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UKMERGĖS SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

STRATEGINIS PLANAS 2018-2022 M. 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 
 

     1. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos strateginis planas parengtas 2018-2022 

m. 

     2. Rengiant įstaigos strateginį  planą: 

     2.1. vadovautasi: 

     2.1.1. Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis; 

     2.1.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

     2.1.3. Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategija 2014-2020 metams; 

     2.1.4. Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-

2020 metų bendruoju planu; 

     2.1.5. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, pedagogų ir mokinių anketinių 

apklausų dėl strateginių prioritetų duomenimis; 

     2.1.6. kvalifikacinių vadybos seminarų medžiaga.  

     2.2. atsižvelgta į: 

     2.2.1. įstaigos socialinės aplinkos ypatumus; 

     2.2.2. vykdomą veiklą bei turimus išteklius; 

     2.2.3. geografinę padėtį;  

     2.2.4. bendruomenės patirtį bei pasiūlymus. 

       3. Mokyklos strateginį planą rengė Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 52V1 „Dėl darbo grupės 2018-2022 mokslo metų 

Strateginio plano projektui parengti sudarymo“ patvirtinta darbo grupė. Rengiant mokyklos strateginį 

planą, buvo laikomasi viešumo, atvirumo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų. 

     4. Įgyvendinant strateginį planą, mokyklos bendruomenė pasirengusi keistis ne tik 

tęsdama pradėtus darbus, tačiau priimdama naujus iššūkius, susijusius su Lietuvos bendradarbiavimu ir 

inovatyvių Europos Sąjungos direktyvų idėjų įgyvendinimui, skirti dėmesį veiksmingam, kokybiškam, 

kūrybiškam ugdymui(si), įsivertinimu grįstam švietimo kokybės kultūros diegimui, mokinių pasiekimų 

bei pažangos užtikrinimui; lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo, vartojimo, mokinių pilietiškumo 

ugdymo užtikrinimui.  
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II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

     5. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos strateginio plano paskirtis -  efektyviai 

ir planingai organizuoti mokyklos veiklą, įtraukti bendruomenę į įvairiapusišką veiklą aktualioms 

problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerijos, Ukmergės rajono 

savivaldybės mokyklos veiklai keliami reikalavimai; pasirinkti teisingą mokyklos vystymosi kryptį bei 

prioritetus. 

     6. Strateginį  planą 2018-2022 metams įgyvendins mokyklos bendruomenė.  

 

III SKYRIUS 

ANKSTESNIO STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

     7. 2013-2016 m. mokyklos strateginiame plane numatytiems tikslams įgyvendinti buvo 

atnaujintas (pritaikytas) ugdymo turinys (teminiai planai ir programos aprobuojamos metodinėse 

grupėse), kuris padėjo plėsti mokinių kompetencijas. Dalykų ir dalykų modulių pasirinkimas pagerino 

mokinių mokymosi motyvaciją. Nustatyti pedagogų kvalifikacijos kėlimo prioritetai, pagal kuriuos 

pedagogai gilino kompetencijas. Įsteigtas logopedo etatas. 

     8. Formuojant motyvaciją mokytis pamokoje atsižvelgta į kiekvieno vaiko ypatybes ir 

taikomas labiausiai individualius poreikius atitinkantis mokymo turinys. Pamokos uždavinius suprato ir 

savo siekimus gebėjo atpažinti dauguma mokinių. 

     9. Siekiant formuoti mokyklos, kaip bendruomenės švietimo centro, supratimą, 

bendruomenės nariai buvo įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklos planavimą ir įgyvendinimą. Socialiai 

pažeidžiami vaikai buvo integruoti į projektinę bei neformaliojo ugdymo veiklą. 

     10. Atnaujinti bibliotekos fondai, sukaupti profesinio švietimo aplankai. Mokiniams 

organizuoti užsiėmimai profesinio švietimo, sveikos gyvensenos, psichologinėmis temomis. Vyko 

susitikimai su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, bendradarbiaujama su Antano Smetonos ir 

Jono Basanavičiaus gimnazijomis, vaikų lopšeliais-darželiais ‚,Vaikystė‘‘ ir ,,Nykštukas‘‘. 

     11. Per mokslo metus rengtos mokinių darbų parodos mokykloje, dalyvauta įvairiuose 

respublikiniuose konkursuose, vyko projektinė veikla, kuri skatino mokinių motyvaciją, gerino 

pasiekimų kokybę. Pagerinta mokyklos bazė: suremontuoti kabinetai,  sumontuoti nauji sporto bei aktų 

salės ir kabinetų šviestuvai, atnaujinti ir pritaikyti pagal mokinių ūgį 12 kabinetų suolai, dalinai 

atnaujinta kompiuterinė įranga (įsigyta SMART interaktyvi lenta bei 3 nešiojami kompiuteriai). 

Įrengtas mokytojų kambarys, nauja biblioteka. Įsigytos ir pakeistos lauko durys. Nupirkti 3 

kompiuteriai ir 2 projektoriai. Suremontuotas mergaičių tualetas I aukšte. Laičių pradinio ugdymo 

skyriuje suremontuotos virtuvės patalpos, įsigyta nauja įranga.  Nupirkta ir įrengta vaikų žaidimų 

aikštelė. 2018 metais į Senamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenės gyvenimą sėkmingai 

integravosi Ukmergės mokyklos – darželio „Varpelis“ ir Ukmergės rajono Dainavos pagrindinės 

mokyklos mokiniai ir mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

 MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

     12. Mokyklos filosofija – sėkmė slypi ne žodžiuose, o veiksmuose. 

     13. Mokyklos vizija – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, savo veiklą 

bendruomenės susitarimais grindžianti mokykla.  

     14. Mokyklos misija: ugdyti asmenybes, gebančias įgytas žinias pritaikyti veiklose, 

įprasminančiose savo gyvenimą.  

     15. Strateginiai tikslai: 
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     15.1. užtikrinti ugdymo pažangą ir mokymosi kokybę; 

     15.2. puoselėti bendravimo, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo kultūrą; 

     15.3. kurti šiuolaikinę ugdymo aplinką. 

 

V SKYRIUS 

 APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

     16. Išorės veiksniai: 

 

Veiksniai Galimybės   Grėsmės 

Politiniai - teisiniai Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla 

savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių tautų 

Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, 

Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų ir  

tinklo pertvarkos 2016 - 2020 m. bendruoju 

planu, Ukmergės rajono savivaldybės mero 

potvarkiais,  kitais steigėjo teisės aktais bei 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinės 

mokyklos nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis. 

Švietimo politikos kaitos 

strategija per menkai siejama 

su ekonominių ir socialinių 

reformų strategijomis 

Ekonominiai-

socialiniai 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba skiria  

mokyklai bendruosius asignavimus, kurie 

naudojami nustatyta tvarka. Ugdymo 

procesas vykdomas pagrindiniame korpuse 

(Sodų g. 7), Laičių pradinio ugdymo 

skyriuje (Laičių k.), Dainavos mokykloje -  

daugiafunkciame centre. Mokyklos pastatų 

fizinė būklė yra patenkinama. Pagrindinio 

korpuso kabinetai šilti, dauguma iš jų 

suremontuoti. Reikia:  

 restauruoti buvusią mokyklos 

observatoriją, įrengti joje 

edukacines erdves, teleskopą; 

 renovuoti mokyklos sporto salę, 

aikštyną; 

 modernizuoti mokymo bazę 

panaudojant projektinės veiklos 

teikiamas galimybes; 

 pagerinti mokinių ir mokytojų darbo 

sąlygas, panaudojant 2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio lėšas. 

Mažėja vaikų gimstamumas. 

Mažėja mokinių. 

Daugėja probleminių šeimų, 

kuriose stokojama dėmesio 

vaikams. 

Didėja migracija: šeimos su 

vaikais išvyksta dirbti į užsienį. 

Didėja konkurencija. 

Daugėja socialiai remtinų 

šeimų.  

Trūksta lėšų mokyklai 

atnaujinti ir modernizuoti   
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Technologiniai Mokykla yra apsirūpinusi kompiuterine 

įranga. Iš savivaldybės biudžeto 2006 m. 

pagrindiniame mokyklos korpuse įrengtas 

antras informacinių technologijų kabinetas. 

Iš viso mokykloje yra 63 kompiuteriai, 

kurie  turi sparčiojo interneto prieigą.  

Naudojamasi rajono elektronine dokumentų 

valdymo sistema. Mokykloje įrengti  

pradinių klasių kabinetai, aprūpinti naujais 

baldais, mokymo priemonėmis. 

Trūksta lėšų mokyklos 

technologinės bazės 

atnaujinimui ir  

modernizavimui. 

 

 

 

 

 

 

Edukaciniai Gauname pasiūlymų dalyvauti 

tarptautiniuose, respublikiniuose, 

rajoniniuose konkursuose, olimpiadose.  

Bendradarbiaujame su Ukmergės meno 

mokykla, Ukmergės sporto centru, 

Ukmergės sveikuolių klubu, Lietuvos 

samariečių bendrijos Ukmergės skyriumi, 

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba 

Dėl MK lėšų trūkumo mažiau 

skiriama valandų 

neformaliajam ugdymui   

 

     17. Vidaus veiksniai: 

 

Veiksniai Galimybės Grėsmės 

Žmonių 

ištekliai 

Kompetentingas, darnus ir kūrybiškas 

kolektyvas, aukšta pagrindinių mokomųjų 

dalykų mokytojų kvalifikacija, geri pagrindinio 

ugdymo patikros rezultatai. 

Gerai vertinamas įstaigos etosas, puoselėjamos 

tradicijos, patrauklus mokyklos įvaizdis 

(kuriama saugi, estetiška ugdomoji aplinka).  

Sudarytos sąlygos pedagogams tobulinti 

profesinę kvalifikaciją. Mokytojai vykdo 

gerosios patirties sklaidą rajone.  

Mokiniai į mokyklą atvežami ir parvežami 

saugiai ir laiku. 

Specialusis pedagogas teikia pagalbą 

specialiųjų poreikių mokiniams. 

Socialinis pedagogas dirba su vaikais iš 

socialinės rizikos šeimų. 

Pagalbą teikia psichologas ir logopedas. 

Mokiniai užimami pailgintos dienos grupėse 

 

Mažėja mokytojų darbo krūvis. 

Gresia atleidimas iš darbo 

Institucijos 

struktūra 

Mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, 

pradinį ir pagrindinį išsilavinimą     

Mažėja mokinių, gyvenančių  

mokyklos aptarnaujamoje 

teritorijoje, skaičius 

Planavimo 

sistema 

Mokyklos strateginį, veiklos, ugdymo planus 

rengia sudarytos darbo grupės, į kurių sudėtį 

įeina ne tik mokyklos administracija, bet ir 

mokytojai, mokiniai, savivaldos grupės, dalykų 

Sudėtingos planavimo formos 

atima iš mokytojų daug laiko 

dalykų planams rengti 
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metodinių būrelių nariai. 

Sudaroma galimybė individualizuoti mokomųjų 

dalykų mokytojų planus. 

Rengiami dalykų planai specialiųjų poreikių 

mokiniams. 

Vedamos integruotos pamokos 

Vadyba ir 

vidaus kontrolė 

Mokyklos vadovai nuolat kelia savo 

kvalifikaciją. 

Mokyklos administracija tinkamai planuoja ir 

organizuoja mokyklos veiklą, sutelkia 

darbuotojus komandiniam darbui, 

planingai atlieka pedagoginės veiklos priežiūrą 

 

Apskaitos 

tinkamumas 

Apskaita vykdoma vadovaujantis Viešojo 

sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 -

08- 28 įsakymu Nr. Nr. 1K-298. 

Inventorizacija kasmet vykdoma vadovaujantis 

1999-16-03 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 719 

nauja redakcija 

Dažna finansinės apskaitos 

tvarkų kaita sunkina finansinę 

apskaitą. 

Nepakanka finansinę apskaitą 

reglamentuojančių dokumentų.   

 

Finansiniai 

ištekliai 

Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir 

įstatymų nustatyta tvarka disponuoja valstybės 

ar savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, 

inventoriumi bei mokymo priemonėmis. 

Mokykla visiškai arba iš dalies yra išlaikoma iš 

valstybės ar savivaldybės biudžeto pagal 

valdytojo patvirtintą asignavimų sąmatą, turi 

nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro fizinių bei 

juridinių asmenų parama ir labdara, pajamos, 

gautos už  mokyklinio autobuso nuomą ir kt. 

Mokykla dalyvauja projektuose, programose, 

kurie finansuojami iš savivaldybės arba ES 

lėšų. 

Finansines operacijas vykdo mokyklos 

buhalterija. 

 

Nepakanka biudžeto ugdymo 

aplinkai užtikrinti.  

Mažėja išlaidos mokymui ir 

ūkinei veiklai. 

 

 

VI SKYRIUS 

STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

( SSGG matricos forma) 

 

     18. Stiprybės: 

     18.1. aukšta mokytojų kvalifikacija; 

     18.2. elektroninio dienyno naudojimas mokyklos bendruomenės informavimui; 

     18.3. metodinės ir pedagoginės patirties sklaida; 

     18.4. geri mokymosi rezultatai, mokinių, tęsiančių mokymąsi kitose mokyklose; 

     18.5. teikiama socialinė, psichologinė, specialioji ir logopedo pagalba, mokytojo 

padėjėjo; 
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     18.6. dalyvavimas ir pasiekimai projektuose, sportinėje ir kt. veikloje; 

     18.7. gerai vertinamas mokyklos etosas, puoselėjamos tradicijos; 

     18.8. naujovių paieška, siekiant mokyklos išskirtinumo, autentiškumo. 

     19. Silpnybės: 

     19.1. nepakankamai saugi mokyklos aplinka;  

     19.2. lėšų stygius mokyklos aplinkai gerinti; 

     19.3. nepakankamas dalyvavimas ES projektuose; 

     19.4. mokinių skaičiaus mažėjimas dėl mokyklos perspektyvos tapti progimnazija; 

     19.5. neatitinkantis reikalavimų sporto aikštynas; 

     19.6. lėšų trūkumas, susidaręs dėl neužpildytų klasių komplektų; 

     19.7. mokykloje atlikta tik dalinė renovacija; 

     19.8. augantis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius; 

     19.9. dėl nepalankios socialinės situacijos mažėjančios mokyklos gaunamos 2 proc. 

paramos lėšos; 

     19.10. materialinės bazės turtinimas. 

     20. Galimybės: 

     20.1. mokymosi sąlygų gerinimas kuriant saugesnę aplinką; 

     20.2. mokinių pažinimo tobulinimas; 

     20.3. mokinių pasirinkimo galimybių plėtojimas pasirenkant konsultacijas; 

     20.4. viešųjų ryšių, formuojant mokyklos įvaizdį, stiprinimas; 

     20.5. dalyvavimas projektuose, programose; 

     20.6. šiuolaikiškų mokymo priemonių ir būdų taikymas mokymo procese. 

     21.Grėsmės: 

     21.1. natūraliai mažėjantis mokinių skaičius klasėse; 

     21.2. didėjanti konkurencija tarp miesto mokyklų; 

     21.3. augantis šeimų, turinčių socialinių – emocinių problemų, skaičius; 

     21.4. augantis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius. 

 

VII SKYRIUS 

 STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

     22. Mokykla veikia nuolat kintančioje informacinėje aplinkoje. Šiomis sąlygomis žmonės 

turi būti atviri kaitai, mobilūs, komunikabilūs, pasirengę kritiškai ir kūrybiškai perimti naują patirtį, 

gebantys konkuruoti. Mokykloje siekiama visos mokyklos bendruomenės supratimo ir 

bendradarbiavimo, aktyviai veikia savivaldos institucijos. 

     23. Kintanti švietimo politika, pastangos dirbant su socialiai apleistais vaikais leidžia 

sušvelninti kai kurias grėsmes: sunkėjančią daugelio šeimų ekonominę būklę, didėjantį šeimų, turinčių 

socialinių - emocinių problemų skaičių ir su tuo susijusį nusivylimą, apatiją ar net agresiją, mokymosi 

motyvacijos ir atsakomybės silpnėjimą. 

     24. Darbas pagal atnaujintas Bendrąsias programas konkrečiau apibrėžia laukiamus 

ugdymosi rezultatus, mokinių išsilavinimo standartus bei galimus jų pasiekimo lygmenis, leidžia 

ugdymo turinį pritaikyti skirtingų gebėjimų mokiniams, stiprinti ugdymo veiklos diferencijavimą, 

individualizavimą pamokose, kurti efektyvesnę ir racionalesnę vertinimo metodiką. 

     25. Mokyklos vadovai siekia išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Mokyklos 

bendruomenė padeda kurti jaukią ir svetingą aplinką, planuoja ir vertina veiklą, ieško naujesnių, 

patrauklesnių ugdymo(si) formų, būdų tiek vertybinių nuostatų formavimui, tiek ugdymo turinio 

atnaujinimui ir įvairinimui, tiek mokyklos tradicijų puoselėjimui ir kūrybinės raiškos realizavimui. 
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VIII SKYRIUS 

 MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

     26. Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla  skaičiuoja 88-uosius gyvavimo metus.     

     27. Įrengtos ikimokyklinio ugdymo grupės Laičių pradinio ugdymo skyriuje, Dainavos 

mokykloje – daugiafunkciame centre, antra informacinių technologijų klasė ir kompiuterizuota 

mokyklos biblioteka Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje. Mokykloje dirba pagalbos 

mokiniui specialistai: specialiojo ugdymo pedagogas, psichologas, logopedas ir socialinis pedagogas, 

mokytojo padėjėjas. Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, laimi prizines vietas rajono ir 

respublikiniuose konkursuose, olimpiadose. Mokyklai vadovauja direktorius Arūnas Kerza, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui Nina Lilia Galickė ir Vidas Krištaponis. Mokykloje dirba 43 

mokytojai, mokosi 370 mokinių. 

     28. Organizuodama savo veiklą 2013-2016 m. m. mokyklos bendruomenė vadovavosi 

šiais dokumentais ir strategijomis: 

     28.1. 2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinta „Valstybine švietimo 

strategija 2013-2022 m.“; 

     28.2. 2004-02-25 Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo samprata“; 

     28.3. bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais (nauja redakcija) ( Žin., 2001, 

Nr.77-3525); 

    28.4. bendraisiais ugdymo planais; 

     28.5. mokyklos strateginiu planu 2013-2016 m. m.; 

     28.6. mokyklos nuostatais; 

     28.7. mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis; 

     28.8. kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

     29. Mokykla dalyvauja ilgalaikiuose socializacijos, pilietinio tautinio ugdymo, socialiai 

remtinų vaikų vasaros užimtumo, sporto projektuose. Švenčiamos tradicinės ir valstybinės šventės, 

vykdoma aktyvi neformaliojo ugdymo veikla.  

 

IX SKYRIUS 

STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

     30. Aktualios veiklos sritys, padedančios įgyvendinti mokyklos strategiją: 

     30.1. didinti pamokos veiksmingumą; 

     30.2. siekti kiekvieno mokinio ūgties; 

     30.2. kurti ir panaudoti IKT bazę; 

     30.3. sukurti veiksmingą informavimo apie mokyklos veiklą sistemą. 

     31. Laukiamas rezultatas: 

     31.1. kiekvienas mokinys padarys individualią pažangą; 

     31.2. didžioji dalis mokinių supras pamokų uždavinius bei gebės atpažinti savo siekius;  

    31.3. didės pamokų, kuriose aktyviam mokinių darbui taikytos IT, skaičius;  

     31.4. gerės mokyklos įvaizdis; 

     31.5. didės bendruomenės narių sutelktumas ir sutarimas;    

     31.6. gerės drausmė ir tvarka; 
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X SKYRIUS 

2018-2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

     32. Užtikrinti ugdymo (si) kokybę ir rezultatyvumą: 
     32.1. užtikrinti mokymo(si) kokybę; 

     32.2. plėtoti mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, ypatingą dėmesį skiriant 

pagalbai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 

     32.3. tobulinti ugdomosios veiklos formas, skatinančias kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 

     32.4. skatinti ugdytinių atsakomybę už savo mokymąsi; 

    32.5. siekti kiekvieno mokinio ūgties; 

     32.6. tobulinti mokytojų kompetenciją nustatant mokinių pažangą; 

     32.7. derinti formalaus ir neformalaus ugdymo turinį; 

    32.8. užtikrinti kryptingą visų mokinių ugdymą; 

     33. stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą: 

     33.1. užtikrinti mokyklos tvarkos, bendruomenės susitarimų laikymąsi; 

     33.2. kurti ir puoselėti mokykloje palankų socialinį emocinį klimatą; 

     33.3. skatinti lyderystę mokyklos bendruomenėje, įsivertinant ir tobulinant ugdymo 

kokybę; 

     33.4. gerinti mokyklos prestižą; 

     33.5. plėsti ryšius su socialiniais partneriais; 

     33.6. skatinti gerosios patirties dalijimosi kultūrą; 

    33.7. aktyvinti mokyklos bendruomenės dalyvavimą pilietinėse akcijose, puoselėti 

tautiškumą.  

     34. Kurti šiuolaikinę ugdymo (si) aplinką: 
     34.1. organizuoti ugdymą moderniose edukacinėse erdvėse; 

     34.2. kiekvienais metais atnaujinti mokymo priemones; 

     34.3. rūpintis mokyklos renovacija. 

 

I tikslas  

Užtikrinti ugdymo kokybę ir rezultatyvumą 

 

Uždaviniai Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Laukiamas rezultatas 

1. Užtikrinti mokymo kokybę: 

1.1. 1.1. Plėtoti mokytojų dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas, dėmesį 

skiriant specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams 

 

 

 

1.2. Tobulinti ugdomosios veiklos 

formas, skatinančias kūrybiškumą ir 

kritinį mąstymą  

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

 

Mokyklos 

administracija, 

specialusis 

pedagogas 

 

 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

Mokytojai įgis kompetencijų, 

kurios efektyviai padės 

mokyti ir paskatins mokinius 

mokytis, gebės organizuoti 

ugdymą atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio 

mokymosi stilių. 

 

Pedagogai kūrybiškai taikys 

mokymo strategijas, 

skatinančias 

mokinius mokytis, planuoti ir 

siekti individualaus progreso. 
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2. Užtikrinti mokymosi kokybę: 

2.1. Skatinti ugdytinių atsakomybę 

už savo mokymąsi; 

 

 

 

2.2. Siekti kiekvieno mokinio ūgties. 

 

 

 

2.3.  

 

 

3. Užtikrinti kryptingą visų mokinių 

ugdymą: 

3.1.  Tobulinti mokytojų 

kompetenciją nustatant mokinių 

pažangą; 

 

 

 

 

 

3.2  Derinti formalaus ir neformalaus 

ugdymo turinį.  

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

2018-2019 

m. 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

klasių vadovai 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 

 

 

Neformaliojo 

ugdymo 

koordinatorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 

Bus sukurta skatinimo 

puikiai mokytis programa 

 

 

 

 

Bus atliekami individualūs 

mokinių ugdymosi pasiekimų 

matavimai (lyginamoji 

analizė pagal NMPP 

profilius) 

 

10 klasės mokiniai sėkmingai 

išlaikys PUPP 

 

 

 

 

Bus skiriamas dėmesys ir 

pastangos visų vaikų 

ugdymui; mokiniai 

sėkmingai atstovaus 

mokyklai rajono 

olimpiadose, šalies 

konkursuose ir varžybose 

 

Formalaus ir neformalaus 

ugdymo suderinamumas 

atitiks mokinių bei mokytojų 

lūkesčius  

 

 

 

 II tikslas. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą 

1. Užtikrinti mokyklos tvarkos, 

bendruomenės susitarimų laikymąsi: 

 

1.1. Kurti ir puoselėti mokykloje 

palankų socialinį emocinį klimatą 

 

 

2. Pasidalintosios lyderystės 

skatinimas: 

2.1. Skatinti lyderystę mokyklos 

bendruomenėje, įsivertinant ir 

 

 

 

2018-2022 

m.  

 

 

 

2018-2022 

m.  

 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinių 

 

 

 

Bus puoselėjamas palankus 

emocinis klimatas mokykloje 

bei klasėse 

 

 

 

Bus atnaujinta ir suaktyvinta 

Aktyvių tėvų forumo bei 
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tobulinant ugdymo kokybę 

 

 

 

 

   

1.     3. Gerinti mokyklos prestižą: 

 

 

3.1. Plėsti  ryšius su socialiniais 

partneriais 

 

 

 

3.2. Skatinti gerosios patirties 

dalijimosi kultūrą 

 

 

 

3.3.Aktyvinti mokyklos 

bendruomenės dalyvavimą 

pilietinėse akcijose, puoselėti 

tautiškumą 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

2018-2022 

m.  

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai  

 

 

Mokyklos 

vadovai 

 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai, klasių 

vadovai 

Mokyklos tarybos veikla. 

Bus organizuotai siūloma 

dalyvauti įvairių problemų, 

susijusių su mokyklos veikla, 

diskusijose bei sprendimų 

priėmime 

 

Bus gerinamos mokytojų 

darbo sąlygos, socialinės 

garantijos 

 

Bus stiprinami esami  bei 

užmezgami nauji 

bendradarbiavimo santykiai 

su socialiniais partneriais 

 

Mokytojai toliau vykdys 

gerosios patirties sklaidos 

programą ,,Kolega kolegai“, 

stengdamiesi išeiti ir už savo 

mokyklos ribų. 

 

 

Mokyklos bendruomenės 

nariai aktyviai dalyvaus 

valstybinių ir tradicinių 

švenčių minėjimuose, 

akcijose ir t.t. 

III tikslas. Kurti šiuolaikinę ugdymo aplinką 

1. Kurti šiuolaikinę ugdymosi 

aplinką: 

 

1.1. Diegti naujas skaitmenines 

mokymo (si) priemones 

 

 

 

1.2. Organizuoti ugdymą  

moderniose edukacinėse erdvėse 

 

 

2. Nuolat atnaujinti ugdymo 

procesui organizuoti reikalingus 

resursus: 

 

2.1. Rūpintis mokyklos renovacija 

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

 

2018-2022 

m. 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

Mokyklos 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai, 

 

 

 

Bus nuolat reaguojama į 

besikeičiančios mokymosi 

bendruomenės lūkesčius ir 

poreikius ugdymo priemonių 

diegimo aspektu 

 

Ugdymas bus įvairinamas,  

pamokos organizuojamos 

gamtoje, muziejuje ir kt.  

edukacinėse erdvėse 

 

 

 

 

Renovuota mokykla bus 

patrauklesnė miesto 
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2.2. Kiekvienais metais atnaujinti 

mokymo priemones 

 

 

 

 

2018-2022 

m.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

Mokyklos 

vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

bendruomenei  

 

 

 

Bus nupirkti visi reikiami 

vadovėliai bei kitos mokymo 

priemonės, atitinkančios 

atnaujintas bendrojo 

lavinimo programas. 

Mokomieji kabinetai bus 

nuolat atnaujinami  ir pagal 

poreikį aprūpinti visomis 

reikalingomis 

specializuotomis ir 

kompiuterinėmis mokymo 

priemonėmis 

 

XI SKYRIUS 

MOKYKLOS FILOSOFINĖS VERTYBĖS 

 

     35. Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas 

mokyklos veiklą grįsti demokratijos principais, kūrybingumu, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, kad 

derėtų planų ir veiksmų vienovė ir nuolatinis atsinaujinimas.  

 

XII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

     36. Strateginio mokyklos plano 2018-2022 m. įgyvendinimo priežiūra atliekama plane 

numatytu laikotarpiu. 

     37. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui vykdo strateginių tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo bei planuotų priemonių efektyvumo priežiūrą. Esant poreikiui, patikslina 

strateginį veiklos planą. 

    38. Mokyklos vyr. buhalteris analizuoja planuotų lėšų tinkamą naudojimą.    

 

_________________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V2-1.4-5) 

 

 


