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I. ĮVADAS 

 

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) strateginis planas 2019-2022 

metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745 

„Dėl valstybės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–

2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

patvirtinimo“, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1308, Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo 

lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos planu 2016-2019 metams, (patvirtintu) 2016 m. balandžio 29 d. 

Nr. T1-98), Mažeikių rajono 2016–2018  metų strateginiu veiklos planu, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sprendimais bei 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos įsakymais, Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 

nuostatais, mokyklos veiklos tyrimais – bendruomenės narių siūlymais, strateginio planavimo 

metodikos tyrimų bei kiekybinių, kokybinių apklausų duomenimis. 

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė,  sudaryta mokyklos direktoriaus 2019 m. kovo 

6 d. įsakymu Nr. V1-17.  Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo ir 

bendradarbiavimo principų. 

 

II. MOKYKLOS   PRISTATYMAS 

 

1975 m.  rugsėjo 1 d. buvo įkurta Mažeikių 3-oji vidurinė mokykla. Mokslo metų pradžioje 

buvo 27 klasių komplektai, kuriuose mokėsi 826 mokiniai. Dirbo 42 mokytojai ir 18 aptarnaujančio 

personalo darbuotojų. Tais metais mokykla dar neturėjo baigiamosios abiturientų klasės. Didesnė 

dalis mokytojų atėjo iš uždaromos miesto aštuonmetės mokyklos ir kitų dviejų vidurinių mokyklų. 

Mokiniai taip pat susirinko iš visų miesto mokyklų. Kiekvienais mokslo metais mokykloje didėjo 

mokinių ir mokytojų skaičius. 

Mažeikių rajono valdybos 1993 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. 311 nuo 1994 m. sausio 1 d. 

Mažeikių 3 vidurinę mokyklą nutarta vadinti Mažeikių „Sodų“ vidurine mokykla. 

Mažeikių rajono tarybos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 35 „Dėl mokyklų pavadinimų 

patikslinimo“ Mažeikių „Sodų“ vidurinę mokyklą patikslinti Mažeikių Sodų vidurinė mokykla. 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-9 nuo 2015 

m. rugsėjo 1 d. Mažeikių Sodų vidurinę mokyklą vadinti Mažeikių Sodų pagrindine mokykla. 

Nuo pat įkūrimo iki 1990 metų mokyklai vadovavo direktorius Vytautas Rimiškis. Nuo 

1990 iki 1993 m. šias pareigas perėmė Algimantas Bajarūnas. Nuo 1994 metų iki 2016 metų 

vadovavo  Birutė Liutkuvienė.  Nuo 2019 m. mokyklai vadovauja  Rolandas Volkovas. 

1997 m. sukurta mokyklos vėliava, ženklas ir himnas. Ženklą sukūrė mokinė Raminta 

Prialgauskaite, o himno žodžius ir muzika – mokytojos Dona Jaugiene ir Zita Sukuriene. 

Ugdymas mokykloje grindžiamas humaniškumo, lygių galimybių principu, 

bendražmogiškomis vertybėmis, veiklomis, skatinančiomis bendruomenės narių kūrybiškumą, 

pilietiškumą ir prasmingą savikūrą. Mokykla užtikrina bendruomenės saugumą, siekia tapti atvira, 

besimokančia organizacija. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis ugdymo įstaigomis 

bei socialiniais partneriais. 

 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Mokyklos vidinė kultūra grindžiama demokratijos, pilietiškumo, teisingumo vertybėmis. 

Mokykloje tęsiamos geriausios pagrindinės mokyklos tradicijos, kai sprendimai priimami 

atsižvelgiant į daugelio bendruomenės narių interesus. Mokykla, siekdama racionalaus ir 

produktyvaus bendravimo su mokinių tėvais, vykdo apklausas, rengia susirinkimus, susitikimus ir 
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kt. Mokykloje  veikia šios savivaldos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, 

Metodinė taryba, Metodinės grupės. 

2017-2018 m. m. mokykloje mokėsi 200 mokinių nuo penktos  iki dešimtos klasės.  

Mokykloje 2018-2019 m. m.  mokosi 158 mokiniai, suformuotas 7 klasių komplektas: 4 

pagrindinio ugdymo I dalies ir 3 pagrindinio ugdymo II dalies. Vidutiniškai 5–10 klasėse 

mokosi  po 23 mokinius.  2018-2019 m. m. nemokamą maitinimą gauna 39 mokiniai.                       

Ugdymas vyksta viena pamaina. 

2018–2019 m. m. mokykloje dirba  33 mokytojai ir specialistai, 28-iems ši darbovietė yra 

pagrindinė. Pedagogų kolektyvą sudaro 11 mokytojų metodininkų, 14 vyresniųjų mokytojų ir 

5  mokytojai,    pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas metodininkas, vyr. specialusis 

pedagogas, psichologas asistentas, vyr. logopedas, bibliotekos vedėjas,  visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, įdarbintas Mažeikių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. 

Mokykloje  yra biblioteka, kompiuterizuotas informacijos centras, sveikatos  kabinetas, valgykla, 

pagalbos mokiniui centras. Įdiegtas elektroninis dienynas „TAMO dienynas“. Mokykla aprūpinta 

šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis, visos mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos. 

Mokykloje mokoma trijų užsienio kalbų – pirmoji užsienio kalba – anglų, antroji – rusų ir 

vokiečių, vykdomas pagilintas matematikos, lietuvių ir  anglų kalbų dalykų mokymas. Mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų, individualiai teikiama pagalba pamokų metu, vyksta dalykų 

mokytojų konsultacijos kabinetuose pagal grafiką, galima pasirinkti modulius.  

 

      IV. IŠORINĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ (PESTE) 

 

VEIKSNIAI 
APLINKA 

Galimybės Grėsmės 

Politiniai-teisiniai  Mokykla pasirengusi ir turi 

galimybes teikti išsilavinimą 

pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmosios ir 

antrosios dalis. 

 Mokyklos, priimdamos vaikus, 

vadovausis teritoriniu principu, 

naudosis skaidria elektroninio 

registravimo į mokyklas 

sistema. 

 Neaiškumas dėl nesibaigiančios 

švietimo reformos. 

 Vyriausybės nesugebėjimas pildyti 

įsipareigojimus gerinti mokytojo 

darbo apmokėjimo sąlygas. 

 

Ekonominiai  Mokyklos finansavimas 

priklauso nuo šalies ekonominės 

būklės. 

 Teisės aktai numato galimybę 

skirti 2% GPM lėšų, kurias 

galima panaudoti mokyklos 

reikmėms. 

 Mokyklos finansinių išteklių 

padidinimas išnuomojant laisvas 

patalpas po pamokų.  

 Brangsta vadovėliai, mokymo 

priemonės, didėja išlaidos elektrai, 

vandeniui, aplinkai, higieninėms 

reikmėms. 

 Esant sudėtingai valstybės 

ekonominei situacijai, klasės 

krepšelis gali neatitikti realių 

mokyklos poreikių. 

 Dėl ekonomines situacijos mažėja 2 

% tėvų parama mokyklai. 

 Dėl ekonominių priežasčių 

mokytojai dirba keliose mokyklose. 

Socialiniai-

demografiniai 
 Gera susisiekimo infrastruktūra. 

 Aktyvus socialinių partnerių 

tinklas, bendradarbiavimas ir 

projektų įgyvendinimas 

užtikrina gerosios patirties 

 Šeimų išvykimas su vaikais gyventi 

į užsienį lemia mokinių mažėjimą 

mokyklose. 

 Ekonominės situacijos nestabilumas 

didina vaikų, iš socialiai remiamų 
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VEIKSNIAI 
APLINKA 

Galimybės Grėsmės 

sklaidą, mokykloje formuoja 

teigiamą socialinį psichologinį 

klimatą. 

šeimų, skaičių. 

 Dėl žemo mokytojo  profesijos 

prestižo visuomenėje jauni žmonės 

nelinktų rinktis mokytojo profesijos, 

todėl ateityje gali trūkti tam tikrų 

dalykų mokytojų, gali didėti 

vyresnio amžiaus mokytojų dalis. 

 Daugėja mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 Gyventojų emigracija didina  vaikų, 

augančių be vieno iš tėvų, skaičių. 

Technologiniai  Kokybiškai organizuoti mokinių 

mokymą išnaudojant turimą 

IKT bazę. 

 Didėja darbuotojų, gebančių 

kokybiškai dirbti su IKT, 

skaičius. 

 Galimybė dalyvauti 

tarptautiniuose konkursuose, 

naudojant IKT. 

 Gerėjanti prieiga prie 

šiuolaikiško ugdymo turinio 

mokiniams patraukliomis 

formomis ir priemonėmis. 

 Turimos technologijos greit sensta. 

 Dėl technologijų įtakos gali 

nukentėti mokinių raštingumas. 

 Mažėja fizinis aktyvumas, blogėja 

vaikų sveikata. 

 IKT labai sparčiai keičiasi, tobulėja, 

todėl mokytojai nespėja prisitaikyti 

prie nuolat kintančios informacinės 

aplinkos. 

 Mokiniai stokoja natūralaus 

bendravimo, kuris labai reikalingas 

ugdymo proceso eigoje. 

Edukaciniai  Į mokyklą darbinsis jauni, 

motyvuoti mokytojai, mokantys 

dirbti su nauja vaikų karta. 

 Visų pagalbos specialistų 

buvimas padės integruoti 

specialiųjų poreikių mokinius. 

 Plėtojama lyderystės kultūra, 

sutelkianti mokyklos 

bendruomenę ir socialinius 

partnerius. 

 Naujų darbo erdvių 

ergonomiškumas padės 

pagerinti ugdymo kokybę bei 

mokymo rezultatus. 

 Aukšta mokytojų kvalifikacija ir 

darbo patirtis tenkina mokymosi 

poreikius, padeda sėkmingai 

spręsti popamokinį užimtumą. 

 Nacionaliniai mokinių 

pasiekimų tyrimai teikia 

galimybių įvertinti mokiniams 

keliamų reikalavimų pagrįstumą 

tiek šalies, tiek mokyklos 

lygmeniu, išryškinti ugdymo 

turinio stipriąsias ir silpnąsias 

 Jaunų specialistų nebuvimas ir 

nenoras dirbti mokyklose. 

 Nemažai mokytojų dirba dviejose ar 

trijose mokyklose, todėl nuolat 

skuba ir nepakankamai laiko skiria 

mokinių konsultacijoms, 

pasiruošimui pamokoms,  

popamokinei veiklai. 

 Nepakankamas nemokamo 

neformaliojo švietimo užimtumas, 

kvalifikuotų specialistų stoka. 

 Technologijų vystymasis kelia 

grėsmę mokinių raštingumui ir 

sveikatai. 

 Švietimo lygmeniu formuojamas ir 

įgyvendinamas ugdymo turinys 

Lietuvoje išlieka pernelyg 

orientuotas į žinias ir mokinių 

akademinių gebėjimų ugdymą. 

 Ugdymo turinio procese Lietuvoje 

dažnai nepakankamai atsižvelgiama 

į mokinių mokymosi stilių ir 

poreikių skirtingumą. 
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VEIKSNIAI 
APLINKA 

Galimybės Grėsmės 

vietas ir tuo remiantis nustatyti 

ugdymo turinio proceso 

tobulinimo prioritetus. 

 

V. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ 

(pagal veiklos kokybės 2018-2019 m.m. įsivertinimo duomenis) 

 

Apklausos atliktos naudojantis IQES online Lietuva internetine platforma, respondentai 

pakviesti elektroniniais laiškais.  

Respondentai, remdamiesi savo nuomone bei patirtimi, įvertino keturias mokyklos veiklos 

sritis: 

1. Rezultatai; 

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys; 

3. Ugdymo(si) aplinkos; 

4. Lyderystė ir vadyba. 

Vertinimui buvo naudojama keturių lygių skalė, t. y. 1 lygis – nepatenkinamai, 2 lygis – 

patenkinamai, 3 lygis – gerai, 4 lygis – labai gerai. Respondentai, neturintys vienu ar kitu klausimu 

duomenų, galėjo tai nurodyti, pažymėdami papildomą pasirinkimo variantą – nėra duomenų. 

Apibendrinant apklausos rezultatus (IQES online Lietuva internetinės platformos 

suformuotos ataskaitos pridedamos) buvo laikoma, kad skalėje nuo 1 iki 4 vertė 2,5 reiškia neutralią 

vertę. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5 traktuojamos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5 kaip 

negatyvios. 

 

 

REZULTATAI 

Silpnosios sritys Stipriosios sritys 

3.1.2 Pastatas ir jo aplinka 2,4 

2.3.1 Mokymasis 2,7 

2.4.2 Mokinių įsivertinimas 2,7 

3.2.1 Mokymasis ne mokykloje 2,7 

3.2.2 Mokymasis virtualioje aplinkoje 2,7 

 

2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,4 

2.1.3 Orientavimasis į mokinių poreikius 3,4 

2.2.2 Ugdymo(si) organizavimas 3,3 

4.3.2 Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,2 

2.1.1 Ugdymo(si) tikslai 3,2 

 

 

    SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ  

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Išnaudojamos elektroninio dienyno  

galimybės (patogus ir greitas bendravimas 

su mokiniais, tėvais ir mokytojais). 

2. Tenkinami mokinių ugdymosi ir 

visybiškumo, optimalumo  poreikiai 

(neformalus ugdymas, darbas su gabiais ir 

sunkumų turinčiais mokiniais, mokytojų 

konsultacijos). 

3. Racionaliai naudojami finansiniai ištekliai, 

sukaupta gera materialinė bazė, visos 

mokytojų darbo vietos yra 

1. Pasyvus dalyvavimas projektuos  (šalies, 

tarptautiniuose). 

2. Neatsakingas dalies mokinių požiūris į 

pamokų lankomumą ir mokymąsi. 

3. Pageidaujamo elgesio skatinimas. 

4. Dalis mokinių nenoriai dalyvauja mokyklos 

renginiuose. 
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Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

kompiuterizuotos, yra prieiga prie interneto. 

4. Dirba patyrę ir kvalifikuoti  mokytojai. 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose  

kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

2. Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose 

projektuose. 

3. Platesni ryšiai su kitomis mokyklomis, 

socialiniais partneriais. 

4. Efektyvus darbas su gabiais ir specialiųjų 

poreikių turinčiais mokiniais. 

5. Formalaus ir neformalaus švietimo jungčių 

formavimas. 

 

1. Švietimo politikos nepastovumas. 

2. Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas, 

didėjantis dėl ligos praleistų   pamokų 

skaičius. 

3. Mokytojų lyderystės įgūdžių stoka. 

4. Nepakankama mokytojų motyvacija 

pedagoginėms iniciatyvoms. 

5. Mažėjanti mokinių motyvacija mokytis.  

 

 

VI. MOKYKLOS STRATEGIJA 

 

STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius, mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir 

grėsmes bei 2018-2019 m.m. įsivertinimo išvadas būtina: 

 Sutelkta stipri kompetentingų, ambicingų ir atsakingų mokytojų komanda, kuri geba 

išsikelti strateginius tikslus ir kurti atvirą naujovėms, modernią, saugią, fiziškai ir emociškai sveiką 

mokyklą. 

 Sukurta veiksminga pagalbos mokiniui sistema, leidžianti pritaikyti ugdymo turinį įvairių 

gebėjimų mokiniams, skirtingiems jų poreikiams ir situacijoms. 

 Sutelkti mokyklos bendruomenės narių pastangas mokymo ir mokymosi kokybės 

gerinimui, ypatingą dėmesį skiriant mokinių mokymosi motyvacijai, mokėjimui mokytis, 

mokymuisi bendradarbiaujant, kiekvieno mokinio individualios mokymosi pažangos 

identifikavimui bei analizavimui, mokytojo ir mokinio dialogui siekiant asmenybės ūgties, 

atskleidžiant ir ugdant kiekvieno mokinio gebėjimus. 

 Mokymosi sąlygų, inžinerinės infrastruktūros gerinimas, tinkamas edukacinių aplinkų 

sukūrimas paskatintų siekti geresnės ugdymo kokybės, kiekvieno mokinio ir mokytojo asmeninės 

ūgties ir maksimalios pažangos. 

 

MOKYKLOS VIZIJA 
 

Tai moderni, šiuolaikiška, efektyvi, atvira naujovėms, patraukli ir auganti mokykla, teikianti 

pagrindinį išsilavinimą, ugdymą grindžianti humaniškumo, lygių galimybių principu, 

bendražmogiškomis vertybėmis, dalyvaujanti  verslumą skatinančiose programose, suteikianti 

galimybes  išskleisti kiekvienam individualius gebėjimus, ugdanti veiklų, savarankišką, kūrybingą, 

atpažįstantį save veiklos pasaulyje, mokantį pritaikyti gautas žinias ir kompetencijas mokinį, 

gebantį pasiekti užsibrėžtą rezultatą. 

 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Mokykla teikianti  kokybišką, atitinkantį  pagrindinio ugdymo programos pirmosios ir 

antrosios dalies ugdymo programos standartus. Puoselėja mokyklos ir šalies tradicijas, ugdo 
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pilietiškai aktyvų, demokratišką, tolerantišką kultūrų įvairovei, atsakingai tobulinantį savo 

gebėjimus mokinį.  Puoselėja jaukią, saugią, sveiką, modernią mokymosi bei darbo aplinką. 

 

MOKYKLOS VERTYBĖS 

 

 Lygių galimybių sudarymas siekiant kiekvieno individualios ūgties. 

 Atvirumas ir imlumas naujovėms bei profesionalumas. 

 Bendruomeniškumas ir kūrybiškas, atsakingas ugdymas(is) sveikoje ir saugioje 

aplinkoje. 

 Nuolatinis tobulėjimas, drausmė ir atsakomybė už savo veiksmus, sąžiningumas ir 

pareigingumas. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
                      

I. TIKSLAS. Ugdyti mokyklos bendruomenės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

siekiant visuminės mokinio ūgties. 

Uždaviniai: 

1.1. Stebėti kiekvieno mokinio daromą pažangą, skatinant įvairių gabumų mokinių 

mokymosi motyvaciją. 

1.2. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

1.3. Kurti besimokančią mokyklos bendruomenę. 

II. TIKSLAS. Kurti saugią, šiuolaikišką, mokymąsi, bendravimą ir bendradarbiavimą 

skatinančią aplinką. 

Uždaviniai: 

2.1. Kurti šiuolaikišką, saugią bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

2.2. Prevencinių programų ir projektų įgyvendinimas. 

2.3. Atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą bei palankią mokymosi aplinką. 

III. TIKSLAS. Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą.  

Uždaviniai: 

3.1. Ugdyti mokyklos bendruomenės kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą. 

3.2. Stiprinti tėvų švietimą ir bendradarbiavimą. 
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VII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Finansiniai ištekliai: MK – mokinio krepšelio lėšos švietimui. SB – savivaldybės biudžeto lėšos. LB – labdaros, rėmėjų lėšos. PL – projektinės lėšos 

           

I. TIKSLAS. Ugdyti mokyklos bendruomenės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant visuminės mokinio ūgties. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

1.1. Stebėti kiekvieno 

mokinio daromą 

pažangą, skatinant 

įvairių gabumų 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją. 

Ugdymo turinys 

maksimaliai 

diferencijuotas ir 

individualizuotas 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir poreikius. 

Sudarytas 

mokytojų  konsultacijų 

grafikas, organizuoti 

įvairių dalykų moduliai 

gabiems ir sunkumų 

turintiems mokiniams. 

2019-2022 Mokyklos vadovai, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai, 

pagalbos specialistai. 

Sumažės nepažangių mokinių 

skaičius. Ugdymo turinys 

maksimaliai diferencijuotas ir 

individualizuotas, atsižvelgiant 

į mokinių gebėjimus ir 

poreikius. 

MK lėšos 

Gilinti supratimą ir žinias 

apie mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

2019-2022 Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai, pagalbos 

specialistai. 

Organizuota mokinių pažangos 

įgyvendinimo stebėsena: visi 

mokiniai moka įvertinti savo 

pažangą, supranta, kaip 

tobulinti rezultatus, į ką 

kreiptis pagalbos, savo 

iniciatyva išsiaiškina 

mokymosi poreikius. Į 

pažangos stebėjimą įtraukiami 

mokinių tėvai, su jais nuolat 

tariamasi dėl tolesnio mokinio 

ugdymo, rezultatų gerinimo. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Efektyvinti pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą 

2019-2022 Vaiko gerovės komisija. 

Pagalbos mokiniui 

Mokykloje bus teikiama 

tikslinga ir savalaikė pagalba 

MK lėšos 
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I. TIKSLAS. Ugdyti mokyklos bendruomenės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant visuminės mokinio ūgties. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

mokiniui. specialistai. mokiniams, tėvams, 

mokytojams dėl mokymosi 

sunkumų, bendravimo 

problemų ar elgesio sutrikimų. 

Visi mokiniai, turintys 

specialiųjų poreikių, yra 

pažangūs. 

Planuoti ir organizuoti 

veiklas, padedančias 

mokiniams formuoti 

pasitikėjimą savo jėgomis, 

savigarbą, mokymosi 

sėkmę.  

 

2019-2022 Mokyklos vadovai, dalykų 

mokytojai, klasių vadovai. 

Mokinių poreikiams tenkinti 

siūlomos įvairios ugdymo 

programos. Mokiniams 

sudarytos sąlygos tenkinti 

saviraiškos poreikius. Mokiniai 

skatinami teikti pasiūlymus 

mokyklos veiklos tobulinimui. 

MK lėšos 

1.2.  Sudaryti daugiau 

galimybių kiekvienam 

mokiniui patirti 

mokymosi sėkmę. 

Darbas su mokiniais, 

ruošiant juos mokyklos, 

miesto, šalies, 

tarptautiniams 

konkursams, 

olimpiadoms, projektams. 

2019-2022 Dalykų mokytojai. 

 

Gera mokinių savivertė dėl 

pasiektų rezultatų. Gera 

ugdymo kokybė. 

MK lėšos  

Ugdymo karjerai veiklų 

organizavimas. 

2019-2022 Ugdymo karjerai 

specialistas, klasių vadovai, 

socialinė pedagogė, 

psichologė. 

Nuolat vykdomas mokinių ir 

esant reikalui jų tėvų 

informavimas, konsultavimas 

ugdymo karjerai klausimais. 

Kasmet tiriami mokinių 

poreikiai, vykdomi profesinio 

veiklinimo vizitai. Mokiniai 

susipažinę su tolimesnės savo 

karjeros galimybėmis. 

MK lėšos, 

socialinių 

partnerių 

lėšos 

 

1.3. Kurti 

besimokančią 

Mokytojai nuolat tobulina 

savo profesines ir 

2019-2022 Metodinė taryba. Mokytojas tobulina 

kvalifikaciją įvairiomis 

MK lėšos 



10 

 

I. TIKSLAS. Ugdyti mokyklos bendruomenės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant visuminės mokinio ūgties. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

mokyklos 

bendruomenę. 

 

asmenines kompetencijas 

mokymuose ir 

seminaruose. 

formomis. 

Mokytojai dalinasi gerąja 

patirtimi (su savo 

mokyklos ir kitų šalies 

mokyklų mokytojais). 

2019-2022 Metodinė taryba. Mokyklos pedagogai kasmet 

dalinasi patirtimi  su savo ir 

kitų mokyklų kolegomis.  

MK lėšos 

 

II. TIKSLAS. Kurti saugią, šiuolaikišką, mokymąsi skatinančią aplinką. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

2.1. Kurti 

šiuolaikišką, saugią 

bendruomenės 

poreikius atitinkančią 

ugdymo(si) aplinką. 

Modernizuoti ir gerinti 

ugdymo(si) ir viešąsias 

aplinkas.  

 

 

 

2019-2022 Mokyklos direktorius, 

ūkvedys, klasių auklėtojai. 

Sutvarkyta mokyklos 

teritorija.  

PL, nuomos 

lėšos, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 

parama. 

Saugi lauko erdvė 

mokiniams.  

2019-2022 Mokyklos direktorius, 

ūkvedys. 

Saugi lauko erdvė mokiniams 

sudaro galimybę sveikatą 

stiprinančios gyvensenos 

puoselėjimui. 

PL, nuomos 

lėšos, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 

parama. 

Poilsio zonos mokykloje 

įrengimas. 

2019-2022 Mokyklos direktorius, 

ūkvedys, mokinių savivalda. 

Sukurtos poilsio zonos. PL, nuomos 

lėšos, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 

parama. 
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II. TIKSLAS. Kurti saugią, šiuolaikišką, mokymąsi skatinančią aplinką. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

Aprūpinti kabinetus 

moderniomis mokymo(si) 

priemonėmis ir 

vadovėliais. 

 

2019-2022 Mokyklos direktorius, 

ūkvedys. 

Mokymosi  aplinka atitinka 

šiuolaikinės, geros mokyklos 

reikalavimus. 

PL, SB lėšos, 

nuomos lėšos, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 

parama. 

2.2. Prevencinių 

programų ir 

projektų 

įgyvendinimas. 

 

 

Organizuoti tyrimus apie 

smurto, patyčių, žalingų 

įpročių paplitimą 

mokykloje. 

 

2019-2022 Mokyklos vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai. 

Kasmet atliekamas tyrimas ir 

lyginamoji analizė. Analizės 

išvados naudojamos patyčių 

prevencinės veiklos 

tobulinimui.  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti veiklas, 

skatinančias draugiškumą, 

toleranciją, pagarbą vienų 

kitiems. 

2019-2022 Mokyklos vadovai, klasių 

vadovai, pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Organizuojamos 2-3 veiklos ar 

renginiai per metus.  

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 

parama. 

2.3. Atnaujinti 

inžinerinę 

infrastruktūrą bei 

palankią mokymosi 

aplinką. 

Laiptinės ir koridorių 

remontas. 

2019-2022 Mokyklos direktorius, 

ūkvedys. 

Saugi, švari, estetiška aplinka. PL,  SB lėšos, 

nuomos lėšos, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 

parama. 

Vamzdynų  atnaujinimas. 2019-2022 Mokyklos direktorius, 

ūkvedys. 

Saugi, švari aplinka. Savivaldybės 

lėšos 

Mokyklinių baldų, 

įrangos atnaujinimas. 

2019-2022 Mokyklos direktorius, 

ūkvedys. 

Sukurta saugi,  moderni, 

estetiška aplinka. 

PL,  SB lėšos, 

nuomos lėšos, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 
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II. TIKSLAS. Kurti saugią, šiuolaikišką, mokymąsi skatinančią aplinką. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

parama. 

 

III. TIKSLAS. Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

3.1. Ugdyti mokyklos 

bendruomenės 

kultūrą, 

pasididžiavimo savo 

mokykla jausmą. 

Mokyklos tradicijų 

puoselėjimas. 

2019-2022 Mokyklos vadovai, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai. 

Organizuojami tradiciniais 

tapę mokyklos renginiai: 

,,Sodų garbė”, „Molekulės 

diena“, „Penktokų 

priimtuvės“ ir kt. Sukurta 

pasitikėjimo ir 

pasididžiavimo savo mokykla 

atmosfera. 

Žmogiškieji 

ištekliai, LB 

lėšos, 

gyventojų  

2 proc. pajamų 

mokesčio 

parama. 

 Valstybinių 

švenčių minėjimas. 

2019-2022 Mokyklos vadovai, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai. 

Ugdomos mokinių vertybės ir 

bendrosios 

kompetencijos. Mokiniai 

puoselėja istorinę 

atmintį, pilietinę savimonę, 

pagarbą istorinei 

praeičiai, demokratinėms 

vertybėms. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Moksleivių 

dalyvavimas mokyklos 

valdyme.  

2019-2022 Mokyklos direktorius, 

mokyklos taryba, 

mokinių taryba. 

Mokinių įsitraukimas 

varijuoja nuo klasių 

atstovų išrinkimo iki mokinių 

tarybos ir (arba) 

mokinių atstovybės 

valdančiuose mokyklos 

organuose. Taip didėja 

tikimybė, kad ateityje 

jaunuoliai aktyviai dalyvaus 

socialiniame ir 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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III. TIKSLAS. Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Uždavinys Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

politiniame gyvenime. 

3.2. Stiprinti tėvų 

švietimą ir 

bendradarbiavimą.  

Tėvų įtraukimas į 

mokyklos gyvenimą: 

projektus, akcijas, talkas, 

šventes ir kitus renginius. 

2019-2022 Mokyklos vadovai, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai. 

 

Gyvenimas mokykloje taps 

bendruomeniškesnis. Kursis 

aktyvi ir atsakinga mokyklos 

bendruomenė. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų švietimo veiklos: 

klasės valandėlės, 

individualūs pokalbiai, 

visuotinės konsultacijos, 

popietės, diskusijos. 

2019-2022 Mokyklos vadovai, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai. 

Tinkamas tėvų švietimas ir 

bendri susitarimai lems visų 

bendruomenės narių gerą 

savijautą ir saugumą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių ir tėvų 

poreikių tyrimas.  

 

2019-2022 Darbo grupė. 

 

Pagal galimybės tenkinami 

bendruomenės 

poreikiai. Tėvai teigiamai 

vertina mokyklą, 

sukurtas palankus emocinis 

klimatas mokytis. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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VIII.   STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

 

Strateginį planą rengia mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta strateginio plano 

rengimo grupė. Plano projektą grupė pristato mokyklos bendruomenei, mokyklos tarybai. 

Įgyvendinti strateginį planą  įtraukiama visa mokyklos bendruomenė. Strateginio plano 

įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio plano darbo 

grupė kiekvienais metais rugpjūčio mėn. pristato ataskaitą apie plano vykdymą. Strateginio plano 

neatsiejama dalis yra metinės veiklos programos įgyvendinimas. Mokyklos direktorius stebi ir 

įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė iškeltus 

uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios, ar inicijuojamas strateginio plano 

patikslinimas. Ataskaita pildoma pagal „Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizės“ lentelę: 

 

Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslai, 

uždaviniai 

Buvusi 

situacija 

Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Pastabos 

  

 

    

 

Gauti rezultatai yra aptariami mokyklos taryboje, tėvų komitete, Metodinėje taryboje, 

Mokytojų  taryboje ir mokinių savivaldoje. Aptarus yra pritariama ir/ar koreguojama, sutariama 

dėl išvadų. Ataskaita pateikiama visai mokyklos bendruomenei interneto svetainėje. Plano darbų 

stebėseną padeda įgyvendinti mokyklos vadovas. Pasibaigus vertinimo procesui, bet kurios 

savivaldos iniciatyva gali būti tikslinamas strateginio plano turinys. Už strateginio plano 

įgyvendinamų veiklų priežiūrą yra atsakingi šią veiklą įgyvendinantys bendruomenės nariai bei 

atsakingas mokyklos vadovas. 

 

_________________________________________ 


