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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2017–2019 m. strateginio plano tikslas – efektyviai
valdyti progimnazijos veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti kaip bus
įgyvendinti progimnazijos veiklai keliami reikalavimai, pasitelkti modernią progimnazijos vystymosi
kryptį ir prioritetus.
Lietuvos švietimo gairės nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktoje Valstybinėje
švietimo 2013–2022 metų strategijoje. Pagrindinis strategijai keliamas iššūkis – sutelkti, skatinti
švietimo bendruomenę bei visus Lietuvos žmones nuolat ir kryptingai lavintis.
Strateginį 2017–2019 m. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos planą rengė direktoriaus
2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V- 82 sudaryta darbo grupė.
Rengiant progimnazijos strateginį planą, buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir
bendradarbiavimo principų.
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos strateginis planas parengtas vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.
2. Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis.
3. Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendruoju planu.
4. Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 m. strateginiu plėtros planu.
5. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos nuostatais.
6. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ataskaitomis.
7. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatais.
8. Ignalinos

Česlovo

Kudabos

progimnazijos

bendruomenės

narių

pasiūlymais

ir

rekomendacijomis.
II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS
1946 m. rugsėjo 1 d. Ignalinoje atidaryta vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba (1939–
1944 m. Ignalinoje veikė lietuviška pradinė mokykla, 1944–1946 m. – progimnazija). 1993 m.
mokyklai suteiktas Česlovo Kudabos vardas. 2002-07-15, įkūrus Ignalinos rajono gimnaziją,
mokykla reorganizuota į pagrindinę. Nuo 2003-07-15 Ignalinos rajono tarybos sprendimu prie
mokyklos prijungta Ignalinos vidurinė mokykla. Nuo 2003-09-01 prie mokyklos prijungti Biečiūnų,
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Didžiasalio ir Kazokinės skyriai. Biečiūnų ir Didžiasalio skyriai 2004-09-01 dėl mažo mokinių
skaičiaus užsidarė. 2005 m. rugsėjo mėn. neliko mokinių ir Kazokinės skyriuje.
Nuo 2009-08-31 prie mokyklos prijungtos dvi pagrindinės mokyklos: Ignalinos r. Ceikinių
Kipro Petrausko pagrindinė mokykla ir Ignalinos r. Linkmenų pagrindinė mokykla. Jos tapo Ignalinos
Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos Ceikinių ir Linkmenų skyriais. Nuo 2010 m. rugsėjo
ugdymo procesas Linkmenų skyriuje nevyksta. 2012 m. rugsėjo mėn. Ceikinių skyriuje liko tik
priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės bei jungtinė pradinukų klasė.
2013 m. gegužės mėnesį mokykla tapo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija.
III SKYRIUS
2014–2016 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
I tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę.
Uždavinys 1.1. Mokymosi visą gyvenimą nuostatos įgyvendinimas
Priemonė
1. Mokytojų
kvalifikacijos ir
kompetencijų
tobulinimas,
dalyvavimas
projektuose.

Rezultatų indikatorius
Mokytojai tobulins savo
kvalifikaciją ir kompetencijas
5 dienas per metus
Dalyvavimas respublikiniame
projekte „Lyderių laikas 2“.

2. Gerosios
patirties sklaida.

Metodinių užsiėmimų,
stebėtų pamokų, kuriuose
dalijamasi gerąja patirtimi,

Veiklos strategija ir pasiektas rezultatas
Mokytojai sistemingai ir planingai gerino savo
dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Buvo
sudarytos galimybės mokytojams tobulinti savo
kompetencijas mokykloje organizuojant
seminarus aktualiausiomis temomis: „Mobiliųjų
įrenginių naudojimo ugdyme patarėjų mokymai“,
„Mokinių pasiekimų vertinimas“, „Individualios
mokinių pasiekimų pažangos stebėjimo, pokyčių
fiksavimo pamokoje ir rezultatų analizavimo
patirtis, siekiant ugdymo kokybės“, „Mokytojo
praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos
kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio
matavimo teorijos bei praktikos integracija,
siekiant ugdymo kokybės“.
Visi pedagogai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
kursuose, pagilino bendrąsias ir profesines
kompetencijas. Vienam mokytojui per 2014
m. vidutiniškai tenka 7 d., per 2015 m. – 19 d.,
2016 m. – 5 kvalifikacijos kėlimo dienos.
Mokyklos komanda dalyvavo respublikiniame
projekte „Lyderių laikas 2“. Kartu su savivaldybe
sukurta pasitikėjimo ugdymo programa, kuri
dabar įgyvendinama mokykloje.
Dalykų mokytojų metodinėse grupėse vykdoma
geroji darbo patirtis, seminarų sklaida, vedamos
atviros pamokos „Kolega – kolegai“.
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skaičius, pravestų seminarų,
skaitytų paskaitų skaičius.

3. Ugdymo turinio Mokinių žinių kokybės ir
diferencijavimas ir mokymosi rezultatų teigiami
individualizavimas. pokyčiai.

2015–2016 m. m. pravestos 37 atviros pamokos
progimnazijos pedagogams, 10 atvirų pamokų
Ignalinos rajono pedagogams.
2014–2015 m. m. pradinių klasių metodinė grupė
suorganizavo regioninę konferenciją „Darnus
veikimas kartu – kelias į pažangą“, kurios metu
buvo pasidalinta gerąja darbo patirtimi.
2015–2016 m. m. vyko rajoninė ketvirtųjų klasių
mokinių ir mokytojų konferencija „Aš pažįstu
savo kraštą“.
Mokytojai vedė seminarus rajono mokytojams
„Informacinės komunikacinės technologijos –
šiuolaikinio ugdymo(si) dalis“, „Skaitmeninės
mokymo(si) priemonės“, „IKT įrankiai ir
programos“, „Švenčių idėjos: nuo scenarijaus iki
darbelio“.
Skaitytos paskaitos „Standartizuotų mokinių
pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankiai“,
„Muzikiniai žaidimai muzikos pamokose“,
„Muzikinės pasakos lavinančios rankos
motoriką“, „Prasidainavimo ir kvėpavimo
pratimai muzikos pamokose“, „Gabių
matematikai mokinių ugdymas“, „Ugdymo
diferencijavimas. Mokymo stilių nustatymas ir
pritaikymas praktikoje“.
2013–2014 m. m.
1–4 klasių koncentre 48 mokiniai mokėsi
aukštesniuoju lygiu, 1 nepasiekė patenkinamo
lygio.
5–8 klasių koncentre 41 mokinys mokėsi labai
gerai, 112 gerai, 12 – buvo nepažangūs.
Pažangumas 96 procentai.
2014–2015 m. m.
1–4 klasių koncentre 43 mokiniai mokėsi
aukštesniuoju lygiu, nepasiekusių patenkinamo
lygio nebuvo.
5–8 klasių koncentre 10 mokinių mokėsi puikiai,
41 mokinys mokėsi labai gerai, 110 – gerai, 144
– patenkinamai, 13 – buvo nepažangūs.
Pažangumas 96 procentai.
2015–2016 m. m.
1–4 klasių koncentre 42 mokiniai mokėsi
aukštesniuoju lygiu, 1 nepasiekė patenkinamo
lygio.
5–8 klasių koncentre 4 mokiniai mokėsi puikiai,
26 mokiniai mokėsi labai gerai, 92 – gerai, 135 –
patenkinamai, 13 – buvo nepažangūs.
Pažangumas 95 procentai.
Nuo 2015–2016 m. m. organizuojamas
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4. Pedagogų
darbinės veiklos
vertinimo ir
įsivertinimo
tobulinimas.

Parengtas mokytojų veiklos
įsivertinimo tvarkos aprašas.

5. Pedagoginis tėvų Suorganizuoti tėvams
švietimas.
mokymai pedagoginėmis,
psichologinėmis temomis,
teikiamos specialistų
konsultacijos.

6. Individualus
mokinių
konsultavimas.

Vestų individualių
konsultacijų skaičius.

diferencijuotas matematikos, lietuvių kalbos bei
anglų kalbos srautinis mokymas per pamokas.
Atlikta tėvų apklausa, kurioje net 88%
respondentų teigė, kad juos tenkina esama
srautinio lietuvių kalbos, anglų kalbos ir
matematikos mokymo sistema. 94% pageidavo
diferencijuotą ugdymą srautais tęsti 6-oje klasėje.
Analizuodami srautinį ugdymą, visi srautuose
dirbantys mokytojai teigiamai įvertino
diferencijuotą ugdymą srautuose ir pasisakė už jo
tęstinumą.
Mokytojai vykdo savo kvalifikacinei kategorijai
keliamus reikalavimus, tai kasmet fiksuoja
mokytojo veiklos įsivertinimo ataskaitoje,
tikslingai renkasi veiklos tobulinimo kryptis.
Mokytojai rengia veiklos tobulinimo planus,
jeigu kuruojantis vadovas nusprendžia, kad
veikla nepakankama. Yra parašyti 9
kvalifikacijos tobulinimo planai.
Patobulinta mokytojų veiklos įsivertinimo
ataskaita, ugdymo proceso stebėsenos bei
pamokos refleksijos formos.
Mokyklos Vaiko gerovės komisija organizavo
tėvų susitikimus su švietimo pagalbos
specialistais – psichologu, spec. pedagogulogopedu.
Vykdant projektą „Aš noriu gyventi kitaip“,
suorganizuota psichologo mokymai tėvams:
„Motinos ir vaiko sąveika – prieraišumas“,
„Vaiko asmenybę lemiantys veiksniai“, „Ribos
šeimoje“.
Mokykloje organizuota Psichologo diena, kurios
metu vyko susitikimas-diskusija „Kaip padėti
savo vaikui“.
Tikslingai ir efektyviai tėvų informavimui ir
švietimui naudojamos elektroninio dienyno
galimybės bei mokyklos internetinė svetainė.
Sistemingai organizuojami tėvų susirinkimai,
tėvai kviečiami į koncertus, šventes, išvykas.
Šeimos dienai skirtame renginyje „Padėka
geriausiems“ kasmet pagerbiami geriausių
mokinių tėvai.
2015–2016 m. m. per savaitę 1–8 klasėse vestos
vidutiniškai 23 konsultacijos.
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Uždavinys 1.2. Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas
Priemonė
1. Gabių mokinių
atpažinimas.

Rezultatų indikatorius
Sėkmingas mokinių
dalyvavimas rajono bei
respublikiniuose konkursuose
ir olimpiadose.

Veiklos strategija ir pasiektas rezultatas
Mokykloje sukurta gabių mokinių atpažinimo ir
ugdymo programa.
Mokytojai išklausė psichologės paskaitą „Gabių
vaikų atpažinimas“.
Gabių vaikų atpažinimui naudojama metodika
„Roweno SPM plius“.
Daugiausia mokinių dalyvavo tarptautiniuose
„Kengūros“ konkursuose. Matematikos konkurse
2 klasės mokinė pateko į geriausių respublikoje
50-tuką. Kiti antrokai užėmė 1, 2 ir 3 vietas
rajone. Ketvirtokai irgi užėmė visas prizines
vietas rajone. Lietuvių kalbos konkurse – keturi
sidabriniai, vienas oranžinis diplomai.
Gamtos konkurse – trys auksiniai, du sidabriniai
ir vienas oranžinis diplomai. 5–8 klasių mokiniai
konkurse „Kengūra“ – auksinių, sidabrinių,
oranžinių diplomų laimėtojai.
Progimnazijos mokinius lydėjo sėkmė
respublikiniuose konkursuose: informacinių
technologijų konkurse „Bebras“ 5–8 klasių
mokiniai rajone užėmė 1–3 vietas, respublikoje –
1, 35 ir 40 vietas, ketvirtokas pateko tarp 50
geriausių respublikoje.
Lietuvos matematikų olimpiadoje mūsų
ketvirtokai užėmė 2 ir 3 vietas.
Konkurse „Olimpis 2016“ prizines vietas laimėjo
61 mokinys.
Konkurse „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ 10
mokinių tapo laureatais ir buvo pakviesti į renginį
Kaune.
Comenius Regio partnerystės projekte „Skaitymo
skatinimas ugdant kūrybiškumą“ konkurse
„Sukurk reklamą knygai“ užimta 1 vieta.
Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos
atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2015“ ir
„Tramtatulis 2016“ respublikiniame ture pradinių
klasių mokinys tapo laureatu.
Tarptautiniame vertimų ir iliustracijų projekte
„Tavo žvilgsnis“ – 12 laureatų.
Estafečių varžybose „Mokėk plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje“ – 7 vieta respublikoje.
Lietuvos mokyklų žaidynėse – 4 vieta.
Lengvosios atletikos keturkovės varžybose – 1
vieta rajone, 7 vieta respublikoje.
Konkurse „Pažink Šventąjį raštą. Gyvieji
paveikslai“ – 4 ir 6 klasės tapo finalininkais.
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Konstitucijos egzamine 1 mokinys pateko į 2
etapą.
Č. Kudabos jaunųjų geografų konkurse 1
mokinys pateko į 10-tuką, 2 mokiniai užėmė 33 ir
49 vietas.
Lietuvos mokinių žaidynių finalinėse 3–4 klasių
berniukų lengvosios atletikos trikovės varžybose
užimta 20 vieta.
Lietuvos mokyklų mergaičių salės futbolo
žaidynėse – 2 ir 3 vietos.
Lietuvos plaukimo federacijos vaikų piešinių
konkurse „Moku plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje“ 2 mokinės tapo laureatėmis, jų darbai
įdėti į kalendorių.
Dalyvauta rajoniniuose bei zonos konkursuose.
4–5 klasių matematikos olimpiadoje tarp
ketvirtokų rajone užimta antroji vieta, 6–8 klasių
– 1, 2 ir 3 vietos.
Parodoje-konkurse „Matematinė vaza“ – 8
laureatai.
Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkurse
„Mano pasaulio spalvos“ – 1, 2 ir 3 vietos.
Informatikos olimpiadoje – 1, 2 ir 3 vietos.
Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“
Aukštaitijos regiono tarmiškai kalbėti gebančių
vaikų varžytuvėse „Tarmių lobynai“
progimnazijos pradinukai laimėjo 2 ir 3 vietas.
Rajoninėse lengvosios atletikos trikovės
varžybose 3–4 kl. – 1 vieta.
Konkurse-parodoje „Kalėdinės dovanos kitaip“ –
1, 2 ir 3 vietos.
8 klasių chemijos konkurse – 2 vieta.
Muzikos olimpiadoje – 1 ir 2 vietos.
Gamtos mokslų olimpiadoje – 2 vieta.
Jaunųjų gamtininkų olimpiadoje – 1, 2 ir 3 vietos.
Geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ – 1, 2 ir
3 vietos.
7–8 kl. konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ – 1
vieta.
Technologijų olimpiadoje – 1 ir 3 vietos.
Konkurse „Pažink saugomas teritorijas“ – 1 vieta.
Konkurse „Mes prieš AIDS“ 3 vieta.
Konkurse„Aukštaitija – mūsų gimtieji namai“ –
1, 2 ir 3 vietos.
Konkurse „Kovų už laisvę ir netekčių istorija“ –
1, 2 ir 3 vietos.
Epistolinio rašinio konkurse – 1 ir 2 vietos.
Konkurse „Kas moka žodį – žino kelią“ – 1, 2 ir 3
vietos.
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2. Kūrybiškumo
ugdymas.

Netradicinių pamokų bei
neformaliojo švietimo
renginių skaičius (kiekvienais
mokslo metais po 8–10).

3. Mokinių
pasiekimų ir
įgūdžių patikros
baigiant 4 ir 8
klases
organizavimas.

Vykdoma mokinių pasiekimų
ir įgūdžių patikra: 4 ir 8
klasėse.

Meninio skaitymo konkurse rajone – 1, 2 ir 3
vietos, zonoje – 2 vieta.
Ignalinos r. mokyklų kvadrato varžybose – 1, 2
vietos rajone, 1 vieta zonoje.
Varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ – 1 vieta
rajone, 1, 2 ir 3 vietos zonoje.
Tarpzoninėse „Kvadrato“ varžybose – 3 vieta.
Stalo teniso varžybose – 1, 3 vietos rajone, 9 vieta
zonoje.
Šaškių varžybose – 1, 2 vietos.
Tinklinio pirmenybėse – 2 vieta.
Krepšinio varžybose – 2 vieta.
Kalnų dviračių kroso varžybose – 1 vieta rajone,
4 vieta zonoje.
Rudens kroso varžybose – 1 komandinė vieta, 3
mokiniai tapo prizininkais.
Mažojo futbolo varžybose – 1 vieta rajone, 2
vieta regione, 6 vieta finale.
Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybose „Saugus
ratas“ – 1 vieta rajone, 2 vieta zonoje.
Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo varžybose
„Golas 2016“ – 1 vieta rajone, 1 vieta regione.
Badmintono varžybose – 3 vieta rajone, 9 finale;
tinklinio pirmenybėse – 2 vieta rajone;
smiginio varžybose – 4 vieta.
Pradinėse klasėse per vienerius mokslo metus
organizuojamos 5 netradicinių veiklų dienos, 5–8
klasėse netradicinėms veikloms skiriamos 36
valandos.
Kiekvienais mokslo metais organizuojama 10–12
mokyklos renginių.
84 procentai mokinių dalyvauja neformaliojo
švietimo veikloje.
Skatinant mokinių bendruomeniškumą ir
motyvaciją, puoselėjant kūrybiškumą ir
toleranciją organizuotas „Bendruomeniškiausios
klasės“ konkursas 1–4 ir 5–8 klasių koncentruose.
2013–2014 m. mokinių pasiekimų patikrai
baigiant pradinio ugdymo programą buvo
rašomas lietuvių kalbos diktantas su gramatine
užduotimi ir matematikos testas. 8 klasėms
parengti baigiamieji matematikos, lietuvių kalbos,
anglų kalbos, istorijos ir geografijos kontroliniai
darbai.
Nuo 2015 m. mokinių pasiekimų vertinimui
atliekami NEC Standartizuoti ir diagnostiniai
testai 2, 4, 6, 8 klasėse.
Atliekama Standartizuotų ir diagnostinių testų
rezultatų analizė, mokytojų ir metodinėje
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tarybose priimami sprendimai tolimesnės
ugdomosios veiklos tobulinimui.
Uždavinys 1.3. Mokinių mokymosi motyvacijos gerinimas
Priemonė
1. Pamokų
nelankymo
prevencija.

Rezultatų indikatorius
Parengtas Lankomumo
stebėsenos tvarkos aprašas,
ženkliai pagerėję lankomumo
rodikliai.

2. Edukacinių
ekskursijų
organizavimas.

Laikomasi ekskursijų
planavimo ir organizavimo
tvarkos atsižvelgiant į
ugdymo poreikius, ekskursijų
skaičius.

3. Pamokų
vedimas su
pamokos turiniu
susijusiose
aplinkose.

Pamokos vyksta mokyklos
muziejuje, krašto muziejuje,
bibliotekoje ir kitose
edukacinėse aplinkose.

4. Ugdymo turinio

Integruotų pamokų ir veiklų

Veiklos strategija ir pasiektas rezultatas
Lankomumo stebėsena vykdoma vadovaujantis
lankomumo stebėsenos tvarkos aprašu.
2013–2014 m. m. pradinukai praleido 14110
pamokų, nepateisinta 985. Vienam mokiniui
tenka 55,8 praleistų pamokų ir 3,8 nepateisintų
pamokų.
5–8 klasių koncentre praleista 28106 pamokos,
nepateisinta 2710 pamokų. Vienam mokiniui
tenka 88 praleistos pamokos ir 8,4 nepateisintos
pamokos.
2014–2015 m. m. pradinukai praleido 15148
pamokas, nepateisinta tik 112. Vienam mokiniui
tenka 68,2 praleistų pamokų ir tik 0,5 nepateisintų
pamokų.
5–8 klasių koncentre praleista 30749 pamokos,
nepateisinta 1979 pamokos. Vienam mokiniui
tenka 100 praleistų pamokų ir 6,31 nepateisintos
pamokos.
Sumažėjo vienam mokiniui tenkančių praleistų
pamokų skaičius, labai ženkliai sumažėjo
nepateisintų pamokų skaičius.
Kiekvieniems mokslo metams yra suplanuojamos
pažintinės ekskursijos iš mokinio krepšelio lėšų. Į
ekskursijas vežami vaikai iš soc. remtinų ir
rizikos šeimų, mokslo pirmūnai ir klasės,
nugalėjusios konkursuose.
Pagal tėvų ir vaikų pageidavimimus ekskursijos
organizuojamos ir už tėvų lėšas.
Per mokslo metus kiekviena klasė nuvažiuoja į 1–
2 ekskursijas.
4 edukacinės pažintinės ekskursijos per mokslo
metus suorganzuojamos pagal ugdymo karjerai
veiklos planą.
Visos mokyklos erdvės tikslingai pritaikytos
ugdymo procesui. Atnaujinti edukaciniai stendai
mokyklos fojė, jų turinys nuolat atnaujinamas.
Pamokos vyksta mokyklos ir krašto muziejuose,
mokyklos ir miesto bibliotekose.
Edukacinės veiklos organizuojamos kultūrinėse
įstaigose, ekskursijų metu, dvaruose (Paliesiaus,
Vidiškių).
Taikoma tarpdalykinė integracija: mokomųjų
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dalykų integracija.

skaičius.

5. Šiuolaikinių
mokymo metodų
taikymas
pamokose.
6. Mokinių
informavimas
karjeros
klausimais.

Visi mokytojai pasirengę
taikyti aktyviuosius mokymo
metodus, IKT.
Supažindinama su karjeros
galimybėmis klasės
valandėlių, susitikimų metu,
taip pat ugdymo karjerai
klausimus integruojant į
mokomuosius dalykus.

dalykų turinys integruojamas su keliais dalykais.
2015–2016 m. m. pravesta 17 integruotų pamokų.
Organizuojami dalykų ilgalaikiai projektai. 2015–
2016 m. m. pristatyti 9 projektai.
Metodinė taryba parengė rekomendacijas
šiuolaikinės pamokos organizavimui.
Per 2013–2014 m. m. visi mokytojai parodė
atviras pamokas, kuriose naudojo IKT.
Mokykloje įgyvendinama projekto „Ugdymo
karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra
bendrojo lavinimo ir profesiniame mokyme“,
parengta profesinio informavimo programa,
pradėjo dirbti Ugdymo karjerai koordinatorius.
Kiekvienais metais mokiniai su mokytojais
vyksta į LITEXPO parodas, atvyksta dėstytojai iš
profesinių mokyklų, kolegijų, susitinka su
mokiniais, pristato savo mokyklos profesijas.
2015 m. mokiniai vyko į Utenos kolegiją,
susipažino su profesijomis, kurias galima įgyti
šioje kolegijoje.

II tikslas. Kurti saugią ugdymo aplinką.
Uždavinys 2.1. Ugdymo proceso modernizavimas
Priemonė
1. Informacinių
technologijų
kabineto
kompiuterinės
įrangos
atnaujinimas.

Rezultatų indikatorius
Veiklos strategija ir pasiektas rezultatas
Įsigytų kompiuterių per metus Kompiuteriai įsigyjami iš mokinio krepšelio lėšų.
skaičius.
Įsigyta kompiuterinės technikos: 2014 m. – 12
kompiuterių ir 11 daugialypės terpės projektorių;
2015 m. – 3 kompiuteriai ir 4 daugialypės terpės
projektoriai; 2016 m. – 24 kompiuteriai ir 6
daugialypės terpės projektoriai.

2. Mokomųjų
kompiuterinių
programų
atnaujinimas.

Atnaujinamos kompiuterinės
programos, mokomasi jomis
naudotis.

3. Apsirūpinimas
šiuolaikinėmis
mokymo(si)
priemonėmis
(planšetiniai
kompiuteriai,
multimedija

Modernizuotas ugdymo
procesas.
Ugdymo priemonių, gautų
pagal projektą „Technologijų,
menų ir gamtos mokslų
infrastruktūra“,
panaudojimas.

2016 m. mokykla įsigijo kompiuterines
programas:
1. Interaktyvios muzikos pamokos „Vieversys“
1–2 kl.
2. Interaktyvios muzikos pamokos „Vieversys“
3–4 kl.
3. Matematika Tau + 6E.
4. Matematikos uždavinių sprendyklė.
Projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų
infrastruktūra“ metu gauta mobili įranga: 30
planšečių ir 1 kompiuteris.
Įrengtas Mobilios įrangos kabinetas, kuriame
vyksta pamokos, neformaliojo švietimo veiklos.
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projektoriai,
interaktyvios
lentos)
dalyvaujant
projektuose
„Bendrojo
lavinimo mokyklų
modernizavimas“,
„Technologijų,
menų ir gamtos
mokslų mokymo
infrastruktūra“.
4. Ugdomosios
veiklos stebėsenos
bei analizės ir
pagalbos
mokytojui
sistemos
tobulinimas.

Ugdomoji veikla pritaikyta
mokinio poreikiams ir lygiui.

Atnaujintos pamokų stebėjimo, mokytojų veiklos
įsivertinimo, refleksijos formos.
Lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos 5 ir
6 klasėse mokoma diferencijuotai, srautais.
Mokytojai individualizuoja užduotis, spec.
poreikių mokiniai mokomi pagal jų lygį
atitinkančias programas. Pagal mokytojų ir
mokyklos Vaiko gerovės komisijos
rekomendacijas, jų poreikius nustato Ignalinos r.
pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro
specialistai.

Uždavinys 2.2. Ugdymuisi palankaus mikroklimato užtikrinimas
Priemonė
1. Pageidaujamo
elgesio skatinimo
ir drausminimo
sistemos
tobulinimas.

Rezultatų indikatorius
Nuosekliai taikoma
patobulinta pageidaujamo
elgesio skatinimo ir
drausminimo sistema.
Mokymosi sutarties, mokinio
taisyklių laikymasis.

2. Bendruomenės
mikroklimato
tyrimų
organizavimas ir
vykdymas.

Klasių mikroklimato tyrimas.
Tyrimų rezultatų pristatymas,
rekomendacijų taikymas
planuojant mokyklos veiklą.

Veiklos strategija ir pasiektas rezultatas
2015–2016 m. m. atnaujintas Mokinių
drausminimo ir skatinimo tvarkos aprašas.
Organizuojamas trukdančių pamokoje mokinių
užimtumas taikant įvairias elgesio koregavimo
priemones, keičiant ugdymosi vietą.
Per mėnesį su trukdančiais ugdomąją veiklą
mokiniais vidutiniškai 20–25 kartus dirba
budintys mokytojai pagal direktoriaus įsakymu
patvirtintą grafiką.
2015–2016 m. m. ypatingas dėmesys skirtas
vaikų emociniam ir fiziniam saugumui, atlikta
apklausa apie mikroklimatą, tarpusavio santykius
klasėse. Apklausa buvo vykdoma mokslo metų
pradžioje ir pabaigoje. Siekta išsiaiškinti, kaip
saugiai vaikai jaučiasi mokykloje, kuriose vietose
yra nesaugiausia, kaip vaikai reaguoja, kokias
patyčias dažniausiai patiria.
2014–2015 m. m. vykdyta apklausa apie
elektronines patyčias, apie klasės psichologinį
klimatą, tarpusavio santykius.
Tyrimų rezultatai ir išvados pristatyti mokytojų
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3. Psichologinių
žinių seminarų
mokyklos
bendruomenei
organizavimas.
4. Kiekvieno
mokinio
asmeninio
tobulėjimo
galimybių lygio
didinimas.

5. Sveiką
gyvenseną ir
sveikatą ugdančių
veiklų ir renginių
organizavimas
mokykloje.

Per mokslo metus
suorganizuoti bent po vieną
seminarą psichologine tema.
Išnaudojamos visos
diferencijavimo ir
individualizavimo galimybės
kiekvieno mokinio savitumui
skleistis aktyviai dalyvaujant
programose, projektuose,
akcijose, orientuotose į
mokinį kaip besiugdančią
asmenybę.

Sveikatos ugdymas, sveiko
gyvenimo propagavimas.

tarybos posėdžiuose ir panaudoti planuojant
tolimesnę mokyklos veiklą.
Buvo organizuojami psichologinių žinių
seminarai: „Bendravimo su paaugliais ypatumai“,
„Pozityvaus mąstymo strategija“, „Mokinių
elgesio ir emocijų sutrikimas“, „Kai jaunimas
nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“.
Skatinamas mokinių pasiekimų įsivertinimas,
pažangos stebėjimas. Mokiniai įtraukiami į savęs
tobulinimo procesą. Efektyviai funkcionuoja
mokinių skatinimo sistema.
Aktyvūs ir iniciatyvūs mokiniai, dalyvaudami
mokyklos tarybos veikloje, projektinėse veiklose
geba bendrauti ir bendradarbiauti, prisiimti
atsakomybę.
Parengtas ir laimėtas finansavimas Erasmus +
programos tarptautiniam mokyklų partnerysčių
projektui „Keturi regionai – viena Europa“.
Mokiniai ir mokytojai vyko į Prancūziją,
Vokietiją ir Lenkiją, susipažino su šių šalių
kultūra ir švietimu. Mūsų mokykla priėmė šių
šalių delegacijas, mokiniai galėjo bendrauti su
svečiais, pristatyti savo mokyklą, Lietuvą.
2015 m. vykdytas projektas „Sveikatingumo
taku“. Projekto tikslas: formuoti sveikos
psichinės ir fizinės gyvensenos nuostatas ir
vertybes, didinti socialinės rizikos šeimose
gyvenančių ir rizikos grupės vaikų psichologinę
gerovę, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių.
2016 m. vyko savęs pažinimo ir išraiškos
užsiėmimas per meno terapiją specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams,
interaktyvūs judėjimo užsiėmimai 5–6 klasių
mokiniams, sveikatingumo renginys 5 klasių
mokiniams, sportinės varžybos 1–4 kl. „Būkim
vikrūs ir sveiki“, sveikatiada „Šok ir nesustok“,
akcija, skirta pasaulinei vandens dienai.
Vyko psichologo mokymai vyresniems
mokiniams „Pasitikėjimas savimi – esminė sąlyga
gerai psichinei sveikatai“.

Uždavinys 2.3. Prevencinių ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas
Priemonė
1. Socializacijos,
psichotropinių
medžiagų
vartojimo

Rezultatų indikatorius
Suteikta informacijos apie
psichotropinių medžiagų,
alkoholio ir tabako žalą
organizmui.

Veiklos strategija ir pasiektas rezultatas
Klasių auklėtojai veda valandėles apie
psichotropinių medžiagų, alkoholio ir tabako žalą
organizmui, dalykų mokytojai kai kurias temas
integruoja į savo dalyko programą.
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prevencijos
programų,
projektų,
konkursų ir kt.
organizavimas ir
įgyvendinimas.

Nuolat vykdomos smurto,
nusikalstamumo, žalingų
įpročių prevencijos ir patyčių
programos.

2. Neformaliojo
ugdymo veiklos.

Sudarytos ugdymosi bei
saviraiškos galimybės
neformaliojo ugdymo
veikloje.

2014–2015 m. m. vykdytas prevencinis projektas
„Bendradarbiaudami ugdykime vaiką“, kuris į
kovą su smurtu ir patyčiomis įtraukė visą
mokyklos bendruomenę.
2015–2016 m. vykdyto projekto „Aš noriu
gyventi kitaip“ tikslas – skatinti užimtumą, savęs
suvokimą per mėgstamą veiklą, pozityvią
saviraišką ir savęs įtvirtinimą be agresijos ir
žalingų įpročių.
Psichologas vedė užsiėmimus mokiniams,
mokinių tėvams ir mokytojams.
Projekto metu 69 ypatingo dėmesio, pagalbos
reikalaujantys rizikos grupės ir socialinės rizikos
šeimose gyvenantys vaikai atrado alternatyvas,
mokėsi, kaip galima įdomiai ir sveikai gyventi be
kvaišalų. Sustiprėjo paauglių pasipriešinimo
socialiniam spaudimui ir savosios vertės
pajautimo įgūdžiai. Vaikai tapo socialiai
aktyvesni, atrado pozityvią saviraišką ir jų
interesus atitinkančią veiklą.
2015 ir 2016 m. birželio mėn. vyko vasaros
stovyklos socialiai remtinų ir socialinės rizikos
šeimų vaikams. Organizuojami gyvenimo
įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai,
pažintinės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai.
Dalyvauta rajoniniame projekte „Saugiausia
mokykla“. 2014–2015 m. m. progimnazija
išrinkta saugiausia Ignalinos rajono mokykla.
2014–2015 m. m. neformaliam ugdymui buvo
skirta 45 valandos. Veikė 23 būreliai. Būrelius
lankė apie 336 vaikai. Ceikinių skyriuje buvo 2
būreliai, lankė 10 mokinių.
2015–2016 m. m. neformaliam ugdymui buvo
skirta 40 valandų. Veikė 20 būrelių. Būrelius
lankė 313 vaikų. Ceikinių skyriuje buvo 1 būrelis,
lankė 12 mokinių. Tai sudarė 43,3 proc.
lankančių būrelius mokykloje. Dalyvaujančių
neformaliajame švietime ne mokykloje – 73,3
proc. Iš viso neformaliajame švietime dalyvavo
85,7 proc. mokyklos mokinių.
Visiems mokiniams sudaromos sąlygos lankyti
būrelius ir mokykloje, ir kitose neformaliojo
švietimo įstaigose. 1–4 kl. koncentre
populiariausi būreliai – judrieji žaidimai, saugus
eismas, liaudies šokiai, 5–8 kl. koncentre –
ritminiai ir liaudies šokiai, judrieji žaidimai,
krepšinis, stalo tenisas ir tinklinis.
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IV SKYRIUS
BENDRA SITUACIJOS ANALIZĖ
IŠORINĖ ANALIZĖ
Politiniai teisiniai veiksniai
Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Europos sąjungos švietimo gaires ir
prioritetus. Švietimo politikos prioritetai atsispindi Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje.
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės
tarybos teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais
dokumentais, kitais teisės aktais bei Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos nuostatais.
Ekonominiai veiksniai
Progimnazijos veikla glaudžiai susijusi su šalies ekonomika. Skiriant lėšas ugdymui taikomas
lėšų skyrimo vienam mokiniui principas, arba mokinio krepšelis: ugdymo lėšos, skirtos vienam
sutartiniam mokiniui. Kitą dalį lėšų (aplinkos lėšas) skiria Ignalinos rajono savivaldybė. Dėl mokinių
mažėjimo mažėja ir Mokinio krepšelio lėšos: 2015 m. – 602 tūkst. Eur, 2016 m. – 590 tūkst. Eur, 2017
m. – 580 tūkst. Eur.
Papildomas lėšas sudaro projektinės veiklos, specialiųjų programų ir rėmėjų (2 proc.) lėšos.
Socialiniai demografiniai veiksniai
Kasmet vis labiau didėja visuomenės vertybių krizė, iškreipiamas demokratijos supratimas,
pamirštamos pareigos, mažėja visuomenės dvasingumas, atjauta. Visuomenėje ryškėja ekonominė ir
kultūrinė diferenciacija. Lietuvos socialinio žemėlapio duomenimis Ignalinos rajone kasmet mažėjantis
gyventojų ir didėjantis pensinio amžiaus gyventojų skaičius lemia mažėjantį vaikų skaičių.
Mokinių skaičiaus pokyčiai:
Metai
Mokinių
skaičius

2012
644

2013
616

2014
564

2015
525

2016
521
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Technologiniai veiksniai
Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatyta kelti profesinę mokytojų
kompetenciją, nuolat didinti reikalavimus edukacinei aplinkai, aprūpinimui šiuolaikinėmis mokymo
priemonėmis, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
Ignalinoje, kaip ir visoje šalyje, kinta gyventojų socialinė-ekonominė padėtis. Daugėja šeimų,
gaunančių minimalias pajamas. 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis nemokamą maitinimą gauna 104
mokiniai, Ceikinių skyriuje – 8 mokiniai.
Daugėja mokinių, augančių socialinės rizikos šeimose. 2016 m. rugsėjo 1 d. tokiose šeimose
gyveno 23 mokiniai.
Galimybė įsigyti ir naudoti naujas šiuolaikines technologijas gerina švietimo prieinamumą.
Atveriamos įvairios ugdymo(si) galimybės: ugdymo diferencijavimas, vizualizavimas, įvairių
mokomųjų dalykų integravimas. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas leidžia
išplėsti ir patobulinti bendravimą įvairiais struktūros lygmenimis: tarp administracijos ir mokytojų, tarp
mokytojų ir tėvų (globėjų), tarp mokyklos ir vietos bendruomenės. Atsižvelgiant į bendras IT
tendencijas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija kuria šiuolaikišką modernią mokymo(si) aplinką,
aprūpintą technologinėmis priemonėmis ir nuolat skatina pedagogus tikslingai jomis naudotis. IKT
naudojimas veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam
ugdymo procesui.
VIDINĖ ANALIZĖ
Organizacinė struktūra, progimnazijos valdymas
Progimnazijoje įgyvendinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo,
pagrindinio ugdymo I dalies programos.
2016 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje mokėsi 519 mokinių, iš jų 19 Ceikinių skyriuje (PUG – 14
mokinių, 1 kl. – 53, 2 kl. – 70, 3 kl. – 49, 4 kl. – 55, 5 kl. – 61, 6 kl. – 54, 7 kl. – 77, 8 kl. – 67; Ceikinių
skyriuje 1, 2, 3 jungtinėje klasėje – 11 mok., PUG – 8 mok.)
Progimnazijai vadovauja direktorius, kuris skiriamas įsakymų numatyta tvarka ir vykdo
progimnazijos nuostatuose numatytas fukcijas.
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui vykdo progimnazijos nuostatuose ir Vidaus darbo tvarkos
taisyklėse numatytas funkcijas bei koordinuoja pedagogų veiklą.
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Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams vykdo progimnazijos nuostatuose ir Vidaus darbo
tvarkos taisyklėse numatytas funkcijas ir koordinuoja ūkinę veiklą.
Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:
Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų
tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir
įgyvendinti. Organizuoja posėdžius veiklos, ugdymo ir strateginio plano suderinimo klausimais, svarsto
finansinės veiklos ataskaitas, paramos lėšų panaudojimą, maitinimo organizavimą, vertina ugdymo
proceso organizavimą ir ugdymosi sąlygas, aptaria progimnazijos darbą reglamentuojančius
dokumentus.
Mokytojų taryba – savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių
specialistų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro progimnazijos
vadovai, visi progimnazijoje dirbantys pedagogai. Mokytojų taryba organizuoja posėdžius
vadovaudamasi metinio veiklos plano tikslais ir uždaviniais, sprendžia ugdymo proceso organizacinius
klausimus, vertina veiklos plano priemonių įgyvendinimą, svarsto veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatus.
Mokinių taryba – savivaldos institucija, kurią sudaro 5–8 klasių mokinių atstovai. Mokinių
tarybos veiklą reglamentuoja šios tarybos nuostatai ir veiklos planas.
Metodinė taryba – savivaldos institucija metodinei veiklai organizuoti. Ją sudaro metodinių
grupių pirmininkai. Metodinė taryba veiklą organizuoja vadovaudamasi metodinės tarybos nuostatais.
Veikla orientuojama į progimnazijos tikslus ir uždavinius, posėdžiuose sprendžiamas ugdymo plano
rengimas, tvirtinamas mokymo priemonių pirkimas, svarstoma dalykų planavimo, mokinių pasiekimų
ir pažangos vertinimo klausimai. Aptariama prevencinė veikla.
Žmogiškieji ištekliai
2016 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje dirbo 57 pedagogai (17
mokytojų, 37 vyr. mokytojai, 12 metodininkų, 1 ekspertas).
Administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui (2 etatai), direktoriaus
pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas).
Progimnazijoje dirba socialinis pedagogas, specialusis pedagogas-logopedas, pailgintos darbo
dienos grupės auklėtojas, bibliotekininkai.
Aptarnaujantis personalas – 44,25 etato. Tai raštinės vedėjas, specialistas, valgyklos vedėjas,
valgyklos darbuotojai, valytojai, kiemsargiai, pastatų priežiūros darbininkai, buhalteriai, soc.
darbuotojas, kompiuterių priežiūros specialistas, budėtojai, rūbininkas, vairuotojai.
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Socialiniai veiksniai
Pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniams teikia dalykų mokytojai,
klasės auklėtojai, socialinis pedagogas, spec. pedagogas-logopedas, soc. darbuotojas, pailgintos darbo
dienos grupės auklėtojas, progimnazijos vadovai. Vaiko gerovės komisija dirba sistemingai ir
kryptingai, svarsto parengtas programas specialiųjų poreikių mokiniams, analizuoja jų pasiekimus ir
pažangą, rezultatus aptaria su dalykų mokytojais ir mokinių tėvais.
2016 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 53 specialiųjų poreikių mokiniai. Kalbos ir komunikacijų
sutrikimų turi 125 mokiniai. 2016–2017 m. m. į rizikos grupės sąrašą įtraukti 9, į stebimų – 45 vaikai.
Globojami 2 mokiniai, socialinės rizikos šeimose gyvena 23 mokiniai.
Mokinių maitinimas organizuojamas progimnazijoje ir Ceikinių skyriaus valgyklose.
Nemokamai maitinami 104 mokiniai, Ceikinių skyriuje – 8 mokiniai.
Mokiniams, gyvenantiems toliau nei 3 km, organizuojamas pavėžėjimas į mokyklą ir iš jos.
2016 m. rugsėjo 1 d. 148 mokiniai pavežami į mokyklą, iš jų 89 mokykliniais autobusais, 38 –
maršrutiniais autobusais, 21 – paveža tėvai. Ceikinių skyriuje 11 mokinių pavežama mokykliniu
autobusu.
Mokykla turi bendrabutį, kuriame apgyvendinami Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir
Ignalinos gimnazijos mokiniai, gyvenantys 16–40 km atstumu nuo Ignalinos, kai nėra galimybių
kiekvieną dieną grįžti namo, nes nėra palankaus maršrutinių autobusų grafiko. Moksleiviai lanko
būrelius, muzikos mokyklą. Apie 50 proc. mokinių, gyvenančių bendrabutyje, yra iš soc. remtinų
šeimų. 2016 m. rugsėjo 1 d. bendrabutyje gyveno 4 Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir 12
Ignalinos gimnazijos mokinių.
Prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, emocinės
būklės mokykloje ir šeimoje gerinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas koordinuoja Vaiko
gerovės komisija. Organizuojami individualūs korekciniai pokalbiai su vaikais ir jų tėvais, stebimas
pamokų lankomumas ir elgesys. Vykdomi projektai, akcijos, saviraiškos užsiėmimai.
Sprendžiant vaikų ir jų šeimų socialines problemas, bendradarbiaujama su seniūnijų soc.
darbuotojais, Policijos komisariato prevencijos poskyrio, Psichikos sveikatos, Ignalinos pagalbos
mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro ir Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojais.
Edukaciniai veiksniai
Ugdymo rezultatai 2014–2015 m. m. ir 2015–2016 m. m. pakito nežymiai. Į
„Bendruomeniškiausios klasės“ konkursą įsijungus visai mokyklos bendruomenei, pagerėjo
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lankomumas, tačiau lūkestis, kad žymiai pagerės pažangumas ir padidės puikiai besimokančių
moksleivių skaičius nepasitvirtino.
Lankomumas:
2014–2015 m. m.

Klasės

2015–2016 m. m.

Praleista iš
viso pamokų

Nepateisinta

Praleista
pamokų 1
mokiniui

Praleista iš
viso pamokų

Nepateisinta

Praleista
pamokų 1
mokiniui

15148
30749

112
1979

68,2
100

11569
26264

30
1328

50,3
98

1–4 kl.
5–8 kl.

Pažangumas 1–4 klasėse:
Pažangumas
Pasiekė aukštesnįjį lygį
Pagrindinis lygis
Patenkinamas lygis
Nepatenkinamas lygis

2014–2015 m. m.
43
76
103
-

2015–2016 m. m.
42
85
99
1

2014–2015 m. m.
10
41
110
144
13

2015–2016 m. m.
4
26
92
135
13

Pažangumas 5–8 klasėse:
2014–2015 m. m. – 96 proc.
2015–2016 m. m. – 95 proc.
Pažangumas
Mokėsi puikiai
Mokėsi labai gerai
Mokėsi gerai
Mokėsi patenkinamai
Mokėsi nepatenkinamai

Progimnazijoje organizuojamas neformalus vaikų švietimas. Neformaliojo švietimo valandos
panaudojamos sportiniams būreliams, sveikai gyvensenai, meninės raiškos ugdymui.
Neformalaus švietimo valandos pagal ugdymo planą išnaudojamos nepilnai.
Mokslo metai
2014–2015 m. m.
2015–2016 m. m.
2016–2017 m. m.

Pagal ugdymo planą
50
47
41

Išnaudota
45
40
38

Progimnazija palaiko ryšius ne tik su rajono, šalies, bet ir užsienio ugdymo įstaigomis: Lenkijos
Kasina Wielka progimnazija, Prancūzijos Mezin vidurine mokykla, Vokietijos Bad Duracheim
mokykla.
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Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir organizuojami bendri renginiai su Visagino
„Draugystės“ mokykla, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, Švenčionių pradine mokykla,
Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, Ignalinos gimnazija, Visagino technologijų ir verslo profesinio
mokymo centru.
Konsultacijos ir švietimo pagalba gaunama iš Ignalinos Pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centro, Ignalinos psichikos centro, Ignalinos visuomenės sveikatos biuro.
Sprendžiant socialines ir prevencijos problemas, bendradarbiaujama su Ignalinos miesto ir
Ignalinos seniūnijomis, organizacija „Gelbėkit vaikus“, Utenos apskrities vyriausiuoju policijos
komisariatu, Ignalinos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi.
Materialiniai ištekliai
Progimnazijos mokomieji kabinetai ir 2 sporto salės aprūpinti pagal mokyklų aprūpinimo
standartus būtinomis mokymo priemonėmis ir įranga.
2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje buvo 135 kompiuteriai, 36 daugialypės terpės projektoriai, 3
interaktyvios lentos ir 1 mobilios įrangos kabinetas, kuriame yra 30 planšetinių kompiuterių.
2016 m. gruodžio mėnesį papildomai įsigyta 24 kompiuteriai, 6 daugialypės terpės projektoriai,
1 interaktyvi lenta.
Visi mokyklos kompiuteriai prijungti prie interneto. Naudojamasi el. pašto paslaugomis,
Mokinių ir Pedagogų registrais, NEC sistema KELTAS, Švietimo valdymo informacinėmis sistemomis
ŠVIS, RŠVIS ir Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacine sistema NEMIS.
Naudojamos buhalterinės apskaitos programos STEKAS (apskaita), STEKAS (alga).
Žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos interneto tinklalapyje www.kudabos.ignalina.lm.lt
Progimnazija naudoja el. dienyną TAMO.
Mokykloje įdiegta informacinė sistema MOBIS. Bibliotekos fonde yra 19090 egz. vadovėlių
(58537 Eur) ir grožinės literatūros 14271 egz. (34656 Eur).
Finansiniai ištekliai
Progimnazijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų.
Papildomas lėšas sudaro projektinės veiklos, specialiųjų programų ir rėmėjų lėšos (2 proc.).
Lėšos
Bendras biudžetas
Moksleivio krepšelio lėšos
Steigėjo lėšos

2015 m. biudžetas Eur
961714
601769
347300

2016 m. biudžetas Eur
1027166
590900
412700
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Spec. lėšos
Rėmėjų lėšos (2 proc.)
Tikslinės valstybės biudžeto
dotacijos (minimalios algos
didinimas)

12645
1100
-

12700
756
10110

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ
ANALIZĖ
Eil.
Stiprybės
Silpnybės
nr.
1
Aktyvus dalyvavimas ir aukšti pasiekimai
Standartizuotų testų rezultatai netenkina
respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose,
progimnazijos lūkesčių.
konkursuose, olimpiadose.
2
Geros sąlygos mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Dalies mokinių motyvacijos siekti asmeninės
pažangos stoka.
3
Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir naujų
Individualios mokinio pažangos stebėjimas,
kūrimas.
fiksavimas ir analizavimas.
4
Sistemingas mokyklos interjero ir edukacinių
Nepakankamas tėvų ir mokytojų
aplinkų atnaujinimas.
bendradarbiavimas.
5
Neformaliojo švietimo meninės raiškos būrelių
veikla ir pasiekimai.
6
Mokyklos materialinės bazės tobulinimas.
7
Aktyvi projektinė veikla.
Eil.
Galimybės
nr.
1 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkų suvienodinimas.
2 Visų bendruomenės narių (mokinių, tėvų,
mokytojų) bendradarbiavimo gerinimas,
atvirumas dialogui.
3 Tėvų pedagoginio švietimo organizavimas,
siekiant pagerinti tėvų pagalbą vaikams.
4 Bendra specialistų pagalba, sprendžiant
iškilusias problemas: pagalba mokiniams,
turintiems mokymosi, socialinių, emocinių
poreikių.
5 Naujų mokymo metodų ir informacinių
komunikacijos priemonių taikymas ugdymo
procese.

Grėsmės
Mokinių skaičiaus mažėjimas.
Didėjantis kai kurių tėvų abejingumas vaikų
mokymosi rezultatams, pasiekimams.
Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas.
Vaikų, augančių socialiai remtinose šeimose,
skaičiaus didėjimas.
Didėjantis destruktyvaus elgesio mokinių
skaičius.
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VI SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 2017–2019 METAIS
Vizija – progimnazija atvira kaitai, moderni, kūrybiška, besimokanti organizacija, užtikrinanti
mokinių psichologinį ir fizinį saugumą, patraukli edukacine aplinka ir ugdymo turiniu.
Misija – jauno žmogaus ruošimas gyvenimui:
- suteikti vaikui galimybę gauti pradinį ir pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimą;
- padėti kiekvienam vaikui išreikšti savo gebėjimus formalioje ir neformalioje veikloje;
- kurti jaukią, saugią, sveiką ir modernią aplinką;
- siekti ugdymo ir ugdymo(si) kokybės, tenkinančios asmens ir atviros pilietinės rinkos
sąlygomis gyvenančios visuomenės poreikius
Filosofija
„Non scholae, sed vitae discimus“.
„Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės“ /Seneka/.
Vertybės:
Sąžiningumas ir atsakingumas.
Pagarba ir tolerancija.
Bendrystė.
Kūrybiškumas.
Tobulėjimas.
Progimnazijos veiklos prioritetai:
Saugios aplinkos kūrimas.
Bendruomeniškumo puoselėjimas.
Kokybiškas ugdymas.
Strateginis tikslas
Kurti patrauklią ir saugią mokymosi aplinką, kurioje būtų teikiamos žinios, ugdomi įgūdžiai,
padėsiantys sėkmingai integruotis į visuomenę ir kuriant gyvenimo sėkmę.

Progimnazijos tikslai ir uždaviniai
I tikslas – siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos.
1. Plėtoti mokyklos vadovų ir mokytojų profesines kompetencijas sėkmingai ugdymo proceso
kokybei užtikrinti.

2. Tobulinti pamokos vadybą, atsižvelgiant į panašių poreikių mokinių grupių pasiekimų gerinimą.
3. Sistemingai fiksuoti ir analizuoti kiekvieno mokinio pažangą
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II tikslas – telkti bendruomenę, kuriant saugią, sveiką, patrauklią ir kūrybiškumą skatinančią
aplinką.
1. Stiprinti mokinių, tėvų, mokytojų, pagalbos specialistų, ugdymo aplinkos darbuotojų ir soc.
partnerių bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą
2. Aktyvinti patyčių prevencijos ir intervencijos veiklas.
PROGIMNAZIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS
I programa. Siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos.
Programos aprašymas. Siekiant kokybiško ugdymo bus tobulinama vertinimo sistema ir jos
taikymas, pagal metodiką bus atpažinti gabūs ir talentingi mokiniai ir dirbama pagal gabių mokinių
ugdymo programą. Didelis dėmesys bus skiriamas pamokos vadybos tobulinimui: mokytojo ir mokinio
darbo dialogui pamokoje. Organizuojamas kryptingas mokytojų, vadovų kvalifikacijos tobulinimas,
bus siūloma mokytis visai pedagogų bendruomenei kartu, skatinama lyderystė.
Bus sprendžiamos mokymosi motyvacijos problemos. Bus parengtas mokinio individualios
pažangos stebėsenos modelis. Tęsiamas ugdymas pagal pasiekimų lygius užtikrins mokiniams
palankesnės sąlygas įgyti ir plėtoti įvairias kompetencijas, užtikrinančias aukštą ugdymosi kokybę,
Stiprės mokinių pasitikėjimas savo jėgomis, atsakomybė už savo mokymąsi, vis daugiau mokinių patirs
mokymosi sėkmę.
Sudaromos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui būti aktyviu progimnazijos kaitos procese.
1. Plėtoti mokyklos vadovų ir mokytojų profesines kompetencijas sėkmingai ugdymo proceso
kokybei užtikrinti.
Eil.
Uždaviniai
nr.
(priemonės/veiklos)
1.1. Tikslinis mokytojų
kvalifikacijos kėlimas ir
pamokos vadybos
tobulinimas.

Sėkmės rodiklis
Mokytojai ir
mokyklos vadovai
tobulins
kvalifikaciją ir
dalykines,
bendrąsias
kompetencijas ne
mažiau kaip 5
dienas per mokslo
metus.
Kvalifikacijos
metu įgytos žinios
ir kompetencijos

Vykdymo
Atsakingi
laikas
vykdytojai
2017–2019 m. Mokyklos
vadovai,
metodinė
taryba

Ištekliai
Mokinio
krepšelio
lėšos
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1.2. Mokytojų ir mokyklos
vadovų atestacijos
programos
įgyvendinimas.

1.3. Pedadogų kvalifikaciją ir
kompetencijas gerinančių
priemonių organizavimas
mokykloje ir rajone.

užtikrins ugdymo
kokybės gerėjimą.
11 mokytojų įgis
aukštesnę
kvalifikacinę
kategoriją,
vykdys savo
kvalifikacinei
kategorijai
keliamus
reikalavimus.
Visi mokyklos
vadovai įgis
vadybines
kategorijas.

2017–2019 m. Metodinė
taryba,
mokyklos
vadovai

Mokytojai
2017–2019 m. Metodinė
organizuos
taryba
seminarus,
konferencijas, ves
atviras pamokas
savo ir rajono
mokytojams,
nuolat bus
vykdoma gerosios
darbo patirties
sklaida.
Kiekvienais
mokslo metais
suorganizuojama
1–2 seminarai,
konferencija.
Bus pravesta 30
atvirų pamokų
mokyklos ir
rajono
pedagogams.

Mokinio
krepšelio
lėšos

Žmogiškieji
ištekliai

2. Tobulinti pamokos vadybą, atsižvelgiant į panašių poreikių mokinių grupių pasiekimų
gerinimą.
Eil.
Uždaviniai
nr.
(priemonės/veiklos)
2.1. Stiprinti metodų
aktyvinančių mokymą(si)
taikymą pamokose.

Sėkmės rodiklis
80 proc. stebėtų
pamokų taikomi
ugdymo metodai
atitinka ugdymo
tikslus, mokinių
amžių, patirtį ir

Vykdymo
laikas
2017–2018 m.

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
metodinė
taryba,
dalykų

Ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
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2.2. Gabių ir talentinų
mokinių ugdymo
sistemos tobulinimas bei
jos įgyvendinimas.

2.3. Panašių poreikių mokinių
grupių (srautų)
formavimas dalykams
mokyti.

gebėjimus.
Pagal metodiką
„Rovweno SPM
plius“, nustačius
gabius ir
talentingus
mokinius,
atnaujinta gabių
mokinių ugdymo
programa.
Gerės gabių
mokinių
pasiekimai
respublikos,
rajono
olimpiadose,
konkursuose. 2
proc. padidės
labai gerai
besimokančių
mokinių skaičius.
Formuojamos
lietuvių kalbos,
anglų kalbos ir
matematikos
mokomųjų
dalykų 5–8 kl.
mokinių grupės
(srautai) pagal
mokymosi
pasiekimus ir
poreikius. 80
proc. respondentų
(mokinių,
mokytojų,
mokinių tėvų)
tenkina mokinių
pasiekimai ir
palankesnės
ugdymosi
sąlygos.

2017–2018 m.

2017–2019 m.

mokytojai
Metodinė
taryba, dalykų
mokytojai

Dalykų
mokytojai,
klasių
auklėtojai,
mokyklos
vadovai

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

3.Sistemingai fiksuoti ir analizuoti kiekvieno mokinio pažangą.
Uždaviniai
Eil.
nr.
(priemonės/veiklos)
3.1. Sukurti mokinių
pažangos stebėsenos

Sėkmės rodiklis

Vykdymo
laikas
Sukurtas mokinių 2017–2019 m.
mokymosi

Atsakingi
vykdytojai
Mokyklos
vadovai,

Ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

26
modelį, skatinantį
mokymosi motyvaciją.

3.2. Tobulinti mokinių
pasiekimų ir pažangos
vertinimą tvarką,
skatinančią individualią
pažangą.

3.3. Organizuoti visų dalykų
konsultacijas 1–8
klasėse, siekiant
kiekvieno mokinio
asmeninės pažangos.

pažangos
stebėsenos
modulis.
30 proc. mokinių
metinis mokymosi
vidurkis padidės
0,5 balo.
Pamokose taikomi 2017–2019 m.
įvairesni
išmokimo
stebėjimo būdai.
Taikomas
vertinimas,
pagrįstas
konkrečiais
vertinimo
kriterijais. 80
proc. respondentų
(5–8 kl. mokinių)
teigia, kad
mokytojai laikosi
pasiekimų
vertinimo tarkos,
stebi bei vertina
mokinio pažangą.
Teikiamos visų
2017–2019 m.
mokomųjų dalykų
konsultacijos
mokiniams,
atliekamas
poreikių tyrimas,
gerėja mokymosi
pagalbos teikimas.

metodinė
taryba, dalykų
mokytojai

Dalykų
mokytojai,
klasių
auklėtojai,
metodinė
taryba

Žmogiškieji
ištekliai

Klasių
auklėtojai,
dalykų
mokytojai,
spec.
pedagogas

Žmogiškieji
ištekliai

II programa – telkti bendruomenę kurti saugią, sveiką, patrauklią ir kūrybiškumą skatinančią
aplinką.
Programos aprašymas. Siekiant įgyvendinti strateginį tikslą bus skatinamas progimnazijos
bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti mokinių saugumą bei
ugdymui palankaus mikroklimato tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, mokinių, mokytojų ir tėvų
kūrimą. Bendradarbiavimas – tai progimnazijos bendruomenės sutelkimas prasmingiems darbams,
tradicijų puoselėjimui. Visa progimnazijos bendruomenė kurs saugią mokyklą, kurioje visi jaustųsi
visaverčiai, pasitikėtų savimi, mokėtų socialiai priimtinais būdais išreišti savo jausmus ir spręsti
kylančius sunkumus tiek su bendraamžiais, tiek su suaugusiais.
1. Stiprinti mokinių, tėvų, mokytojų, pagalbos specialistų, ugdymo aplinkos darbuotojų ir soc.
partnerių bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.
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Eil.
Uždaviniai
nr.
(priemonės/veiklos)
1.1. Parengti mokyklos
bendruomenės ir
socialinių partnerių
informavimo,
bendravimo ir
bendradarbiavimo
modelį.

1.2. Puoselėti
bendruomeniškumą,
organizuojant tradicinius
progimnazijos renginius,
akcijas.

1.3. Aktyvinti pedagoginį
psichologinį mokinių
tėvų švietimą.

Sėkmės rodiklis

Vykdymo
laikas
2017 m.

Bus parengtas
mokyklos
bendruomenės ir
socialinių
partnerių
informavimo,
bendravimo ir
bendradarbiavimo
modelis, kurį
sudarys tėvų
švietimo ir
informavimo,
pedagogų
bendradarbiavimo,
mokyklos ir soc
partnerių
bendradarbiavimo
tvarkos. Modeliui
pritars visų
bendruomenių
grupių atstovai –
susitarimai bus
tvaresni, o
tvarkose bus
pasidalinta
atsakomybėmis.
Gerės
2017–2019 m.
mikroklimatas ir
bendruomenės
narių tarpusavio
santykiai. Per
mokslo metus
vyks 5 renginiai
visai
bendruomenei ir
socialiniams.
partneriams.
Per mokslo metus 2017–2019 m.
bus suorganizuota
3 mokymai
tėvams, mokyklos
internetinėje
svetainėje
talpinama ne
mažiau 10

Atsakingi
vykdytojai
Mokyklos
taryba,
metodinė
taryba,
mokinių taryba

Ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Renginių
organizavimo
grupė,
metodinė
taryba

Žmogiškieji
ištekliai,
ugdymo
aplinkos
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
klasių
auklėtojai,
vaiko gerovės
komisija

Mokinio
krepšelio
lėšos
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informacijų tėvų
švietimo temomis.
1.4. Plėtoti
bendruomeniškumu
paremiančią lyderystę,
skatinant savivaldos
institucijų
iniaciatyvumą.

Mokinių ir tėvų
2017–2019 m.
atstovai dalyvaus
veiklos planavime
bei vertinime,
teiks pasiūlymus ir
idėjas mokyklos
veiklai tobulinti.
Kiekvienais
mokslo metais bus
įgyvendinamos 2–
3 savivaldos narių
iniciatyvos.

Mokyklos
vadovai,
savivaldos
institucijų
pirmininkai

Žmogiškieji
ištekliai

2. Aktyvinti patyčių prevencijos ir intervencijos veiklas.
Eil.
Uždaviniai
nr.
(priemonės/veiklos)
2.1. Organizuoti žalingų
įpročių prevencijos
priemones, kultūrinius,
sveikos gyvensenos,
švietėjiškus projektus ir
renginius, įtraukiant
bendruomenę ir
socialinius partnerius.
2.2. Efektyvinti vaiko
gerovės komisijos
veiklą.

2.3. Parengti patyčių
prevencijos ir
intervencijos tvarkos
aprašą.

Sėkmės rodiklis
Bendradarbiaujant
su socialiniais
partneriais bus
organizuojama
10–12 renginių,
vykdoma ne
mažiau 10 sveikos
gyvensenos akcijų
kiekvienais
mokslo metais.
Sudaromos
sąlygos vaiko
gerovės komisijos
nariams tobulinti
prevencinės
veiklos
koordinavimo
kompetencijas,
dalyvaus
mokymuose ne
rečiau 1 kartą per
mokslo metus.
Visi
bendruomenes
nariai vykdo
patyčių prevenciją
ir intervenciją
Lyginami patyčių
atvejai mokslo

Vykdymo
laikas
2017–2019 m.

Atsakingi
vykdytojai
Vaiko gerovės
komisija,
mokinių
taryba, klasių
vadovai

Ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai,
ugdymo
aplinkos
lėšos

2017–2018 m.

Vaiko gerovės
komisijos
nariai

Mokinio
krepšelio
lėšos

2017 m.

Vaiko gerovės
komisija

Žmogiškieji
ištekliai
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2.4. Dalyvauti prevencijos
programose.

metų pradžioje ir
pabaigoje sumažės
30 proc.
Kiekvienas
2017–2019 m.
mokinys dalyvaus
bent vienoje
nuoseklioje,
ilgalaikėje
socialines ir
emocines
kompetencijas
ugdančioje
programoje.

Vaiko gerovės
komisija

Žmogiškieji
ištekliai

VII SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA
Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
Mokyklos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano įgyvendinimą,
mokyklos bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus, rengia metinį veiklos planą, numatydama
konkrečias priemones ir terminus strateginiams uždaviniams pasiekti.
Progimnazijos vadovai, metodinė taryba, įgyvendindami strategino plano nuostatas, stebi, kad
planuojant progimnazijos veiklas būtų užtikrinama veiklos plano, metodinių grupių, klasių auklėtojų,
mokytojų ilgalaikių dalykų, savivaldos institucijų veiklos planų dermė.
Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo
grupė kiekvienais metais gegužės mėnesį pristato bendruomenei ataskaitą apie strateginio plano
vykdymą. Strateginio plano neatskiriama dalis yra veiklos plano įgyvendinimas. Stebėsenos grupė
analizuoja duomenis ir rengia ataskaitą apie strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Atsižvelgus į
stebėsenos grupės ataskaitos rezultatus, pritarus mokyklos tarybai, kiekvienų mokslo metų pradžioje
mokyklos strateginis planas gali būti koreguojamas.
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