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PROGIMNAZIJOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI: 
2020-2022 m. Rožyno progimnazijos strateginis planas parengtas apibendrinus praėjusio trejų 

metų laikotarpio rezultatus, mokyklos pažangą ir pokyčio poreikį. Planas patvirtintas direktoriaus 

2020m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V- 108. Į planavimo procedūras įtraukta mokyklos bendruomenė: 

mokiniai, tėvų atstovai, mokytojai, darbuotojai. Strateginio plano laikotarpiu, progimnazijos 

bendruomenė apsisprendė tęsti strateginės progimnazijos krypties programas, jas pildant naujomis 

priemonėmis, projektais, partneryste. Strateginiais tikslais remiantis 2019 m. gruodžio mėn. buvo 

parengtas ir patvirtintas projekto „Kokybės krepšelis“ stiprią geros mokyklos požymių raišką  

turinčios  mokyklos veiklos tobulinimo planas. Per  2020 m. gautas projekto  finansavimas ( 48006,0 

€ - pirmasis etapas nuo sausio mėn. ir 47244,0 € - antrasis etapas rugsėjo mėn.) lėmė svarbius  

sprendimus, veiklų ir aprūpinimo pokyčius plano įgyvendinimo laikotarpiu.  Strateginiame plane 

numatyti 3 strateginiai tikslai.  

1.  Bendradarbiavimu grįstas mokymas(is); 
   Pagrindiniai uždaviniai: paremiantis mokymas, dialogiškas ir tyrinėjantis mokymasis, saviraiškus,  

pagarbus, emociškai stabilus gyvenimas mokykloje, veiklos su darželiais, gimnazijomis ir profesinio 

rengimo mokyklomis, užtikrinančios kuo sklandesnį ir kokybiškesnį mokinių kylimą ugdymo pakopomis, 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, mokinio ir mokytojo tobulėjimo labui. 
        2020 m. sausio 1 d. progimnazijoje mokėsi 378 mokiniai: 186 mokiniai pradinio ugdymo 

pakopoje, 192 mokiniai pagrindinio ugdymo pakopoje.  Nuo 2020 rugsėjo 1 d. – 372 mokiniai: 184 

mokiniai pradinio ugdymo pakopoje, 188 mokiniai pagrindinio mokymo pakopoje.  Mokinių skaičiaus 

mažėjimas neženklus (1,5 proc.) Kiekvienais metais sukomplektuojama  16 klasių komplektų. Per 

metus padaugėjo specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP)  turinčių mokinių skaičius  2019 m. SUP 

mokinių buvo 7,14 proc., o 2020 m. 8,6 proc. 

       Svarbiausi  rodikliai: 

 100 proc. išnaudojamos ugdymo plane numatytos ugdymo valandos. Progimnazijoje veikia 26 

neformaliojo švietimo būreliai, jiems skirtos 35,5 val. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti 

skirti dalykų moduliai : lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžiams gerinti 1-4, 6,7, 8 klasių 

mokiniams (14 val.),  matematikos 6,8 klasių mokiniams (4 val.),  vokiečių k., rusų k. - 5 klasių 

mokiniams (2 val.). nuodugniojo mokymo projektinių darbų  modelio diegimui 5-7 klasėse 

skirta 14 val.  Mokymosi pagalbai gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skirtos 

23 val. 1-8 klasių mokiniams.  

 Kokybės krepšelio(toliau KK) projekto lėšomis įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje vyko 

praktiniai darbai, planuotos gamtos mokslų pamokos 100 proc. progimnazijos mokinių.  1-4 

klasėms – apie 30 proc., 5-8 klasėms  - 35 proc. Dalis suplanuotų pamokų laboratorijoje neįvyko 

dėl nuotolinio mokymo.  

 Nuo 2020 m. vasario mėn. KK projekto lėšomis įdarbinta gamtos mokslų mokytojo padėjėja – 

laborantė 0,5 etato.   

 Į edukacines mokomąsias išvykas 1-4 klasių mokiniai vyko 31 kartą.   

 Mokytojai vedė 63 integruotas  mokomųjų dalykų, karjeros planavimo, neformaliojo švietimo 

pamokos  pamokas.  

 Pažangumo pokytis 5-8 klasėse. Mokinių pažymių vidurkis lyginant su 2019 m. pakilo nuo 7,75 

iki 7,83.Mokymosi kokybė pakilo. Nuo 49,25 proc. iki 52,08 proc. 



 16 mokytojų (47 proc.) vedė 70 atvirų pamokų mokykloje, mieste. 

 1-8 klasių mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas vykdomas po 1 val. per savaitę. 

1-4 klasėse įgyvendinama pradinio ugdymo metodinės grupės parengta programa „Aš tarp kitų“ 

, 5-8 klasių mokiniams LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“. 

 

2.  Ugdymo inovacijos, orientuotos į mokinį, aplinką, veiklą; 
  Pagrindiniai uždaviniai: išnaudojama dinamiška, atvira ir funkcionali ugdymosi(si) aplinka, nuolat 

turtinama aplinka (erdvių, vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros), įvairių poreikių mokinių 

pažinimas ir personalizuotas veiklinimas. 
Svarbiausi rodikliai: 

 2020 m. gegužės mėnesį pasirašytą Microsoft Office 365 paslaugų sutartis Nr. IT-20200513/R1, 

2 kartus vyko mokymai apie Microsoft Teams aplinkos naudojimą ugdymui. Dalyvavo 100 proc. 

mokytojų, pedagoginių darbuotojų, administratorius.  
 Trečius metus naudojamas Eduka dienynas ir Eduka klasė. 100 proc. mokytojų tiesioginio ir 

nuotolinio mokymo metu naudojo elektroninius išteklius ugdymui.  

 Per 2020 m. naudojant mokymo ir KK krepšelio lėšas ženkliai atnaujinta vadovėlių bazė. Įsigyta 

vadovėlių ir mokomosios literatūros  už 7446,69 €. Biblioteka iš rėmėjų paramos praturtėjo 141 

grožinės vaikų ir suaugusiųjų  literatūros knyga (630,55 €). 

 Naudojant mokymo lėšas, projektų lėšas,  savivaldybės asignavimų lėšas, paramos lėšas įrengtos 

naujos ugdymosi aplinkos, suremontuotos, pagerintos ugdymosi sąlygos esamose patalpose: 

dailės mokymo erdvė, mokymo ir projektinių veiklų klasė, gamtos mokslų laboratorija. 

Atnaujintos aktų salės įgarsinimo ir apšvietimo sistemos. 4 aukšto 7 kabinetuose įrengti oro 

kondicionieriai. Mokyklos teritorijoje įrengtos 2 lauko klasės. 10 mokytojų darbo vietų 

aprūpintos daugiafunkciniais  kopijavimo  įrenginiais, įranga reikalinga nuotoliniam darbui. 

Aktyviam mokymuisi ir fiziniam judėjimui 1 aukšto fojė įrengta interaktyvi mokymosi aikštelė 

skirta įvairių amžiaus tarpsnių ir mokymosi gebėjimų turintiems mokiniams. 7 mokomuosiuose 

kabinetuose įrengti interaktyvūs ekranai.   

 Valstybėje paskelbus karantino sąlygas, sėkmingai organizuotas  nuotolinis mokymas. Parengtas 

nuotolinio mokymo tvarkos aprašas (direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-133), 

mokinių elgesio nuotolinio mokymosi metu taisyklės, atnaujintos progimnazijos darbo tvarkos 

taisyklės (direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V- 151).  

 Mokinių  ugdymas papildomas projektine veikla: įgyvendintas tęstinis aplinkosaugos švietimo 

projektas „Žemę saugau – sveikas augu 4“ gauta ir panaudota 400 €; Vaikų vasaros stovyklos ir 

kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklos projektas „Vasaros takais“ gautas finansavimas 4291 €, 

panaudota 3490,90 €, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas gauta ir panaudota 570 

Eur.  

 Laimėtas 1 naujas tarptautinis daugiašalis Erasmus+KA229 projektas „ Menas prieš patyčias 

mokykloje“/“Art Expressions Against Bulling in School“ Tai dvimetis projektas (2020-2022) 

kuriame dalyvauja mokyklos iš Graikijos, Italijos, Nyderlandų, Lenkijos, Šv. Martyno salos ir 

Lietuvos. Gautos lėšos 21372 € 

 

3.  Aktualių vertybių ugdymas. 

   Pagrindiniai uždaviniai: emocinės gerovės kūrimas mokyklos bendruomenėje, mokinių asmenybės 

ūgties stebėjimas, įgalinanti lyderystė ir vadyba, tolerancija (atvirumas, pilietiškumas, saugumas, 

pareigingumas) 
Svarbiausi rodikliai: 

  Pasiekti netradicinio ugdymo dienų tikslai: „Karjerą planuoju šiandien“ skirta profesijų 

pažinimui, , „Pilietiškumo ir etnokultūros diena“- tautinių ir pilietinių tradicijų tęstinumui, 

valstybinių švenčių minėjimui, sveikos gyvensenos formavimui skirta diena „Sveiko maisto 

piknikas“, savanorystės, socialinių veiklų skatinimui skirta „Gerų darbų diena“, akademinė 



diena skirta projektinių darbų pristatymui, progimnazijos gimtadienis – tradicijų, savitumo 

puoselėjimui. Progimnazijos tradiciniai renginiai telkė visą bendruomenę – mokinius, tėvus, 

mokytojus, socialinius partnerius.  

 Dėl karantino pasikeitę ugdymo sąlygos lėmė, kad neįvyko tradicinis Padėkos vakaras. Tačiau 

mokyklos pristatymui, bendruomenės ir partnerių sveikinimui buvo sukurti  2 filmukai. 

Mokykla buvo pristatyta Panevėžio  miesto bendruomenei, Nacionalinei švietimo agentūrai, 

viešinimas  https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/ 

 Atlikus mokinių tyrimą paaiškėjo, kad vyksta teigiamas pokytis patyčių klausimu. 87 proc. 

mokinių pažymėjo, kad paskutiniu laikotarpiu jie nepatyrė patyčių.  

 Geri mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose. Matematikos, robotikos, 

meninio skaitymo, nekontaktinio regbio srityse progimnazijos mokiniai laimėjo prizines vietas 

mieste, respublikoje.   

 

 

Direktorė      Alma Ramoškaitė 

https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/

