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BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016–2020 METŲ 

STRATEGINIS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos (toliau–Mokyklos) 2016-2020 metų strateginis 

planas- tai dokumentas, atspindintis mokyklos viziją, apimantis strateginio plano rengimo etapus, 

prioritetus, tikslus, uždavinius, priemones, analizės rezultatus bei numatantis finansavimo šaltinius. 

Mokyklos strateginio plano tikslas – telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo 

problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinti mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti 

reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius. Strateginius mokyklos 

tikslus sąlygoja ES, Lietuvos Respublikos, Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) 

švietimo strategijos.  

 Pabiržės pagrindinės mokyklos 2016–2020 metų strateginis planas ( toliau –Mokyklos 

strateginis planas) 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“,  Biržų 

rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu T-234, Biržų rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginiu 

veiklos planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-

314, Valstybine švietimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 metų gruodžio 23 

d. nutarimu Nr. XII-745,  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, Mokyklos metų veiklos 

įgyvendinimo ataskaitomis, Mokyklos bendruomenės ir Mokyklos tarybos siūlymais ir 

rekomendacijomis. 

             Rengiant Mokyklos strateginį planą atsižvelgta į teikiamo švietimo kokybę ir vietos 

bendruomenės poreikius. Planu siekiama įgyvendinti Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano 2014–2020 metams II prioriteto „Sumanios, socialiai saugios, sveikos, naujovėms imlios, 

pilietinės ir patriotiškos visuomenės formavimas“ 2.1 tikslo „Išprususios ir kūrybingos visuomenės 

formavimas“ 2.1.1. uždavinį „Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą“; 2.1.2 

uždavinį „Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visuomenės švietimą ir tobulinimąsi“; 2.3 tikslo 

„Pilietiškumo ugdymas ir visuomenės saugumo didinimas“ 2.3.1. uždavinį „Ugdyti rajono gyventojų 

bendruomeniškumą, pilietinį aktyvumą, remti ir skatinti jaunimo bei kitų nevyriausybinių 

organizacijų veiklas“; 2.4. tikslo „Efektyvus, į gyventojų poreikius nukreiptas viešasis valdymas 

2.4.1.uždavinį„ informacinės visuomenės plėtra“. Remtąsi Valstybinės švietimo 2013–2022 metų 

strategijos strateginio tikslo „Paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam 

žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį“ I prioritetine kryptimi 

„Mokytojo asmenybė“; II prioritetine kryptimi: „Švietimo kokybės kultūra; III prioritetine kryptimi 



„Talka dėl įtraukties“; IV prioritetine kryptimi „ Mokymasis ir įgalinimas visą gyvenimą“. Rengiant 

Mokyklos strateginį planą vadovautasi šiais principais: viešumas, partnerystė, bendruomenės 

įtraukimas, uždavinių aiškumas, apibrėžtumas ir pagrįstumas, priemonių realumas ir 

įgyvendinamumas, strateginio planavimo proceso tęstinumas ir lankstumas.   

   Mokyklos strateginį planą parengė Mokyklos strateginio plano rengimo grupė, patvirtinta 

direktoriaus 2015 m.  gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-309.  

 

II SKYRIUS 

SOCIALINIŲ, POLITINIŲ IR EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ   

  

Socialiniai veiksniai. Pastaraisiais metais Biržų rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 

mažėjo apie du procentus kasmet. Migracijos mastai mažėja, tačiau išvykstančiųjų skaičius išlieka 

didesnis nei atvykstančiųjų. Ypač didelę įtaką gyventojų mažėjimui daro neigiama natūrali gyventojų 

kaita. Rajone miršta dvigubai daugiau žmonių nei gimsta. Savivaldybėje darbingo amžiaus gyventojų 

dalis yra mažiausia apskrityje. Rajone vaikų dalis mažėja, o pensinio amžiaus gyventojų dalis didėja. 

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

padėtis.  

      1lentelė. Vaikų gimstamumo kaita Pabiržės seniūnijoje  

Metai Gimusių vaikų skaičius 

2009 22 

2010 11 

2011 13 

2012 26 

2013 16 

 

Mokykloje pastebimas mokinių skaičiaus mažėjimas.  

                2 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita per penkerius metus 

Mokslo metai Mokinių skaičius 

2011-2012 191 

2012-2013 176 

2013-2014 158 

2014-2015 144 

2015-2016 143 

 

Mažėjantis vaikų skaičius mažins ugdymo poreikius tenkinančių įstaigų skaičių arba ženkliai 

didins jų išlaikymo kaštus. Didės tarpmokyklinė konkurencija.  

Mokinių mokymosi galimybes įtakoja negatyvūs socialiniai reiškiniai šeimose, mokiniai auga 

nepilnose socialiai remtinuose šeimose. 

         3 lentelė. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičiaus kaita 

Mokslo metai Mokinių 

skaičius 

mokykloje 

Gaunančių nemokamą 

maitinimą mokinių 

skaičius 

Gaunančių nemokamą 

maitinimą mokinių 

procentas  

2013-2014 158 82 58,9 

2014-2015 144 67 46,5 

2015-2016 143 58 40,5 

 

Mokykloje didėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius. 

4 lentelė. Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, skaičiaus kaita  



Mokslo metai Mokinių, turinčių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, skaičius 

Mokinių, turinčių specialiuosius 

ugdymosi poreikius, procentas 

2013-2014 34 21,5 

2014-2015 32 22,2 

2015-2016 31 21,6 

  

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 2016-2020 metais, atsižvelgė į šalies 

švietimo politikos ir Biržų rajono savivaldybės švietimo strategines nuostatas. Svarbiausi 

dokumentai: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Valstybine švietimo strategija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 metų gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, 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“,  Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu T-234, Biržų rajono savivaldybės 2014–

2016 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 

22 d. sprendimu T-314,  Savivaldybės  biudžeto ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo 

programa, Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus veiklos planai, kiti Biržų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimai.  

Ekonominiai veiksniai. Mokyklos finansinės galimybės susijusios su šalies ekonomika, nes 

dalį išlaidų (mokinio krepšelis) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos išlaidas) finansuoja 

Savivaldybė. Mokinio krepšelio lėšos nuo 2013 metų iki 2015 metų sutartiniam mokiniui didėjo labai 

nežymiai. 2015 metais vienam sutartiniam mokiniui buvo skirta  980 Eur per metus.  

 

5 lentelė. Turto ir lėšų administravimas ir valdymas Pabiržės pagrindinėje mokykloje 

Metai Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

2% lėšos Pajamų už 

teikiamas 

paslaugas 

lėšos 

Rėmėjų 

2013 833 675  Lt/ 

251006  Eur 

470 862 Lt/ 

136 371 Eur 

1854 Lt/ 

537 Eur 

37 304 Lt/ 

10 804 Eur 

1816 Lt/ 

526 Eur 

2014 783 934  Lt/ 

229 939 Eur 

473 727 Lt/ 

137 201 Eur 

1245 Lt/ 

362 Eur 

24 000 Lt/ 

6 951 Eur 

873 Lt/ 

253 Eur 

2015 218 615 Eur  165 192 Eur* 474 Eur 3 876 Eur 186 Eur 

* kartu su Kirdonių daugiafunkcio skyriaus lėšomis. 

2013–2015 metais buvo vykdomas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės finansuojamas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas pagal Mokymosi 

visą gyvenimą programą. Buvo gauta 21 000 Eur.  

Mažėjo mokinio krepšelio lėšos dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo mokykloje. Savivaldybės 

biudžeto lėšos  per tris metus nepakito. Sumažėjo Mokyklos pajamos gautos už teikiamas paslaugas. 

Valstybės ir savivaldybės skiriamų lėšų pakanka Mokyklai išlaikyti, bet ne jai atnaujinti iš esmės. 

 

  



III SKYRIUS 

PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS VEIKSNIŲ IR 2012–2015 METŲ 

STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

Mokyklos paskirtis. Mokykla teikia mokiniams ugdymą pagal formaliojo pradinio, 

pagrindinio ugdymo ir neformaliojo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kitas ugdymo programas. 

Mokykloje mokosi 123 mokiniai, 20 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų . 

Mokykloje dirba 29 pedagoginiai darbuotojai. Mokinius ugdo 29 atestuoti ir turintys kvalifikaciją 

mokytojų (6 mokytojai metodininkai, 23 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai), 2 pagalbos mokiniui 

specialistai ( 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.  

Mokykla yra savarankiškas asignavimų valdytojas. Joje veikia savivaldos institucijos: 

mokyklos taryba, mokytojų taryba,  mokinių taryba,  metodinė taryba, penkios metodinės grupės.  

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, 

teikiama logopedo, specialiojo pedagogo pagalba, mokytojų trumpalaikės konsultacijos. Dėstomos 2 

užsienio (anglų, rusų) kalbos. Vykdoma 13 mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių pažintinės, 

meninės, sportinės, kūrybinės krypties neformaliojo ugdymo programų. Mokiniai dalyvauja įvairiose 

respublikos, rajono olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. 

 Technologiniai – edukaciniai veiksniai. Pagrindinis mokyklos pastatas pastatytas  1964 

metais, sporto salė ir bendrabutis- 1985. Paskutinis dalinis  remontas atliktas 2011 m.. Pakeisti langai, 

apšiltinti stogai. Ugdymo sąlygos pakankamai geros. Mokykloje įrengta 15 mokomųjų dalykų 

kabinetų, 4 pradinių klasės, 1 ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupės klasė, 2 pagalbos 

mokiniui specialistų ( specialiojo pedagogo, logopedo) kabinetai, biblioteka, skaitykla, aktų, 

choreografijos ir sporto salės, sporto aikštynas, veikia valgykla. Mokykloje yra 59 kompiuteriai su 

interneto prieigomis, mobili 15 planšetinių kompiuterių įranga, mokomuosiuose kabinetuose yra 

įrengti 12 multiterpės projektoriai, 1 interaktyvi lenta. Mokykla turi 2 kompiuterių klases. 

Personaliniais kompiuteriais kompiuterizuota 100 % dalykinių kabinetų. Tęsiamas sėkmingai 

pradėtas Mokyklos kabinetų kompiuterizavimas, kryptingai tobulinama mokytojų informacinio 

raštingumo kultūra. Mokiniai ir kiti bendruomenės nariai turi galimybę naudotis internetu, 

elektroniniu paštu informacinių technologijų kabinetuose, bibliotekoje, skaitykloje, darbo 

kabinetuose, mokytojų kambaryje, mokytojų kompiuterizuotose darbo vietose. Internetas leidžia 

išplėsti mokymo prieinamumą, užtikrinti geresnę mokymosi medžiagos sklaidą, informacijos 

paieškos galimybes. Informacinės technologijos leidžia diegti naujus mokymosi metodus, skatina 

tarpdalykinę ir teminę integraciją. Naujos technologijos skatina organizuoti ugdymo procesą 

virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. Nuo 2013 metų Mokykloje naudojamas elektroninis 

dienynas TAMO. Mokykla turi internetinę svetainę http://www.pabirzes-mokykla.lt. Mokyklos 

biblioteka vykdo informacinės, metodinės ir pedagoginės pagalbos sklaidos teikimo funkcijas. Šiuo 

metu bibliotekoje skaito 78 mokiniai, 15 mokytojų ir kitų mokyklos  darbuotojų, yra 20 297 knygų ir 

12 706 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.  

Mokyklos valdymas, teisinė bazė. Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, 

Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos 

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. 

http://www.pabirzes-mokykla.lt/


Planavimo struktūra. Planuojant Mokyklos veiklą, rengiamas strateginis planas, metinė 

(finansinių metų) veiklos programa, mėnesio veiklos planas, ugdymo planai, ugdymo turinio 

programos, savivaldos institucijų, metodinės tarybos, metodinių grupių, prevencinės grupės, 

pedagogų atestacijos, vaiko gerovės komisijų, klasių vadovų planai. Planams rengti sudaromos darbo 

grupės, į kurias įtraukiami bendruomenės atstovai. Planavimo formos ir procedūros tobulinamos, 

siekiant veiklos veiksmingumo. Veikla įsivertinama pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

metodiką. Kartu vykdomi kiti veiklos tyrimai, anketavimas, mokytojų veiklos priežiūra. Kiekvienais 

metais mokyklos bendruomenei ir mokytojams pateikiama veiklos ataskaita. Mokykla savo veiklą 

planuoja bei esamus planus koreguoja kasmet, remdamasi veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. Į 

Mokyklos veiklos planavimą įtraukiama Mokyklos bendruomenė. Rengiamas strateginis planas, 

metinis veiklos planas, ugdymo planas, dalykų programų ilgalaikiai ir trumpalaikiai mokomųjų 

dalykų planai, savivaldos institucijų veiklos planai ir programos, klasių auklėtojų veiklos planai, 

mėnesiniai priemonių planai. Juos rengia Mokyklos direktoriaus įsakymais įpareigotos darbo grupės 

ir komisijos, atskiri asmenys. Patvirtinta Mokyklos apskaitos politika. Sudaryta inventorizacijos 

komisija. Mokyklos savivaldos institucijos dalyvauja lėšų paskirstymo procese, prižiūri, kaip 

naudojamas turtas, lėšos. Paskirti materialiai atsakingi asmenys ir pasirašytos visiškos materialinės 

atsakomybės sutartys. Taupiai, saugiai bei racionaliai naudojamas materialinis ir finansinis mokyklos 

turtas. Viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei 

taisyklėmis. Bendruomenė dalyvauja svarstant mokyklos biudžetą, padeda pritraukti papildomas 

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

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

paskirstymą.   

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.  

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 

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). 

Svarbiausi Pabiržės pagrindinės mokyklos 2013–2015 metų strateginio plano 

įgyvendinimo rezultatų rodikliai. 2013–2015 m. strateginiame plane buvo numatyti trys strateginiai 

tikslai: ugdymo(si) kokybės tobulinimas, saugios, modernios ir bendradarbiaujančios mokyklos 

kūrimas, bendradarbiavimo su vietos bendruomene, tėvais efektyvinimas.  

2013–2015 metais mokykla pasiekė efektyvių ugdymo(si) rezultatų (95 proc. mokinių 

pažangumas, 100 proc. mokinių baigė pagrindinio ugdymo programą).  

  



6 lentelė. Mokinių, baigusių  pagrindinio ugdymo programą, duomenys 

Mokslo metai 10 kl. mokinių 

skaičius rugsėjo 

1 d. 

10 kl. mokinių 

skaičius mokslo 

metų pabaigoje 

Įgijo pagrindinį 

išsilavinimą 

Liko kartoti 

kursą 10 klasėje 

2012-2013 19 18 18 0 

2013-2014 12 12 12 0 

2014-2015 6 7 7 0 

Pradėtos teikti vietos bendruomenei ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Parengta ir 

įgyvendinama kokybiška ikimokyklinio ugdymo programa. Rekonstruotos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos, nupirkti nauji baldai, įrengta lauko žaidimų aikštelė. Grupė 

dirba visą darbo dieną. Buvo gerinamos mokymo(si) sąlygos: baigti kompiuterizuoti visi pradinių 

klasių ir dalykų kabinetai, gauta mobili 15 planšetinių kompiuterių įranga, 9 kabinetuose įrengti 

multiterpės projektoriai, rekonstruotas logopedo kabinetas. Rėmėjų lėšomis sporto aikštyne įrengta 

dirbtinės dangos futbolo aikštelė. Pradėtas naudoti elektroninis Tamo dienynas. Visa informacija 

tėvams apie mokinių pasiekimus, elgesį ir kitą veiklą pateikiama elektroniniu būdu. Jeigu tėvai neturi 

galimybės naudotis internetu, informacija atspausdinama. Kasmet organizuoti mokymai tėvams 

pedagoginėmis, psichologinėmis temomis. 2012 -2013 mokslo metais mokyklos mokytojų komanda 

pagal projektą ,, Besimokančių mokyklų tinklai“ subūrė Savivaldybės kaimo pagrindinių mokyklų 

mokytojų komandas į BMT2-Pabiržė tinkliuką. Buvo organizuojami bendri mokymai, kurie padėjo 

tobulinti mokinių mokymo(si) kompetencijas, bendrai ieškoti mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimo būdų. 2013–2015 m. mokykla pasiekė puikių rezultatų Lietuvos mokinių olimpiniame 

festivalyje ( 2015 m.- 6 vieta respublikoje kaimo pagrindinių, progimnazijų ir vidurinių mokyklų tarpe). 

2014 m., 2015 m. tapo Biržų rajone sportiškiausia mokykla kaimo pagrindinių mokyklų tarpe. 2013–

2015 m. sėkmingai dalyvavo tarptautiniame Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius 

daugiašalės mokyklų partnerystės projekte ,,Option variety for entrepreneurship“. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 2015 m. mokykloje atliktas veiklos kokybės 

įsivertinimas. Buvo vertinamos 5 mokyklos veiklos sritys: mokyklos kultūra, ugdymas ir mokymasis, 

pasiekimai, pagalba mokiniui, mokyklos strateginis valdymas. 

7 lentelė. 2015 metais atlikto  plačiojo įsivertinimo duomenys 

Mokyklos stipriosios pusės 

 

Vidutinė 

vertė 

Mokyklos tobulintinos pusės Vidutinė 

vertė 

1.3.3. Aplinkos jaukumas 3,8 4.2.2. Psichologinė pagalba 

 

2,6 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir 

svetingumas 

3,5 4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymas. 

 

2,8 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji 

ryšiai 

3,5 4.5.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimo politika 

 

2,8 

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir 

tikslai 

3,5 2.4.2. Mokėjimas mokytis 

 

2,8 

5.5.1. Lėšų vadyba 3,5 4.4.2. Pagalba renkantis 

mokyklą 

2,9 

 

SSGG ANALIZĖ 

  

STIPRYBĖS 

 Estetiška ir  jauki mokyklos aplinka. 

 Mokyklos bendruomenė atvira naujovėms. 

 Tinkama mokytojų kvalifikacija. 



 Sudarytos geros sąlygos mokytojų kvalifikacijos kėlimui.  

 Sudarytos geros sąlygos IKT taikymui ugdymo(si) procese. 

 Efektyviai panaudojamos mokyklos patalpos, erdvės.  

 Sudarytos sąlygos mokinių poreikių tenkinimui. 

Aktyvi sportinė veikla ir aukšti pasiekimai. 

Palankus Mokyklos bendruomenės mikroklimatas. 

Mokinių saugumo užtikrinimas Mokykloje ir jos teritorijoje. 

Organizuojamas mitybos reikalavimus atitinkantis mokinių maitinimas. 

Mokinių pavėžėjimas. 

GALIMYBĖS 

Tinkamų mokymo(si) metodų ugdymo procese taikymas. 

Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo gilinimas. 

Vertinimo sistemos tobulinimas. 

Mokinių popamokinės veiklos prieinamumo gerinimas. 

Pedagoginio tėvų švietimo aktyvinimas, tėvų informavimo sistemos tobulinimas. 

Mokyklos tradicijų išlaikymas, tęstinumas ir naujų kūrimas. 

Ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų tolesnis tvarkymas ir turtinimas.   

Dalyvavimas įvairių tarptautinių, šalies, savivaldybės fondų remiamuose projektuose. 

Bendradarbiaujant su verslo struktūromis, rasti daugiau rėmėjų. 

SILPNYBĖS 

Nepakankamas mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas. 

Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

Per mažai  reprezentuojama mokyklos veikla ir pasiekimai. 

Nepakankamas dėmesys gabių mokinių ugdymui. 

Per mažai lėšų skiriama mokinių neformaliojo  švietimo programoms įgyvendinti. 

Nepakankama  psichologinė pagalba (etatų trūkumas). 

20-30 metų kapitališkai  neremontuoti dauguma mokyklos kabinetų. 

GRĖSMĖS 

Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl žemo gimstamumo lygio ir migracijos. 

Sociokultūrinės aplinkos neigiamas poveikis mokinių elgesiui. 

Būtinybė atleisti iš darbo dalį darbuotojų dėl mokinių skaičiaus mažėjimo. 

Mokyklos geografinė padėtis palanki mokinių ,,nutekėjimui“ į miesto mokyklas. 

Mokinio krepšelio skaičiavimo metodika nepalanki mažesnėms mokykloms. 

 

ESMINĖS IŠVADOS 

 

1. Mokinio krepšelio lėšų iš dalies pakanka ugdymo plano įgyvendinimui.  

2. Mokinių skaičius mokykloje mažėja dėl demografinių priežasčių.  

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

panaudojimas ugdymo procese yra tobulintinas. 

4. Tobulintina pamokų struktūra, neformaliojo ugdymo turinys, mokykloje siūlomos 

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

5. Mokyklos tradicijas, kuriamą ir panaudojamą edukacinę aplinką mokyklos bendruomenėje 

vertina gerai.  

6. Gerintinas bendradarbiavimas su mokinių tėvais, kitomis institucijomis.  

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

pasiekimų sklaida už mokyklos ribų. 

   

 

 



 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, VEIKLOS PRIORITETAI 

 

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. 

 

MOKYKLOS VERTYBĖS 

 

1. Bendrystė- esame ne konkurentai, o bendradarbiai; 

2. Pagarba- priimamas kiekvienas toks, koks jis yra; 

3. Profesonalumas- atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija; 

4. Lankstumas- naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir 

tobulėjimas. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI-STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

           1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

 2. Saugios, šiuolaikiškos ir bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas.  

  

V SKYRIUS 

 STRATEGINIO PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

1 PRIORITETAS  

1.1. TIKSLAS. SUTEIKTI KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ, ATSIŽVELGIANT Į 

MOKINIŲ MOKYMOSI STILIUS, TIKSLUS, PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS. 

1.1.1.Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams gauti kokybišką ugdymą, didinti mokymo(si) 

patrauklumą ir efektyvumą. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Vykdytojas Finansavimas 

1.1.1.1. Kiekvieno 

mokinio pažangos, 

sudarant sąlygas įvairių 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

įsisavinti ugdymo(si) 

turinį, siekimas 

5-10% gerėja individualūs 

mokinių pasiekimai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.1.1.2. Mokytojų 

bendradarbiavimas 

analizuojant mokinių 

pasiekimus, atrenkant 

Parengti dalykų ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai klasės 

pajėgumą, turimus išteklius 

ir mokytojų kvalifikaciją 

atitinkantys planai, skatins 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

mokytojai, 

Mokinio 

krepšelio lėšos 



pagal Bendrąsias 

programas ugdymo turinį 

mokinių mokymosi 

motyvaciją ir darys įtaką 

siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.1.1.3. Ugdymo metodų 

atitinkančių ugdymo 

tikslus, mokinių amžių, 

patirtį ir galimybes, 

taikymas. Veiklos tikslų 

aptarimas su mokiniais. 

Ugdymo veiklos 

individualizavimas ir 

diferencijavimas. 

Visapusiškai tenkinami 

mokinių poreikiai. 

2% kasmet pagerėja bendras 

mokinių pažangumas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.1.1.4.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 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.1.1.5. Mokyklinio 

amžiaus vaikų skaitymo 

skatinimas 

Reguliariai organizuojami 

skaitymo užsiėmimai.  50-

80 % mokinių pagerins 

skaitymo įgūdžius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

bibliotekos 

vedėjas, mokytojai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.1.2. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę. 

1.1.2.1. Dalyvavimo 

projektinėje veikloje 

aktyvinimas. 

Aktyvi projektinė veikla, 

tarpdalykinė integracija.  

Sudarytos geresnės sąlygos 

savarankiškam moksleivių 

mokymuisi, mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymui, mokinių 

lyderystės ugdymui 

Administracija, 

Metodinė taryba, 

projektų 

komandos, 

mokytojai 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, projektų 

lėšos 

1.2. TIKSLAS. SIEKTI KIEKVIENO MOKYKLOS MOKYTOJO VEIKLOS 

KOKYBĖS.  

1.2.1.Uždavinys. Orientuoti mokytojo veiklą pamokoje į mokinių pasiekimus ir pažangą. 

1.2.1.1.Mokymų ugdymo 

turinio formavimo, 

įgyvendinimo, vertinimo 

ir mokinių pažangos 

stebėjimo klausimais 

organizavimas 

Organizuoti mokymus. 

Mokytojai įgys daugiau 

pamokos organizavimo, 

mokinių vertinimo ir 

pažangos stebėjimo 

kompetencijų 

Administracija, 

Metodinė taryba, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.2.1.2.Gerosios patirties 

sklaidos gerinimas ir 

pagalbos teikimas mažiau 

Atviros pamokos. 

Kolegų pamokų stebėjimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

Mokinio 

krepšelio lėšos 



patirties turintiems 

kolegoms 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.2.1.3.Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

rajono mokyklų kolegomis 

Bendri renginiai su kitų 

mokyklų mokytojais 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.2.2.Uždavinys. Vykdyti tikslingą mokytojų profesinį tobulėjimą. 

1.2.2.1. Tobulinimasis 

laikantis kvalifikacijos 

tobulinimo plano. 

100 proc. mokytojų 

kvalifikaciją kelia pagal iš 

anksto numatytus 

prioritetus. Kasmet 

mokytojai 5 dienas kelia 

kvalifikaciją. 

Mažėja stichiško 

kvalifikacijos tobulinimo 

Administracija, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.2.2.2. Mokytojo ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos 

įsivertinimo skatinimas  

Organizuojami metiniai 

darbuotojų veiklos 

įsivertinimo pokalbiai 

Administracija, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.3 TIKSLAS . UGDYTI MOKINIUS ATSIŽVELGIANT Į JŲ GEBĖJIMUS, 

GALIMYBES, POREIKIUS 

1.3.1.Uždavinys. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams turintiems 

mokymosi ir psichologinių sunkumų 

1.3.1.1.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 

Administracija, 

mokytojai, 

VGK. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.3.1.2. Specialiųjų 

poreikių mokinių 

ugdymo(si) 

gerinimas  

Specialiųjų poreikių mokiniai 

pasiekia geresnių mokymosi 

rezultatų, įgyja daugiau 

pasitikėjimo savo jėgomis.  

90 proc. specialiųjų poreikių 

mokinių sėkmingai tęsia mokslą 

kitose ugdymo įstaigose 

Administracija, 

mokytojai, 

VGK. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.3.2.Uždavinys. Plėtoti profesinį informavimą, orientavimą ir kitų konsultacijas mokiniams 

bei tėvams. 

1. 3.2.1.Tiriamosios 

veiklos vykdymas, 

siekiant padėti mokiniams 

sužinoti profesinę kryptį. 

Įvairių testų taikymas 

Vyksta profesinio veiklinimo 

užsiėmimai. Sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

įvairių mokslo įstaigų atstovais, 

darbo birža. 85 proc. 9-10 

klasių mokinių žino profesijos 

pasirinkimo galimybes 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 



1.3.2.2.Mokinių 

konsultavimas apie 

mokomojo dalyko 

pasirinkimo svarbą 

profesijos planavimui bei 

profesijų paklausą 

Biržuose, apskrityje, 

šalyje 

Mokiniai gebės kryptingai ir 

tikslingai planuoti savo tolesnį 

mokymąsi baigus 10 klasių 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.3.3.Uždavinys. Tobulinti mokinių sveikatinimo ir nusikalstamumo prevencijos sistemą. 

1.3.3.1.Prevencinių 

projektų, akcijų, konkursų, 

tyrimų vykdymas 

Sėkmingai lavinami sveikos 

gyvensenos įgūdžiai bei 

kuriama sveika aplinka 

mokykloje. Kasmet sumažėja 

rūkančių mokinių skaičius. 

Mokiniai užimami 

prasminga veikla. Formuojasi 

teigiamas elgesys, gerėja 

mokymosi motyvacija. 

Kasmet 3 procentais pagerėja 

moksleivių lankomumo 

rezultatai, mažesnis pamokų, 

praleistų be priežasties skaičius  

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

VGK. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, projektų 

lėšos, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

1.3.4.Uždavinys. Tobulinti pažangos ir pasiekimų informavimo sistemą. 

1.3.4.1.Visapusiškos 

informacijos 

elektroniniame dienyne 

teikimas. Tėvams, 

negebantiems ar 

neturintiems sąlygų 

naudotis elektroniniu 

dienynu, informacijos 

raštu teikimas kas mėnesį. 

Visi tėvai žino savo vaikų 

pasiekimus, 70 proc. efektyviai 

bendradarbiauja su klasių 

vadovais ir kitais mokytojais. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

klasių vadovai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

 

2 PRIORITETAS. SAUGIOS, ŠIUOLAIKIŠKOS IR BENDRADARBIAUJANČIOS 

MOKYKLOS KŪRIMAS. 

2.1 TIKSLAS. SKIEPYTI PASIDIDŽIAVIMĄ MOKYKLA, UGDYTI PATRIOTINIUS 

JAUSMUS IR ĮPROČIUS BEI PILIETINĘ ATSAKOMYBĘ.  

2.1.1.Uždavinys. Kurti savitą mokyklos kultūrą. 

2.1.1.1.Senųjų mokyklos 

tradicijų tobulinimas, 

turtinimas. 

 

 

 Ugdomas pasididžiavimo savo 

mokykla jausmas 

Administracija, 

klasių vadovai,  

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

projektų 

lėšos, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 



2.1.1.2.Sistemingas 

pilietinių akcijų 

organizavimas 

Pilietinės akcijos  

organizuojamos  

valstybinių švenčių proga.  

Organizuojamos akcijos ugdo 

tradicijas, mokinių pilietiškumą 

Administracija, 

klasių vadovai,  

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.1.1.3.Mokinių 

savarankiškumo, 

kūrybiškumo ugdymas 

organizuojant mokyklos 

renginius, akcijas 

Išplėtota mokinių saviraiška, 

pilietiškumas, lyderiavimas 

Administracija, 

klasių vadovai,  

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.1.2.Uždavinys. Ugdyti patriotinius jausmus, remiantis etnokultūros pagrindais. 

2.1.2.1. Etnokultūros 

panaudojimas pamokinėje 

ir neformaliojo ugdymo 

veikloje.  

Organizuojamos kultūrinės ir 

tradicinės šventės  

 

Administracija, 

klasių vadovai,  

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.2. TIKSLAS. DIDINTI  NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PRIEINAMUMĄ 

MOKYKLOJE  

2.2.1.Uždavinys. Aktyvinti finansų pritraukimą įvairiems projektams, programoms ir 

konkursams. 

2.2.1.1.Dalyvavimas 

finansuojamuose projektuose, 

rėmėjų paieška 

Parengiami  tarptautiniai 

projektai arba rėmėjų 

finansuojami projektai 

Administracija, 

projektų 

rengėjų 

komandos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos,projektų 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

2.2.1.2.Naujų 

bendradarbiavimo partnerių 

paieška. 

Daugėja mokyklos partnerių. Administracija  Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.2.3.Uždavinys. Plėtoti neformalųjį ugdymą. 

2.2.3.1.Būrelių pasiūlos 

mokiniams įvairinimas. 

Panaudojama ne mažiau negu 

85 proc. neformaliojo 

ugdymo valandų. 

Administracija, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.2.3.2. Skatinti mokytojus 

rengti neformaliojo vaikų 

švietimo programas, kurios 

finansuojamos  iš Valstybės 

biudžeto lėšų 

Vykdomos neformaliojo 

vaikų švietimo programos.  

Mokytojai Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

deleguotos 

Savivaldybei 

2.2.3.3. Vasaros stovyklų 

mokiniams organizavimas 

Užtikrinamas mokinių 

užimtumas  

Administracija, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

deleguotos 

Savivaldybei 

 

2.3. TIKSLAS. PLĖTOTI BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ SU MOKINIŲ 

TĖVAIS,  VIETOS BENDRUOMENE.  

2.3.1.Uždavinys. Gerinti bendradarbiavimą su tėvais. 



2.3.1.1.Tėvų švietimo 

politikos įgyvendinimas 

Kasmet organizuojama 

keletas mokymų tėvams 

pedagoginėmis, 

psichologinėmis  temomis 

Administracija, 

klasių vadovai 

Mokinio 

krepšelio, 

rėmėjų lėšos 

2.3.1.2.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 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.3.1.3.Naujų 

bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais formų 

taikymas   

Taikomos naujos formos 

pritrauks daugiau (kasmet iki 

10%) mokinių tėvų dalyvauti 

Mokyklos renginiuose 

 

Administracija, 

klasių vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.3.1.4.Išnaudoti elektroninio 

dienyno teikiamas galimybes 

bendravimui, 

bendradarbiavimui su tėvais 

ir jų informavimui 

Visa informacija apie 

mokinių pasiekimus, elgesį ir 

kitą veiklą bus pateikiama ir 

pasiekiama elektroniniu būdu 

(neturint prieigų prie 

interneto- atspausdinama) 

100% mokinių ir 80% tėvų 

naudosis elektroniniu dienynu 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.3.2.Uždavinys. Siekti, kad mokykla taptų vietos bendruomenės kultūros bei sveikatingumo 

centru. 

2.3.2.1.Papildomų paslaugų 

vietos bendruomenei 

teikimas 

Mokyklos patalpose 

organizuojami bendri 

kultūriniai, sportiniai  

renginiai 

Administracija Rėmėjų lėšos 

2.4. TIKSLAS. IŠPLĖTOTI UGDYMO APLINKAS IR SUDARYTI SAUGIAS BEI 

SVEIKAS MOKYMOSI SĄLYGAS, GARANTUOJANČIAS UGDYMO(SI) KOKYBĘ.   

2.4.1.Uždavinys. Kurti saugią ir patrauklią, higienos normų reikalavimus atitinkančią 

aplinką.Sukurti saugesnę ir modernesnę aplinką moksleiviams. 

2.4.1.1.Atliekamas ugdomųjų 

patalpų remontas 

Pagal galimybes atliktas 

ugdomųjų patalpų remontas 

Administracija 2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2.4.1.2.Mokomųjų kabinetų 

turtinimas naujomis mokymo 

priemonėmis 

Kiekvienais metais įgyjamos 

mokymo priemonės  pagal 

poreikį ir  turimas lėšas 

Administracija, 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 



lėšos, rėmėjų 

lėšos  

2.4.1.3.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 

Mokymosi bendradarbiaujant 

skatinimas. 

Administracija, 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

projektų 

lėšos, 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2.4.1.5.Sporto aikštyno ir 

sporto salės atnaujinimas  

Renovuoti sporto aikštynas ir 

sporto salė sudarys geresnes 

sąlygos mokinių sportinei 

veiklai organizuoti   

Administracija 2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

projektų 

lėšos, 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2.4.2.Uždavinys. Modernizuoti mokyklos biblioteką 

2.4.2.1.Bibliotekos veiklos 

programos, kurios paslaugų 

spektras tenkintų 

visapusiškus Mokyklos 

bendruomenės poreikius, 

parengimas ir įgyvendinimas 

Mokyklos biblioteka taps 

informacijos, metodinės ir 

pedagoginės pagalbos teikimo 

centru 

Administracija, 

bibliotekos 

vedėjas, 

Metodinė 

taryba 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2.4.2.2.Mokinių veiklos 

erdvės įrengimas bibliotekoje 

Įrengta veiklos erdvė 

mokiniams bibliotekoje 

Administracija, 

bibliotekos 

vedėjas, 

Metodinė 

taryba 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

projektų 

lėšos, 



Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2.4.3.Uždavinys Sudaryti tinkamas sąlygas veiksmingai naudoti(-tis) IKT mokymo(si) procese 

2.4.3.1.IKT atnaujinimas  Rengiamos programos 

skelbiamuose IKT diegimo 

konkursuose 

Administracija, 

Metodinė 

taryba, 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

Rėmėjų 

lėšos, 

projektų lėšos 

2.4.3.2.Mokomųjų 

kompiuterinių programų 

atnaujinimas 

Tęsiamas mokomųjų 

kompiuterinių programų 

atnaujinimas, dalijamasi jų 

naudojimo patirtimi 

Administracija, 

Metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

projektų lėšos 

2.4.3.3.Kabinetų aprūpinimas 

multiterpės projektoriais 

Kiekvienais metais 

papildomai aprūpinti 

multiterpės projektoriais 1 

kabinetą. 

Administracija 2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos, rėmėjų 

lėšos, 

projektų lėšos 

 

VI SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS IR SIEKINIAI 

 

Įgyvendindama strateginį planą mokykla taps saugia, patrauklia mokykla, puoselėjanti 

vertybes.Geras mikroklimatas, saugi darbo aplinka, kvalifikuoti specialistai, gera ugdymo kokybė, 

efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas stiprins mokyklos įvaizdį.  

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

pamokų skaičius vienam mokiniui be pateisinamos priežasties. Racionaliai bus naudojami finansiniai 

ir žmoniškieji resursai.  

Bendruomenės nariai aktyviau dalyvaus mokyklos valdyme per mokyklos savivaldos 

institucijas.  

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

mokymosi siektina ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus – iniciatyvumą, komunikavimą, 

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

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

veikloje, bus siekiama puoselėti bendradarbiavimo kultūrą mokyklos bendruomenėje, užtikrinti gerus 

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

socialiniais partneriais, organizuoti ir įgyvendinti bendrus projektus.  

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

bendruomenėje į mokyklą, puoselėjant aukštų lūkesčių kultūrą. Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas bus tikslingas, padedantis veiksmingai įgyvendinti ugdymo turinį.  

Prioritetas - komandų, grupių mokyklos bendruomenėje sutelkimas bendriems susitarimams 

priimti ir juos įgyvendinti. 



  



 

 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas, 

duomenų šaltinis) 

Būklė 

2016 m. 

Siekinys 

2018 m. 

Siekinys 

2020 m. 

1 PRIORITETAS .VEIKSMINGO IR KOKYBIŠKO UGDYMO(SI) 

UŽTIKRINIMAS  
 

1. Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo 

programą, dalis  

100 %  

 

100 %  

 

100 %  

 

2. Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal 

vidurinio ugdymo programą arba 

įstojusių į profesinio ugdymo įstaigas, 

dalis  

95% 100 % 100 % 

3. Ugdymo proceso organizavimas 

individualizuojant ir diferencijuojant 

ugdymo turinį  

    70%  
 

80% 80% 

4. Mokinių, dalyvaujančių projektinėje 

veikloje dalis  

60% 70% 80% 

5.  Mokinių, propaguojančių sveiką 

gyvenimo būdą dalis  

 

60% 

 

70% 

 

80% 

6.  Pedagogų dalykinių kompetencijų 

kvalifikacijos tobulinimas 

98% 

 

100% 

 

100 % 

7.  Kursą kartojančių mokinių dalis iš 

bendro mokinių skaičiaus  

0 0 0 

8.  Nepateisintų pamokų dalis iš bendro 

praleistų pamokų skaičiaus  

Iki 5% 

 

Iki 4% Iki 3% 

9.  Praleistų pamokų pokytis  Mažėja 3% Mažėja 3% Mažėja 3% 

10.  Mokinių, kuriems mokykloje  buvo 

suteikta  specialioji pedagoginė pagalba, 

dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.  

35% 35% 35% 

2 PRIORITETAS. SAUGIOS, ŠIUOLAIKIŠKOS IR BENDRADARBIAUJANČIOS 

MOKYKLOS KŪRIMAS 

11.  Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo 

švietimo veikloje mokykloje, dalis   

70% 80% 85% 

12.  Socialiai aktyvių mokinių dalis 

mokykloje  

50% 60% 70% 

13.  Bendruomenės nariai didžiuojasi 

mokykla  

60% 70% 80% 

14.  Tėvų susirinkimuose dalyvaujančių tėvų 

skaičius  

40% 50% 65% 

15.  Parengti leidiniai, reprezentuojantys 

mokyklą (lankstinukai, knygos) 

(skaičius)  

1 2 2 

16.  Mokyklos ugdomosios aplinkos 

atitikimas higienos normoms ir Mokyklų 

aprūpinimo standartams.  

70% 75% 80% 

 

  



VII SKYRIUS 

 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.  

 

 

________________________________ 

 

 


