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PATVIRTINTA 
Kėdainių ,,Ryto” progimnazijos 
direktoriaus  
2019 m. sausio 21 d.                                     
įsakymu Nr. V1 - 4 
 

 
KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS 2019 – 2022 METŲ  

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 
                                                                BENDROJI DALIS 

 
1.1. Informacija apie progimnaziją: 

Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija įsteigta 1980 metais 
Adresas – Pavasario g. 6, Kėdainiai, LT – 57311 
Elektroninis paštas – rytas.kedainiai@gmail.com  
Progimnazijos tinklapis – http://www.rytas.kedainiai.lm.lt  
Kodas – 191019449 
Steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybės taryba 

1.2. Šio strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti veiklą, pasirinkti teisingą veiklos 
tobulinimo kryptį, planuoti kaitos pokyčius. 

1.3. Rengdama 2019-2022 metų strateginį veiklos planą Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija 
vadovavosi:  

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 
• Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija; 
• Kėdainių rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu; 
• Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“; 
• Progimnazijos nuostatais; 
• Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės išvadomis;  
• Progimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis. 

 
II SKYRIUS 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

2.1. Politiniai teisiniai veiksniai. Kėdainių „Ryto“ progimnazija, kaip biudžetinė švietimo 
paslaugas teikianti organizacija, yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo 
politikos. Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 
konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 
Kėdainių rajono savivaldybės teisės aktais.  

Pagal Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2006-
2012 m. bendrąjį planą, Kėdainių ,,Ryto“ vidurinė mokykla 2012 m. tapo pagrindine bendrojo 
ugdymo mokykla. 

Pagal Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrąjį 
planą Kėdainių ,,Ryto“ pagrindinė mokykla 2015 m. buvo reorganizuota į progimnaziją.   

2.2. Ekonominiai veiksniai.  Progimnazijos finansavimą lemia Lietuvos Respublikos ir 
Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos švietimo programoms įgyvendinti. 
Progimnazijos mokymo lėšos priklauso nuo mokinių skaičiaus klasėse, rajono savivaldybės 
tarybos sprendimų. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto asignavimai progimnazijos 
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savarankiškoms funkcijoms atlikti  nėra pakankami, nes lėšos beveik nekinta nuo krizinio 
laikotarpio.  

Esama ekonominė situacija stabdo pedagoginių darbuotojų etatinio darbo užmokesčio 
sistemos įgyvendinimą.   

2.3. Socialiniai veiksniai. Progimnazijos socialinės aplinkos kontekstas yra geras, 
dauguma mokinių gyvena palankioje socialinėje aplinkoje. Gyventojų senėjimo ir migracijos 
procesas yra neigiamas reiškinys, turintis ryškų socialinį poveikį rajono savivaldybės plėtrai. 
Išliko mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija šalyje bei Kėdainių rajono savivaldybėje. Kėdainių 
„Ryto“ progimnazijoje mokinių skaičius kinta neženkliai. Progimnazijoje 8,5 proc. mokinių gauna 
nemokamą maitinimą. Dėl didelio užimtumo šeimos per mažai dėmesio skiria  vaikų auklėjimui. 
Daugėja socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų. Dalis mokinių gyvena nepilnose 
šeimose, o kai kuriuos, tėvams išvykus į užsienį, vaikus augina seneliai.  Nerimą kelia mokinių 
sveikatos rodikliai. Dėl įvairių sveikatos sutrikimų mokiniai atleidžiami nuo kūno kultūros 
pamokų, dėl negalavimų praleidžia daug pamokų.  

2.4. Technologiniai veiksniai. Informacinių technologijų plėtra kelia iš principo naujus 
uždavinius visai švietimo sistemai: keisti mokymo metodiką, atnaujinti materialinę ugdymo bazę.  

Organizuoti ugdymą ir visą progimnazijos veiklą padeda turtinga IKT bazė: 114 
kompiuterių, 43 projektoriai, 15 išmaniųjų lentų, 37 garso sistemos. Progimnazijos specialistų ir 
administracijos darbuotojų darbo vietos aprūpintos informacine komunikacine technika,  
progimnazijoje įdiegtas elektroninis dienynas, elektroninis skambutis, kartu atliekantis ir 
operatyvaus informavimo bei pramogines funkcijas. 

 
III SKYRIUS 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

3.1. Teisinė bazė. Progimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės teisės 
aktais, reglamentuojančiais progimnazijos darbą. Progimnazijos veiklos ir santykių vystymosi 
strategija grindžiama progimnazijos vidaus dokumentais: progimnazijos Nuostatais, Darbo tvarkos 
taisyklėmis, Vidaus tvarkos taisyklėmis  ir Kolektyvine sutartimi. 

3.2. Organizacinė struktūra.  Kėdainių „Ryto“ progimnazija teikia pradinį ir pagrindinį 
išsilavinimą (pirmą dalį). Steigėjas yra Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Progimnazijai 
vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja trys direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui.  
      3.3. Finansiniai ištekliai. Progimnazija yra finansiškai savarankiška. Jos veikla finansuojama 
iš rajono savivaldybės biudžeto ir valstybės lėšų. Mokymo lėšos sudaro 81 %, savivaldybės -  18,6 
%, kitos – 0,4 %. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant rėmėjų ir gyventojų pajamų mokesčio   
2 % paramą. Progimnazija turi paramos gavėjo statusą.  
     3.4. Materialiniai ištekliai.  Progimnazija pastatyta 1980 metais. 2013 m. renovuota pastato 
išorė ir šildymo sistema, 2016 m. – elektros instaliacija, 2018 m. atlikti dalies pirmo aukšto patalpų 
atnaujinimo darbai ir sukurtos naujos edukacinės erdvės. Projektą vykdė Švietimo ir mokslo 
ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Dalinai sutvarkyta išorės aplinka. Bendras patalpų plotas 
- 7091 m2. Progimnazijos aplinka ir patalpos iš esmės pritaikytos ugdymui. Ugdymui skirtose 
patalpose atnaujinti baldai, naudojamos modernios mokymo  priemonės ir įranga. Mokytojai 
aprūpinti dalykine, metodine literatūra. Yra sporto, aktų, choreografijos salės,  informacijos 
centras, valgykla, sveikatos priežiūros kabinetas,  sporto aikštynas. 

    3.5. Žmogiškieji ištekliai. Progimnazijoje dirba 104 darbuotojai, iš jų 78 pedagoginiai 
darbuotojai: 64 mokytojai, 4 progimnazijos vadovai, 2 socialiniai pedagogai, specialusis 
pedagogas, logopedas, psichologas, neformaliojo ugdymo organizatorius, akompaniatorius, 2 
pailgintos dienos grupės auklėtojai, mokytojo padėjėjas. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 
98,46 proc. mokytojų. Mokytojų yra 6 (9,4 % )  , vyresniųjų mokytojų ̶ 35 (54,7 %), mokytojų 
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metodininkų  ̶  21 (32,8 % ), 2 mokytojai ekspertai (3,1 %), iš jų vienas socialinių mokslų daktaras. 
Mokytojų amžiaus vidurkis  ̶ 50,9 metų. Progimnazijoje paslaugas teikia 2 bibliotekininkai, yra 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kompiuterių įrangos operatorius, duomenų bazių 
specialistas, vyriausiasis buhalteris, darbo užmokesčio apskaitos buhalteris, raštinės 
administratorius. 

3.6. Ugdytiniai. Progimnazijoje  mokosi 936 mokiniai. Yra 36 klasių komplektai.  Pagal 
pradinio ugdymo programą mokosi 444 mokiniai (47,4%), pagrindinio – 492 (52,6 %). Vidutinis 
mokinių skaičius klasėse: 1-4 kl. – 24,7, 5-8 kl. – 27,4. Progimnazijoje  mokosi 117 mokinių, 
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių: 6 – individualizuojant Bendrąsias programas, 27 – 
pritaikant  Bendrąsias programas, 84 – pagal Bendrąsias programas. Pagal gyvenamą vietą 
mokiniai pasiskirstę taip: 81,3 % gyvena mieste, 18,7 % kaime. Progimnazijos mokiniai – aktyvūs 
konkursų ir olimpiadų dalyviai bei nugalėtojai, prizininkai, laureatai.  2018 metų „Sėkmės rakto“ 
šventėje pagerbti 272 mokiniai ir jų mokytojai.  

3.7. Ryšių sistema. Progimnazijoje veikia spartusis internetas,  dalį patalpų apima bevielis 
ryšys, sukurtas tinklapis, progimnazijos bendruomenės socialinis tinklas. 

 Laidinio  ryšio skirstymo stotelė suteikia galimybę naudotis tokiu ryšiu iš 16 telefono 
aparatų. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, švietimo valdymo sistema ŠVIS, NEC 
sistema KELTAS, pamokų tvarkaraštis rengiamas kompiuterine programa. 

Progimnazijoje įdiegta švietimo įstaigoms skirta informacinė sistema „Tavo Mokykla". 
Progimnazija naudoja šios sistemos produktus: elektroninį dienyną, skirtą mokinių žinioms bei 
pasiekimams vertinti, lankomumui fiksuoti bei tėvams informuoti, apklausoms vykdyti, elektroninį 
mokinio pažymėjimą. Elektroniniame  pažymėjime įdiegta atsiskaitymo už maistą valgykloje 
funkcija, jis susietas su informacijos centre funkcionuojančia informacine sistema MOBIS. 

Bankų pavedimai, mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines 
sistemas, vyriausioji buhalterė ir darbo užmokesčio apskaitos buhalterė naudojasi buhalterinės 
apskaitos programa ,,Biudžetas“. Informacija platinama elektroniniu paštu.  

Informacija apie progimnazijos veiklą skelbiama interneto svetainėje 
www.rytas.kedainiai.lm.lt, progimnazijos bendruomenės socialiniame tinkle Facebook,  rajono ir 
respublikos spaudoje. Operatyviai informacijai teikti naudojama informacinė tekstinė eilutė.  

Progimnazijoje įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro  
vykdomą projektą  atnaujintas informacijos centras.  

 
IV SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 
4.1. Stiprybės 
1. Geras bendrojo ugdymo organizavimas.  
2. Dirba didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys pedagogai. 
3. Aktyviai veikia progimnazijos savivaldos institucijos. 
4. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatai aukštesni už šalies vidurkį. 
5. Aukšti pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, parodose. 
6. Kryptingas darbas su gabiais mokiniais. 
7. Puikus renginių organizavimas progimnazijos bendruomenei, miesto visuomenei. 
8. Ugdomas mokinių pilietiškumas, dalyvaujama įvairiose akcijose, renginiuose, valstybinių 

ir tautinių švenčių, atmintinų dienų bei istorinių datų minėjimuose. 
9. Netradicinių erdvių išnaudojimas ugdymui organizuoti. 
10. Progimnazija  turi ir puoselėja savo tradicijas. 
11. Paveiki pagalbos mokiniui specialistų veikla. 

 
4.2. Silpnybės 
1. Nepakankamas mokymo ir mokymosi veiklos diferencijavimas.  
2. Tobulintinas mokinių ugdymosi pažangos ir įsivertinimo organizavimas. 
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3. Neaktyvus dalinimasis gerąja darbo patirtimi. 
4. Tobulintinas šeimos ir progimnazijos bendradarbiavimas (mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalyvavimas organizuojamuose švietimo, kultūriniuose renginiuose, ugdymo procese, 
apklausose). 

5. Nesistemingas bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais šalies ir 
tarptautiniu lygiu.  

6. Nepatenkinama progimnazijos sporto aikštyno būklė. 
 

4.3. Galimybės 
1. Platesnis aktyviųjų mokymo(si) metodų, interaktyvių ugdymo programų, IKT taikymas 

ugdymo procese. 
2. Asmeninės  mokinių mokymosi pažangos stebėjimo bei fiksavimo  tobulinimas. 
3. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas. 
4. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo organizavimo efektyvinimas.  
5. Platesnė neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla. 
6. Bendradarbiavimas su šalies bei užsienio partneriais. 
7. Rėmėjų ir socialinių partnerių paieška. 
8. Materialinės bazės gerinimas. 
9. Inovatyviau organizuota prevencinė veikla. 
 

4.4. Grėsmės 
1. Nestabili švietimo politika. 
2. Negatyvi socialinės aplinkos reiškinių įtaka. 
3. Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir emocijų, mokymosi, sveikatos sutrikimų, skaičius. 
4. Mokinių skaičiaus rajone mažėjimas. 
5. Nevykstanti mokytojų kaita. 
6. Neaptverta progimnazijos teritorija apsunkina saugios ugdymosi aplinkos užtikrinimą. 
 

V SKYRIUS  
VEIKLOS STRATEGIJA 

 
5.1. Vizija.  Patraukli,  inovatyvi, aukštos ugdymo(si) kokybės progimnazija, orientuota į 

individualių mokinių gebėjimų puoselėjimą ir sąmoningo piliečio ugdymą saugioje aplinkoje.  
5.2. Misija. Progimnazija teikia kokybišką pradinį, I dalies pagrindinio ugdymo 

išsilavinimą, skiria dėmesį meniniam ugdymui, kuria tikslingas ir saugias mokymosi aplinkas 
aktyviam ir kryptingam mokymui(si), ugdo kiekvieną mokinį siekti sėkmės ir kūrybingai veikti 
besikeičiančioje visuomenėje. 

5.3. Vertybės.  
• Demokratiškumas – sugebėjimas diskutuoti, tartis, išgirsti, įtikinėti ir priimti 

kompromisus. 
• Pagarba, tolerancija, empatija – progimnazijos bendruomenės geri tarpusavio 

santykiai, pagalba vienas kitam, kiekvienas priimamas toks, koks jis yra. 
• Kūrybiškumas – mokyti mokinius kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, 

nestereotipiškai, greitai orientuotis sudėtingoje situacijoje. 
• Pilietiškumas, patriotiškumas – ugdyti tautos identitetą, progimnazijos, tautos 

tradicijas puoselėjančią asmenybę. 
• Poreikis tobulėti – mokytojų atvirumas pokyčiams, tobulinant kvalifikaciją, siekiant 

įgyti naujų kompetencijų. 
• Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas – progimnazijos bendruomenės 

susitelkimas prasmingiems darbams. 
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• Vidinė kultūra – progimnazijos bendruomenės bendrų tikslų siekis, tradicijų 
puoselėjimas. 

VI SKYRIUS 
 STRATEGINIAI  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1 tikslas. Šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas.  
1.1. Sistemingai tobulinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas.  
1.2. Sudaryti mokiniams galimybes realizuoti individualius gebėjimus ir poreikius, siekiant kiekvieno 
mokinio asmeninės pažangos.  
2 tikslas. Funkcionalios, dinamiškos ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.  
2.1. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą, gerą mikroklimatą, ugdyti sveikos 
gyvensenos įgūdžius. 
2.2. Plėtoti atviro bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 
2.3.Gerinti materialines ugdymo(si) sąlygas, atnaujinti edukacines erdves. 
 
 

VII  SKYRIUS 
 VEIKLOS PLANAS 

 
1 Tikslas. Šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas.  
1.1. Sistemingai tobulinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas.  
 

Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Terminai 

(laikotarpis) Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1. Kvalifikacijos tobulinimo 
renginių, skirtų mokinių 
mokymosi motyvacijos 
skatinimui, ugdymosi 
pažangos ir įsivertinimo, 
ugdymo proceso tobulinimui, 
darbo su gabiais vaikais bei 
bendrųjų kompetencijų 
plėtojimo organizavimas. 
 

Progimnazijos 
vadovai, 
Metodinė  
taryba 

2019-2022 
 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Progimnazija 
organizuoja 2-3 
kvalifikacijos 
tobulinimo renginius 
pedagogams per metus. 
Ne mažiau kaip 90 % 
pedagogų tikslingai 
dalyvauja kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose.  
Pamoka atitinka 
šiuolaikinei pamokai 
keliamus reikalavimus; 
pedagogai siekia 
aukštesnės 
kvalifikacinės 
kategorijos. 
 

2. Kvalifikacijos tobulinimas 
mokinių socialinių ir 
emocinių kompetencijų 
ugdymo srityje. 

Progimnazijos 
vadovai, 
Metodinė  
taryba 

2019-2022 
 

Progimnazijos 
lėšos 

Visi pedagogai kartą 
per ketverius metus 
tobulina kvalifikaciją 
mokinių socialinių ir 
emocinių 
kompetencijų ugdymo 
srityje; pagerėjęs 
progimnazijos 
bendruomenės 
emocinis klimatas. 
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3. Mokytojų gerosios patirties 
sklaida „Kolega – kolegai“ 
(atviros pamokos, renginiai,  
kitos veiklos). 
 
 
 
 

Metodinė taryba 2019-2022 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Ugdoma pedagogų 
bendradarbiavimo 
kompetencija dalinantis 
gerąja patirtimi ir ją 
priimant, telkiama 
pedagoginė 
bendruomenė. 
Nemažiau kaip 50 proc. 
mokytojų veda atviras 
pamokas, lankosi 
kolegų   pamokose, 
analizuoja pokyčius. 
 

4. Sistemingas mokytojų 
veiklos ir kompetencijų 
stebėjimas, profesinės 
pagalbos teikimas. 

Progimnazijos 
vadovai, 

Metodinė taryba 

2019-2022 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

Vykdoma nuolatinė 
ugdymo proceso 
stebėsena, kryptingai 
vykdomas 
kvalifikacijos 
tobulinimas, 
įgyvendinama 
atestacijos programa. 
 

5. Tarptautinių projektų 
įgyvendinimas. 
 

Progimnazijos 
vadovai, 
Metodinė 
taryba, 
mokytojai 

2019-2022 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
projektų lėšos, 
progimnazijos 
lėšos 

Vykdomi ERASMUS+, 
eTwinning projektai, 
tobulinama kvalifikacija 
bei pristatoma patirtis 
progimnazijos kolegoms, 
Europos sąjungos šalyse-
partnerėse. 
 

 
1.2.  Sudaryti mokiniams galimybes realizuoti individualius gebėjimus ir poreikius, siekiant kiekvieno 
mokinio asmeninės pažangos.  
 

Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Terminai 

(laikotarpis) Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1. Mokinių mokymosi stilių ir 
lygmenų nustatymas, jų 
poreikių tyrimas, gautos 
informacijos panaudojimas 
individualizuojant ir 
diferencijuojant ugdymo 
turinį. 

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui,  
mokytojai, 
psichologas 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai 

Atpažinti mokinių 
akademiniai gebėjimai 
ir tenkinami unikalūs 
ugdymo(si) poreikiai 
siekiant didesnės 
kiekvieno mokinio 
pažangos. 
 

2. Konsultacijų organizavimas 
ir savalaikės pagalbos 
atskiriems mokiniams bei jų 
grupėms pagal poreikius 
teikimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui, 
mokytojai, 
specialusis 
pedagogas, 
logopedas 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai 

Sudarytos sąlygos 
kiekvienam mokiniui 
sėkmingiau mokytis bei 
patirti mokymosi 
sėkmę. Kiekvienam 
mokiniui suteikta 
individuali ir/ar grupinė 
mokytojo konsultacija 
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spragoms likviduoti, 
žinioms gilinti. Gerės 
mokinių pažangumas.  
 

3. Ugdymo proceso 
integravimas.  

Mokytojai 2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Gerės ugdymo proceso 
organizavimas. 

4. Gabių mokinių ugdymo 
organizavimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui, 
mokytojai 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Ugdymo turinys 
pritaikytas mokinių 
ugdymo(si) 
poreikiams, gerės 
ugdymo rezultatai. 
 

5. Mokinių rengimas 
konkursams, olimpiadoms, 
varžyboms, viktorinoms. 

 
Mokytojai 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Mokiniai dalyvaus jų 
poreikius 
atitinkančioje veikloje.  

6. Nacionalinio mokinių 
pasiekimų patikrinimo 
vykdymas ir rezultatų 
aptarimas. 

Progimnazijos 
vadovai, 
mokytojai 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Gauta grįžtamojo ryšio 
informacija, reikalinga 
ugdymo kokybei ir 
vadybai gerinti, 
tikslingai 
koreguojamas ir 
tobulinamas ugdymo 
procesas. 

 
2 tikslas. Funkcionalios, dinamiškos ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.  
 
2.1. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą, gerą mikroklimatą, ugdyti 
sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Terminai 

(laikotarpis) Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1. Prevencinės veiklos 
organizavimas ir 
vykdymas (prevenciniai, 
teisinio švietimo 
užsiėmimai, viktorinos, 
paskaitos). 

Vaiko gerovės 
komisija 

2019-2022 
 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Kasmet įgyvendinant 
prevencines priemones 
mokiniai įgis sveikos 
gyvensenos, teisinės 
atsakomybės žinių, 
formuosis atsakingo 
elgesio nuostatos.   

2. Tolerantiškumo, 
geranoriškumo, 
atsakomybės už save ir 
kitus ugdymas (akcijos, 
tarptautinių dienų 
paminėjimai). 

Progimnazijos 
vadovai, klasių 
vadovai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

2019-2022  Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos  

Pakitęs mokinių elgesys, 
sumažėjęs patyčių 
mąstąs, sukurta saugesnė 
aplinka.  

3. Socialinės ir emocinės 
sveikatos stiprinimas. 

Progimnazijos 
vadovai, 
klasių vadovai 

2019-2022  Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

1-4 klasėse įgyvendinta 
socialinius – emocinius 
įgūdžius lavinanti bei 
smurto prevencijos 
programa „Antras 
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žingsnis“, 3-8 klasėse – 
patyčių ir smurto 
prevencijos programa  
Olweus. Visi 
progimnazijos pedagogai 
atnaujins asmenines 
kompetencijas socialinio 
ir emocinio ugdymo bei 
smurto prevencijos bei 
intervencijos srityse.   

4.  Savalaikis pagalbos 
teikimas krizės atveju. 

Progimnazijos 
vadovai, klasių 
vadovai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

2019-2022 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Efektyvi krizės valdymo 
komandos veikla darys 
teigiamą įtaką 
progimnazijos 
bendruomenės  
saugumui. 

 
2.2. Plėtoti atviro bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės  pavadinimas Vykdytojai Terminai 
(laikotarpis) 

Ištekliai Laukiamas rezultatas  

1. Tradicijų tęstinumas ir 
naujų kūrimas. 

Progimnazijos  
vadovai, 
neformaliojo 
ugdymo 
organizatorius 

2019-2022 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Stiprės bendruomenės 
vertybių puoselėjimas, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo  
kultūra, progimnazijos 
įvaizdis. 
 

2. Projektų įgyvendinimas 
(progimnazijos, rajono, 
nacionaliniu, tarptautiniu 
lygmenimis). 

Progimnazijos  
vadovai, 
pedagogai, 
neformaliojo 
ugdymo 
organizatorius 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai, 
projektų lėšos 

Plėtojamos dalykinės 
ir bendrosios 
komunikavimo bei 
bendradarbiavimo 
kompetencijos. 
 

3. Progimnazijos 
bendruomenės renginių 
inicijavimas ir 
įgyvendinimas. 

Progimnazijos 
vadovai, 
neformaliojo 
ugdymo 
organizatorius, 
pedagogai, 
Mokinių taryba, 
Tėvų klubas 

2019-2022 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įgyvendinti bendri 
kultūriniai renginiai, 
stiprinantys 
komunikavimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencijas. 
 

4. Progimnazijos veiklos 
viešinimas, informacijos 
sklaida. 

Informacinių 
technologijų 
mokytojas, 
neformaliojo 
ugdymo 
organizatorius, 
pedagogai 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai 

Suformuotas savitas 
progimnazijos 
įvaizdis, sistemingai  
pateikiama 
informacija 
visuomenei. 
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5. Sistemingas pedagoginis 
mokinių tėvų (globėjų, 
rūpintojų) švietimas. 

Progimnazijos 
vadovai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
pedagogai 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai, 
progimnazijos 
lėšos 

Sistemingai 
organizuojami 
mokinių tėvų švietimo 
renginiai, stiprinantys  
tėvų atsakomybę už 
vaiko mokymąsi, 
mokymosi motyvaciją 
ir asmeninę mokymosi 
pažangą.  
 

6. Pilietinių akcijų inicijavimas 
ir įgyvendinimas. 

Neformaliojo 
ugdymo 
organizatorius, 
pedagogai 

2019-2022 Žmogiškieji 
ištekliai 

Sustiprėjęs 
bendruomenės narių 
pilietiškumas, 
atsakomybė už kitą 
žmogų, gyvenamą 
aplinką ir kultūros 
puoselėjimą. 

 
2.3.Gerinti materialines ugdymo(si) sąlygas, atnaujinti edukacines erdves. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės  pavadinimas Vykdytojai Terminai 
(laikotarpis) 

Ištekliai Laukiamas rezultatas  

1. Progimnazijos  informacijos 
centro erdvių pritaikymas 
edukacijai ir poilsiui. 
 

Progimnazijos 
vadovai, Tėvų 
klubas, 
Progimnazijos 
taryba 

2019-2020 Rėmėjų lėšos, 
savivaldybės 
lėšos 

Šiuolaikiškai 
sutvarkytos 
edukacinės erdvės, 
užtikrinamas mokinių 
saugumas ir 
laisvalaikio 
užimtumas.  
 

2. Progimnazijos vidinio 
kiemelio atnaujinimas. 

Direktorius, 
Progimnazijos 
taryba, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 
 

2019-2020 Progimnazijos 
lėšos 

Sukurta nauja 
edukacinė erdvė. 

3. Informacinės 
komunikacinės technikos 
atnaujinimas, naujos 
įrengimas ugdomosiose 
erdvėse. 
 

Progimnazijos 
vadovai 

2019-2022 Progimnazijos 
lėšos 

Pagerintos sąlygos 
ugdymo procese 
naudoti  informacinę 
techniką, skaitmenines 
mokymo priemones, 
virtualias aplinkas. 
 

4. Progimnazijos sporto 
aikštyno renovacija. 
 

Direktorius, 
Progimnazijos 
taryba, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

2019-2022  
Savivaldybės 
lėšos 

Pagerintos sąlygos 
formaliojo ugdymo ir 
neformaliojo vaikų 
švietimo 
užsiėmimams, 
bendruomenės 
renginiams. 
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5. Aktų salės atnaujinimas. Progimnazijos 
vadovai 

2019-2020 Rėmėjų lėšos, 
progimnazijos 
lėšos 

Atnaujinta salės 
scenos ir langų 
uždanga, įrengtos 
šviesą sulaikančios 
žaliuzės. 

6. Progimnazijos teritorijos 
atnaujinimas. 
 

Direktorius, 
Progimnazijos 
taryba, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

2019-2021 Savivaldybės 
lėšos 

Užtikrintas 
bendruomenės narių, 
turto  saugumas. 

 
VIII SKYRIUS 

  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KOREGAVIMAS 
 

8.1. Strateginis planas gali būti koreguojamas: 
8.1.1. atsižvelgiant į metinio veiklos plano įsivertinimo rezultatus; 
8.1.2. atsižvelgiant į veiklos kokybės įsivertinimo arba išorės vertinimo rekomendacijas; 
8.1.3. atsižvelgiant į šalies, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sprendimus; 
8.1.4. pasikeitus teisinei bazei. 
8.2. Sėkmės rodiklių apskaita ir analizė. Pasirinkta analizės forma: uždavinys, planuotas 

pasiekimas, panaudoti ištekliai, pasiektas rezultatas. 
 

IX SKYRIUS 
 STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ RENGĖ DARBO GRUPĖ 

 
Albinas Stankevičius – progimnazijos direktorius, darbo grupės vadovas, 
Svetlana Denisova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
Antanas Petreikis – direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  
Alfonsas Sakavičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  
Laima Railienė – geografijos mokytoja ekspertė, 
Rasa Rugelienė – pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, 
Sigita Vievesienė – neformaliojo ugdymo organizatorė, 
Ligita Ročkienė  – Tėvų klubo koordinatorė, 
Sigita Zaukienė – tėvų atstovė, 
Ieva Cibulskaitė – Mokinių tarybos pirmininkė; 
Rusnė Leikutė – Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja. 
 
 
 

PRITARTA 
Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo ir kultūros 
skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius 
 
2019 m.   sausio 21 d. 
 

PRITARTA 
Progimnazijos tarybos  
2019-01-17   protokoliniu 
nutarimu Nr. 1 

 

 
 


