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UKMERGĖS R. SIESIKŲ GIMNAZIJOS  2020-2022 METAMS  

STRATEGINIS PLANAS 

                                    

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Ukmergės r. Siesikų gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai 

organizuoti gimnazijos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, 

numatyti, kaip bus įgyvendinami ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas 

gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus. Planas padės užtikrinti vidinių procesų funkcionavimą 

siekiant iškeltų tikslų, suderinti gimnazijos veiklą su jos resursų baze, numatyti bei planuoti kaitos 

pokyčius.  

Gimnazijos strateginį planą parengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2019 

m. kovo 7 d. įsakymu Nr.V50 „Dėl darbo grupės strateginio plano projektui parengti sudarymo“.   

Ukmergės r. Siesikų gimnazijos strateginis planas 2020-2022 metams parengtas vadovaujantis 

veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitomis, metinėmis veiklos analizėmis, pedagogų ir mokinių 

apklausų dėl strateginių prioritetų duomenimis, Geros mokyklos koncepcija, Valstybine švietimo 

2013-2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2019-2021 metų 

strateginiu veiklos planu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, kitais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais  

ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą.  

Rengiant šį planą atsižvelgta į gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, bendruomenės 

narių pasiūlymus bei turimus išteklius. 

 

II SKYRIUS 

ANKSTESNIŲ METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2016-2018 metų gimnazijos strateginiame plane buvo numatyti šie strateginiai tikslai:  

1) Siekti  lūkesčius atitinkančių, priimtinų mokinių mokymosi rezultatų. 

2) Tobulinti mokymosi pagalbos teikimo sistemą. 

3) Plėtoti saviraiškų mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės narių dalyvavimą 

gimnazijos gyvenime. 

4) Pabaigti gimnazijos pastato rekonstrukcijos darbus.
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STRATEGINIO PLANO 2016-2018 M.  ILGALAIKIŲ TIKSLŲ IR STRATEGINIŲ 

PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS 

 

 

Ilgalaikiai tikslai / strateginiai 

prioritetai 

 

 

Pasiektų rezultatų įvertinimas 

 

Pastabos 

 

Ilgalaikių  tikslų įgyvendinimas 

 

Siekti  lūkesčius atitinkančių 

mokinių mokymosi rezultatų 

Kiekvieno mokymo(si) etapo  pradžioje buvo 

išsiaiškinami mokinių mokymosi lūkesčiai, 

etapo pabaigoje aptariamas jų atitikimas 

mokymosi rezultatams. Vis dėlto nemaža dalis 

mokinių neįgudo siekti užsibrėžto tikslo, jų 

pastangos neatitinka norimo gauti mokymosi 

rezultato.  

Įvykdyta 

Tobulinti mokymosi pagalbos 

teikimo sistemą 

Parengtas ir direktoriaus įsakymu 2017-01-12 

patvirtintas Mokymosi pagalbos ir specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo modelis. 

Taikomi  šie mokymosi pagalbos būdai: 

grįžtamasis ryšys per pamoką, koreguojantis 

mokymąsi, trumpalaikės konsultacijos, 

ilgalaikės  pamokos – konsultacijos, skatinama 

mokinių pagalba vienas kitam. Mokinių 

pasiekimai stebimi e. dienyne ir klasės vadovo 

su mokiniais bei su pavaduotoja ugdymui 

aptariami kartą per savaitę. Mokiniui, kuris turi 

mokymosi problemų, sudaromas Individualios 

pažangos stebėjimo planas. Mokymosi pagalba 

teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga.  

Tęsiama 

Plėtoti saviraiškų mokinių, 

mokytojų, tėvų ir kitų 

bendruomenės narių 

dalyvavimą gimnazijos 

gyvenime 

Kasmet sudaromas gimnazijos renginių planas. 

Siekiama ne tik puoselėti tradicijas, bet ir 

skatinti mokinių iniciatyvas, saviraišką. Kasmet 

atliekama apklausa, kurios metu stengiamasi 

išsiaiškinti neformaliojo švietimo veiklos 

atitikimą mokinių poreikiams. NVŠ ES lėšomis 

organizuojami pramoginių šokių užsiėmimai 

pradinių klasių mokiniams, vyresniesiems – 

kovos menų treniruotės. Stengiamasi į 

bendruomenės gyvenimą įtraukti mokinių tėvus 

(tėvai kviečiami dalyvauti  ne tik gimnazijos 

renginiuose, bet ir ekskursijose su savo 

vaikais), tačiau norėtųsi, kad mokinių, 

mokytojų, tėvų bei kitų bendruomenės narių 

įsitraukimas į gimnazijos gyvenimą būtų 

aktyvesnis. 

Tęsiama 
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Pabaigti gimnazijos  pastato  

rekonstrukcijos darbus 

2017 m. pabaigti gimnazijos pastato 

rekonstrukcijos darbai. 

Įvykdyta 

 

Strateginių  prioritetų įgyvendinimas 

 

1. Šiuolaikiškas požiūris į 

ugdymą(si), ir mokinių 

skatinimas siekti jiems 

aukščiausio, lūkesčius 

atitinkančio pasiekimų lygio 

 

Kiekvieno mokymosi etapo  pradžioje buvo 

išsiaiškinami mokinių mokymosi lūkesčiai, 

etapo pabaigoje aptariamas jų atitikimas 

mokymosi rezultatams. Ši priemonė didžiausią 

poveikį turėjo baigiamųjų klasių mokiniams. 

Paskutinius trejus metus 100 % abiturientų 

įgyja vidurinį išsilavinimą. Vis dėlto nemaža 

dalis mokinių neįgudo siekti užsibrėžto tikslo, 

jų pastangos neatitinka norimo gauti mokymosi 

rezultato. Aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu 

besimokančių mokinių procentas išlieka 

nepastovus. 

Tęsiama 

2. Produktyviojo mokymosi 

organizavimo tobulinimas. 

2015 m. sėkmingai  įdiegtas produktyvusis 

ugdymas, 2019 m dėl mažėjančio mokinių 

skaičiaus 10 klasėje. buvo nutrauktas. Per 

ketverius mokslo metų metus šia mokymosi 

organizavimo forma pagrindinį išsilavinimą 

įgijo dvi klasės.   

Įvykdyta 

3. Modernaus informacinių 

technologijų kabineto ir 

interaktyvių lentų 2 ir 3 aukštų 

kabinetuose  įrengimas. 

 Informacinių technologijų kabinetas  įrengtas 

didesnėse patalpose (įkurtos 24 virtualios darbo 

vietos su Windows Multipoint operacine 

sistema). Visuose antrojo ir trečiojo aukštų  

kabinetuose  įrengti interaktyvūs ekranai.  

Įvykdyta 

4. Paveikesnio mokymosi 

pagalbos teikimo modelio 

kūrimas. 

Parengtas ir direktoriaus įsakymu 2017-01-12 

patvirtintas Mokymosi pagalbos ir specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo modelis. 

Tarpusavyje bendradarbiaudami ir 

vadovaudamiesi šiuo pagalbos teikimo 

modeliu, dalykų mokytojai, klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui specialistai  pagalbą 

pakankamai efektyviai teikia motyvuotiems 

mokiniams. O silpną motyvaciją turintiems 

mokiniams įvairiais būdais siūlome ir teikiame 

mokymosi pagalbą  

Įvykdyta 

5. Pagalbos mokiniui 

specialistų komandos 

stiprinimas. 

Pagrindinių dalykų mokytojai išklausė 

specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursus, 

pagal poreikius dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, skirtuose mokytojams, 

dirbantiems su specialiųjų mokymosi poreikių 

turinčiais mokiniais. Ukmergės ŠPT mobilios 

grupės psichologė konsultuoja mokinius kartą 

per dvi savaites.  Gimnazijoje trūksta logopedo. 

Tęsiama 
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6. Įdomaus, nuotaikingo, 

bendruomeniško gimnazijos 

gyvenimo plėtojimas. 

 

Kiekvienais mokslo metais suburiama renginių 

organizavimo komanda, kurią sudaro 

mokytojai ir mokiniai. Renginių plane 

nurodomi tradiciniai renginiai, už jų 

organizavimą atsakingi asmenys. Siekiama 

sudaryti geras sąlygas mokinių saviraiškai 

gimnazijos organizuojamuose būreliuose bei  

neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų 

užsiėmimuose. Neformaliojo švietimo veiklas 

lanko daugiau nei 70 proc. mokinių. 

Organizuojami renginiai dažniausiai atitinka 

bendruomenės poreikius, yra nuotaikingi, 

tačiau norėtųsi, kad juose aktyviai dalyvautų 

didesnė dalis mokinių bei tėvų.  

Tęsiama 

7. Socialinio ir emocinio 

ugdymo plėtojimas 

Nuo 2018-2019 mokslo metų pradžios yra  

įgyvendinamos šios Lions Quest socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo programos: 

ikimokyklinio ugdymo grupėje, 1-2 klasėse – 

„Laikas kartu“, 5-8 klasėse - „Paauglystės 

kryžkelės“, I-IV - „Raktai į sėkmę“. Kasmet 

atliekamos apklausos rodo, kad patyčių lygis 

yra nedidelis, vaikai jaučiasi pakankamai 

saugūs. Ilgalaikės Lions Quest programos 

įgyvendinamos pakankamai trumpą laiką, 

tikimės, kad ateityje mokiniai taps emociškai 

stabilesni ir socialiai atsakingesni. 

Tęsiama  

 

8. Paveikesnio tėvų 

pedagoginio švietimo 

organizavima 

Dalis tėvų dalyvauja  gimnazijos veikloje, 

padeda spręsti jų vaikų iškilusias mokymosi, 

drausmės, lankomumo problemas. Gimnazijoje 

vykstančiuose tėvų susirinkimuose tėvai 

dalyvauja pasyviai, todėl, siekiant skatinti jų 

dalyvavimo aktyvumą, buvo organizuoti 

išvažiuojamieji susitikimai Tulpiakiemio ir 

Petronių kaimų bendruomenėse. Ne rečiau nei 

kartą per mokslo metus tėvai kviečiami 

dalyvauti Atvirų durų dienose. Daugelis tėvų 

turi galimybę  naudotis elektroniniu dienynu, 

tačiau jų prisijungimo dažnumas netenkina 

pedagogų lūkesčių. Daugėja tėvų, kurie negeba 

panaudoti tėvų valios savo vaikų auklėjime. 

Todėl reikia paveikesnio tėvų pedagoginio 

švietimo organizavimo. 

Tęsiama 

9. Aktyvios edukacinės 

programos apie Siesikų kraštą  

parengimas 

 Edukacinė programa nebuvo sukurta, tačiau 

edukacinės veiklos vyko per pilietiškumo 

ugdymo, dorinio  ugdymo pamokas, Erasmus+  

projektus.  

Neįvykdyta 

10. Sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymo tobulinimas 

Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 

integruojamas į dorinio ugdymo pamokas, 

Įvykdyta 
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sveikatos specialistė veda užsiėmimus sveikos 

gyvensenos temomis. Mokiniai skatinami 

laisvalaikį leisti aktyviai: naudotis 

interaktyviomis grindimis, šokti tautinius 

šokius aktų salėje, mankštintis sporto salėje, 

šiltuoju metų laiku naudotis lauko 

treniruokliais.  Didės judriųjų pertraukų 

įvairovė ir patrauklumas visų klasių 

mokiniams.  

11. Gimnazijos   pastato 

pagrindinio korpuso antrojo ir  

trečiojo aukštų  rekonstrukcija 

Atliktas antrojo ir trečiojo aukštų patalpų ir 

laiptinių remontas. 

 

Įvykdyta 

 

III SKYRIUS 

 IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

     Išorinės aplinkos analizė PESTE 

 

Išoriniai 

veiksniai 

Aplinka 

Politiniai, 

teisiniai 

-   Mokyklų tinklo pertvarka įvykdyta. 

-   Lyderystės modelio plėtroje savivaldybės lygmeniu, suteikta daugiau 

savarankiškumo priimant sprendimus pačiai mokyklos bendruomenei, 

kuriama pasitikėjimo kultūra. 

 -  Vyksta nuolatinė švietimo politikos kaita (atnaujinamos ir keičiamos 

ugdymo programos, keičiama darbuotojų apmokėjimo ir mokyklų vadovų 

skyrimo tvarka). 

 -  Gimnazijos bendruomenė gali telkti vietos mokyklų bendruomenes. 

Ekonominiai  -  Gimnazijos ekonominė veikla susijusi su šalies ekonomika, nes dalį 

išlaidų (Mokymo lėšas) finansuoja valstybė, o kitą dalį (Aplinkos lėšas)  

finansuoja rajono savivaldybė. 

 -   Brangsta vadovėliai, mokymo priemonės, didėja išlaidos elektrai, 

vandeniui, mokyklinių autobusų kurui ir kt. Tai blogina ugdymo proceso 

įgyvendinimo galimybes. 

-  ES lėšų panaudojimas pagerina gimnazijos materialinę ir intelektualinę 

bazę. 

-  LR Labdaros ir paramos įstatymas leidžia gimnazijai panaudoti paramą, 

gautą iš gyventojų pajamų mokesčio. 

 -  Savivaldybės skiriamos aplinkos lėšos neatitinka realių gimnazijos 

poreikių. 

Socialiniai  -  Gimstamumo mažėjimas sąlygoja mokinių skaičiaus sumažėjimą. 

 -  Neigiamos demografinės tendencijos daro įtaką klasių komplektavimui 

ir kai kurių dalykų mokytojų skaičiaus pertekliui. 

 -   Daugėja socialinių įgūdžių stokojančių mokinių. 

 -   Daugėja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 -   Daugėja mokinių, turinčių elgesio problemų. 
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 -   Mažėja gabių mokinių skaičius. 

 -   Daugėja vyresniojo  amžiaus pedagogų. 

Technologiniai  - Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas pagerina 

ugdymo proceso kokybę: mokymasis tampa patrauklesnis, įdomesnis ir 

įvairesnis. 

  - Didėja darbuotojų skaičius gebančių dirbti su technologijomis ugdymo 

procese ir administravime.  

  - Gimnazija turi pakankamai informacinių komunikacinių technologijų, 

belaidį Wifi ryšį, tačiau nuolat reikalingos lėšos šioms priemonėms 

atnaujinti. 

  - Gimnazijos veikla reguliariai viešinama gimnazijos internetinėje 

svetainėje www.siesikai.ukmerge.lm.lt 

Edukaciniai   - Projektinių veiklų metu mokiniai turi galimybę pasinaudoti 

universitetų, muziejų edukacinėmis programomis ir jų mokymo bazėmis. 

  -  Rėmėjų lėšomis organizuojamos patrauklios edukacinės  išvykos. 

  - Daugėjant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio 

problemų, reikalingi mokytojai padėjėjai.  

 - Gimnazijoje reikalinga organizuoti  tėvų švietimą vaikų ugdymo ir 

priežiūros klausimais. 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 m. m. 

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos NMVA anketos duomenys: 

 

Respondentai 5 aukščiausios vertės 5 žemiausios vertės 

Mokiniai -  Aš suprantu ir savo teises, ir 

pareigas. 3,4 

-  Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau, nesišaipiau. 3,2 

 -  Mokytojai man padeda pažinti 

mano gabumus ir pomėgius. 3,1 

 -  Mokykloje esame skatinami bendra 

darbiauti, padėti vieni kitiems. 3,1 

-  Mano mokykloje atsižvelgiama į 

mokinių nuomonę, apsvarstomi 

teikiami pasiūlymai. 3,0 

- Į mokyklą einu su džiaugsmu. 2,6 

- Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė. 2,8 

-  Aš nebijau pamokose bandyti, 

daryti klaidų ar neteisingai atsakyti. 

2,8 

 - Mokykloje su manimi aptariamos 

mokymosi sėkmės. 2,8 

- Per pamokas aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

2,8 

Tėvai  - Mokytojai padeda mokiniams 

suprasti mokymosi svarbą gyvenime. 

3,4 

 - Mokykla skatina mokinius būti 

aktyviais mokyklos gyvenimo 

kūrėjais. 3,4 

-  Mokykloje mokytojai mokinius 

moko bendradarbiauti, padėti vienas 

- Mano vaikas per pamoką gali 

pasirinkti užduotis pagal savo 

gebėjimus. 2,8 

- Mokykloje mano vaikas mokomas 

planuoti savo mokymąsi. 2,9 

 - Per paskutinius 2 mėnesius iš mano 

vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė. 3,0 

http://www.siesikai.ukmerge.lm.lt/


8 

 

kitam. 3,2 

 - Mokykloje organizuojama socialinė 

ir visuomeninė veikla mokiniams yra 

įdomi ir prasminga. 3,2 

 - Mokykloje atsižvelgiama į mano 

vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį 

ugdant ir mokant. 3,2 

- Į mokyklą mano vaikas eina su 

džiaugsmu. 3,0 

- Į mano vaiko klaidas per pamokas 

yra žiūrima kaip į mokymosi 

galimybę. 3,1 

 

 

IV SKYRIUS 

VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija  

Pažangos mokykla, teikianti visas tobulėjimo galimybes kiekvienam mokiniui ir 

mokytojui.  

Misija  

Įgyvendindama ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, gimnazija kiekvienam suteikia galimybę ugdymo(si) lūkesčių pasiekimui, 

saviraiškai ir  asmenybės brandai.  

Vertybės 

Puikūs bendruomenės narių santykiai, stiprus identitetas, geranoriškumas ir 

supratingumas, tobulėjimas, atsakingumas. 

 

V SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Strateginis tikslas.  Užtikrinti kiekvieno mokinio poreikius atitinkantį ugdymą. 

Uždaviniai: 

1. Individualios pažangos stebėjimo tobulinimas. 

2. Mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimas taikant duomenų grupių metodą. 

3. Mokinių vertinimo ir įsivertinimo procesų tobulinimas. 

4. Galimybių kiekvienam mokiniui baigti vidurinio ugdymo programą išsaugojimas. 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

1.1. Mokytojai parengia Individualios pažangos stebėjimo aprašą. 

1.2. Mokiniai pildo individualias „Pasiekimų lūkesčių lenteles“, kurias aptaria su mokytojais ir 

tėvais. 

2.1. Mokytojai parengia  Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo strategiją. 

2.2. Mokytojai ugdymo proceso metu moko mokinius įvairių mokymosi strategijų. 

3.1. Mokytojai parengia „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“. 

3.2. Mokytojai taiko mokinius motyvuojančias pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo 

priemones. 

4.1.  Ne mažiau 90 % II gim. klasės mokinių tęsia mokymąsi mūsų gimnazijoje. 

Laukiami rezultatai: 

90 % mokytojų bent 3 kartus per metus  individualiai aptars mokinių mokymosi pažangą. 

60 % mokinių bent 3 kartus per metus kartu su tėvais aptars savo mokymosi pažangą. 

100 % klasių vadovų bent kartą per savaitę aptars savo klasės mokinių mokymosi pažangą. 

Mokymosi pagalbą laiku gaus bent 20 % daugiau mokinių.  
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Ne rečiau kaip kartą per mėnesį atskirų klasių mokytojai grupėse aptars  mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymą. 

50 % mokinių išsiugdys mokėjimo mokytis kompetenciją, įgus išsikelti mokymosi tikslus, planuoti 

mokymąsi. 

50 % mokytojų pamokoje skirs dėmesio mokinių išmokimo stebėjimui ir jų įsivertinimui. 

Bent 10 % pagerės mokinių mokymosi rezultatai. 

Gimnazijoje 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m. sukomplektuojama III gim. klasė. 

2. Strateginis tikslas.  Skatinti iniciatyvumą kuriant bendruomeniškesnį gyvenimą.  

Uždaviniai: 

1. Aktyvesnis mokinių įtraukimas į renginių planavimą bei organizavimą. 

2. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas. 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

1.1. Renginių organizavimo grupė parengia gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkantį 

renginių planą. 

1.2. Sudaromos geros sąlygos mokinių saviraiškai, kiekvienoje klasėje ugdomi lyderiai. 

2.1. Pasitelkiant socialinius partnerius, į bendruomeninį gimnazijos gyvenimą aktyviau įtraukiami 

tėvai.  

2.2. Organizuojami Pozityvios tėvystės mokymai. 

Laukiami rezultatai: 

Kiekviena klasė per mokslo metus organizuoja bent po vieną renginį. 

Bent 30 % kiekvienos klasės mokinių aktyviai dalyvauja renginiuose. 

Ne mažiau kaip 60 % apklaustųjų renginių kokybę įvertina teigiamai. 

30 % daugiau tėvų įsitraukia į bendruomeninį gimnazijos gyvenimą. 

3. Strateginis tikslas.  Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo  aplinkas. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti galimybes visų pradinių klasių ugdyme  naudoti inovatyvias ugdymo priemones. 

2. Gamtos mokslų laboratorijos įrengimas. 

3. Lauko žaidimų aikštelės  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams įrengimas. 

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

1.1. Bendrabučio patalpose esančiuose kabinetuose  įrengiamos išmaniosios lentos. 

1.2. Sudaromos galimybės visų pradinių klasių mokiniams naudotis skaitykloje esančiomis 

aktyviomis mokymosi priemonėmis: interaktyviais „iMO“ kubais, edukacinėmis „Bitutėmis“. 

2.1. Įrengiama Gamtos mokslų laboratorija pradinių klasių mokiniams, kuria gali naudotis pasaulio 

pažinimo pamokų metu. 

3.1. Įrengiama sertifikuota lauko žaidimų aikštelė. 

3.2. Įrengiama smėlio dėžė su dangčiu. 

Laukiami rezultatai: 

Inovatyvių ugdymo priemonių dėka mokymasis taps įdomesnis, didės mokinių motyvacija ir gerės 

mokinių pasiekimai. 

Pradinių klasių mokiniai 25 % pasaulio pažinimo pamokų mokysis tyrinėdami Gamtos mokslų 

laboratorijoje.  

Bent 20 % pradinių klasių mokinių dalyvaus neformaliojo švietimo būrelyje „Mokausi 

tyrinėdamas“. 
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VI SKYRIUS 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR LĖŠŲ POREIKIO SUVESTINĖ 

 

1.  Strateginis tikslas. Užtikrinti kiekvieno mokinio poreikius atitinkantį ugdymą. 

Uždaviniai Vykdytojas Finansa-

vimo 

šaltinis 

Lėšų poreikis Pastab

os 2020 2021 2022 

1. Individualios pažangos 

stebėjimo tobulinimas. 

 Mokymo 

lėšos 

- - -  

2. Mokėjimo mokytis 

kompetencijų tobulinimas 

taikant duomenų grupių 

metodą. 

Iniciatyvių 

mokytojų ložė, 

dalykų mokytojai 

Mokymo 

lėšos 

- 20 20  

3. Mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo procesų 

tobulinimas. 

Iniciatyvių 

mokytojų ložė, 

dalykų mokytojai 

Mokymo 

lėšos 

400  - -  

4. Galimybių kiekvienam 

mokiniui baigti vidurinio 

ugdymo programą 

išsaugojimas. 

Administracija, 

klasių vadovai 

Mokymo 

lėšos 

- - -  

 

2.  Strateginis tikslas. Skatinti iniciatyvumą kuriant bendruomeniškesnį gyvenimą. 

Uždaviniai Vykdytojas Finansa-

vimo 

šaltinis 

Lėšų poreikis Pastab

os 2020 2021 2022 

1. Aktyvesnis mokinių 

įtraukimas į renginių 

planavimą bei organizavimą. 

Iniciatyvių 

mokytojų ložė, 

renginių 

organizavimo 

grupė 

Mokymo 

lėšos 

- - -  

2. Bendradarbiavimo su tėvais 

stiprinimas. 

Klasių vadovų 

metodinė grupė, 

dalykų 

mokytojai 

Mokymo 

lėšos 

- - -  

 

 3. Strateginis tikslas. Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo  aplinkas. 

Uždaviniai Vykdytojas Finansa-

vimo 

šaltinis 

Lėšų poreikis Pastab

os 2020 2021 2022 

1. Sudaryti galimybes visų 

pradinių klasių ugdyme  

naudoti inovatyvias ugdymo 

priemones. 

Bibliotekos 

vedėja, pradinių 

klasių mokytojai 

SB 50 50 50  

2. Gamtos mokslų 

laboratorijos įrengimas. 

Pradinių klasių ir 

gamtos mokslų 

mokytojai 

SB 50 50 50  
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3. Lauko žaidimų aikštelės  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikams įrengimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

SB - 2500 500  

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Gimnazijos bendruomenė supažindinama su strateginio plano tikslais bei uždaviniais. 

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja šio plano įgyvendinime, prisiima atsakomybę už 

įgyvendinamas konkrečias veiklas.  

Stebint strateginio plano įgyvendinimą, vykdant jo priežiūrą laikomasi šių priežiūros 

principų: viešumo, atvirumo, partnerystės.   

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma viso jo įgyvendinimo metu. 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė kiekvienais metais pristato ataskaitą apie 

strateginio plano vykdymą Mokyklos bendruomenė turi galimybę išsakyti savo nuomonę, teikti 

pasiūlymus, kaip optimaliai įgyvendinti mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius. Gimnazijos 

tarybos nariai stebi, kad gimnazijos strateginis planas derėtų su kitais gimnazijoje esančiais planais: 

ugdymo planu, metiniu veiklos planu ir pan. Pasibaigus kalendoriniams metams pagal 

administracijos atliktą tyrimą, analizuoja plano įgyvendinimo sėkmės kriterijus ir pritaria plano 

įgyvendinimo rezultatams.  

Už strateginio plano įgyvendinamų veiklų priežiūrą yra atsakingi šią veiklą 

įgyvendinantys bendruomenės nariai bei gimnazijos vadovas. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                                     Gražina Savilionienė 

vykdanti direktoriaus pareigas     

 

______________ 
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