse apdovanoti 4 auksinės, 4 

sidabrinės, 7  oranžinės kengūros diplomais. Gamtos kengūros   

konkurse mokiniai apdovanoti 1 oranžinės kengūros diplomais.  

Siektina tobulinti gabių mokinių atpažinimą ir jų ugdymą. 

Pagalba mokiniui Mokykloje vykdomas kryptingas ir nuoseklus rūpinimasis 

mokiniais. Pagalbai teikti sukomplektuota aukštos kvalifikacijos 

specialistų komanda. Socialinė pedagogė, logopedė ir psichologė 

ir bendruomenės sveikatos specialistės nuolat bendradarbiauja su 

klasių mokytojomis, lankosi tėvų susirinkimuose, konsultuoja 

tėvus, mokinius ir mokytojus. Pedagoginei pagalbai teikti 

suformuota Vaiko gerovės komisija, kuri, atsižvelgdama į 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi 

poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir 

vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis ir 

rekomendacijomis, priima sprendimus dėl spec. ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių mokymosi krūvio, psichologinės, soc. 

pedagoginės pagalbos teikimo. Mokykloje mokosi apie 2  proc. 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir apie 10  proc. 

gabių mokinių. Logopedo pagalba kasmet vidutiniškai teikiama 

21  proc. mokinių. Gabieji mokiniai plėtoja savo gebėjimus 

neformalaus ugdymo kolektyvuose. Jie dalyvauja įvairiuose 

renginiuose, atstovauja mokyklą miesto bei šalies konkursuose. 

Organizuojamos atvirų durų dienos tėvams, sudaromos sąlygos 

bendrauti su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais. 

Intensyvesnis ir šiuolaikiškesnis  turėtų būti tėvų pedagoginis 

švietimas, planuojama tobulinti tėvų švietimo politiką, skirti 

daugiau dėmesio ir lėšų tėvų pedagoginiam  švietimui. Profesinis 

mokinių švietimas vykdomas integruojant jį į ugdymo procesą: 

vedami edukaciniai užsiėmimai muziejuose, bankuose, tėvų 

darbovietėse, netradicines pamokas mokykloje veda įvairių 

profesijų atstovai. 
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Sukurta aiški, mokiniams ir tėvams žinoma, informavimo apie 

pagalbą sistema.  

Nemokamą maitinimą ir socialinę paramą gauna 11 proc. 

mokinių.  

Personalo formavimas ir 

organizavimas 

Mokykloje dirba kompetentingi darbuotojai, jų aukšta 

kvalifikacija bei išsilavinimas užtikrina mokinių ugdymo (si) 

poreikius.   

Mokykloje iš viso dirba 37 darbuotojai. Ugdymo turinį įgyvendina 

22 pedagogai, turintys reikiamą išsilavinimą ME 2, MM 5, VM  9, 

M 2, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas metodininkas, 

IKT specialistas. Visi mokytojai naudojasi šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis. Nuolat skatinama patirties 

sklaida, tarpusavio bendradarbiavimas, iniciatyvumas.  

Veiksmingas komandinis darbas, atsižvelgiama į asmenines 

dirbančiųjų savybes, gebėjimą įgyvendinti ugdymo tikslus. 

Išorės auditas teigiamai įvertino personalo komplektavimą. 

Vadovavimas ir lyderystė Mokyklai vadovauja direktorius (II vadybinė kategorija), 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 

etnokultūrai (II vadybinė kategorija). Vyrauja komandinio darbo 

organizavimo principas. Skatinama lyderystė. Mokyklos personalą 

vienija bendruomeniški santykiai.  

Mokyklos valdyme ir veikloje dalyvauja mokytojai ir tėvai. 

Veikia mokyklos taryba, klasių tėvų komitetai, mokinių taryba, 

mokytojų metodinė grupė, vidaus audito darbo grupė. Savivaldos 

ir darbo grupėse analizuojama mokyklos veikla, iniciatyvos ir 

problemos, teikiami siūlymai ir priimami nutarimai mokyklos 

tikslams įgyvendinti. Rengiami metų, mėnesio planai, 

analizuojamas įgyvendinimas. Vadovai rengia ugdymo proceso 

stebėsenos planą.  

Mokytojai skatinami juos aprūpinant naujausiomis mokymo ir 

IKT priemonėmis, įtraukiami į tarptautinių projektų komandas, 

vykti į užsienio mokyklas, stebėti ugdymo procesą, sudarant 

galimybes savišvietai, kvalifikacijos kėlimui. Mokyklos 

darbuotojai įvairiomis progomis apdovanojami padėkos raštais, 

surengiamos jų pagerbimo šventės.  

Išorės auditas teigiamai įvertino vertybes, elgesio normas, 

principus, partnerystę su kitomis organizacijomis.  

 

Finansiniai ištekliai Mokyklos finansinius išteklius sudaro valstybinių funkcijų 

vykdymo programa, švietimo ir ugdymo programa, spec. lėšos, 

gaunamos iš nuomos patalpų bei 2 procentų paramos lėšos. 

Laimėtas Erasmus+ projektas 2014-2016 m. gautos lėšos iš 

Europos paramos fondo projektui vykdyti. 

Mokyklos administracija biudžeto lėšas tvarko pagal savivaldybės 

ir valstybės reglamentuotą tvarką. Mokyklos bendruomenė kasmet 

numato biudžeto ir ne biudžeto lėšų panaudojimo poreikius ir 

prioritetus. Ne biudžeto lėšas sudaro 2 procentų gyventojų pajamų 

mokestis, spec. lėšos, nuomos lėšos. 

2013 m. mokyklos finansavimą sudarė 425,2 tūkst. Eur., 2014 m. 

– 405,9 tūkst. Eur. 2 proc. kasmet sudaro apie 2-3 tūkst. Eur. 

Spec. lėšos sudaro 4,3 tūkst. Eur. Iš šių lėšų atnaujinti baldai, 

koridorių dangos, pakeistos durys ir kt. darbai.  
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Pastato renovacijai reikia 55,0 tūkst. Eur. Finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto nepakanka. Darbo užmokesčiui trūksta apie 

2,0 tūkst. Eur. Nepakanka kvalifikacijos kėlimo, einamojo 

remonto išlaidoms padengti. Jau 5 metai negauname finansavimo 

kompiuterinei technikai įsigyti. 

Patalpos ir kiti materialiniai 

ištekliai 

Mokykla pastatyta 1966 metais, 2 korpusų, 2 aukštų, bendras 

plotas 2182 m
2
. Mokykloje visos patalpos išnaudotos ugdymo 

organizavimui.  Mokykloje yra 10 klasių su žaidimo kambariais ir 

viena klasė be žaidimo kambario. Iš viso 11 klasių. Yra anglų ir 

tikybos kabinetas, logopedinis bei soc. pedagogės kabinetai, 

mokytojų kambarys, aktų ir sporto salės, virtuvė ir valgykla, 

etnografinis muziejus. 

Visoje mokykloje veikia internetas. Kiekvienoje klasėje ir 

bibliotekoje įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Visose 

klasėse įrengtos multimedijos.  

Mokykloje reikia apšiltinti 530 m
2
 išorinių sienų, 99,3 m

2
 pamatų. 

Renovuoti sporto aikštelę, įrengiant dvisluoksnę, liejamą gumos 

granulių dangą, 80 m
2
 praėjimo takelių. Atnaujinti dalį 

kompiuterinės technikos. 

 

 

 

3. SSGG analizė:  

Stiprybės 

 Mokykloje dirba kompetentingi ir 

turintys reikiamą išsilavinimą pedagogai 

 Aukšti mokinių pasiekimai: aukštus 

mokymo(si) pasiekimus ir ugdymo(si) 

kokybę patvirtinantys standartizuotų 

testų rezultatai; mokiniai respublikinių ir 

tarptautinių olimpiadų prizininkai  

 Veiksmingas vertinimas kaip 

informavimas 

 Mokinio ir mokytojo dialogas 

 Sėkmingas dalyvavimas miesto, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose 

 Tikslingai ir kryptingai įgyvendinama 

etninės kultūros sistema, aukšta 

edukacinių renginių kokybė 

 Kokybiškas neformalus ugdymas ir 

švietimas 

 Mokyklos tradicijos, bendruomenės 

didžiavimasis mokykla ir tapatumo 

jausmas 

 Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais 

Silpnybės 

 Trūksta modernių IT priemonių 

 Tobulintinas mokytojo veiklos 

planavimas 

 Tobulintinas atskirų mokinių pažangos 

vertinimas 

 Tobulintina tėvų švietimo politika 

 

Galimybės 

 Informacinių technologijų įsigijimo ir 

platesnio naudojimo 

 Mokyklos aplinkų gerinimas, energetinių 

kaštų mažinimas 

Grėsmės/pavojai 

 Didėsiantis sveikatos problemų IPM 

turinčių vaikų skaičius 

 Savivaldybės biudžeto lėšų aplinkai 

trūkumas 
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 Sėkmingas dalyvavimas miesto, šalies ir 

ES švietimo projektuose 

 KPKC ir kitų institucijų organizuojami 

seminarai, kursai mokytojų kompetencijų 

tobulinimui 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

tėvais 

 Lauko sporto aikštyno įrengimas 

 Mažėjantis ateinančių į mokyklą vaikų 

skaičius susijęs su jaunų šeimų 

emigracija 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla taps atvira kaitai, modernesne, besimokančia bei 

unikalia etninės kultūros tradicijas puoselėjančia ugdymo įstaiga.  

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

Užtikrinti valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą, ugdyti kritiškai 

mąstančią, atsakingą asmenybę, puoselėti esmines vertybes ir gebėjimus, siekiant išsaugoti tautos 

tradicijas, papročius, etninį unikalumą. 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: mokslas ir menas. 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA  

Gerinti mokymo(si) proceso organizavimą ir 

užtikrinti aukštesnę ugdymo(si) kokybę. 

Ugdyti vaikų kūrybiškumą, paremtą etninių 

vertybių puoselėjimu, plėtojant bendradarbiavimą 

su tėvais. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

Tobulinti ir gerinti mokyklos aplinkas. 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  
 

 

 

 

 

 

 



11 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 tikslas – gerinti mokymo(si) proceso organizavimą ir užtikrinti aukštesnę ugdymo(si) 

kokybę. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuoja-

mas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1.Kurti 

prielaidas 

mokinių 

ugdymo(si) ir 

mokymo(si) 

tobulinimui.  
 

 

 

Pamokos 

struktūros, siekiant 

aukštesnių mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

tobulinimas. 

Mokyklos 

mokytojai 

išstudijavę ir 

praktiškai 

taiko 

sėkmingos 

pamokos 

kriterijus.  

 

Mokyklos 

vadovai ir išorės 

vertintojai 

pripažins, kad 

bent 60 proc. 

mokytojų 

pamokų atitinka 

sėkmingos 

pamokos 

kriterijus.  

2016 Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

MK 

 Mokinių mokymosi 

mokytis 

kompetencijos 

tobulinimas. 

 

Mokiniai 

ugdosi 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

pagrindus.  

Bus organizuoja 

mos tikslinės 

veiklos klasėse, 

kuriuose 

mokiniai 

reflektuos apie 

geriausius jų 

mokymosi 

būdus.  

20 proc. 

mokinių gebės 

išsikelti 

artimiausius 

mokymosi 

tikslus.  

2016 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos, 

pagalbos 

vaikui 

specialistai  

 

 

 Aktyvių mokymo 

metodų ir IKT 

taikymas.  

 

60 proc. 

stebėtų 

pamokų 

mokytojai 

taikė aktyvius 

mokymo(si)  

metodus, IKT 

priemones ir 

būdus.  

80 proc. stebėtų 

pamokų taikomi 

moderniausi 

aktyvaus 

mokymo 

metodai. 

2017 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai  

MK  

2 proc. GPM  



12 

 
2.Vystyti 

gabių 

mokinių 

ugdymo(si)  

sistemą. 

Gabių mokinių 

atpažinimo 

metodikos 

taikymas, 

vadovaujantis 

„Gabių vaikų 

atpažinimo 

strategija“.  

 

Vyrauja 

pavieniai 

gabių mokinių 

atpažinimo 

atvejai.  

 

Taikoma 

gabumų 

atpažinimo 

metodika, 

atpažįstami 

gabūs, talentingi 

vaikai.  

 

2016 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinė 

grupė,  

psichologė  

MK 

Mokytojų 

bendradarbiavimas 

sudarant prielaidas 

mokiniams 

pademonstruoti jų 

atskleistus 

gebėjimus.  

 

Gabūs ir 

talentingi 

mokiniai 

atstovauja 

mokyklai 

miesto ir 

šalies 

konkursuose, 

olimpiadose.  

 

Gabūs ir 

talentingi 

mokiniai – bent 

3 miesto ir 1 

šalies konkurso 

ar olimpiados 

prizininkai.  

 

 

2017 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

MK 

3. Sudaryti 

prielaidas 

nuolatiniam 

mokytojų 

bendrųjų, 

profesinių ir 

IKT  

kompetencijų 

augimui. 

 

 

 

. 

Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas, 

gerosios patirties 

perėmimas 

dalykiniuose 

seminaruose, 

projektuose, 

kursuose ir sklaida. 

Mokykloje  

dirba aukštos 

kvalifikacijos 

mokytojai, 

pedagoginės 

pagalbos 

specialistai. 

 
 

Kiekvienas 

mokytojas per 

metus dalyvauja 

bent 2 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose, 1 

seminaras 

organizuojamas 

visai mokytojų 

bendruomenei.  

90  proc. 

mokykloje 

dirbančių 

pedagogų, 

patobulins 

žinias apie 

specialiųjų 

vaikų poreikių 

identifikavimą 

ir ugdymą. 

2016-2018 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinė 

grupė 

MK  

specialiosios 

lėšos, 2 proc. 

GPM  

2 tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, paremtą etninių vertybių puoselėjimu, plėtojant 

bendradarbiavimą su tėvais. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Efektyvinti  

etnokultūrinį 

bendradarbiavimą 

mieste ir 

respublikoje. 

 

Skatinti 

mokinius, 

tėvus bei visą 

bendruomenę 

aktyviai 

dalyvauti 

renginiuose. 

Mokyklos 

mokiniai 

aktyviai 

dalyvauja 

mokyklos, 

mikrorajono, 

miesto bei 

respublikos 

šventėse. 

Gerąją patirtį 

skleisti mieste, 

respublikoje : 

skaityti 

pranešimus 

konferencijose. 

Rengti etninės 

kultūros 

seminarus,  

atviras veiklas. 

Dalyvauti  

miesto dainų 

šventėse. 

 

2016-2018 Direktorės 

pavaduotoja 

etnokultūrai, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai 

MK lėšos 2 

proc. GPM 
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2.  Plėtoti mokinių 

saviraiškos 

galimybes. 

Mokykloje 

organizuoti 

miesto, šalies 

etnokultūros 

projektus, 

įtraukiant kuo 

daugiau 

mokinių bei 

tėvų. 

Dalyvauti 

kitų 

institucijų 

organizuojam

uose 

projektuose. 

 

Mokyklos 

mokiniai 

aktyviai  

dalyvauja 

mokyklos, 

mikrorajono, 

miesto ir 

respublikos  

šventėse ir 

renginiuose.  

Organizuoti 2 

respublikinius 

etnokultūrinius 

renginius 

įtraukiant 

mokinių tėvus. 

Dalyvausime 

Erasmus+ 

projekto 

veikloje. 

2016-2018 Direktorės 

pavaduotoja 

etnokultūrai, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai 

MK 

 

 

 

 

 

 

Projektinės 

lėšos 

3 tikslas – tobulinti ir gerinti mokyklos aplinkas. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Pastato 

apšiltinimas 

(sienų ir 

pamatų). 

 

Viešųjų pirkimų 

konkurso 

organizavimas. 

Išorinių sienų 

530 m
2 
ir 

pamatų 99,3 m
2
 

apšiltinimas. 

Parengtas 

techninis 

projektas. 

Apšiltinti 

sienas ir 

pamatus, 

nutinkuoti ir 

nudažyti. 

2016-2018 Direktorė, 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams, 

viešųjų 

pirkimų 

komisija 

54 tūkst. 

Eur. 

2. Mokyklos 

žaliosios zonos 

tvarkymas. 

Sporto aikštyno 

ir praėjimo 

takelių 

atnaujinimas. 

Sporto aikštelės 

renovavimas,  

įrengiant 

dvisluoksnę, 

liejamą gumos 

granulių dangą.  

Praėjimo takelių 

80 m
2 

atnaujinimas. 

Naujų žaidimo 

aikštelių 

įrengimas. 

 

Sporto 

aikštelės ir 

praėjimo 

takelių dangos 

nusidėvėjusios

.  

Įrengta 

dvisluoksnė 

liejama gumos 

granulių 

danga, 

suremontuoti 

praėjimo 

takeliai ir 

įrengtos 

žaidimo 

aikštelės. 

2016-2018 Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams, 

viešųjų 

pirkimų 

komisija 

18 tūkst. 

Eur. 

3. Mokyklos 

aprūpinimas 

reikalingomis 

IKT 

priemonėmis. 

 

 

Viešųjų pirkimų 

konkurso 

organizavimas. 

Mokymo 

priemonių 

įsigijimas 

(interaktyvi 

lenta). 

11 kompiuterių 

įsigijimas. 

Klasėse nėra 

interaktyvių 

lentų. 

Kompiuteriai 

senos 

modifikacijos. 

Nupirkta 

interaktyvi 

lenta, 

atnaujinta 

kompiuterinė 

įranga. 

2016-2018  Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

9 tūkst. Eur. 
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IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 
(Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra įstaigos 

strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 
 

1 tikslas – 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per  
tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per 
galutinį 

matavimą 

2018 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 

arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 
(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                Jurgita Bugenienė 
 

                 Jolanta Gvildienė 

          Greta Steponaitienė 

          Kristina Žemaitienė 
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Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos 

tarybos 2015 m. lapkričio 9 d. 

posėdžio protokolu Nr. MT-13 


