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PATVIRTINTA 

Mažeikių Sodų vidurinės mokyklos 

direktoriaus 2015 m. birželio 5 d. 

įsakymu Nr. V1-20 

 

MAŽEIKIŲ SODŲ VIDURINĖS  

(Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. PAGRINDINĖS) MOKYKLOS STRATEGINIS 

PLANAS 2015 - 2017 METAMS 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

Mažeikių Sodų vidurinė mokyklos 2015–2017 m. strateginis veikos planas parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikose Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

planavimo metodika, kitais teisės aktais. Rengiant strateginį planą atsižvelgta į Valstybės švietimo 

2013–2022 m. strategijos programas, Mažeikių rajono 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 

programos nuostatas, mokyklos veikos įsivertinimo rezultatus, mokinių, jų tėvų, mokyklos 

darbuotojų siūlymus. 

Trumpa informacija apie mokyklą. 1975 m. vasarą buvo įkurta Mažeikių 3-ioji vidurinė 

mokykla. Pirmaisiais mokslo metais buvo 27 klasių komplektai, kuriuose mokėsi 826 mokiniai, 

dirbo 42 mokytojai. Kiekvienais mokslo metais mokykloje didėjo mokinių ir mokytojų skaičius. 

Po ketverių darbo metų (1979–1980 mokslo metais) jau buvo 44 klasės, jose mokėsi 1478 

mokiniai, dirbo 75 mokytojai. 1984–1985 mokslo metais turėjo daugiausia mokinių. Mokėsi 2704 

mokiniai, dirbo 138 mokytojai. 1994 m. mokykla pavadinta Sodų vidurinė. Mokyklos pastatymo 

metai 1975 m., paskutinio kapitalinio remonto metai – 2001 m. ir remonto kaina – 1334675 Lt. 

Bendras mokyklos patalpų plotas – 6393 kv. m.: sporto salė su balkonu – 732 kv. m., aktų salė – 

198 kv. m., valgykla – 215 kv. m. Mokomųjų kabinetų skaičius – 50. 

Mokykla turi savo simboliką: vėliavą, himną, herbą, ženkliuką, tradicijas. Mokykla 2013–

2015 metais vykdo tarptautinio COMENIUS projekto „Every last drop“ veiklą. Mokyklos 

mokytojų ir mokinių delegacijos 2013–2014 metais vyko į Rumuniją, Vokietiją, Slovakiją, 

Turkiją, Kroatiją, Portugaliją. Susipažino su šalių švietimo sistemomis, vykdė ekologinę projekto 

veiklą, pristatė Lietuvą ir mūsų mokyklą. Numatyti vizitai į Lenkiją ir Ispaniją. Aštuonių šalių 

delegacijos: Vokietijos, Slovakijos, Turkijos, Kroatijos, Portugalijos, Lenkijos, Ispanijos 2014 

metų gegužės mėnesį lankėsi mokykloje. 

Buvo vykdoma projekto veikla, svečiai supažindinami su Lietuva, Mažeikių rajonu ir 

mokykla. Straipsniai, nuotraukos apie projekto vykdymą skelbiami rajoninėje ir užsienio spaudoje. 

Informacija mokyklos internetinėje svetainėje http://sodu.mazeikiai.lm.lt/ 

Išorės veiksniai: 

Politiniai veiksniai. 

Mokykla – biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga yra priklausoma nuo šalyje ir 

rajone formuojamos švietimo politikos, tai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei steigėjo – 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos – sprendimų. Svarbiausiai dokumentais laikytini: Švietimo 

įstatymas, Valstybės švietimo strategija, Mažeikių rajono 2015–2017-tųjų metų strateginis veiklos 

planas, Mažeikių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas. 2015 m. sausio 

30 d., priėmus sprendimą Nr.T1-9 Mažeikių rajono savivaldybės taryboje, įgyvendinta mokyklos 

vidaus struktūros pertvarka ir pertvarkyta mokykla nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. į pagrindinę. 

Patvirtinus naujos redakcijos mokyklos nuostatus, Sodų pagrindinė mokykla pertvarkyta, 

kurioje organizuojamas pradinis, pagrindinis ugdymas bei suaugusiųjų pagrindinis ugdymas. 

Valstybinėje švietimo strategijoje 2013–2022 m. numatyta užtikrinti starto galimybes, išplėtoti iki 

mokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, sukurti ir išplėtoti visuotinio priešmokyklinio 
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ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo sistemą. Mokykla įgyvendina strategijos 

nuostatas, siekdama sudaryti sąlygas pradiniam vaikų ugdymui. 

Ekonominiai veiksniai. 

Mokyklos ekonominė veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes dalį išlaidų (mokinio 

krepšelis) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos išlaidos) – Savivaldybė. Mažeikių rajono 

savivaldybė 6 procentus atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų naudoja nustatyta 

tvarka mokymo reikmėms tenkinti: pedagoginei psichologinei pagalbai teikti, brandos 

egzaminams organizuoti ir vykdyti, bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų išorės vertinimui 

organizuoti, neformaliajam švietimui, papildančiam bendrąsias pradinio ir vidurinio ugdymo 

programas ir kt. Mokinio krepšelio lėšos dėl lėšų didinimo sutartiniam mokiniui, bet mokinių 

skaičius sumažėjo mokykloje. Mokykloje dirbančių mokytojų aukščiausia kvalifikacinė kategorija 

– mokytojas metodininkas ir vyresnysis mokytojas, aptarnaujančio personalo darbo užmokesčio 

koeficientai yra žemi. Gaunamos kitos lėšos iš gyventojų pajamų mokesčio (2 proc.), rėmėjų ir 

projektų rengimo panaudojamos tikslingai: mokyklos interjero atnaujinimui, spaudos užsakymui, 

inventoriaus įsigijimui. 

Nuo 2014 iki 2015 metų aplinkai finansuoti lėšos sumažėjo. Dėl šios priežasties, nors ir buvo 

imtasi priemonių išlaidoms mažinti (taupomas kuras šildymui, atsisakyta, kai kurių būtinų 

paslaugų), kreditoriniai įsiskolinimai išaugo. Didžiausi kreditoriniai įsiskolinimai buvo mokinių 

vežėjams, šildymui, vandeniui, šiukšlių išvežimui. 

 

Turto ir lėšų administravimas ir valdymas 

Metai Mokinio krepšelio lėšos Biudžeto lėšos 2% lėšos 

2013 3166600 Lt. 635557 Lt. 7715 Lt. 

2014 2771000 Lt. 849721 Lt. 6492 Lt. 

2015 611233 Eur. 224848 Eur. ? 

 

Pasirašyta kolektyvinė sutartis 2014-12-29 Nr.VD-449, sudarytas „Darbuotojų saugos ir 

sveikatos komitetas“, patvirtinti „Darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatai“, patvirtinta mokyklos 

apskaitos politika. 

Sudarytos inventorizacijos komisijos, mokyklos savivaldos institucijos dalyvauja lėšų 

paskirstymo procese, prižiūri, kaip naudojamas turtas, lėšos. Paskirti materialai atsakingi asmenys 

ir pasirašytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Taupiai, saugiai bei racionaliai 

naudojamas materialinis ir finansinis mokyklos turtas. 

Viešieji pirkimai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir nustatyta tvarka bei 

taisyklėmis, patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, sudaryta Viešojo pirkimo 

komisija. bendruomenė dalyvauja svarstant mokyklos biudžetą, padeda pritraukti papildomas 

lėšas, susitaria dėl jų panaudojimo ir veiksmingumo. Rengiamos ataskaitos mokyklos 

bendruomenei, steigėjui ir valstybės įgaliotoms institucijoms apie finansinių išteklių naudojimą ir 

paskirstymą. 

Socialiniai veiksniai: 

Mokinių skaičiaus kaita per penkerius metus. 

Klasė 5 6 7 8 9 10 11 12 Iš viso: 

Mokslo metai 

2010-2011 125 122 91 149 108 121 130 159 1005 

2011-2012 86 119 124 95 76 103 112 128 843 

2012-2013 79 92 118 128 71 80 124 135 827 

2013-2014 58 72 84 118 64 87 87 131 704 

2014-2015 29 53 80 97 60 83 - 104 506 
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Klasių komplektų skaičiaus kaita 2010-2015 m. 

Klasė 5 6 7 8 9 10 11 12 Iš viso: 

Mokslo metai 

2010-2011 5 5 4 5 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (3) 3 (3) 29 (11) 

2011-2012 3 5 4 2 (3) 2 (1) 2 (1) 3 (2) 2 (3) 25 (8) 

2012-2013 3 3 4 2 (3) 2 (1) 2 (1) 3 (2) 2 (3) 27 (8) 

2013-2014 2 3 3 4 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 21 (7) 

2014-2015 1 2 3 (1) 3 (1) 2 (1) 2 (1) - 2 (2) 15 (6) 

  

Labai gerai besimokančių mokinių skaičius (%) per trejus mokslo metus. 

 
Mokinių mokymosi galimybės įtakoja negatyvūs socialiniai reiškiniai šeimose, mokiniai 

auga nepilnose socialiai remtinuose šeimose. 

 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius 2011-2015 metais. 

Mokslo metai Iš viso mokinių Gauna nemokamą maitinimą 

2011-2012 666 230 

2012-2013 649 205 

2013-2014 555 177 

2014-2015 388 97 

 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių, ugdoma integruotai, pastaraisiais metais yra pastovus 

per 30 mokinių skaičius, 5 mokiniams reikalingos logopedo pratybos. Lankantys mokiniai yra 

pavėžėjami į mokyklą. 

Nuo 2014-2015 m. m. gerėja mokinių lankomumas. Didesnis dėmesys mokykloje skiriamas 

mokinių saugumui, nes pastaraisiais metais nelaimingų skaičius nedidėja. 

Technologinis aspektas: 

 Internetas leidžia išplėsti mokymo prieinamumą, užtikrinti geresnę mokymosi medžiagos 

sklaidą, informacijos paieškos galimybes. Veikia nuo 2012 metų naudojamas elektroninis 

dienynas TAMO. Bendrosiose programose 5-10 klasėms kompiuterinio raštingumo kompetencija 

yra viena svarbiausių. Informacinės technologijos leidžia diegti naujus mokymosi metodus, pvz.: 

nuolatinį mokymą, skatina tarp dalykinę ir teminę integraciją. Naujos technologijos skatina 

organizuoti ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. Technologijų 
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prieinamumas mokykloje yra išvystytas – kiekvienoje klasėje yra įrengta kompiuterinė darbo vieta 

su interneto prieiga mokytojui, dvidešimt aštuoniuose yra vaizdo projektoriai, penkiuose – 

sąveikos lentos, skaitykloje įrengtos aštuonios kompiuterizuotos darbo vietos, karjeros ugdymui – 

28 planšetiniai ir du nešiojami, bei stacionarus kompiuteriai, du informacinių technologijų 

kabinetai, kurie turi 30 kompiuterių. 

Edukaciniai veiksniai: 

 Vyriausybė nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio formavimui ir 

reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką bendruosiuose ugdymo planuose. 

Mokyklai suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo 

procesą. Pagrindinės mokyklos trūkumas tas, kad organizuojant ugdymą nuo iki pagrindinio 

ugdymo 1 dalies ir iki 2 dalies, mokyklos darbuotojai neprisiimą atsakomybę už galutinius ugdymo 

rezultatus. Vyraujančius ugdymo metodus, taikomus mokytojų įvairiuose koncentruose skatina 

peržiūrėti, naudojant aktyviuosius mokymosi metodus, atitinkančius mokinių amžių ir gebėjimus. 

 Pastaraisiais metais vis daugiau mokinių dalyvauja rajono, šalies, tarptautiniuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose ir pelno apdovanojimus, nors šis skaičius nėra didelis (iki 9 

prizinių vietų per mokslo metus rajone). 

 

Mokyklos mokinių pasiekimai 2014-2015 m. m. 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Olimpiada, konkursas, varžybos Užimta vieta, 

įvertinimas 

1. 
Komanda 2001 m. gimę ir 

jaunesni 

Rajoninės futbolo 5*5 varžybose I 

2. Berniukų komandai 

Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio bendrojo lavinimo 

mokyklų zoninės futbolo 5*5 

varžybos 

II 

3. Sodų vidurinei mokyklai Naktinis krepšinis III 

4. Sodų vidurinei mokyklai Salės futbolas -2014 III 

5. Dajana Damašauskaitė 
Nacionalinis matematinio ir 

gamtamokslinio raštingumo 

konkursas 

Geriausiai 

atliko 

6. Erika Sakalauskaitė 

7. Giedrius Uikis 

8. Meinardas Vilkas 

9. Svajūnas Sidabras Rajoninė fizikos olimpiada III 

10. Kristina Rupkutė 
Tarptautinis FAI plakato konkursas 

„Oro žaidynės Dubajuje 2015“ 

Nacionalinio 

turo laureatė 

11. Diana Mikšiūnaitė 
Rajoninė 8-12 klasių mokinių dailės 

olimpiada 

III 

12. Raminta Krasauskaitė Rajoninė matematikos olimpiada V 

13. Eimantas Kesminas Rajoninė matematikos olimpiada III 

14. Modesta Paulauskaitė Rajoninė matematikos olimpiada IV 

15. Tomas Jonauskas 

Kompiuterinės grafikos konkursas 

„Piešinys Šv. Valentinui“ 

Padėkos 

raštai 

16. Diana Mikšiūnaitė 

17. Danielius Jokšas 

18. Tomas Sidabras 

19. Eimantas Ostrauskas 

20. Greta Urbonavičiūtė 

21. Penktokų komandai 
„Gamtoje be matematikos nė 

žingsnio“ 
III 

22. Martynas Kesminas 
Respublikinis mokinių piešinių 

konkursas „Ornamentas“ 
III 
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23. Ieva Pudžiuvelytė Šiaurės Lietuvos 5-8 klasių mokinių 

gamtos mokslų – biologijos 

olimpiada 

III 

24. Greta Intaitė III 

25. Martynas Bucius II 

26. Greta Intaitė 

Respublikinis moksleivių piešinių 

konkursas „Žemės pasakojimai“ 

Padėkos 

raštas 

27. Lukas Bartkus 

28. Gytis Brazdauskas 

29. Deimantė Mikutytė 

30. Edgaras Preibys 

31. Deividas Mišutis 

32. Evelina Šiaulytė 
Respublikinis matematikos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 

33. Ieva Pudžiuvelytė 
Rajoninė informacinių technologijų 

olimpiada 
I 

34. 6a klasė Konkursas „Crazy marškinėliai“ Nugalėtojai 

35. Sodų vidurinei mokyklai 
Nacionalinis Vinco Kudirkos 

dailyraščio konkursas „Rašom!“ 
Padėka 

36. 5-12 klasių mokiniai 
Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“ 

Padėkos 

raštas 

37. Greta Urbonavičiūtė 
Rajoninis 6 klasių rusų kalbos 

skaitovų konkursas 
III 

38. Vaidotas Jablonskis Rajoninė 8 klasių anglų olimpiada III 

39. Kristina Rupkutė Rajoninė 5-7 klasių dailės olimpiada I 

40. Aivaras Garalis 
XIX Lietuvos jaunimo rankų 

lenkimo čempionas 
I 

41. Mantas Budrikis 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 

42. Modesta Paulauskaitė 
Respublikinis matematikos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 

43. Tadas Strakšys 

Respublikinis lietuvių kalbos ir 

literatūros konkursas  

„Olympis 2015“ 

II 

44. Kamilė Sekstinš 

Respublikinis lietuvių kalbos ir 

literatūros konkursas  

„Olympis 2015“ 

III 

45. Vilius Gedaminskis 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 

46. Simona Jonauskytė 

Respublikinis lietuvių kalbos ir 

literatūros konkursas 

 „Olympis 2015“ 

III 

47. Irma Bukauskaitė 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 

48. Modesta Paulauskaitė 

Respublikinis informacinių 

technologijų konkursas  

„Olympis 2015“ 

II 

49. Rokas Eglinskis 

Respublikinis lietuvių kalbos ir 

literatūros konkursas  

„Olympis 2015“ 

III 

50. Tadas Strakšys 
Respublikinis biologijos konkursas 

„Olympis 2015“ 
III 

51. Ernestas Krikščiūnas 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 
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52. Justė Bakanaitė 

Respublikinis lietuvių kalbos ir 

literatūros konkursas  

„Olympis 2015“ 

I 

53. Modesta Paulauskaitė 

Respublikinis informacinių 

technologijų konkursas  

„Olympis 2015“ 

III 

54. Tadas Strakšys 

Respublikinis informacinių 

technologijų konkursas  

„Olympis 2015“ 

III 

55. Simona Jonauskytė 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
II 

56. Kamilė Jonauskytė 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 

57. Modesta Paulauskaitė 
Respublikinis lietuvių kalbos ir 

literatūros konkursas „Olympis 2015 
II 

58. Tadas Strakšys 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
II 

59. Kamilė Sekstinš 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas „Olympis 2015“ 
III 

60. Ilona Rogožina  Kalbų Kengūra 2015 (rusų kalba) 
Auksinė 

Kengūra 

  

Dauguma mokinių, baigusių aštuntą klasę, tęsė mokymąsi miesto gimnazijos klasėje. 

Vidaus veiksniai: 

Mokyklos struktūra 

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. spendimu Nr.T1-

9 „Dėl Mažeikių Sodų vidurinės mokyklos vidinės struktūros pertvarkymo“ pakeičiant mokyklos 

tipą į pagrindinę mokyklą. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokykloje tikimasi komplektuoti pradines 

klases. Mokykloje iš viso dirba nuo 2015 metų vasario mėnesio 55 pedagogai darbuotojai ir 6 

antraeilėse pareigose. 

Mokytojų kaita: 

Mokytojų skaičiaus kaita per penkerius metus (2010-2015 m. m.) 

Mokytojai 
Iš viso: 

Mokytojai 

metodininkai 

Vyresnieji 

mokytojai 
Mokytojai 

Nepagrindinėje 

mokykloje Mokslo metai 

2010-2011 81 28 36 15 2 

2011-2012 77 26 32 13 6 

2012-2013 73 30 28 10 5 

2013-2014 72 31 27 8 6 

2014-2015 60 25 27 2 5 

 

Mokytojų amžius 

Mokslo metai 

Mokytojų 

skaičius (tik 

pagrindinėje 

mokykloje) 

Kiek mokytojų yra amžiaus grupėse 

20-29 m. 30-40 m. 40-50 m. 50-60 m. Virš 60 m. 

2010-2011 79 4 18 17 35 5 

2012-2013 68 2 13 18 33 2 

2014-2015 55 0 11 12 31 1 
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Mokyklos darbuotojai 

Mokslo 

metai 

Darbuotojų 

skaičius 

Mokyklos 

vadovai 

Mokytojai Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Atleisti 

mokytojai 

pakitus 

mokyklos 

vidaus 

struktūrai 

Nepedagoginiai 

darbuotojai 

2013 -

2014  

109 Direktorius 
 

Pavaduotojas 

ugdymui - 3 

etatai 
 

Pavaduotojas 

popamokinei 

veiklai - 1 

etatas 
 

Pavaduotojas 

ūkiui - 1 

etatas 

72 Soc. pedagogas 
 

Spec. pedagogas 
 

Psichologo 

asistento 
 

Mokytojo 

padėjėjas 
 

Tiflopedagogas 
 

Logopedas 

7 37 

2014 -

2015 

96 Direktorius 
 

Pavaduotojas 

ugdymui - 2 

etatai 
 

Pavaduotojas 

popamokinei 

veiklai - 1 

etatas 
 

Pavaduotojas 

ūkiui - 1 

etatas 

60 Soc. pedagogas 
 

Spec. pedagogas 
 

Psichologo 

asistento 
 

Mokytojo 

padėjėjas 
 

Logopedas 

6 36 

 

Aplinkos būklė (finansiniai, materialiniai, technologiniai, žmogiškieji ištekliai). 

Mokyklos pastatas statytas 1975 metais. Paskutinis kapitalinis remontas atliktas 2001 m. už 

1,5 mln. litų. Visų mokyklos patalpų plotas – 3145 kv. m. 

Visuose mokomuosiuose mokyklos kabinetuose yra įkurtos kompiuterizuotos darbo vietos 

mokytojams. Mokykla turi internetinę svetainę http://sodu.mazeikiai.lm.lt/  

Mokykla yra savarankiškas asignavimų valdytojas. Joje veikia savivaldos institucijos: 

mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių tėvų komitetas, mokinių taryba, mokinių prezidentas, 

metodinė taryba, penkios metodinės grupės. 

Paarėjusiais metais pradėto Nacionalinio egzaminų centro (NEC) eksperimento metu 

tikrinamos 4 ir 8 klasių mokinių žinios. Jame dalyvauja 40 paraiškas pateikusių šalies 

savivaldybių, tarp jų ir Mažeikių Sodų vidurinė mokykla. 

Visos rajono mokyklos sutiko dalyvauti šiame projekte, nes ateityje standartizuoti testai bus 

privalomi. Be to, svarstoma, jog vaikų žinios galėtų būti tikrinamos kas dvejus metus. Tai esą 

padėtų ne tik mokiniams, mokytojams labiau priprasti prie žinių tikrinimo, bet ir nustatytų, kaip 

kinta mokinių rezultatai, kokiu metu prarandama motyvacija mokytis ir panašiai. 

2015 m. standartizuotus testus, vykdančius nuo balandžio iki gegužės mėnesio, 8 klasės 

mokiniai bendrieji gebėjimai tikrinami atliekant skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių ir 

gamtos (pernai buvo tik istorijos) mokslų testus. Vienas testas trunka 45 minutes. Be to, vaikai, su 

tėvų sutikimu, pildo 13-16 klausimų anketas, kuriomis siekiama ištirti, koks psichologinis 
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mokyklų klimatas, mokinių savijauta, motyvacija. Standartizuotas testas mokinio gebėjimus 

atskleidžia kiek kitaip nei pažymys. Schemomis ir diagramomis išreikšta jo analizė parodo ne tik 

kaip mokinys įsisavino žinias, bet ir kaip jas geba taikyti praktikoje, ar jam būdingas analitinis, ar 

kūrybinis mąstymas ir panašiai. Projekte dalyvaujančių Lietuvos mokyklų rezultatai taip pat 

lyginami ir tarptautiniu mastu. Testai atskleidė, jog pagrindinė Lietuvos moksleivių silpnybė - 

įgytos žinios sunkiai pritaikomos praktikoje. 

Mokslo metų ilginimo nauda nebus pasiekiama po metų ar dviejų. Rezultatus pamatysime 

po penkių – septynių metų. Kiekviena papildoma pamoka mokiniui yra naudinga, daugiau laiko 

galima skirti praktiniams darbams, patyriminiam mokymui, konsultavimui, individualiam darbui, 

edukacinėms programoms, mokinių pažintinei veiklai. 

Veiklos vertinimas ir planavimas. 

Planuojant mokyklos veiklą, rengiamas strateginis planas, metinė (finansinių metų) veiklos 

programa, mėnesio veiklos planas, ugdymo planai, ugdymo turinio programos, savivaldos 

institucijų, metodinės tarybos, metodinių grupių, prevencinės grupės, pedagogų atestacijos, vaiko 

gerovės komisijų, klasių vadovų, pedagoginių darbuotojų (specialistų), vadovų veiklos planai. 

Planams rengti sudaromos darbo grupės, į kurias įtraukiami bendruomenės atstovai. Planavimo 

formos ir procedūros tobulinamos, siekiant veiklos veiksmingumo. 

Veikla įsivertinama pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą metodiką. Kartu vykdomi 

kiti veiklos tyrimai, anketavimas, mokytojų veiklos priežiūra. Kiekvienais metais mokyklos 

bendruomenei ir mokytojams pateikiama veiklos ataskaita. 

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2014 m. 

 

2014 m. balandžio mėnesį mokykloje atliktas platusis įsivertinimas. Mokyklos įsivertinime 

dalyvavo 53 mokytojai. Buvo vertinamos 5 mokyklos veiklos sritys: 

1. Mokyklos kultūra. 

2. Ugdymas ir mokymasis. 

3. Pasiekimai. 

4. Pagalba mokiniui. 

5. Mokyklos strateginis valdymas. 

Sritis mokytojai vertino pagal 4 vertinimo lygių skalę 

 4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

Įsivertinimas labai gerai gerai patenkinamai nepatenkinamai 

Įvertinimo 

apibūdinimas 

Vyrauja teigiami 

požymiai, stipriosios 

savybės  

Stipriausiųjų 

savybių daugiau 

nei trūkumų 

Yra rimtų 

trūkumų 

Vyrauja 

trūkumai 

 

Gauti rezultatai: 
1. Mokyklos kultūra 

 
Tema 

 

Veiklos rodikliai 

Vidutinis 

lygis 

2011-2012 

m. m. 

Vidutinis 

lygis 

2012-2013 

m. m. 

Vidutinis 

lygis šiais 

metais 

1.1. Etosas 1.1.1. Vertybės, elgesio normos, 

principai 

2,8 2,85 2,8 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai 3,1 2,95 3,2 

1.1.3. Tapatumo jausmas 2,8 2,84 2,69 

1.1.4. Bendruomenės  santykiai  2,8 2,75 2,68 
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1.1.5. Mokyklos atvirumas ir 

svetingumas 

3,2 3,02 3,04 

1.1.6. Klasių mikroklimatas 2,7 2,75 2,85 

1.2. Pažangos 

siekiai 

 

1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai 2,8 2,93 2,64 

1.2.2. Mokymosi pasiekimų 

lūkesčiai 

2,8 2,79 2,83 

1.2.3. Mokyklos kaip organizac. 

pažangos siekis 

3,0 2,72 2,6 

1.3. Tvarka 1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės 3,0 2,86 2,66 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio 

skatinimas 

2,6 2,79 2,77 

1.3.3. Aplinkos jaukumas 2,8 2,79 2,42 

1.4. Mokyklos 

ryšiai 

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos 

bendruomenėje 

2,7 2,73 2,31 

1.4.2. Partnerystė su kitomis 

institucijomis 

2,9 2,79 2,75 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji 

ryšiai 

2,8 2,79 2,32 

 

 

Privalumai Trūkumai 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas 

 

1.3.3. Aplinkos jaukumas  

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos 

bendruomenėje 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 

 

2. Ugdymas ir mokymasis 

 

Tema 

 

Veiklos rodikliai 

Vidutinis 

lygis 

2011-2012 

m. m. 

Vidutinis 

lygis 

2012-2013 

m. m. 

Vidutinis 

lygis šiais 

metais 

 

2.1. Bendrasis 

ugdymo 

organizavimas 

2.1.1. Ugdymo programos 3,4 3,02 3,13 

2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai 

3,3 2,88 3,13 

2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija 3,2 2,98 2,94 

2.1.4. Pasirenkamosios programos 3,1 2,82 2,96 

2.1.5. Neformalusis ugdymas 3,2 2,93 2,7 

2.2. Pamokos 

organizavimas 

2.2.1. Mokytojo veiklos 

planavimas 

3,4 3,09     3,02 

2.2.2. Pamokos struktūros kokybė  3,3 2,93 2,98 

2.2.3. Klasės valdymas 3,2 3,0 3,04 

2.3. Mokymo 

kokybė 

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai  3,0 2,93 3,04 

2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys 2,9 2,91 2,83 

2.3.3. Mokytojo ir mokinio 

dialogas 

3,2 3,06 3,15 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas 3,1 2,82 2,88 

2.3.5. Namų darbai 2,7 2,81 2,73 

2.4. Mokymosi 

kokybė 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 2,4 2,56 2,47 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 2,4 2,61 2,47 

2.4.3. Mokymasis 

bendradarbiaujant 

2,7 2,72 2,68 
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2.5. Mokymo ir 

mokymosi 

diferencijavimas  

2.5.1. Mokymosi poreikių 

nustatymas 

2,8 2,67 2,77 

2.5.2. Mokymosi veiklos 

diferencijavimas 

3,0 2,88 2,62 

2.6. Vertinimas 

ugdant 

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas 3,0 2,75 2,8 

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas 3,0 2,84 2,9 

2.6.3. Vertinimas kaip 

informavimas 

3,2 2,86 3 

 

 

Privalumai Trūkumai 

2.1.1. Ugdymo programos 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai  

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 

 

3. Pasiekimai 

 

Tema 

 

Veiklos rodikliai 

Vidutinis 

lygis  

2011-2012 

m. m. 

Vidutinis 

lygis 

2012-2013 

m. m. 

Vidutinis 

lygis šiais 

metais 

3.1. Pažanga 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga 3,0 2,8 3,08 

3.1.2. Mokyklos pažanga 2,9 2,82 2,53 

3.2. Mokymosi 

pasiekimai 

3.2.1. Mokinių mokymosi 

pasiekimai 

2,8 2,82 2,66 

3.2.2. Kiti mokinių pasiekimai 2,9 2,81 2,98 

3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė 3,0 2,91 2,85 

 

 

Privalumai Trūkumai 

3.1.1. Atskirų mokinių pažanga 

 

3.1.2. Mokyklos pažanga 

 

4. Pagalba mokiniui 

 

Veiklos 

rodikliai 

 

Pagalbiniai rodikliai 

Vidutinis 

lygis 

2011-2012 

m. m. 

Vidutinis 

lygis 

2012-2013 

m. m. 

Vidutinis 

lygis šiais 

metais 

 

4.1. Rūpinimasis 

mokiniais 

4.1.1. Bendroji rūpinimosi 

mokiniais politika 

3,0 2,95 2,92 

4.1.2. Mokinių asmenybės ir 

socialinė raida 

2,9 2,71 2,79 

4.2. Pedagoginė, 

psichologinė ir 

socialinė 

pagalba 

4.2.1. Pagalba mokantis 3,1 2,98 2,92 

4.2.2. Psichologinė pagalba 2,9 2,86 2,43 

4.2.3. Socialinė pagalba 2,8 2,7 2,38 

4.3. Specialiųjų 

mokymosi 

poreikių 

tenkinimas 

4.3.1. Specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymas 

3,1 2,84 2,79 

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymas 

3,0 2,77 2,77 

4.4.1. Pagalba renkantis 

mokymosi kryptį 

2,9 2,84 2,89 
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4.4. Pagalba 

planuojant 

karjerą  

4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą 2,9 2,78 2,74 

4.4.3. Profesinis konsultavimas ir 

informavimas 

3,1 2,85 2,85 

4.5. Tėvų 

pedagoginis 

švietimas 

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis  2,5 2,48 2,45 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 2,7 2,64 2,38 

 

 

Privalumai Trūkumai 

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais 

politika 

4.2.1. Pagalba mokantis  

4.2.3. Socialinė pagalba 

4.2.2. Psichologinė pagalba 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 

 

5. Mokyklos strateginis valdymas 

 

Tema 

 

Veiklos rodikliai 

 

Vidutinis 

lygis 

2011-2012 

m. m. 

Vidutinis 

lygis 

2012-2013 

m. m. 

Vidutinis 

lygis šiais 

metais 

 

5.1. Mokyklos 

strategija 

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir 

tikslai 
3,2 2,89 2,83 

5.1.2. Planavimo procedūros 3,2 2,84 2,75 

5.1.3. Planų kokybė ir dermė 3,1 3,02 2,96 

5.1.4. Plano įgyvendinimas  3,2 2,91 2,84 

5.2. Mokyklos 

įsivertinimas  

5.2.1. Įsivertinimo procesas 3,0 3,05 3,02 

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų 

naudojimas 
2,9 2,79 2,75 

5.3. Vadovavimo 

stilius 

5.3.1. Valdymo 

demokratiškumas 

2,9 2,84 2,51 

5.3.2. Lyderystė mokykloje 2,9 2,8 2,53 

5.4. Personalo 

valdymas 

5.4.1. Personalo komplektavimas 3,1 2,8 2,71 

5.4.2. Dėmesys personalui 2,9 2,73 2,45 

5.4.3. Personalo darbo 

organizavimas 
3,0 2,82 2,71 

5.5. Materialinių 

išteklių valdymas 

5.5.1. Lėšų vadyba 3,1 2,72 2,67 

5.5.2. Turto vadyba 3,0 2,79 2,6 

5.5.3.Patalpų naudojimas 3,1 2,91 2,94 

 

 

Privalumai Trūkumai 

5.1.3. Planų kokybė ir dermė 

5.2.1. Įsivertinimo procesas 

5.5.3. Patalpų naudojimas 

5.3.1. Valdymo demokratiškumas 

5.3.2. Lyderystė mokykloje 

5.4.2. Dėmesys personalui 

 

 

Mokyklos įsivertinimo 2014 m. išvados 

Didžiausi mokyklos privalumai 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas 

2.1.1. Ugdymo programos 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai  

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas 

3.1.1. Atskirų mokinių pažanga 

5.2.1. Įsivertinimo procesas 
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5.5.3. Patalpų naudojimas 

Didžiausi mokyklos trūkumai 

1.3.3. Aplinkos jaukumas  

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos 

bendruomenėje 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 

4.2.3. Socialinė pagalba 

4.2.2. Psichologinė pagalba 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 

5.4.2. Dėmesys personalui 

Tobulinti pasirinkti rodikliai  

 

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos 

bendruomenėje 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 

 

III. FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS 

 

Filosofija – Mokykla kiekvienam, besimokančiam ir dirbančiam, vieta atrasti, atskleisti ir 

įprasminti save. 

Vizija – Bendradarbiavimui jungianti mokyklos bendruomenę, ugdymo procese išskirtinį 

dėmesį skiriant sėkmingam ugdymo programų įsisavinimui ir pagalbai mokiniui. 

Misija – Mokykla, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį bei suaugusiųjų pagrindinį 

išsilavinimą, bendradarbiaudama su mokinio šeima, padedanti kiekvienam mokiniui įgyti 

maksimalius gebėjimus, padedanti atsakingai pasirinkti gyvenimo kelią, išugdyti 

bendražmogiškas vertybes ir socialinius įgūdžius. 

Vertybės:  

 Sveikata – sveikos ir saugios aplinkos mokykloje puoselėjimas. 

 Atsakomybė – daugumos mokyklos darbuotojų ir mokinių įsipareigojimas mokyklai. 

 Draugiškumas – daugumos mokinių pagalba vienas kitam mokantis, organizuojant 

renginius mokykloje, draugiški mokytojų ir mokinių santykiai. 

 Pagarba žmogui, tautos tradicijoms – puoselėti tautos tradicijas, ugdyti pagarbą žmogui.  

 Pareigingumas – daugumos mokyklos darbuotojų sąžiningumas atliekant funkcijas, 

reglamentuotas pareigybės aprašyme, mokinių pareigingumas mokantis. 

 Bendradarbiavimas – mokyklos bendruomenės susitelkimas prasmingiems darbams, 

tradicijų puoselėjimui. 

 Savęs tobulinimas – daugumos mokytojų atvirumas pokyčiams, tobulinant kvalifikaciją, 

siekiant naujų kompetencijų. 

 

IV. MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

PRIORITETAS 01 

MOKINIŲ MOKYMO IR MOKYMOSI, PASIEKIMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Strateginis tikslas – laiduoti ugdymo kokybę ir jo veiksmingumą. Programos įgyvendinimu 

siekiama, kad mokytojai įgytų gerus pamokos, kitos ugdomosios veiklos, ugdymo turinio 

planavimo, pasiekimų ir pažangos pamokoje vertinimo, mokymo ir mokymosi kokybės 

užtikrinimo kompetencijas. 

Išskirtinis dėmesys skiriamas ugdymo turinio aktualizavimui, siejimui su mokinių patirtimi, 

interesais, praktiniais poreikiais, žinių praktinio pritaikymo aspektams. 

Siekiant aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, daug dėmesio bus skiriama pamokos 

veiksmingumui, gabių ir specialiųjų poreikių mokinių mokymui. Siekiama didinti mokymosi 

patrauklumą. Įgyvendinant programą didės mokinių noras mokytis, jų aktyvumas, pasitikėjimas 
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savo jėgomis, stiprės atsakomybė už savo mokymąsi, jie įgis mokėjimo mokytis ir kitas 

kompetencijas. 

Vadovaujantis Valstybine švietimo strategija, bus kuriama veiksmingesnė mokyklos 

mokinių individualių ir mokyklos pasiekimų bei pažangos identifikavimo, vertinimo 

aktualizavimo ir fiksavimo sistema. Numatytos programos priemonės padės siekti didesnės 

mokinių gebėjimų, pastangų ir pasiekimų bei pažangos dermės. Atsiras daugiau galimybių 

identifikuoti ir vertinti pridedamąją vertę, sukuriamą mokykloje. Programa įtakos mokinių 

socialinės veiklos pasiekimus, požiūrio į mokymosi kaitą ir vertybių, atsakomybės, pareigingumo, 

savęs tobulinimo, puoselėjimą. 

Sukuriamos galimybės efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus. Sudaromos 

galimybės mokytis ir įgyti išsilavinimą migruojančių šeimų vaikams. 

Nuosekliau pereinama prie naujos turinio formavimo politikos, orientuotos į bendrųjų 

gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties žmogui būtinų kompetencijų suteikimą, 

grindžiamos ne tiek žinių perteikimu ir perėmimu, kiek jų analize, kritišku vertinimu ir praktiniu 

naudojimu, glaudžiai siejančios švietimo turinį su įvairių sričių gyvenimo praktika, problemomis 

ir jų sprendimų paieška. 

Švietimo turinys siejamas su dabarties moralinėmis ir pilietinėmis nuostatomis. Ypatingas 

dėmesys skiriamas asmens patriotizmui, jo pilietiniam, kultūriniam ir tautiniam tapatumui ugdyti. 

Aktyvi pilietinė veikla tampa sudėtine švietimo turinio dalimi. Aktualizuojant ugdymo turinį pagal 

bendrąsias ugdymo programas ir mokinių poreikius bus tobulinama ugdymo kokybė: didinamas 

mokymosi patrauklumas, stiprinama mokinių mokymosi motyvacija, mokinių mokymosi mokytis 

ir kitos kompetencijos, siekiama aukštesnės mokymosi kokybės. Bus didinamas dėmesys 

individualiai mokinio, bei bendrai mokyklos pažangai. 

Mokiniams ir jų tėvams bus teikiama individualizuota pedagoginė, socialinė, psichologinė, 

specialioji, profesinė pagalba. Puoselėjant šiuolaikinio pasaulio suvokimą, socialinę kompetenciją, 

veiklumą, atsakingumą, norą ir gebėjimą mokytis bus siekiama užtikrinti deramą mokinių 

akademinių ir kitų pasiekimų lygį. 

Prioritetas, planuojant ugdymo turinį, bus teikiamas mokinių poreikiams ir mokinių tėvų 

lūkesčiams. 

 

Tikslas 1. Tobulinti mokymo kokybę 

1. Uždavinys. Tobulinti ir aktualizuoti ugdymo turinį, orientuojantis į mokinių poreikius 

Eilės 

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo 

laikas (data) Pradinis Planuojamas 

01-01 Tyrimo 

„Neformaliojo 

ugdymo, modulių, 

pasirenkamųjų 

dalykų pasirinkimas 

ir poreikis“ 

atlikimas 

Atliekamos 

apklausos 

žodžiu. 

Įvertinta mokyklos 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

paklausa ir 

tenkinami bent 80 

proc. mokinių 

poreikiai 

Pavaduotojai 

ugdymui 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-02 Ugdymo turinio 

planavimas ir 

tobulinimas, 

įtraukiant 

socialinius 

partnerius, 

atsižvelgiant į 

mokinių poreikius 

Pažangumas 

mokslo metų 

pabaigoje 96 

proc., PPUP 

egzaminų 92 

proc. 

Išaugusi ugdymo 

kokybė, mokinių 

mokymosi 

pažangumas ir 

pasiekimai iki 98 

proc. 

Metodinė 

taryba 

Mokslo metų 

pabaigoje 
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01-03 Neformaliojo 

ugdymo užsiėmimų 

organizavimas, 

atsižvelgiant į 

paklausą 

Po mokinių 

apklausos 

būrelių pasiūla 

keičiasi 

nežymiai 

Kiekvienais metais 

atliekama mokinių 

apklausa dėl 

neformaliojo 

ugdymo ir 

tenkinama bent 80 

proc. mokinių 

poreikių 

Pavaduotojai 

ugdymui 

Mokslo metų 

pradžioje 

01-04 Bendrųjų programų 

aktualizavimas – 

mokinių bendrųjų ir 

dalykinių gebėjimų 

ugdymas 

Dauguma 

mokytojų yra 

išklausę 

seminarus apie 

Bendrųjų 

programų 

įgyvendinimą. 

Dauguma jų 5 -

10 klasėse 

įgyvendina BP 

Bendrosios 

programos 

aktualizuojamos 

įgyvendinant 

susitarimus 

mokykloje, 

aptariant 

metodinėje 

taryboje, grupėse, 

mokytojų taryboje. 

Visi mokytojai 

įgyvendina 

Bendrąsias 

programas. 

Metodinė 

taryba 

Mokslo metų 

pradžioje 

01-05 „Emocinio intelekto 

ugdymo programos 

pradinio ugdymo 

pakopose” 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Nerengiama Parengta ir 

įgyvendinama 

programa 

Pradinių 

klasių 

mokytojai 

2016 m. 

01-06 Atmintinės 

šiuolaikinei 

pamokai 

organizuoti, 

reikalavimų 

parengimas 

Mokytojai 

rengia pamokos 

planus 

individualiai 

Priėmus 

sprendimus 

mokytojų taryboje, 

metodinėse grupėse 

parengta atmintinė 

mokytojams ir jos 

laikomasi 

Metodinė 

taryba 

2016 m. 

01-07 Edukacinių kelionių 

mokiniams 

organizavimas 

Pažintinės 

kelionės 

organizuojamos 

kiekvienais 

metais birželio 

mėnesį 

dažniausiai 

atsižvelgiant į 

mokinių 

poreikius. 

Edukacinės 

kelionės 

planuojamos 

kiekvienais metais 

atsižvelgiama į 

mokinių poreikius, 

mokyklos planus. 

Klasių 

vadovai, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokslo metų 

eigoje 

01-08 Integruotų pamokų 

organizavimas ir 

vedimas 

Pamokos 

organizuojamos 

pagal ugdymo 

planų 

reikalavimus. 

Organizuojamos 

integruotos 

pamokos, veikla 

(bent 30 per metus) 

kurių metu 

mažinamas mokinių 

mokymosi krūvis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

pavaduotojos 

ugdymui, 

mokyklos 

direktorius 

Mokslo metų 

eigoje 

01-09 Patogių mokiniams 

pamokų, 

neformaliojo 

ugdymo 

Neformalusis 

ugdymas 

organizuojamas 

trečiadieniais ir 

ketvirtadieniais. 

Neformalusis 

ugdymas 

organizuojamas ne 

mažiau kaip tris 

dienas per savaitę 

Pavaduotojai 

ugdymui 

Mokslo metų 

pradžioje 
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tvarkaraščių 

parengimas. 

01-10 Sąlygų atskleisti ir 

plėtoti savo 

gabumus įvairių 

gebėjimų 

mokiniams 

sudarymas. 

Sudarytos 

optimalios 

sąlygos, bet 

trūksta mokinių 

ir mokytojų 

iniciatyvos 

Panaudojant 

sukurtas ir kuriamas 

mokymo erdves 

(bent po vieną per 

metus), sudaromos 

sąlygos atsiskleisti 

beveik visiems 

mokiniams 

Pavaduotojai 

ugdymui 

2016, 2017 m. 

 

2. Uždavinys. Ugdyti mokinių dalykinius ir bendruosius gebėjimus 

Eilės

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo 

laikas (data) Pradinis Planuojamas 

01-11 

 

Didesnis mokinių 

įtraukimas į veiklą 

pamokose parenkant 

metodus ir taikant 

įsivertinimą 

Vyrauja 

tradiciniai 

mokymo 

metodai 

Vykdant 

susitarimus dėl 

pamokos 

organizavimo, 

mokiniai aktyviai 

dalyvauja 

pamokos 

organizavime 

Pavaduotojai 

ugdymui 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-12 Namų darbų 

mokiniams skyrimo, 

derinant jį su darbu 

klasėje, tobulinimas 

Atliktas tyrimas 

parodė, jog 

namų darbų 

krūvis yra per 

didelis 

Priimti 

sprendimai 

metodinėje 

taryboje ir 

metodinėse 

grupėse dėl 

mokinių namų 

darbų krūvio 

reguliavimo 

Mokyklos 

vadovai 

2015 m. 

01-13 Mokytojų ir mokinių 

diskusijos „Kas 

stiprina mokinių 

mokymosi 

motyvaciją” 

organizavimas. 

Diskusijos 

dažniausiai 

organizuojamos 

metodinėse 

grupėse. 

Priimti 

sprendimai dėl 

priemonių 

mokinių 

mokymosi 

motyvacijai 

stiprinti 

Mokyklos 

vadovai 

2016 m. 

01-14 Mokinių skatinimo 

sistemos kūrimas ir 

tobulinimas 

Vyrauja mokinių 

skatinimas. 

Sukurta mokinių 

skatinimo 

sistema, įtakojanti 

aukštesnius 

mokinių 

mokymosi, 

elgesio lūkesčius 

ir rezultatus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokinių 

taryba, 

mokinių tėvų 

atstovai, 

mokyklos 

vadovai 

2016 m. 

01-15 Individualizuotų 

rekomendacijų 

mokiniams apie jų 

mokymosi stilius 

parengimas 

Kartais tiria 

klasėse klasių 

vadovai 

Atliktas tyrimas ir 

pateiktos 

rekomendacijos 

mokytojams, kaip 

organizuoti 

mokinių 

mokymąsi 

Pavaduotojai 

ugdymui 

2015 m. 
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01-16 Bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas: mokėjimo 

mokytis, 

komunikavimo, 

pažinimo, socialinės, 

iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo, 

asmeninės 

Ugdomi, 

integruojant į 

mokomuosius 

dalykus 

Parengiamos 

programos 

(mokymosi 

objektai), kaip 

ugdyti 

bendruosius 

gebėjimus 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

direktorius, 

metodinė 

taryba 

2016 m. 

 

Tikslas 2. Tobulinti mokinių mokymosi kokybę 

1. Uždavinys. stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją 

Eilės 

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo 

laikas (data) Pradinis Planuojamas 

01-17 

 

Mokinių mokymosi 

stilių ištyrimas 

Mokinių 

mokymosi stiliai 

tirti kai kurių 

klasių vadovų 

Ištirti mokinių 

mokymosi stiliai 

ir ugdymas. Visi 

mokiniai žino 

savo mokymosi 

stilius. Beveik 

visi mokytojai 

pamokų metu 

aiškina medžiagą 

pagal jų 

mokymosi stilius, 

pateikia užduotis, 

kad vaikai 

ugdytųsi savo 

stiprybes 

Pavaduotojai 

ugdymui 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-18 Metodų, skatinančių 

mokinių 

savarankiškumą, 

taikymas ugdymo 

procese 

Pamokose 

vyrauja 

mokytojo 

aiškinimo ir 

savarankiško 

darbo metodai 

Susitarus dėl 

reikalavimų 

pamokai, ypatingą 

dėmesį skirti 

mokinių 

savarankiškumui 

ir iniciatyvumui 

ugdyti 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

direktorius, 

metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-19 Vertinimo sistemos 

tobulinimas 

Vertinimo tvarka 

yra parengta 

Kiekvieno 

mokinio daroma 

pažanga 

vertinama 

atsižvelgiant į 

bendrųjų 

programų 

reikalavimus 

mokinių 

pasiekimų 

lygiams ir 

ankstesnius 

pasiekimus 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

direktorius, 

metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-20 Mokinių gebėjimas 

planuoti ir įsivertinti 

savo mokymąsi 

išsikeliant tikslus 

Kai kurie 

mokiniai 

planuoja savo 

mokymąsi 

Pusė 5-8 klasių 

mokinių planuoja 

savo mokymąsi 

išsikeldami 

konkrečius tikslus 

Pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių 

vadovai, 

2016, 2017 m. 
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mokinių 

tėvai 

01-21 Mokinių asmeninės 

pažangos fiksavimo 

sistematiškumas 

Mokinio 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimas nėra 

visuotini 

Daugiau, kaip 

pusė 5-10 klasių 

mokinių, 

vadovaudamiesi 

asmeninio 

mokinio veiklos 

tobulėjimo planu, 

įsivertina savo 

daromą pažangą 

Pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių 

vadovai, 

mokinių 

tėvai 

2016, 2017 m. 

01-22 Tyrimo mokinių 

mokymosi krūvio 

mažinimui atlikimas 

Atliktas mokinių 

mokymosi 

krūviui nustatyti 

tyrimas 

Parengtos ir 

taikomos 

priemonės 

mokinių krūviui 

mažinti  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

2015 m. 

01-23 Standartizuotų testų 

vykdymas 4-se ir 8-

se klasėse 

Organizuojami ir 

aptariami 

savivaldos 

institucijose 

Organizuojami ir 

aptariami su 

mokiniais, jų 

tėvais. 

Atsižvelgiant 

rezultatus, 

planuojamos 

priemonės 

trūkumams šalinti 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-24 Mokinių darbų 

naudojimas 

ugdymo(si) aplinkai 

praturtinti 

Mokinių darbai 

eksponuojami 

kai kuriose 

erdvėse 

(koridoriuose, 

trijuose 

mokomuosiuose 

kabinetuose) 

Bus skatinama 

mokinių 

iniciatyva patiems 

kurti mokykloje, 

jos teritorijoje 

erdves savo 

darbams. 

Kiekvienais 

metais sukuriama 

bent viena nauja 

mokymosi erdvė 

Mokinių 

taryba, 

mokyklos 

mokinių 

prezidentas 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-25 Renginių, skirtų 

gabiems 

mokiniams, 

mokiniams, 

padariusiems 

didžiausią 

mokymosi, elgesio 

pažangą, 

organizavimas 

Pasiekimais 

garsinantys 

mokyklą 

mokiniai 

pagerbiami 

šventėje 

„Mokyklos 

garbė“ 

Renginys 

organizuojamas 

Tarptautinės 

šeimos dienos 

metu 

Mokyklos 

vadovai 

2015 m. 

01-26 Dalyvavimas 

projekte 

“Drąsinkime ateitį” 

Projekte 

dalyvaujama, 

nors ,,kitos 

veiklos, 

būdingos 

projektui 

vykdomos 

Dalyvaujant 

projekte, siekiama 

formuoti gero 

mokymosi, aukštų 

lūkesčių mokinių 

požiūrį 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

2015 m. 

01-27 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose 

Dalyvavimas 

Comennius 

programoje 

Parengtas 

projektas 2013-

2015 metams su 

partneriais iš 

aštuonių šalių 

Mokytoja 

R.Meškienė 

2013-2015 m. 
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01-28 Pamokų 

lankomumo 

prevencija 

Be pateisinamo 

priežasties 

praleidžiama 1,5 

pamokos vienam 

mokiniui 

Be pateisinamos 

priežasties 

praleidžiama ne 

daugiau kaip 0,6 

pamokos per 

mokslo metus 

vienam mokiniui 

Klasių 

vadovai 

2015, 2016 m. 

01-29 Dalykų savaičių – 

projektų 

organizavimas 

Organizuojamos 

kai kurių dalykų 

savaitės 

Dalykams skirtų 

savaičių 

organizavimas 

Dalykų 

mokytojai, 

mokinių 

taryba 

2016  m. 

 

2. Uždavinys. Sudaryti palankias galimybes mokiniams įgyti gebėjimo mokytis ir kitas 

kompetencijas 

Eilės 

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo 

laikas (data) 
Pradinis Planuojamas 

01-30 

 

Diskusijos 

mokytojams ir 

mokinių tėvams 

„Kokių bendrųjų 

kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių 

labiausiai reikia 

mokiniams ir kaip 

juos visi kartu 

ugdome/ugdysime

?“ organizavimas 

Organizuojami 

pokalbiai klasių 

tėvų 

susirinkimuose 

Įvykusios 

diskusijos 5 - 10 

klasių mokinių 

tėvais, kurios 

metu priimti 

bendri susitarimai 

dėl ugdymo 

turinio proceso ir 

jie gyvendinami 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

klasių 

vadovai 

 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-30 Susitikimų su 

pilietiškai 

aktyviais rajono ir 

šalies žmonėmis 

organizavimas 

mokiniams 

Organizuojami 

epizodiškai 

Susitikimai 

organizuojami 

tikslingai, siekiant 

ugdyti mokinių 

pozityvius ateities 

lūkesčiu 

Metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-31 Vyresnių klasių 

mokinių - 

konsultantų akcija 

“Kaip saugiai 

jaustis ir gerai 

išmokti” 

Tikslingai 

konsultacijos 

organizuojamos 

Organizuojamos 

konsultacijos, 

kurių metu 

vyresni mokiniais 

moko globoja 

jaunesnius 

Metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-32 Mokinių 

dalyvavimas 

olimpiadose, 

varžybose, 

konkursuose 

Dalyvaujama 

pagal Švietimo 

skyriaus ir 

parengtą grafiką 

Dalyvaujama 

pagal Švietimo 

skyriaus ir 

parengtą grafiką. 

Dalyvaujama ne 

mažiau, kaip 80- 

tyje proc. 

skelbiamų 

olimpiadų, 

varžybų, 

konkursų. 

Dalyvauja ne 

mažiau, kaip 20 

proc. mokinių ir 

prizininkais, 

laureatais tampa 

Dalykų 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 
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ne mažiau kaip 5 

proc. dalyvavusių. 

Kiekvienais 

metais mokiniai 

tampa 

prizininkais šalyje 

01-33 Sistemingas 

pilietinių akcijų 

organizavimas 

Pilietinės akcijos 

organizuojamos 

valstybinių 

švenčių proga 

Organizuojamos 

akcijos ugdo 

tradicijas, 

mokinių 

pilietiškumą 

Mokytojai, 

mokyklos 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-34 Mokinių 

savarankiškumo, 

kūrybiškumo 

ugdymas jiems 

organizuojant 

mokyklos 

renginius, akcijas 

Mokiniai beveik 

kiekvieną mėnesį 

mokykloje 

organizuoja 

renginius 

Išplėtota mokinių 

saviraiška, 

pilietiškumas, 

lyderiavimas 

Mokytojai, 

mokyklos 

vadovai, 

mokiniai, 

mokinių 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-35 Mokyklinio 

amžiaus vaikų 

skaitymo 

skatinimas 

Skaitymas 

užleidžia vietą 

televizijai, 

kompiuteriniams 

žaidimams, 

pradinių ir penktų 

klasių mokiniams 

trūksta skaitymo 

gebėjimų 

Reguliariai 

organizuojamos 

skaitymo 

valandėlės 

Biblio-

tekininkės, 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 

 

3. Uždavinys. Plėtoti mokinių mokymosi individualizmą ir diferencijavimą 

Eilės 

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo 

laikas (data) Pradinis Planuojamas 

01-36 Mobilių grupių 

sudarymas (ugdymo 

diferencijavimas), 

atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi 

motyvaciją 

Sudaromos 

keturios grupės 

pagal poreikį ir 

pageidavimą 

Mokinių grupės 

diferencijuojamos 

nuo pradinio 

ugdymo pakopos 

pagal mokinių 

gebėjimus 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokinių 

tėvai, dalykų 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-37 Konsultacijų įvairių 

gebėjimų mokiniams 

teikimas 

Konsultacijos 

dažniausiai 

teikiamos 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

Teikiamos 

reguliarios 

konsultacijos 

visiems 

mokiniams įvairių 

dalykų bei kitos 

konsultacijos 

pagal sudarytą 

konsultacijų 

grafiką 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-38 Programų rengimas 

specialiųjų poreikių 

mokiniams pagal 

PPT rekomendacijas 

Mokykloje 

mokoma 

integruotai 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniai  

Parengtos 

programos ir jos 

nuolatos 

koreguojamos 

pagal mokinio 

pažangą. 

Mokiniai 

reguliariai 

pakartotinai 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2015, 2016, 

2017 m. 
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vertinami PPT 

specialistų 

01-39 Sąlygų įvairių 

gebėjimų (prioritetas 

meniniams) 

tobulinimui 

neformaliojo 

ugdymo veikloje 

sudarymas 

Neformalusis 

ugdymas 

organizuojamas 

valandas 

skiriant: 

meniniam 

ugdymui, 

sportui ir 

kitoms 

veikloms 

Neformalusis 

ugdymas 

organizuojamas 

tik apibendrinus 

mokinių 

pasirinkimo, 

mokinių tėvų 

pageidavimo 

duomenis, 

mokyklos tikslus 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-40 Mokymo(si) turinio, 

metodų ir vertinimo 

diferencijavimas, 

atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus 

Pamokose 

veikla 

diferencijuo-

jama 

Mokytojų 

taryboje 

susitariama dėl 

pamokos 

organizavimo 

mokykloje gairių 

– veiklos 

diferencijavimo 

(pamokoje ir 

skiriant namų 

darbus) – ir 

laikomasi 

susitarimų 

Metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

01-41 Gabių mokinių 

ugdymo programos 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Gabiems 

mokiniams 

sąlygos ugdytis 

sudaromos 

neformaliojo 

ugdymo metu, 

pamokų metu 

skiriant 

individualias 

užduotis 

Gabių vaikų 

ugdymo 

programos 

parengimas ir jos 

įgyvendinimas. 

Gabių vaikų 

ugdymas 

planuojamas 

pradinėse klasėse, 

pamokose, 

konsultacijų metu, 

ruošiant 

olimpiadoms, 

konkursams. 

Mokiniai 

įtraukiami į 

Tarptautinį 

projektą 

Metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

 

PRIORITETAS 02 

PAGALBOS MOKINIUI, MOKINIO POREIKIŲ TENKINIMO PROGRAMA 

Programa skirta realizuoti strateginį mokyklos tikslą – laiduoti ugdymo kokybę ir jo 

veiksmingumą. Įgyvendinus programą bus veiksmingai tenkinami mokinių pedagoginiai, 

socialiniai, psichologiniai, informaciniai, profesiniai švietimo bei kiti poreikiai. Individualizuota, 

tikslinga pagalba mokiniams lems kokybiškesnę asmenybės ir socialinę raidą. 

Kurti palankias mokymo ir ugdymo sąlygas, teikti kokybiškas mokymo ir ugdymo 

paslaugas.  

Vykdyti vaikų ugdymo karjerai, nusikalstamumo, narkomanijos prevencijos ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas. Užtikrinti saugią ugdymosi aplinką ir specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimą. Parengti ir įgyvendinti pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai modelį. 
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Tikslas 1. Stiprinti pedagoginę, psichologinę, informacinę pagalbą mokiniui 

1. Uždavinys. Stiprinti mokinių saugumą ir pasitikėjimą savimi 

Eilės

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo 

laikas (data) Pradinis Planuojamas 

02-01 Tyrimo apie 

saugumą 

mokykloje ir 

nesaugias vietas 

joje atlikimas 

Duomenys 

saugumo tema 

gaunami plačiojo 

veiklos 

įsivertinimo metu 

Atliktas išsamus 

tyrimas, 

apklausiant, 

anketuojant 

mokinius, jų 

tėvelius 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokinių 

tėvai, dalykų 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-02 Tiriamosios 

veiklos mokinių 

poreikiams, 

galimybėms 

pažinti 

organizavimas 

Atliekamas 

pokalbio 

(interviu) metodu 

Atliktas tyrimas 

pagal parengtą 

anketą ir interviu 

metodu 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-03 Sąlygų 

pedagoginės 

pagalbos 

prieinamumui 

gerinimas  

Teikiama 

psichologinė, 

socialinė ir kita 

pagalba 

Papildomai 

teikiama 

specialioji 

(logopedo) 

pagalba, 

sukuriama 

mokinių 

konsultavimo 

sistema. Vaiko 

Gerovės komisija 

Vaiko 

Gerovės 

komisija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-04 Rekomendacijų 

gabiems 

mokiniams pažinti 

ir ugdyti 

parengimas 

Ugdymas 

diferencijuojamas 

atsižvelgiant į 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimus 

Parengiamos 

rekomendacijos, 

susitariama dėl 

vadovavimosi 

jomis ugdant 

gabius, 

motyvuotus 

mokinius 

Metodinė 

taryba, 

dalykų 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017m. 

02-05 Užimtumo 

programų, 

projektų 

mokiniams 

organizavimas 

Projektų ruošimas Organizuojamas 

tikslingas 

mokinių ugdymas 

programų 

(projektų) 

pagrindu 

Metodinė 

taryba, 

mokinių 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-06 Mokinių pažangos 

vertinimo 

tobulinimas 

Susitarta dėl 

mokinių pažangos 

vertinimo 

Patobulinta 

mokinių 

vertinimo tvarka, 

skatinanti 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

įsivertinimą 

Metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-07 Prevencinės 

veiklos prieš 

smurtą, patyčias 

organizavimas 

Organizuojami 

renginiai 

mokykloje 

Organizuojami 

renginiai, 

dalyvaujama 

projektuose, 

programose 

Mokyklos 

vadovai, 

specialistai, 

klasės 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 
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02-08 Pozityvių lūkesčių 

kultūros 

mokykloje 

puoselėjimas 

Kryptingai ši 

veikla 

organizuojama 

Organizuojami 

psichologiniai 

teigiamo savęs 

vertinimo 

užsiėmimai 

klasėse, 

sukuriama 

aplinka, kurioje 

mokiniai patiria 

daugiau laimės, 

emocinio 

pasitenkinimo 

Mokyklos 

vadovai, 

specialistai, 

klasės 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-09 Klasių 

mikroklimato 

palankumas 

mokymuisi 

Dalies klasių 

mikroklimatas yra 

palankus 

mokymuisi: 

gerbiami gerai 

besimokantieji, 

teikiama pagalba 

silpniau 

besimokantiems 

vyrauja pagarbus 

draugiškas 

bendravimas 

Beveik visų klasių 

mikroklimatas yra 

palankus 

mokymuisi: 

gerbiami gerai 

besimokantieji, 

teikiama pagalba 

silpniau 

besimokantiems, 

vyrauja 

draugiškas, 

pagarbus 

bendravimas 

Mokyklos 

vadovai, 

specialistai, 

klasės 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-10 Specialiųjų 

poreikių mokinių 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos ir 

socialinių įgūdžių 

ugdymas. 

Specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

programų 

rengimas 

individualizuojant 

ar pritaikant 

bendrojo lavinimo 

dalykų programų 

turinį, mokytojus 

konsultuojant 

specialiajam 

pedagogui 

Įgūdžiai ugdomi 

nuosekliai. 

Priimami 

susitarimai dėl 

spec. poreikių 

mokinių ugdymo 

ir jų 

kompetencijų. 

Programos 

rengiamos 

konsultuojant 

Bendradarbiaujant 

su PPT, 

rengiamos ir 

įgyvendinamos 

kokybiškos 

programos 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

Specialusis 

pedagogas, 

Vaiko 

Gerovės 

komisija, 

PPT 

2015, 2016, 

2017 m. 

 

2. Uždavinys. Stiprinti mokinių socialinę raidą ir socialinius įgūdžius 

Eilės 

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo 

laika (data) Pradinis Planuojamas 

02-11 Mokinių 

socialinių 

poreikių tyrimas 

Duomenys apie 

poreikius 

gaunami 

pokalbio metu, 

raštu 

Atliktas mokinių 

socialinių poreikių 

tyrimas, kurio 

pagrindu planingai 

keičiama veikla 

mokykloje 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 
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02-12 Psichologinių 

tyrimų 

problemoms 

spręsti 

organizavimas 

atskirose klasėse  

Psichologiniai 

Užsiėmimai 

organizuojami  

Organizuojami 

psichologiniai 

užsiėmimai klasėse, 

mokinių tėvų 

susirinkimuose, 

mokytojams 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-13 Seminarų 

konfliktų 

sprendimo, 

saugumo, 

pasitikėjimo 

savimi, 

savigarbos, 

mokėjimo 

sugyventi 

klausimais 

organizavimas 

(kartu su 

specialistais) 

mokiniams, 

mokinių tėvams, 

darbuotojams 

Klasių vadovų 

rengiami 

užsiėmimai 

Mokyklos 

psichologės 

asistentė, klasių 

vadovų ir socialinių 

partnerių 

organizuojami 

užsiėmimai, kurių 

metu taikomos 

prevencinės 

priemonės, 

sprendžiamos 

kylančios 

problemos. 

Organizuojami 2- 3 

seminarai per 

metus mokyklos 

bendruomenei ir, 

įgijus naujų 

kompetencijų, 

tobulinamą 

Vaiko 

Gerovės 

komisija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-14 Socializacijos, 

prevencijos, 

adaptacinės 

programų 

rengimas 

mokykloje 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Numatoma 

ugdymo 

planuose 

Dalyvaujama 

skelbiamuose 

socializacijos, 

prevencijos 

programų 

konkursuose. 

Parengta programa, 

padedanti spręsti 

kylančias kiekvieno 

mokinio problemas 

Metodinė 

taryba, 

dalykų 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-15 Inicijuoti ir 

puoselėti mokinių 

– jaunųjų 

policijos rėmėjų, 

šaulių ir kitų 

iniciatyvių 

mokinių grupių 

veiklą. 

Yra iniciatyvos 

dėl mokinių 

veiklos grupių 

subūrimo.  

Iniciatyvios grupės 

dalyvauja rajono ir 

respublikos 

renginiuose.  

Neformaliojo 

švietimo 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-16 Sąlygų mokinio 

kūrybiškumui ir 

tobulėjimui 

sudarymas 

Mokinių 

savivaldos 

siūlymai 

mokyklos 

veiklai tobulinti 

yra epizodiški 

Mokinių savivalda, 

mokiniai aktyvūs, 

teikdami siūlymus, 

ir reikšmingi, 

įgyvendinant 

pateiktus siūlymus, 

mokyklos veikloje 

Metodinė 

taryba, 

mokinių 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 
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Tikslas 2. Stiprinti pagalbą mokiniams planuojant karjerą 

1. Uždavinys. Tobulinti mokinių konsultavimą 

Eilės 

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo

laikas (data) Pradinis Planuojamas 

02-17 Individualus 

mokinių 

mokymosi 

poreikių tyrimas 

Organizuojami 

tyrimai 

pasitelkiant 

Darbo biržos 

konsultantą, 

anketuojant 

mokinius 

mokykloje 

Mokymosi 

poreikiai tiriami 

papildomai 

pasitelkiant 

mokyklos karjeros 

ugdymui 

specialistą. 

Mokiniai tikslingai 

konsultuojami 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

karjeros 

ugdymui 

specialistas 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-18 Kryptingas 

mokinių 

konsultavimas 

renkantis 

mokymosi 

dalykus, 

modulius, kursus, 

neformalųjį 

švietimą 

Konsultavimas 

vykdomas 

dažniausiai 

gerai, silpniau – 

renkantis 

neformalųjį 

švietimą 

Neformalusis 

švietimas 

organizuojamas 

atsižvelgiant į 

mokinių poreikius, 

siekiant puoselėti 

tautiškumą, 

įgyvendinant 

mokyklos veiklos 

tikslus 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-19 Adaptacijos 

mokykloje 

įgyvendinimas 1ir 

5 klasėms, naujai 

į mokyklą 

atvykusiems 

mokiniams, 

pradėjusiems 

dirbti 

darbuotojams 

Skiriamas vieno 

- dviejų mėnesių 

adaptacinis 

laikotarpis 

Adaptacinis 

laikotarpis 

individualizuoj- 

mas pagal 

kiekvieno mokinio, 

darbuotojo 

poreikius 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-20 Mokymosi 

diferencijavimas 

ir individualizavi-

mas pamokose ir 

neformaliojo 

švietimo veikloje 

Mokymas 

diferencijuoja-

mas ir 

individualizuo-

jamas teisės 

aktuose 

reglamentuoj-

ama tvarka 

Taikomi saviti 

mokyklos  bruožai 

ugdymo 

individualizavimui 

ir diferencijavimui. 

Pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-21 Tikslinių mokinių 

grupių 

konsultavimas ir 

pagalba 

mokiniams. 

Didesnis 

dėmesys 

skiriamas 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

Sąlygų 

konsultavimui 

sudarymas beveik 

visų ypatingų 

gebėjimų 

mokiniams 

Pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių 

vadovai, 

mokinių 

tėvai 

2015, 2016, 

2017 m. 

 

2. Uždavinys. Teikti kryptingą pagalbą mokiniams planuojant karjerą 

Eilės 

Nr. 

Pasiekimų lygis Pagrindinės priemonės Atsakingi 

asmenys 

(pareigybės) 

Įgyvendinimo

laikas Pradinis Planuojamas 

02-22 Individualių 

mokinių poreikių 

Tyrimas 

atliekamas 

Individualių 

mokinių poreikių 

tyrimas, įvertinant 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

karjeros 

2015, 2016, 

2017 m. 
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karjeros ugdymui 

tyrimas 

kiekvienais 

metais 

jų norus, polinkius 

ir galimybes 

specialistas, 

klasių 

vadovai 

02-23 Renginių, išvykų 

profesijų 

pažinimui 

mokiniams 

organizavimas  

Susitikimų su 

įvairių profesijų 

darbuotojais 

organizavimas 

Susitikimų su 

įvairių profesijų 

darbuotojais, 

lankymosi įmonėse, 

ekskursijų į studijų 

parodas 

organizavimas 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

klasių 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-24 Praktinių 

užsiėmimų ciklo 

savęs pristatymo 

įgūdžiams įgyti 

organizavimas 

Praktiniai 

užsiėmimai 

mokiniams 

organizuojami 

Rengiami 

užsiėmimai 

mokiniams, kurių 

metu jie išmoksta 

parengti CV, rašyti 

motyvacinį laišką, 

pasiruošti pokalbiui 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

karjeros 

specialistas, 

klasių 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-25 Pažintinės 

informacijos 

mokiniams ir jų 

tėvams apie darbo 

rinką, profesijas, 

mokymąsi 

teikimas 

Informacija 

teikiama 

mokiniams 

Užsiėmimai 

organizuojami 

individualiai 

mokiniui ir jo 

tėvams 

Karjeros 

specialistas, 

klasių 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-26 Profesinių dienų 

organizavimas 

mokykloje, 

kviečiant mokinių 

tėvus 

Mokinių tėvai 

kviečiami 

įgyvendinant 

ugdymui 

karjerai 

programą 

Organizuojama 

savaitė, skirta 

profesiniam 

informavimui ir 

švietimui 

Karjeros 

specialistas, 

klasių 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-27 Atnaujinami 

bibliotekos 

fondai, plečiamas 

užsakomos 

prenumeratos 

kiekis 

Veikia 

biblioteka ir 

skaitykla 

Kasmet bibliotekos 

fondai padidėja 

vadovėliais grožine 

literatūra, 

užsakoma ne 

mažiau leidinių 

Bibliotekos 

vadovas, 

bibliotekinin-

kas 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-28 Tėvų švietimo 

politikos 

įgyvendinimas 

Mokinių tėvų 

švietimas 

epizodinis, 

dažniausiai 

klasių tėvų 

susirinkimų 

metu 

Kasmet 

suorganizuota 

seminaras ar 

mokymas mokinių 

tėvams 

pedagoginėmis, 

psichologinėmis 

temomis. 

Mokytojai ir 

pagalbą teikiantys 

specialistai teikia 

patarimus tėvams, 

kaip padėti vaikui 

mokantis  namuose 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

klasių 

vadovai,  

karjeros 

specialistas  

2015, 2016, 

2017 m. 

02-29 Mokinių tėvų 

vedamos 

pamokos, 

renginiai 

Organizuojama 

nereguliariai 

Mokinių tėvai 

kviečiami 

mokytojo dieną ir 

kitu metu vesti 

pamokas ir 

renginius 

mokykloje. 10 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

karjeros 

specialistas, 

klasių 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 
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klasių mokiniai 

susidarys tvirtesnę 

nuomonę apie 

planuojamas 

profesijas 

02-30 Sportinių 

varžybų, renginių, 

išvykų, seminarų, 

mokyklos 

bendruomenei 

organizavimas 

Veiklos 

taikomos, tačiau 

nėra gausiai 

lankomos, ypač 

mokinių tėvų 

Formuojamos 

tradicijos mokyklos 

darbuotojų, 

mokinių ir jų tėvų 

bendriems 

renginiams 

organizuoti 

Mokinių tėvų 

komiteto 

pirmininkas, 

metodinės 

tarybos 

pirmininkas 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-31 Veiksmingos 

mokinių tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų, įtėvių) 

informacinės, 

komunikacinės 

sistemos 

sukūrimas  

Taikomos 

tradicinės 

informavimo 

priemonės 

Patobulintas 

mokinių tėvų 

informavimas 

naudojant 

įvairesnius 

informavimo 

būdus, leidžiančius 

operatyviai spręsti 

iškilusias 

problemas. TAMO 

dienynas 

Mokyklos 

vadovai, 

klasės 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai  

2015, 2016, 

2017 m. 

02-32 Mokinių 

saviraiškos plėtra 

Mokiniai 

organizuoja dalį 

tradicinių 

renginių 

mokykloje 

Aktyvūs mokiniai 

kuriantys naujas 

tradicijas 

mokykloje 

Mokyklos 

vadovai, 

klasės 

vadovai, 

mokinių 

taryba 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-33 Susitikimų su 

buvusiais 

mokiniais 

rengimas studijų, 

karjeros po 

studijų temomis 

Susitikimai 

vyksta 

reguliariai 

Organizuojami 

planingi 

susitikimai, 

telkiama mokyklos 

bendruomenė 

Mokyklos 

vadovai, 

klasės 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-34 Išplėsti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais, 

siekiant geresnės 

ypatingų mokinių 

mokymo kokybės 

ir saviraiškos 

Bendradarbiau-

jama dažniau 

perimant, bet ne 

skleidžiant 

gerąją patirtį 

Užmezgami ryšiai 

tarp rajono, 

apskrities ir kitų 

šalių mokyklų, 

siekiant skleisti 

gerąją mokyklos  

patirtį 

Mokyklos 

vadovai, 

klasės 

vadovai 

2015, 2016, 

2017 m. 

02-35 Edukacinių erdvių 

su šiuolaikinėmis 

mokymo 

priemonėmis 

sukūrimas ir 

naudojimas 

mokyklos 

bendruomenės 

vertybėms 

puoselėti, 

mokinių ugdymui 

Yra edukacinės 

erdvės 

mokomosiose 

kabinetuose, 

skaitykloje, 

neformaliojo 

švietimo 

kabinetuose 

Mokinių poilsio 

zonų, 

kompiuterizuotų 

vietų, mokinių 

tarybos kambario 

įrengimas 

Mokyklos 

vadovai  

2015, 2016, 

2017 m. 
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V. STRATEGINIO PLANO IŠVADOS 

 

Mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo plano įgyvendinimui. Dėl mažėjančio aplinkos 

finansavimo auga mokyklos kreditorinis įsiskolinimas būtiniausioms paslaugoms finansuoti ir 

mažėja galimybės tvarkyti bei tobulinti mokyklos aplinką. 

Mokinių skaičius mokykloje mažėja dėl demografinių priežasčių. Atsižvelgiant į mokinių 

gyvenamąją aplinką reikalinga taikyti adekvačias priemones mokinių tėvų švietimui ir mokinių 

socializacijai bei ugdymui. 

Mokykloje kuriama palanki technologinė, vaizdinė, informacinė aplinka, tačiau jos 

panaudojimas ugdymo procese yra tobulintinas. 

Tobulintina pamokų struktūra, neformaliojo ugdymo turinys, mokykloje siūlomos 

programos, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir poreikį, mokinių tėvų lūkesčius. 

Mokyklos tradicijos, kuriama ir panaudojama edukacinė aplinka dažniausiai vertinama 

teigiamai visoje mokyklos bendruomenėje. Gerintinas mokinių saugumas mokykloje, 

tarpasmeninis bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su mokinių tėvais, kitomis institucijomis. 

Skatintinos mokytojų ir mokinių iniciatyvos veiklai tobulinti, gerosios patirties, mokymosi 

pasiekimų sklaida už mokyklos ribų. 

 

VI. 2015 - 2017 METŲ PLANUOJAMI STRATEGINIO PLANO ASIGNAVIMAI 

 

Valstybės biudžeto dotacijos – mokinio krepšelio lėšos( MK): 

 Ugdymo finansavimas (darbuotojų darbo užmokestis ir Sodros mokesčiai); 

 Mokymo priemonių įsigijimas integruotų mokinių ugdymo procesui užtikrinti; 

 Mokymo priemonių įsigijimas; 

 Spaudos užsakymas; 

 Papildomų etatų įvedimas (logopedo, mokytojo padėjėjo ar kitų); 

 Specialiosios pagalbos teikimas; 

 Mokinių pažintinė veikla, ekskursijos; 

 Pedagogų kvalifikacijos kėlimas; 

 Mokytojų ir mokyklų vadovų atestacija, mokytojų perkvalifikavimas. 

Savivaldybės lėšos (SL): 

 Ugdymo aplinkos finansavimas(darbo užmokestis ir Sodros mokesčiai); 

 Komandiruotės; 

 Mokyklos administracijos, kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; 

 Ūkinių priemonių įsigijimas; 

 Mokinių pavėžėjimas; 

 Patalpų išlaikymas (šildymas, elektra, vanduo, atliekų išvežimas, ryšio paslaugos ir 

kitos); 

 Mokinių mitybą.(SL, Sp. p) lėšos; 

 Lėšos kitoms reikmėms (inventorius, kanceliarinės, priemonės, ryšių priemonių 

įsigijimas ir atnaujinimas, ilgalaikio materialiojo turto priežiūra ir einamasis remontas, kitos 

paslaugos) SL, Kt lėšos; 

Kitos lėšos(Kt) (2 proc. lėšos): 

 Mokinių dalyvavimas kultūriniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose; 

 Vaikų socializacijos, prevencijos projektų įgyvendinimas; 

 Nenumatytų priemonių vykdymas. 

ES struktūrinių fondų lėšos (ES ). 

Tarptautinių švietimo veiklos, projektai. 

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas (Sp. p.). 
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VII. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Įgyvendindama strateginį planą mokykla taps saugia, patrauklia mokykla, puoselėjanti 

vertybės, geras mikroklimatas: saugi darbo aplinka, kvalifikuoti specialistai, gera ugdymo kokybė, 

efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas stiprins mokyklos įvaizdį. 

Gerės mokinių pasiekimai, pažangumo rodiklis. Mažės pamokų praleidinėjimas, praleistų 

pamokų skaičius vienam mokiniui be pateisinamos priežasties sumažės nuo 1,5 iki 0,5 pamokos. 

Racionaliai bus naudojami finansiniai ir žmoniškieji resursai. 

Bendruomenės nariai aktyviau dalyvaus mokyklos valdyme per mokyklos savivaldos 

institucijas. 

Siekiama puoselėti estetišką, jaukią, saugią ugdymo ir ugdymosi aplinką. Be akademinio 

mokymosi siektina ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus – iniciatyvumą, komunikavimą, 

kūrybiškumą, kompiuterinį raštingumą, savigarbą, pagalbą kitiems, patriotiškumą, pilietiškumą, 

sveikatingumą. Imantis papildomų iniciatyvų, didinančių mokinių, jų tėvų dalyvavimą mokyklos 

veikloje, bus siekiama puoselėti bendradarbiavimo kultūrą mokyklos bendruomenėje, užtikrinti 

gerus santykius. Siekiama išlaikyti ir kurti naujas tradicijas, stiprinti ryšius su kitomis švietimo 

įstaigomis, socialiniais partneriais, organizuoti ir įgyvendinti bendrus projektus. 

Formuoti teigiamą jos įvaizdį. Tikslas bus įgyvendinamas per pokyčius, pozityvų požiūrį 

bendruomenėje į mokyklą, puoselėjant aukštų lūkesčių kultūrą. Mokyklos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas bus tikslingas, padedantis veiksmingai įgyvendinti ugdymo turinį. 

Prioritetas - komandų, grupių mokyklos bendruomenėje sutelkimas bendriems susitarimams 

priimti ir juos įgyvendinti. 

 

VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Strateginis planas vertinamas kalendorinių metų pabaigoje, rengiant ateinančių metų veiklos 

planą. Strateginį planą  vertina jo rengimo grupė, vertindama metinės veiklos plano, kaip 

strateginio plano neatsiejamos dalies, įgyvendinimą. Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų 

pabaigoje atlieka tarpinį įsivertinimą ir atsižvelgiant į gautus rezultatus, koreguoja mokyklos 

strateginį planą. 

Veiklos rezultatai aptariami mokyklos savivaldos institucijose kiekvienų metų pradžioje. 

Galutinis vertinimas organizuojamas 2017 m. pabaigoje, sudarius kito strateginio plano rengimo 

grupę. Sudėtinė strateginio valdymo dalis - sistemingas organizacijos veiklos įsivertinimas. 

Mokyklos 2015-2017 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūra vykdoma viso proceso metu 

ir visais lygiais, analizė atliekama kiekvienais metais vadovaujantis bendrojo ugdymo mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rodikliais. 

Strateginio plano stebėseną atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Mokyklos 

strateginio plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant mokyklos metinį veiklos 

planą. 

Veiklos rezultatai pristatomi mokytojų tarybai ir mokyklos bendruomenei. Tokiu būdu 

mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai 

tikslai, teikti pageidavimus bei siūlymus mokyklos 2015-2017 m. strateginio plano koregavimui. 

Mokyklos direktorius stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus.  


