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PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 2023-2027 M. STRATEGINIS PLANAS 

 
Trumpas 

įstaigos 

pristatymas, 

išskirtinumas 

1980 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Panevėžio 15-oji vidurinė mokykla. 1993 m. birželio 4 d. suteiktas ,,Vyturio“ vardas. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. tapo  Panevėžio 

,,Vyturio“ progimnazija. Nuo 2016 n. rugsėjo 1 d. prie Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos prijungta Panevėžio ,,Nevėžio“ pagrindinė mokykla. Per 42 

veiklos metus mokykla tapo žinoma mieste ir šalyje kaip proaktyvi iššūkių, pertvarkų dalyvė, atvira dalinimuisi patirtimis, ambicingų projektų įgyvendintoja, 

lyderių puoselėtoja. Mokyklos patirtys tyrinėtos ir apibendrintos tarptautiniu mastu Viešosios politikos ir vadybos instituto tyrėjų Europos tarybos užsakymu. 

Vizija Atsakingų, drąsių, išmanių ateities kūrėjų mokykla. 

Misija Panevėžio „Vyturio” progimnazija kartu su mokinio šeima 

ugdo socialiai atsakingą mokinį, 

skatina siekti asmeninės pažangos ir kūrybiškai veikti. 

Vertybės Augimas  

 

Kiekvienas yra svarbus  

 

Demokratija  

 

Lygiavertis, pasitikėjimu grįstas 

bendradarbiavimas  

Asmeninė atsakomybė  

 

Saugumas  

 

Tikslai 01 Užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos augimą ugdantis kompetencijas.  

Pirmo tikslo įgyvendinimu siekiama atliepti šalies mastu atnaujinamo ugdymo turinio diegimo tikslus bei garantuoti įtraukiojo ugdymo plėtrą.  

02 Sustiprinti progimnazijos bendruomenės telkimą socialiai atsakingo elgesio, lyderystės, savanorystės, pilietiškumo raiškai 
Antro tikslo įgyvendinimu siekiama tęsti progimnazijos bendruomenės, kurioje sutartų vertybių raiška yra vertybė, kūrimą. 

 

 

 

 



TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendini

mo 

terminas Pavadinimas 

Mat

o 

vnt. 

Rodiklių reikšmė 

Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos 

augimą ugdantis kompetencijas 

1-8 kl. mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį atskiruose 

dalykuose, dalis.       

Proc. 28,3  30 2023-2027 m.       

1-8 kl. mokinių, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį atskiruose 

dalykuose, dalis 

Proc. 48,5  50 2023-2027 m.  

1-8 kl. mokinių,  padariusių individualią dalykinių gebėjimų pažangą, 

dalis 

Proc. 85,8  88 2023-2027 m.  

5-8 kl. mokinių, įgyvendinusių MM uždavinį, dalis Proc. 70 75 2023-2027 m.  

6-8 kl. mokinių, padariusių individualią pažangą projektinėje veikloje, 

dalis 

Proc. 60,2 65 2023-2027 m.  

1-8 kl. mokinių, laimėjusių miesto, šalies konkursuose, olimpiadose, dalis Proc. 8,8 11 2023-2027 m.  

01 01 Išplėsti mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kompetencijų tobulinimo 

savivaldumą pasiruošimui diegti atnaujintą 

ugdymo turinį 

Bendro pamokos kokybės vertinamų objektų įvertis  įverti

s 

3,3 3,5 2023-01- 

2027-05 

01 02 Padidinti aktyvaus mokinių kompetencijų 

ugdymosi įvairiose aplinkose ir įvairiomis 

formomis dalį. 

Netradicinėse erdvėse (STE(A)M erdvėje / ne klasėje) vedamų numatytų 

pamokų - projektų - ugdomųjų veiklų (virtualių, tiesioginių) atliepiančių 

STEAM ugdymo standarte numatytus kriterijus dalis per m. m. (proc.) 

Proc. Duomenų 

nėra 

20 2023-2025 m.  

3-4, 5-8 kl. mokinių, įvykdžiusių bent vieną ilgalaikį/trumpalaikį STEAM 

projektą per m. m., dalis 

Proc. 3-4 kl. 

90 

3-4 kl. 

95 

2023-2027 m.  

5-8 kl. 

57 

5-8 kl. 

70 

Neformaliojo  švietimo veikoje dalyvaujančių mokinių dalis Proc. 61,5 69 2023-2025 m. 

SUP mokinių, kartą per mėnesį dalyvavusių STEAM ugdymo standarto 

veiklose, dalis. 

Proc. Duomenų 

nėra 

70 2024-2025 m.  



01 03 Užtikrinti įtraukiojo ugdymo plėtrą Be nepatenkinamų įvertinimų  I, II pusmetį ir baigusių m. m.  mokinių 

dalis 

 

Proc. I pusmetis 

96,7 

II pusmetis 

97,1 

Metinis 

97,4 

I pusmetis 

98 

II pusmetis 

98,5 

Metinis  

99 

I pusmetis 

2023-01-31- 

2027-01-31 

II pusmetis 

2023-02-01- 

2027-06-09 

Metinis 2023-

01-01- 

2027-08-31 

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis Proc. 100 100 2023-2027 m. 

02 Sustiprinti progimnazijos bendruomenės telkimą 

socialiai atsakingo elgesio, lyderystės, savanorystės, 

pilietiškumo raiškai 

Pedagogų, teigiamai įvertinusių savo įsitraukimą į socialiai atsakingos 

bendruomenės kūrimą, dalis  

Proc. 76,1 80 2023-2027 m. 

Tėvų, teigiamai įvertinusių savo įsitraukimą į socialiai atsakingos 

bendruomenės kūrimą, dalis  

Proc. 82,7 85 2023-2027 m. 

5-8 kl. mokinių, teigiamai įvertinusių savo įsitraukimą į socialiai 

atsakingos bendruomenės kūrimą, dalis  

Proc. 52,1 57 2023-2027 m. 

02 01 Sustiprinti socialiai atsakingo elgesio 

ugdymąsi ir skatinimą 
Mokinių, patiriančių patyčias, dalis Proc. 17,3 14 2023-2027 m. 

Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius 

Vnt. 1,2 1,2 2023-2027 m. 

02 02 Padidinti mokinių, atlikusių prasmingas 

socialines pilietines veiklas, dalį. 
Mokinių, įvykdžiusių aktyvią socialinę, pilietinę, savanorišką veiklą, dalis: Proc. 30 33 2023-2027 m. 

02 03 Išplėsti ,,Vyturio“ pedagoginių darbuotojų 

pasidalytąją lyderystę rengiant, įgyvendinant 

miesto, šalies ir tarptautinius projektus 

Mokyklos vadovų, mokytojų, specialistų, rengiančių ir vadovaujančių 

projektų įgyvendinimui, dalis  

Proc. 21,2 23 2023-2027 m. 

Mokyklos vadovų, mokytojų, specialistų, įsitraukusių į projektų 

įgyvendinimą, dalis 

Proc. 69,2 75 2023-2027 m. 

 


