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BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 - 2015 METŲ  

STRATEGINIS PLANAS  

 

I. ĮVADAS  

   

 Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos (toliau –Mokyklos) 2013-2015 metų strateginio plano paskirtis- numatyti bei planuoti ugdymo 

kaitos pokyčius, tinkamai pasirinkti Mokyklos veiklos kryptis ir tikslingus prioritetus. Strateginius mokyklos tikslus sąlygoja ES, Lietuvos 

Respublikos, Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) švietimo strategijos. Mokyklos strateginį planą 2012-2015 metams parengė 

Mokyklos strateginio plano rengimo grupė, patvirtinta direktoriaus 2012 metų gruodžio 20 įsakymu Nr. V-309. Rengiant planą, atsižvelgta į 

besikeičiančios socialinės ir kultūrinės aplinkos poreikius, Mokyklos bendruomenės reikmes ir turimus išteklius, Mokyklos bendruomenės narių 

patirtį bei pasiūlymus. Rengiant planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo, partnerystės principų.  

 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

Svarbiausi Pabiržės pagrindinės mokyklos 2008 - 2012 metų strateginio plano įgyvendinimo rezultatų rodikliai: 

Mokslo metai 10 kl. mokinių 

skaičius rugsėjo 

1 d. 

10 kl. mokinių 

skaičius mokslo 

metų pabaigoje 

Įgijo pagrindinį 

išsilavinimą 

Liko kartoti 

kursą 10 klasėje 

2007-2008 21 21 20 1 

2008-2009 19 19 19 0 

2009-2010 24 22 22 0 

2010-2011 15 15 15 0 

2011-2012 12 13 12 1 
  

 

 

 

 

 

Aplinkos ir išteklių analizė. 

1.Išorės veiksniai 

1.1. Politiniai veiksniai: 

Mokykla- Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja, švietimo paslaugas teikianti įstaiga yra šalyje ir rajone formuojamos švietimo 

politikos vykdytoja. Mokyklos bendruomenė, planuodama strateginius tikslus ir uždavinius 2013-2015 metais, atsižvelgė į šalies švietimo politikos 

ir Biržų rajono savivaldybės švietimo strategines nuostatas. Svarbiausi dokumentai: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Valstybinė švietimo 

strategija, 2012 metų lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta 2014-2020 metų Nacionaline pažangos programa, Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2005 metų sausio 25 d. sprendimu Nr. T-1 patvirtintas Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas, Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2012 metų sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-

2015 metų bendrasis planas, metinės Biržų rajono savivaldybės  biudžeto ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa, Biržų 

rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus veiklos planai, kiti Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimai.  

1.2. Ekonominiai veiksniai: 

Mokyklos finansinės galimybės susijusios su šalies ekonomika, nes dalį išlaidų (mokinio krepšelis) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos 

išlaidos) finansuoja Biržų rajono savivaldybė. Mokinio krepšelio lėšos nuo 2010 metų iki 2012 metų sutartiniam mokiniui nekito. Vienam 

sutartiniam mokiniui buvo skiriama 3310 litų per metus. Nuo 2010 metų iki 2012 metų aplinkai finansuoti lėšos sumažėjo 4,6 %. 2010 metais buvo 

skiriama 518 200 litų, 2011 metais 473450 litų, 2012 metais - 495283 litų. Papildomai gaunamas Mokyklos pajamas sudaro 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio lėšos ( 2010 metais gauta 2647 litų, 2011 metais-2940 litų, 2012 metais-2183 litų), rėmėjų lėšos (2010 metais gauta 428 litų, 

2011 metais- 600 litų, 2012 metais-720 litų), lėšos už teikiamas paslaugas ( 2010 metais gauta 11 150 litų, 2011 metais-21 000 litų, 2012 metais-16 

000 litų). Buvo vykdomi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Europos struktūrinių fondų projektai ,,MTP plius“, 

,,Besimokančių mokyklų tinklai“, Comenius daugiašalės partnerystės projekto veiklos. Buvo gauta 118 879 litų. Tai suteikė Mokyklai galimybę 

įsigyti papildomų priemonių ugdymo procesui tobulinti ir mokytojų kvalifikacijai kelti. Valstybės ir savivaldybės skiriamų lėšų pakanka Mokyklai 

išlaikyti, bet ne jai atnaujinti iš esmės. 

1.3. Socialiniai veiksniai: 

Kinta Biržų rajono savivaldybės, taip pat ir Pabiržės seniūnijos gyventojų socialinė - ekonominė padėtis. Biržų rajono savivaldybės 

demografinė padėtis paskutiniais metais pablogėjo: ženkliai išaugo darbingo amžiaus gyventojų emigracija, sumažėjo gyventojų (0-15 metų 

amžiaus) skaičius, sumažėjo gimstamumas. 2006 metais Pabiržės seniūnijoje gimė 13 vaikų, 2007 metais-114 vaikų, 2008 metais-8 vaikai, 2009 

metais-21 vaikas, 2010 metais-10 vaikų, 2011 metais-11 vaikų. Mokykloje pastebimas mokinių skaičiaus mažėjimas. 2010-2011 mokslo metais 

Mokykloje mokėsi 210 mokinių, 2011-2012 mokslo metais - 191 mokinys, 2012-2013 mokslo metais - 176 mokiniai. Mažėjantis vaikų skaičius 

mažins ugdymo poreikius tenkinančių įstaigų skaičių arba ženkliai didins jų išlaikymo kaštus. Didės tarpmokyklinė konkurencija. Nemokamą 

maitinimą 2012-2013 mokslo metais gauna 98 mokiniai. Mokykloje didėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius (2010-2011 mokslo 

metais mokėsi 31 specialiųjų poreikių mokinys ( 14,7 % nuo visų mokinių skaičiaus), 2011-2012 mokslo metais- 34 mokiniai (17,8% nuo visų 

mokinių skaičiaus) 2012 2013 mokslo metais - 34 mokiniai (19,3% nuo visų mokinių skaičiaus). 



2. Vidaus veiksniai  

2.1. Mokyklos paskirtis: 

Mokykla teikia mokiniams ugdymą pagal formaliojo pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kitas 

ugdymo programas. Mokykloje mokosi 158 mokiniai. Mokykloje dirba 34 pedagoginiai darbuotojai. Mokinius ugdo 30 atestuotų ir turinčių 

kvalifikaciją mokytojų (6 mokytojai metodininkai, 20 vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai), 2 neformaliojo ugdymo vadovai, 3 pagalbos mokiniui 

specialistai (1 socialinis pedagogas, 1 specialusis pedagogas, logopedas), bibliotekos vedėjas. Mokyklai vadovauja direktorius, turintis III vadybos 

kvalifikacinę kategoriją. Mokinių ugdymui vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, turinti III vadybos kvalifikacinę kategoriją. Dirba 14 

aptarnaujančio ir ūkinio personalo darbuotojai. Ūkinei veiklai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Mokykloje dirba vyriausiasis 

buhalteris, kasininkas, raštinės vedėjas, inžinierius techninėms priemonėms ir kompiuteriams remontuoti ir prižiūrėti.  

2.2. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai: 

 Mokykloje yra pailgintos darbo dienos grupė pradinių klasių mokiniams. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, teikiama logopedo, 

specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo pagalba. Dėstomos 2 užsienio (anglų, rusų) kalbos. Diegiamas ugdymo turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas per lietuvių ir matematikos pamokas pagal mokinių gebėjimus ir pasiekimus. Suformuota 19 mokinių saviraiškos poreikius 

tenkinančių pažintinės, meninės, sportinės, kūrybinės krypties neformaliojo ugdymo grupių. Mokiniai dalyvauja įvairiose respublikos, rajono 

olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. 

2.3. Technologiniai – edukaciniai veiksniai :  

Ugdymo sąlygos geros. Mokykloje įrengta 15 mokomųjų dalykų kabinetų, 4 pradinių klasės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupės klasė, 3 

pagalbos mokiniui specialistų ( specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo) kabinetai, biblioteka, skaitykla, aktų, choreografijos ir sporto 

salės, sporto aikštynas, veikia valgykla. Mokiniai ir kiti bendruomenės nariai turi galimybę naudotis internetu, elektroniniu paštu informacinių 

technologijų kabinetuose, bibliotekoje, skaitykloje, darbo kabinetuose, mokytojų kambaryje, mokytojų kompiuterizuotose darbo vietose. 

Mokykloje yra 57 kompiuteriai su interneto prieigomis, mokomuosiuose kabinetuose yra įrengti 4 multiterpės projektoriai, 1 interaktyvi lenta. 

Mokytojams skirtos kompiuterizuotos darbo vietos ruoštis pamokoms ir kitai ugdomajai veiklai. Mokykla turi 2 kompiuterių klases. Atnaujinta ir 

modernizuota pasenusi kompiuterinė įranga. Personaliniais kompiuteriais kompiuterizuota 100 % dalykinių kabinetų. Tęsiamas sėkmingai pradėtas 

Mokyklos kabinetų kompiuterizavimas, kryptingai tobulinama mokytojų informacinio raštingumo kultūra. Mokyklos biblioteka vykdo 

informacijos, metodinės ir pedagoginės pagalbos sklaidos teikimo funkcijas. Šiuo metu bibliotekoje skaito 117 skaitytojų, yra 23 tūkst. knygų ir 12 

tūkst. vadovėlių fondas. Mokykloje veikia akredituotas Profesinio informavimo taškas, kurio tikslas teikti kokybiškas profesinio informavimo 

paslaugas asmenims pagal individualius ar visuomeninius poreikius, neišskiriant asmens amžiaus, lyties, tautybės, gyvenamosios vietos bei 

socialinės padėties. 2009 m., 2011 m. atlikta dalinė mokyklos renovacija (pakeisti langai, apšiltinti stogai).  

 

2.4. Mokyklos valdymas, teisinė bazė: 

 Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Biržų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos nuostatais, ugdymo planais, 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, Mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos, Vaiko gerovės 

komisijos, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos nutarimais. 

2.5. Planavimo struktūra:  
Mokykla savo veiklą planuoja bei esamus planus koreguoja kasmet, remdamasi veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. Į Mokyklos veiklos 

planavimą įtraukiama Mokyklos bendruomenė. Mokyklos veikla grindžiama strateginiu mokyklos veiklos planu, metiniu veiklos planu, ugdymo 

planu, dalykų programomis, ilgalaikiais ir trumpalaikiais mokomųjų dalykų planais, savivaldos institucijų veiklos planais ir programomis, klasių 

auklėtojų veiklos planais, mėnesiniais priemonių planais. Juos rengia Mokyklos direktoriaus įsakymais įpareigotos darbo grupės ir komisijos, 

atskiri asmenys. 

2.6. Švietimo stebėsena ir veiklos priežiūra. 

Švietimo kokybės vertinimus atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo grupė pagal parengtą veiklos kokybės įsivertinimo 

metodiką. Ugdomąją priežiūrą pagal numatytas atskiras veiklos sritis planingai vykdo Mokyklos administracija.  

2.7. Dokumentų valdymas,  saugojimas, informacijos teikimas: 

  Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, raštvedybos taisyklės, 

dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, Mokyklos dokumentacijos planas. 

Mokyklos dokumentai saugomi Mokyklos archyve. Mokinių duomenys talpinami ir tvarkomi Mokinių registre. Apskaitos vykdomos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos statistikos ir švietimo sistemos reikalavimais. Informacija teikiama elektroniniu paštu, |Mokyklos internetinėje svetainėje, 

informaciniuose stenduose 

2.8. Finansiniai  ištekliai: 

  Mokykla finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto - mokinio krepšelio lėšų ir Savivaldybės biudžeto. Papildomos lėšos gaunamos iš 

laimėtų finansuojamų projektų, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų. ir Mokyklos uždirbtųjų pajamų už teikiamas paslaugas. Mokykla turi 

finansinį savarankiškumą. Yra Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja, (kodas 290546830) ir vykdytoja (kodas13.5). 

 

           III. STIPRIOSIOS IR SILPNOSIOS PUSĖS, GALIMYBĖS IR 

GRĖSMĖS 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Mokykla finansiškai savarankiška. 

2. Mokyklos vadovai ir mokytojai nuolat siekia atnaujinti savo 

žinias, kelia kvalifikaciją. 

3. Mokomi specialiųjų ugdimosi poreikių mokiniai: dirba logopedė, 

specialioji pedagogė, socialinė pedagogė. 

4. Sudarytos sąlygos mokinių pavežimui. 

5. Organizuojamas mitybos reikalavimus atitinkantis mokinių 

maitinimas. 

6. Nedidelė mokytojų kaita. 

7. Racionalus Mokyklos išteklių naudojimas. 

8. Patyrę, kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai, specialistai ir 

Mokyklos vadovai.  

9. Palankus Mokyklos bendruomenės 

mikroklimatas. 

10. Estetiška ir jauki Mokyklos aplinka. 

11. Mokinių saugumo užtikrinimas 

1. Nepakankamas savivaldos institucijų aktyvumas.  

2. Nepakankamas mokinių, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas. 

3. Nepamatuota kritika kolegų atžvilgiu. 

4. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

5. Neišnaudotos ugdymo proceso individualizavimo ir 

diferencijavimo skirtingų gebėjimų mokiniams, motyvacijos 

palaikymo ir stiprinimo galimybės. 

6. Dalis mokinių tėvų nesidomi vaikų ugdymosi rezultatais, 

nedalyvauja Mokyklos organizuojamuose renginiuose. 

 

 



Mokykloje ir jos teritorijoje. 

12. Kompiuterizuotos darbo vietos 

mokytojams ruoštis pamokoms ir kitiems 

renginiams, sudarytos sąlygos IKT 

taikymui ugdymo procese. 

13. Atviros ir integruotos pamokos, projektai, popamokiniai 

renginiai. 

Galimybės Grėsmės 

1. Naujų kompetencijų ir bendrųjų gebėjimų ugdymas.  

2. Aktyvių metodų ugdymo procese taikymas.  

3. Ugdymo turinio individualizavimo ir 

diferencijavimo gilinimas. 

4. Vertinimo sistemos tobulinimas. 

5. Karjeros planavimo paslaugų didinimas. 

6. Nuoseklios mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo sistemos kūrimas. 

7. Pedagoginio tėvų švietimo aktyvinimas, 

tėvų informavimo sistemos tobulinimas. 

8. Mokyklos tradicijų išlaikymas, 

tęstinumas ir naujų kūrimas. 

9. Ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų 

tolesnis tvarkymas ir turtinimas.  10.Dalyvavimas įvairių 

tarptautinių, šalies, 

savivaldybės fondų remiamuose projektuose. 

11. Bendradarbiaujant su verslo struktūromis, rasti daugiau rėmėjų. 

12. Pasiruošti Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimui. 

1.Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl žemo gimstamumo lygio. 

2. Sociokultūrinės aplinkos neigiamas poveikis mokinių 

elgesiui. 

3. Būtinybė atleisti iš darbo dalį darbuotojų 

dėl mokinių skaičiaus mažėjimo. 

4. Mokyklos geografinė padėtis palanki mokinių ,,nutekėjimui“ 

į miesto mokyklas. 
 

ESMINĖS IŠVADOS 

1. Mokyklų konkurencija dėl prestižo ir mokinių skaičiaus, skatins ugdyti besimokančią Mokyklos bendruomenę ( mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų, mokinių, tėvų), ieškoti 

patrauklių mokiniams ir jų tėvams veiklos formų. 

 2. Mokinių skaičiaus mažėjimas ir su tuo susijęs mokytojų ir specialistų atleidimas iš darbo. 

 3. Plėtoti pagalbos mokiniui galimybes ir ieškoti įdomesnių bendradarbiavimo su jo šeima formų. 

 4. Vykdyti Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir pasiruošti Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimui. 

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

VIZIJA 

 

Sėkmingą mokymąsi puoselėjanti mokykla, kurios bendruomenė siekia sutartų rezultatų.  

  

MISIJA 

 

 1.Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, suteikiant mokiniams dorinės, sociokultūrinės ir 

pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis išugdant gebėjimą apsispręsti,  

 pasirinkti ir mokytis toliau. 
 

V. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

           1. Ugdymo(si) kokybės tobulinimas. 

 2. Saugios, modernios ir bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas.  

 3. Bendradarbiavimo su vietos bendruomene,  tėvais efektyvinimas. 

 

VI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Tikslas: Ugdymo(si) kokybės tobulinimas 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai 

Tobulinti ir aktualizuoti 

ugdymo turinį, 

orientuojantis į mokinių 

gebėjimus ir poreikius 

Mokytojų 

bendradarbiavimas 

analizuojant 

mokinių 

pasiekimus, 

atrenkant pagal 

Bendrąsias 

programas ugdymo 

turinį  

Parengti dalykų 

ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai klasės 

pajėgumą, turimus 

išteklius ir mokytojų 

kvalifikaciją atitinkantys 

planai, skatins mokinių 

mokymosi motyvaciją ir 

darys įtaką siekiant 

geresnių mokymosi 

rezultatų  

2013 m. 

Tobulinti šiuolaikinės 

pamokos vadybą 

(planavimą ir 

organizavimą) 

Mokytojo keliamų 

pamokos uždavinių 

derinimas su 

numatytais 

Bendrosiose 

programose 

mokinių 

90% mokytojų 

formuluos aiškius ir 

suprantamus pamokos 

uždavinius, suderintus 

su Bendrosiose 

programose numatytais 

mokinių pasiekimais 

2013 m. 



pasiekimais 

Metodų, 

skatinančių aktyvų 

mokinių 

mokymą(si), 

taikymas ugdymo 

procese  

Gerėja mokinių 

mokymosi motyvacija 

2013 m.-2015 m. 

Mokinių 

mokymosi stilių 

nustatymas ir 

informacijos 

panaudojimas, 

individualizuojant 

ir diferencijuojant 

užduotis 

Atliekami tyrimai. 

Informacija naudojama 

planavimui, aprūpinimui 

priemonėmis 

2013 m.-2015 m. 

Mokinių pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimo 

tobulinimas 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos sistema atitiks 

mokinių gebėjimus ir 

poreikius. Vertinimo 

sistema ugdys mokinių 

gebėjimus planuoti ir 

įsivertinti savo 

mokymąsi išsikeliant 

mokymosi tikslus. 

Pasiektas nuolatinis 

mokinių asmeninės 

pažangos fiksavimas  

2013 m.-2015 m. 

Kelti mokytojų dalykines 

ir vadybines 

kompetencijas ugdymo 

turinio planavimo, 

pamokos organizavimo, 

individualizavimo ir 

diferencijavimo, mokinių 

pažinimo, vertinimo 

klausimais 

Mokymų ugdymo 

turinio formavimo, 

įgyvendinimo, 

vertinimo ir 

atnaujinimo 

klausimais 

organizavimas 

Organizuoti mokymus. 

Mokytojai įgys daugiau 

vadybinių pamokos 

organizavimo 

kompetencijų 

2013 m.-2014 m. 

Gerosios patirties 

sklaidos gerinimas 

ir pagalbos 

teikimas mažiau 

patirties turintiems 

kolegoms 

Atviros pamokos. 

Kolegų pamokų 

stebėjimas 

2013 m.-2015 m. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su rajono mokyklų 

kolegomis  

Bendri renginiai su kitų 

mokyklų mokytojais. 

BMT projekto 

vykdymas 

2013 m.-2014 m. 

Pradėti teikti vietos 

bendruomenei 

ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas 

Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengta ir 

įgyvendinama kokybiška 

ikimokyklinio ugdymo 

programa 

2013 m. 

 

2. Tikslas: Saugios, modernios ir bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai 

Sudaryti tinkamas sąlygas 

veiksmingai naudoti(-tis) 

IKT mokymo(si) procese 

IKT diegiamos 

mokyklos ir 

projektų lėšomis 

Rengiamos 

programos 

skelbiamuose IKT 

diegimo konkursuose 

2013 m.-2015 m. 

Mokomųjų 

kompiuterinių 

programų 

atnaujinimas 

Tęsiamas mokomųjų 

kompiuterinių 

programų 

atnaujinimas, 

dalijamasi jų 

naudojimo patirtimi 

2013 m.-2015 m. 

Kabinetų 

aprūpinimas 

multiterpės 

projektoriais 

Kiekvienais metais 

papildomai aprūpinti 

multiterpės 

projektoriais 1 

kabinetą 

2013 m.-2015 m. 

Kurti saugią ir patrauklią, 

higienos normų 

reikalavimus atitinkančią 

aplinką. 

Mokomųjų 

kabinetų 

turtinimas 

naujomis 

mokymo 

priemonėmis 

Kiekvienais metais 

įgyjamos mokymo 

priemonės ( pagal 

Aprūpinimo 

standartus ir poreikį) 

2013 m.-2015 m. 

Patalpų 

pritaikymas  

Sukurtos saugios ir 

patrauklios, higienos 

2013 m. 



ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo 

programoms 

įgyvendinti 

normų reikalavimus 

atitinkančios 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programoms 

įgyvendinti 

reikalingos aplinkos   

Edukacinių erdvių 

su šiuolaikinėmis 

mokymo 

priemonėmis 

tolesnis kūrimas ir 

naudojimas 

Mokyklos 

bendruomenės 

vertybėms 

puoselėti, 

mokinių ugdymui 

Dalį kabinetų 

pritaikyti aktyviems 

mokymo(si) 

metodams pamokoje 

įgyvendinti 

 

2013 m.-2014 m. 

Teikti kvalifikuotą 

pedagoginę, psichologinę 

pagalbą mokiniams 

turintiems mokymosi ir 

psichologinių sunkumų 

Sistemingas 

tyrimų atlikimas, 

identifikuojant 

mokinių 

gebėjimus, 

aiškinantis jų 

mokymosi 

nesėkmes, 

mokymosi 

motyvacijos ir 

elgesio sutrikimus 

Bus atliekamas 

kvalifikuotas ir 

savalaikis mokymosi 

sunkumų, elgesio 

sutrikimų 

identifikavimas ir 

koregavimas 

2013m.-2015m. 

Modernizuoti mokyklos 

biblioteką  

Bibliotekos 

veiklos 

programos, kurios 

paslaugų spektras 

tenkintų 

visapusiškus 

Mokyklos 

bendruomenės 

poreikius, 

parengimas ir 

įgyvendinimas  

Mokyklos biblioteka 

taps informacijos, 

metodinės ir 

pedagoginės pagalbos 

teikimo centru 

2014 m.. 

Tobulinti mokinių 

konsultavimą planuojant 

karjerą  

Efektyvių karjeros 

planavimo 

specialistų veiklos 

planų parengimas 

ir įgyvendinimas 

Mokiniai gebės 

kryptingai ir tikslingai 

planuoti savo tolesnę 

karjerą baigus 10 

klasių 

2013 m. 

 

3. Tikslas: Bendradarbiavimo su vietos bendruomene, mokinių tėvais  efektyvinimas 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai 

Gerinti bendradarbiavimą 

su tėvais  

Tėvų švietimo 

politikos 

įgyvendinimas 

Kasmet 

organizuojama 

keletas mokymų 

tėvams 

pedagoginėmis, 

psichologinėmis  

temomis 

2013 m.-2015 m. 

Individualios 

klasės vadovų, 

dalykų mokytojų 

konsultacijos 

mokinių tėvams 

Planuojamos ir 

teikiamos 

konsultacijos skatina 

mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimą, 

padeda efektyviau 

identifikuoti mokinių 

mokymosi sunkumus, 

elgesio sutrikimus ir 

juos koreguoti  

2013 m. 

Naujų 

bendradarbiavimo 

su mokinių tėvais 

formų taikymas   

Taikomos naujos 

formos pritrauks 

daugiau (kasmet iki 

10%) mokinių tėvų 

dalyvauti Mokyklos 

renginiuose 

 

2013 m.-2015 m. 

Modernizuoti 

bendruomenės narių 

Išnaudoti 

elektroninio 

Visa informacija apie 

mokinių pasiekimus, 

2013 m.-2015 m. 



bendradarbiavimą ir 

informavimą pasitelkiant 

šiuolaikines informacines 

technologijų galimybes 

dienyno teikiamas 

galimybes 

bendravimui, 

bendradarbiavimui 

su tėvais ir jų 

informavimui 

elgesį ir kitą veiklą 

bus pateikiama ir 

pasiekiama 

elektroniniu būdu 

(neturint prieigų prie 

interneto- 

atspausdinama) 

100% mokinių ir 80% 

tėvų naudosis 

elektroniniu dienynu 

Siekti, kad 

mokykla taptų vietos 

bendruomenės kultūros 

bei sveikatingumo centru 
 

Papildomų 

paslaugų vietos 

bendruomenei 

teikimas 

Mokyklos patalpose 

organizuojami bendri 

kultūriniai, sportiniai  

renginiai 

2013 m.-2015 m. 

 

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

Siekiant, kad Mokyklos strateginiame plane numatytos priemonės būtų sėkmingai įgyvendintos ir veiksmingos, bus vykdoma veiklos 

stebėsena ir analizė pagal rodiklius, atliekamas įvertinimas, vykdoma strategijos idėjų sklaida Mokyklos bendruomenėje. Priežiūrą vykdys 

Mokyklos strateginio plano rengėjai ir Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė. Strateginio plano įgyvendinimo priemonės ir rezultatai 

kasmet, įvertinus Mokyklos veiklos būklę, bus numatomi Mokyklos veiklos metiniame plane. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 

kiekvienų metų pabaigoje, aptariama Mokyklos taryboje, skelbiama Mokyklos internetiniame puslapyje. Už strateginio plano įgyvendinimą 

atsakingas Mokyklos direktorius.  

____________________ 


