
    

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama 

reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų 

institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, 

kurie lemia įstaigos  veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, 

skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. 

sk.)

2

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas
Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Siekiama 

reikšmė
Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

I. Personalo valdymas

1. Užtikrinti pareigybių atitiktis savivaldybės tarybos 

sprendimo nuostatoms.   

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 99% Direktorius

1.1. Darbuotojų pareigybių sąrašo, neviršijant nustatyto 

didžiausio leistino pareigybių sąrašo, tvirtinimas.

Pedagoginių pareigybių dalis nuo 

patvirtintų pareigybių (proc.) 

56,80% Direktorius

1.2. Įdarbinimo ir atrankos proceso organizavimas, skatinantis 

skaidrios darbuotojų atrankos ir  efektyviausiu būdu siekiant 

Centro tikslų ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo.

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų 

skaičius (žm.sk.)

13 Direktorius

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

PATVIRTINTA                                                               

Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktoriaus                       

2021 kovo 29 d. įsakymu Nr. T1-13

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRO

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

454057  tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 374687  tūkst. eurų; turtui –  0,00 tūkst. Eurų

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės 

poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“



1.3. Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičiaus 

didinimas, atsižvelgiant į PPT išvadas ir užtikrinant reikiamos 

pagalbos poreikį.

Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam mokiniui (vnt.)

0,73 Direktorius

1.4. Darbuotojų edukacinių intervizijų  grupių, skirtų sudėtingų 

atvejų aptarimui ir emociniam palaikymui, organizavimas. 

Darbuotojų kaitos indeksas 0 Direktorius

2. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į 

darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą.

2.1. Individualių pokalbių su kiekvienu darbuotoju 

organizavimas, susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos 

rezultatų.

2.2. Vidinių mokymų organizavimas apie ugdytinių sutrikimus 

ir ugdymo specifiškumą naujai atvykusiems darbuotojams 

(mokytojams, mokytojo padėjėjams, auklėtojams ir 

aptarnaujančiam personalui).

2.3. Pedagogų veiklos įsivertinimo sistemos tobulinimas.

2.4. Gerosios patirties pristatymas Centro susirinkimų metu, 

padėkų teikimas.

2.5. Bendruomenės narių profesinių idėjų įgyvendinimas. 

2.6. Bendruomenės narių skatinimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas.

2.7. Edukacinių išvykų-seminarų organizavimas telkiant 

kolektyvą komandiniam darbui. 

3. Plėtoti pedagogų metodinę veiklą, skleisti gerąją patirtį, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

3.1. Informacinių praktinių užsiėmų organizavimas aukštųjų 

mokyklų ir kolegijų dėstytojams,  studentams. 

3.2. Centro pedagogų vadovavimas studentų praktikai. 

3.3. Bendradarbiavimo su  nevyriausybinėmis organizacijomis 

plėtojimas ir naujų socialinių partnerių  pritraukimas. 

3.4. Metodinių dienų organizavimas miesto ir šalies 

pedagogams. 

3.5. Kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų darbui su ASS 

vaikais, rengimas.  

3.6. Profesinės veiklos patirtį atspindinčių straipsnių rengimas. 

4. Sukurti veiksmingai veikiančią konsultacinės ir metodinės 

pagalbos teikimo respublikos pedagogams, specialistams, 

tėvams ir vaikams sistemą.

4.1. Individualių ir grupinių konsultacijų vaikams, tėvams, 

pedagogams, specialistams organizavimas. 

4.2. Paskaitų, seminarų, metodinių dienų organizavimas miesto, 

šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. 

4.3. Saviugdos/savitarpio pagalbos grupių  šeimai susitikimų 

organizavimas. 



4.4  Tvarkos aprašo struktūrizuotai konsultacinei pagalbai teikti 

respublikos mastu parengimas.

II. Kvalifikacijos tobulinimas                                                              

1.  Tikslingai, planingai  tobulinti pedagogų kompetencijas                         

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis 

(proc.)

78 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėjas

1.1. Darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikio analizė.

1.2. Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

1.3. Mokymų skaitmeninio raštingumo tobulinimui 

organizavimas. 

1.4. Nuoseklios konsultacinės pagalbos teikimas pirmus metus 

dirbantiems pedagogams. 

1.5. Mentoriavimo kultūros plėtojimas, skatinant bendruomenės 

narių profesinį tobulėjimą.

1.6. Perspektyvinės pedagogų atestacijos programos parengimas 

ir įgyvendinimas. 

1.7. Pedagogų dalyvavimas ERASMUS+ KA1 tarptautiniame 

projekte „Pasirengęs mokytojas – įtraukiojo ugdymo sėkmės 

raktas“.

1.8. Dalyvavimas tarptautiniame Erasmus+ strateginių 

partneryscių projekte 2020-1-LT01-KA226-SCH-094715.

1.9. Mokymų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams 

organizavimas bendradarbiaujant su Britanijos-Lietuvos 

bendrijos labdaros padaliniu „The Tilto Trust“ ir Anglijos 

autizmo asociacija.  

I. Gautos lėšos
Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto (proc.)

0 Direktorius

1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 

panaudojimo sistemą.

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 5000,- Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėjas

1.1. 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio panaudojimas, 

kuriant Centro edukacines aplinkas pritaikytas šiuolaikinei 

edukacijai. 

1.2. Dalyvavimas ESF projekte „Saugios elktroninės erdvės 

vaikams kūrimas“ (5 belaidžio interneto prieigos taškų 

įrengimas).

2. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą.

2.1. Erasmus+ strateginių partneryscių projekt 2020-1-LT01-

KA226-SCH-094715 lėšos.

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo 

paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurais)
26058,-

Direktorius

2.2. ERASMUS+ KA1 2020-1-LT01-KA101-077795 projekto 

lėšos. 

FINANSAI



2.3. Dalyvavimas mokymuose  bendradarbiaujant su Britanijos-

Lietuvos bendrijos labdaros padaliniu „The Tilto Trust“ ir 

Anglijos autizmo asociacija. 

2.4. Lauko žaidimų aikštelės įrengimas bendradarbiaujant  su 

Centro rėmėjais Rotary „Kauno Tauras“, Kauno M.K. 

Čiurlionio LIONS, Kauno LIONS, Kauno Tauro LIONS  ir 

Kauno Rotary „Romuva“ klubais.

2.5. Kūrybinės erdvės darželyje įrengimas panaudojant GPM 

1,2% ir rėmėjų lėšas.

2.6. Atviros mokymosi sistemos STEAM WALL įrengimas.

II. Išlaidos

1. Efektyviai, ekonomiškai ir skaidriai naudoti Centrui 

paskirtus ir patvirtintus asignavimus.

Per ataskaitinius metus panaudotų 

asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių 

asignavimų (proc.) **

100% Direktorius

1. 1. Centro biudžeto projekto, pagrįsto skaičiavimais ir 

išvadomis, parengimas.

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių 

biudžeto asignavimų (proc.)

100% Direktorius

1.2. Prekių, paslaugų, darbų poreikio planavimas.        Per ataskaitinius metus panaudotų  

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis 

nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos 

įmokų pajamų (proc.)

100% Direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams

1.3.  Asignavimų perskirstymas laikantis terminų ir nustatytos 

tvarkos (esant poreikiui).

2. Užtikrinti  Centro  finansų kontrolę, atliekant vidaus 

kontrolės analizę.

3.  Centro veiklos pagal patvirtintą įstaigos biudžetą 

organizavimas.

I. Nekilnojamo turto valdymas                                                          

1. Racionaliai paskirstyti Centro valdomo nekilnojamojo 

turto plotą.                                                                                                                                                   

Įstaigos valdomo nekilnojamo turto 1 kv. 

m. išlaikymo kaina (eurai) 2,65

Pavaduotojas ūkio reikalams

1.1. Pastatų  ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas. Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo nekilnojamo turto ploto dalis 

(proc.)

68,77

Pavaduotojas ūkio reikalams

1.2. Sisteminga Centro patalpų apžiūra. Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto ploto 

dalies (proc.)
0

Pavaduotojas ūkio reikalams

1.3. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaitos palyginamoji 

analizė ir pritaikymas optimizuojant išlaidas. 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. m.)
18,79

Pavaduotojas ūkio reikalams

1.4.  Centro fasado, esančio Taikos pr. 6a, remonto techninio 

darbo projekto parengimas. 

II. Kilnojamo turto valdymas                                                                                               
Įstaigos naudojamos vienos transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)
5000,-

Pavaduotojas ūkio reikalams

TURTAS



1. Siekti efektyvaus Centrui priklausančio kilnojamojo turto 

valdymo, deramos naudos, tenkinant  bendruomenės 

poreikius.

1.1. Didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių, kurie nepajėgia savarankiškai vaikščioti ar dėl turimų 

sutrikimų yra nesaugūs kelyje, pavėžėjimas mokykliniu 

autobusu Mersedes-Benz Sprinter 514 DDI.

1.2. Didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

pavėžėjimas automobiliu Opel Vivaro.

1.3. Išlaidų transporto priemonių išlaikymui optimizavimas: 

optimalių maršrutų sudarymas, savalaikis einamasis remontas.

I. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimas.

Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius (žm.sk.)
15

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1. Kurti  ir turtinti įgalinančias mokytis  aplinkas, siekiant 

ugdytinių užimtumo visą dieną.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus 

kaita (žm.sk.)
0

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1.1.  Lauko žaidimų ir poilsio erdvės darželio kieme turtinimas. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus 

(proc.)

100

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1.2.  Muzikos salės renovacija, terapijų erdvės sukūrimas. Vaikų, besimokančių pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, dalis 

nuo bendro lankančių vaikų skaičiaus 

(proc.)

50

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1.3. Virtualių  mokymosi objektų, tinkančių ASS vaikų 

ugdymui, naudojimas  (Edusensus, Žiburėlis, Frepy Planeta). 

Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalis nuo bendro pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų 

vaikų skaičiaus (proc.)

100

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

II. Pradinio ugdymo organizavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

programą, skaičius (žm. sk.)
65

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1. Pritaikyti mokiniams turintiems ASS edukacines veiklas ir 

aplinkas tyrinėjimams, žaidimams.

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

programą, skaičiaus kaita (žm. sk.)
0

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1.1. STEAM metodo pritaikymas mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių,  įgyvendinant respublikinį 

projektą ,,Mažieji tyrinėtojai“.

1.2. Virtualių  mokymosi objektų, tinkančių ASS vaikų 

ugdymui, naudojimas  (Mokinukai.lt, E-mokykla, Žiburėlis), 

poreikio analizė. 

III. Pagrindinio (5-10 klasės) ugdymo organizavimas 
Bendras mokinių, besimokančių 5-8 

klasėse, skaičius (žm. sk.)
50

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1. Pritaikyti mokiniams, turintiems ASS, edukacines veiklas 

ir aplinkas tyrinėjimams, žaidimams.

5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 

(žm. sk.) 
13

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

PAGRINDINĖ VEIKLA  (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis-pagrindinis ugdymas, neformalusis švietimas)



1.1. Edukacinio kampelio „Lietuva Europoje“  turtinimas. 

Centras dalyvauja respublikiniame projekte „Mokykla - 

Europos perlamento ambasadorė“

Bendras mokinių, besimokančių 9-10 

klasėse, skaičius (žm. sk.) 20

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

1.2. Integruoto gyvenimiškų veiklų ciklo „Mokykla gyvenimui“ 

įgyvendinimas. Aktyvaus stendo „Viešas ir privatus“ rengimas. 

9-10 klasėse besimokančių mokinių kaita 

įstaigoje (žm. sk.)
0

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

IV. Neformaliojo švietimo organizavimas (pradinis ir 

pagrindinis ugdymas)

Bendras mokinių, lankančių NŠB, skaičius 

(žm. sk.)

128 Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

1. Plėsti popamokinės veiklos užimtumo paslaugas, 

įgyvendinant visos dienos mokyklos koncepciją ir užtikrinti 

teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kokybę, atliepiančią 

šiandienos iššūkius.

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo 

veiklomis bendrojo ugdymo mokyklose, 

skaičius (žm. sk.)

130 Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

1.1.  Apklausų organizavimas, skirtas popamokinės veiklos 

neformaliojo švietimo būrelius ir pailgintos dienos grupes 

lankančių vaikų ir jų tėvų požiūrio ir poreikio nustatymui, 

veiklos kokybės vertinimui.

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių 

skaičius (vnt.)

4 Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

1.2. Popamokinės veiklos neformaliojo švietimo būrelių ir 

pailgintos dienos veiklos įvaizdžio gerinimo planų parengimas, 

atsižvelgiant į atliktų apklausų rezultatus.

1.3. Vaikų poilsio organizavimas atostogų metu. Vasaros 

stovyklos projekto rengimas, įgyvendinimas.

2. Tobulinti neformaliojo švietimo organizavimą ir užtikrinti 

formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą.

2.1. Popamokinės veiklos neformaliojo švietimo būrelių ir 

pailgintos dienos grupių programų, skirtų formaliojo ir 

neformalio švietimo integralumui parengimas/atnaujinimas. 

II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas                                                                          

II.I  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, 

dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų 

skaičiaus (proc.)

0

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1. Papildyti ikimokyklinio ugdymo programą socialinio 

konteksto suvokimo ugdymo programa.                                                                             

1.1. Srities  „Socializacija ir elgesys“ papildymas socialinio 

konteksto suvokimo ugdymo programa.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų 

vaikų, pagerinusių kompetencijas, dalis nuo 

bendro vaikų skaičiaus (proc.)
100

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2. Taikyti į vaiką  orientuotą ugdymą, siekiant kiekvieno 

ugdytinio individualios pažangos ir pasiekimų.                                                                     

2.1. Ugdytinių asmeninės pažangos, suformuotų gebėjimų ir 

įgūdžių fiksavimas.                                                                                                          

2.2.  Praktiniai ugdytinių išmokimo stebėjimo priemonių 

panaudojimo įrodymai (video fragmentai).

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių 

ugdymosi rezultatus, dalis (proc.)
100

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS



3. Pritaikyti ir sėkmingai vykdyti  edukacines veiklas ir 

prevencines programas.                                                                                                     

3.1.  Ilgalaikio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

edukacinio projekto „Aš žmogus“ vykdymas.                                                                            

3.2.  Ilgalaikio ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių 

edukacinio projekto „Pojūčių takas“ veiklų organizavimas.

Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų 

teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.)
97

 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėjas

4. Siekti mokinio asmeninės pažangos, panaudojant 

informacines komunikacines technologijas

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) 

skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

232

 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėjas

4.1.Centro sukurtų virtualių mokymosi objektų išbandymas ir 

taikymas. E-priemonė „PUPA“ , skirta globalaus skaitymo 

gebėjimų ygdymui ir e-priemonė „Voriukas“, skirta socialinių 

gebėjimų ir emocijų ugdymui. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių 

individualią pažangą, dalis (proc.)
100

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4.2. E-mokymosi priemonių bibliotekos sukūrimas ir 

papildymas
5. Didinti Centro žinomumą, viešinant teikiamų paslaugų 

kokybę ir specifiškumą

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.) 1

Metodinė taryba, kimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos 

metodinės grupės pirmininkas 

5.1. Centro veiklos viešinimas Centro internetinėje svetainėje,  

Centro socialiniame tinkle Facebook, svetainėje „Švietimo 

naujienos“, Lietuvos autizmo asociacijos žurnale „Lietaus 

vaikai“ ir kt. 

5.2. Tradicinių renginių  „Spalio 15-osios - pasaulinės 

Baltosiosios lazdelės dienos“, „Pasaulinės autizmo supratimo 

dienos“ ir kt.  organizavimas.

6. Dalyvauti miesto, šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

organizuojamuose vaikų saviraiškos renginiuose.

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 

projektų skaičius (vnt.) 2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, 

Metodinė taryba

II.II. Pradinis ugdymas 

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

programą ir padariusių asmeninę pažangą, 

dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

100

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1. Taikyti į mokinį orientuotą ugdymą siekiant kiekvieno 

ugdytinio individualios pažangos ir pasiekimų.

Mokinių, pasiekusių matematikos, 

skaitymo,  rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius pradinio ugdymo programoje,  dalis 

(proc.)

0

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.1. Mokinių išmokimo ir asmeninės pažangos stebėjimo 

sistemos priemonių  atnaujinimas ir veiksmingas jų taikymas.

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) 

skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

91,5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

1.2. Praktinių mokinių išmokimo stebėjimo priemonių 

panaudojimo įrodymų kūrimas.

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.)
2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

Metodinė taryba

1.3. Pedagogų ugdomosios veiklos planavimas ilgalaikiuose 

planuose orientuotas į ugdytinių gyvenimo patirtį ir numatant 

integracinius ryšius bei tarpdalykinę integraciją.

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 

projektų skaičius (vnt.) 1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, 

Metodinė taryba



1.4. Atvirų/ integruotų pamokų, popamokinės veiklos 

užsiėmimų, projektinių veiklų skirtinguose kontekstuose 

organizavimas, taikant metodų, formų įvairovę, jų aptarimas, 

analizė.

2. Siekti mokinio asmeninės pažangos, panaudojant 

informacines komunikacines technologijas

2.1. Skaitmeninių priemonių kūrimas panaudojant Word wall, 

Quizlet, LearningApps ir kt. programas

2.2. Darbo grupės subūrimas naujų e-priemonių, skirtų 

globalaus skaitymo ir socialinių gebėjimų ugdymui,  rengimui. 

3. Ugdymo(si) veiklas sieti su mokinių gyvenimo patirtimis, 

sudaryti sąlygas patirti mokymosi sėkmę.

3.1. Integruoto gyvenimiškų veiklų ciklo „Mokykla gyvenimui“ 

įgyvendinimas. 

Sveikatos mėnesio „Valgau sveikai ir skaniai“ organizavimas.  

Edukacinių-praktinių veiksenų „Gamta mūsų namai“ 

organizavimas. Dalyvavimas tarpmokykliniame projekte 

„Keliauk, pažink, atrask, pasidalink“ su Kauno Jono Laužiko 

mokykla.

3.2. Bendrų renginių organizavimas su socialiniais partneriais: 

Kauno Pilėnų progimnazija, Garliavos Jonučių progimnazija, 

„Ryto“ pradine mokykla, Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija ir kt. 

4. Didinti Centro žinomumą, viešinant teikiamų paslaugų 

kokybę ir specifiškumą

4.1. Tradicinių renginių „Spalio 15-osios - pasaulinės 

Baltosiosios lazdelės dienos“, „Pasaulinės autizmo supratimo 

dienos“ ir kt.  organizavimas.

 4.2. Atvirų durų dienų bendrojo ugdymo mokyklų 

bendruomenėms organizavimas. 

II.III. Pagrindinis ugdymas (5-10 klasėse)                                                          

5-8 klasių mokinių, pasiekusių 

matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos 

mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, 

dalis (proc.)

0

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1. Taikyti į mokinį orientuotą ugdymą siekiant kiekvieno 

ugdytinio individualios pažangos ir pasiekimų.

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) 

skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

90

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, 

metodinių grupių pirmininkai

1.1. Mokinių išmokimo ir asmeninės pažangos stebėjimo 

sistemos priemonių  atnaujinimas ir veiksmingas jų taikymas.

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.)
1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, 

metodinių grupių pirmininkai1.2. Praktinių mokinių išmokimo stebėjimo priemonių 

panaudojimo įrodymų kūrimas.

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 

projektų skaičius (vnt.)
1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

Metodinė taryba



1.3. Pedagogų ugdomosios veiklos planavimas ilgalaikiuose 

planuose orientuotas į ugdytinių gyvenimo patirtį ir numatant 

integracinius ryšius bei tarpdalykinę integraciją.

Mokinių, besimokančių 9-10  klasėse  ir 

pasiekusių teigiamų mokymosi rezultatų, 

dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

100

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2. Siekti mokinio asmeninės pažangos, panaudojant 

informacines komunikacines technologijas

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje ir turinčių teigiamus 

įvertinimus, dalis (proc.)

100

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2.1. Skaitmeninių priemonių kūrimas panaudojant Word wall, 

Quizlet, LearningApps ir kt. programas.

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo 

programą mokinių dalis (proc.)
100

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2.2. Efektyvus skaitmeninių aplinkų „Eduka klasė“, „EMA“ ir 

kt.  naudojimas. 

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) 

skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

178

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3. Ugdymo(si) veiklas sieti su mokinių gyvenimo patirtimis, 

sudaryti sąlygas patirti mokymosi sėkmę.

3.1.Integruoto gyvenimiškų veiklų ciklo „Mokykla gyvenimui“ 

įgyvendinimas.  Patyriminio mokymo organizavimas. Tyrimų 

,,Mano mėgstamiausias patiekalas“, „Mano augintinis“, 

„Popierinių produktų pakuočių sunaudojimas Kauno Prano 

Daunio ugdymo centre per mokslo metus“ vykdymas ir jų 

pristatymas Centro bendruomenei.

3.2. Atvirų/integruotų pamokų/užsiėmimų organizavimas 

įvairiuose kontekstuose,  naujose dukacinėse erdvėse. 

4. Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, 

įgyvendinant projektinę veiklą.

4.1. Ilgalaikių projektų įgyvendinimas. Turizmo projektas 

„Keliaukime, pažinkime, sportuokime“, gamtamokslinis 

projektas „Ekologiškas šiltnamis“.

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 

projektų skaičius (vnt.)
1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

4.2. Respublikinio projekto  „Visiems kitaip“ - „Aš noriu 

pažinti savo bendraamžį“ parengimas ir organizavimas (dalyvių 

sk.). Metodinės dienos pedagogams organizavimas. 

4.3. Mokinių motyvavimas ir skatinimas dalyvauti įvairių 

mokomųjų dalykų konkursuose, projektuose (padėkos, 

edukacinės išvykos).

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.) 1

4.4. Mokinių pasiekimų viešinimas Centro internetinėje 

svetainėje,  Centro socialiniame tinkle Facebook.

III.I. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą  saugiai ir gerai 

besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis 

(proc.)

92 Psichologas, socialinis pedagogas

1. Gerinti mokinių emocinę savijautą  Centre, stiprinant 

socialinius įgūdžius.

Grupių, dalyvaujančių socialinio emocinio 

ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, 

dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.)

100 Psichologas, socialinis pedagogas

SAUGUMO IR GEROS SAVIJAUTOS UŽTIKRINIMAS



1.1. Tėvų (globėjų) apklausos apie vaiko savijautą Centre 

organizavimas.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio 

ugdymo programą,  saugiai ir gerai 

besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis 

(proc.)

93

Psichologas, socialinis pedagogas

1.2. Ilgalaikio edukacinio projekto „Aš žmogus“ vykdymas. Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų 

skaičiaus  (proc.)

93

Psichologas, socialinis pedagogas

1.3. Centro sukurtų virtualių mokymosi objektų išbandymas ir 

taikymas. E-priemonė „Voriukas“, skirta socialinių gebėjimų ir 

emocijų ugdymui. 

III.II. Pradinis ugdymas 

1. Kurti saugią emocinę aplinką, stiprinant mokinių 

socialinius įgūdžius ir įgyvendinant prevencines programas.

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.)

97 Vaiko gerovės komisija, psichologas, 

socialinis pedagogas

1.1. Socialinio emocinio ugdymo programos pritaikymas ASS 

turintiems vaikams ir jos įgyvendinimas.

1.2. 1-4  klasių mokinių dalyvavimas programos „Zipio 

draugai“ veiklose.

III.III. Pagrindinis ugdymas 

1. Kurti saugią emocinę aplinką, stiprinant mokinių 

socialinius įgūdžius ir įgyvendinant prevencines programas.

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro, 

besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse 

skaičiaus (proc.)

98 Vaiko gerovės komisija, psichologas, 

socialinis pedagogas

1.1. Socialinio emocinio ugdymo programos pritaikymas ASS 

turintiems vaikams ir jos įgyvendinimas.

1.2. Mokinių dalyvavimas prevenciniuose užsiėmimuose, 

pritaikant prevencinių programų „Tiltai“, „Pykčio 

kontroliavimo programa pagal KET“ metodinę medžiagą. 

1.3. Mokinių dalyvavimas trumpalaikėse prevencinėse akcijose: 

„Saugesnio interneto savaitė“, veiksmo savaitė „Be patyčių“, 

„Tolerancijos diena“.

1.4. Centro pedagogų parengtos programos „Pažinimo funkcijų 

lavinimo ir komunikacinių gebėjimų ugdymas“ vykdymas.

2. Efektyvinti mokinių profesinį švietimą ir ugdymą karjerai.

2.1. E-priemonės ,,Renkuosi  profesiją“ sukūrimas.

2.2. Projekto „SFMIS Nr. VPI-.3-SADM-02-K-01-019“ 

medžiagos panaudojimas, įgyvendinant ugdymo karjerai 

programą

2.3. Vyresnių klasių mokinių dalyvavimas tarptautinėje 

programoje „DOFE apdovanojimų programoje“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



1. Tobulinti paslaugas teikiančių švietimo pagalbos 

specialistų poreikio planavimo sistemą.  

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos 

paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

100 Vaiko gerovės komisijos pirmininkas

1.1. Švietimo pagalbos kompleksiškumo įvertinimas.

1.2. Švietimo pagalbos mokiniui planų rengimas ir jų aptarimas 

su tėvais.

1.3. Socialiniuo pedagogo, psichologo konsultacijų 

organizavimas (pagal poreikį).

2. Stiprinti švietimo pagalbos Centre teikimą, siekiant 

maksimaliai patenkinti vaikų poreikius

2.1. Saviugdos/savitarpio pagalbos grupių  šeimai susitikimų 

organizavimas. „Tėvai-tėvams“, „Aš ir mano broliai ir sesės“.

IV.I. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

1. Stiprinti švietimo pagalbos Centre teikimą, siekiant 

maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos 

paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

100 Vaiko gerovės komisijos pirmininkas

1.1. Ugdytinių adaptacijos, individualių ugdymo programų 

tikslų, uždavinių, pažangos ir mokymosi pasiekimų aptarimai 

su tėvais.1.2. Saviugdos/savitarpio pagalbos grupių „Tėvai-tėvams“,   

šeimai susitikimų organizavimas. 

IV.II. Pradinis, pagrindinis (5-10 klasės) ugdymas

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos 

paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

100 Vaiko gerovės komisijos pirmininkas

1. Stiprinti švietimo pagalbos Centre teikimą, siekiant 

maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.

1.1. Mokinių adaptacijos, pažangos ir mokymosi pasiekimų 

individualūs aptarimai  kartu su tėvais VGK.

1.2. Apskritojo stalo diskusijų organizavimas  su mokytojais, 

mokinių tėvais (globėjais), švietimo  pagalbos mokiniui 

specialistais 1.3. Saviugdos/savitarpio pagalbos grupių „Tėvai-tėvams“,  „Aš 

ir mano broliai ir sesės“ šeimai susitikimų organizavimas. 

1.4. Dėl Covid-19 pandemijos mokymosi praradimų 

kompensavimas. Konsultacijų vedimas.

1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas, 

siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo.

Įsigytų ir naudojamų informacinių 

komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų 

edukacinių priemonių skaičius (vnt.)

33 Direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams

1.1. Lauko žaidimų aikštelės su atskiromis erdvėmis įrengimas 

(darželyje).

1.2. Sensorinių erdvių turtinimas.

 PASLAUGŲ, ATSIŽVELGIANT Į VAIKO POREIKIUS, UŽTIKRINIMAS

 APRŪPINIMO ŠIUOLAIKINĖMIS EDUKACINĖMIS PRIEMONĖMIS UŽTIKRINIMAS 



1.3. Atviros mokymosi sistemos STEAM WALL įrengimas.

1.4. Dalyvavimas projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“.

2. Įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, taikant virtualias 

mokymosi aplinkas  ir mokymosi šaltinius. 

2.1. Tinkamų skaitmeninių mokymo(si) išteklių, priemonių 

SUP mokinių ugdymui (Žiburėlis, EduSensus) tikslingas 

naudojimas (ikimokykliniame ugdyme).

2.2. Virtualių mokymuisi šaltinių  „EDUKA klasė“, „EMA“, 

„E.mokykla“ efektyvus naudojimas.

2.3. Mokinių skatinimas lavinti ir įtvirtinti įvairių dalykų 

įgūdžius. 2.4. Nuotoliniam ugdymuisi skirtų aplinkų ir priemonių 

pritaikymas kuriant hibridinio mokymosi sąlygas. Įgyvendintų 

veiklų skaičius panaudojus nuotoliniam ugdymui skirtas 

priemones.

2.5. Pedagogų IKT naudojimo ugdymo procese plėtojimas bei 

tobulinimas.

2.6. Tinkamos IKT įrangos ugdymo procesui organizuoti 

(planšečių, stacionarių kompiuterių, interaktyvių ekranų) 

įsigijimas.

2.7. Dalyvavimas ESF  projekte „Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas“. Belaidžio interneto plėtra. (sukurti saugią ir 

kontroliuojamą belaidę interneto prieigą).

Patenkintų prašymų priimti mokinius į 

įstaigos  5-8 klases dalis nuo bendro 

prašymų skaičiaus  (proc.)

100

PRITARTA   Kauno Prano Daunio ugdymo centro tarybos                                                

2021 m. kovo mėn. 29 d.  protokoliniu nutarimu Nr. 1-3

VI. Pagrindinio ugdymo prieinamumas


