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ĮVADAS
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos (toliau Gimnazija) 2018-2020
metų strateginis planas - dokumentas, atspindintis Gimnazijos strategijos rengimo etapus,
analizės rezultatus, strateginius tikslus, uždavinius, priemones bei išteklius, įgalinantis
efektyviau organizuoti Gimnazijos veiklą, telkti Gimnazijos bendruomenę įgyvendinant
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo
programas, tikslus ir uždavinius, nusakantis uždavinių sprendimo būdus, prioritetus,
planuojamus kokybinius ugdymo kaitos pokyčius. Strateginis planas parengtas vadovaujantis
demokratiškumo, tęstinumo, atsakomybės principais ir vertybėmis, atitinkančiomis Lietuvos
pažangos strategijos „Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos, „Geros
mokyklos koncepcijos“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308), Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų
strateginio veiklos plano (patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario
mėn. 12 d. sprendimu Nr. TS-27) bei Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano (patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-136) pagrindines nuostatas, atsižvelgiant į 2017
metų Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, apibrėžia Gimnazijos strateginius
tikslus, uždavinius, reikalingus resursus, vykdymo kontrolę, tarpinius ir galutinius veiklos
rezultatus. Gimnazijos strateginį planą parengė darbo grupė, sudaryta Gimnazijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.94-V „Dėl 2018-2020 m. strateginio plano
rengimo darbo grupės sudarymo“. Į strateginio plano rengimą buvo įtraukta visa Gimnazijos
bendruomenė. Pasiūlymus teikė mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų savivaldos institucijos.
Rengiant strateginį planą atsižvelgta į išorės bei vidaus veiksnius, Gimnazijos socialinės
aplinkos ypatumus, išteklius, tradicijas, patirtį bei bendruomenės narių pasiūlymus.
Strateginio plano projektas pristatytas bendruomenei. Galutinis plano projektas
aptartas Mokytojų taryboje ir Gimnazijos taryboje.
Trejiems veiklos metams parengtas strateginis planas gali būti koreguojamas kasmet.
Jam įgyvendinti Gimnazija rengia metų veiklos planą ir ugdymo planą. Metų veiklos planas
tikslinamas, sudarant Gimnazijos mėnesio veiklos planus. Visi planai vieni su kitais yra susiję.
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1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS

Pavadinimas

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

Steigėjas

Raseinių r. sav., kodas 288740810, adresas: Kudirkos g. 5, LT60150 Raseiniai

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas

Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens
kodas - 190106933

Tipas

Gimnazija

Mokomoji kalba

Lietuvių

Pagrindinė veiklos

Bendrasis vidurinis ugdymas

rūšis
Įkūrimo data

1512 m. 2007 m. vasario 8 d. suteiktas gimnazijos statusas

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 12, LT-60352 Viduklė, Raseinių r.

Telefonai

(8 428) 55 232, (8 699) 69 049

Elektroninis paštas

viduklesgimnazija@raseiniai.lt

Svetainės adresas

vssg.lt

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos paskirtis – bendros paskirties
Gimnazija, įgyvendinanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas. Gimnazijos nuostatai reglamentuoja Gimnazijos teisinę formą, priklausomybę,
savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą,
pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,
uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos
teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų
darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę
ir Gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą.
Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Raseinių rajono
savivaldybės taryba. Taryba tvirtina Gimnazijos nuostatus, nustato mokinių priėmimo į
Gimnaziją tvarką, priima sprendimus dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo, teisės
aktų nustatyta tvarka priima arba atleidžia Gimnazijos vadovą, sprendžia kitus teisės aktais
nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir
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Gimnazijos pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką,
savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero
potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir
nuostatais.
2. SITUACIJOS ANALIZĖ
2.1. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ
2.1.1. PEST analizė
Politiniai – teisiniai veiksniai
Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo
gaires ir prioritetus, į Lietuvos valstybės viziją ir raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo
kryptis, kurios išdėstytos Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“, taip pat vadovaujamasi 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa bei
Valstybine švietimo 2013–2022 m. strategija, kurių nuostatų tikslas – paversti Lietuvos
švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai
kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Gimnazijos bendruomenė, planuodama
strateginius tikslus ir uždavinius 2018–2020 metams, atsižvelgė į šalies švietimo politikos ir
LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo strategines nuostatas. Valstybinėje švietimo
strategijoje 2013–2022 m. numatytas dėmesys mokytojų tobulėjimui, įsivertinimui,
neformaliajam švietimui, mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimui. Gimnazija savo veiklą
grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos
Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Raseinių rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, Gimnazijos nuostatais.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas priešmokyklinis ugdymas.
Ekonominiai veiksniai
Švietimo finansavimas priklauso nuo konkrečios ekonominės būklės šalyje, todėl
švietimo ugdymo įstaigų veiklai įtaką daro bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai.
Gimnazijos pagrindiniai finansavimo šaltiniai – valstybės ir savivaldybės lėšos. Siekiant
įstaigos modernizavimo, išlieka ugdomosios aplinkos atnaujinimo problema, pastovių
investicijų į ugdymą paieška, kas užtikrintų geresnę švietimo kokybę. Yra galimybė Gimnazijai
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gauti papildomų lėšų iš skiriamų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų.
Socialiniai – kultūriniai veiksniai
2017 m. nedarbo lygis šalyje buvo 7,1 proc., Raseinių rajone - 9,7. Tai viršija
respublikos vidurkį.
Daugiau nei du dešimtmečius nuolat prastėjanti demografinė padėtis (tebesitęsianti
emigracija, mirtingumas, lenkiantis gimstamumą, spartus gyventojų senėjimas) lemia ir
mokinių skaičiaus mažėjimą gimnazijoje. Neigiamos socialinių reiškinių tendencijos šalyje ir
šeimose, deklaruojamos vertybės įtakoja mokinių ugdymosi perspektyvas, mokymosi
motyvaciją, elgesį, psichologinę savijautą. Šie veiksniai įtakoja ir gimnazijos mokinių
kontingentą.
Šalyje daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Blogėja vaikų sveikatos būklė,
didėja skaičius vaikų, patenkančių į įvairias rizikos grupes.
Technologiniai veiksniai
Lietuvoje pastebimas kompiuterinio raštingumo augimas: įmonėse, valstybinėse
įstaigose teikiama vis daugiau elektroninių paslaugų. Auga aprūpinimo kompiuterine įranga
lygis. Informacinės ir komunikacinės technologijos įvairina ugdymo ir ugdymosi metodus,
daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. Kokybiškai besikeičiančios
technologijos bei jų taikymo galimybės skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių
technologijų infrastruktūrą švietimo sektoriuje. Pažangių technologijų plėtra reikalauja keisti
mokymo metodiką, atnaujinti technologinę mokymo bazę. Internetas užtikrina geresnį
mokymosi prieinamumą, geresnę mokymosi medžiagos sklaidą, leidžia didinti informacijos
paieškos galimybes. Didėjant naujų šiuolaikinių technologijų prieinamumui yra galimybė
pagerinti ugdymo kokybę.
2.2. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ
2.2.1. Organizacinė ir valdymo sistema
Gimnazijos administracija:
Gimnazijos direktorius skiriamas įstatymų numatyta tvarka ir vykdo Gimnazijos nuostatuose
numatytas funkcijas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui vykdo Gimnazijos nuostatuose ir
pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas Gimnazijoje.
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Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams,
mokytojams,

tėvams

(globėjams,

rūpintojams),

socialiniams

partneriams

ir

vietos

bendruomenei, telkianti bendruomenės pastangas svarbiausiems Gimnazijos tikslams
numatyti, uždaviniams spręsti. Gimnazijos taryba teikia įvairius pasiūlymus dėl gimnazijos
veiklos tobulinimo, priima svarbius nutarimus.
Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, kurios paskirtis – mokytojų,
profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Mokytojų tarybą sudaro visi Gimnazijoje
dirbantys mokytojai, klasių vadovai, bendruomenės slaugytoja, psichologas, socialinis
pedagogas, specialusis pedagogas, bibliotekos vedėjas, skaityklos vedėjas, kiti ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
Mokinių taryba – mokinių savivaldos organas, kuris atstovauja mokiniams ir gina mokinių
teises bei interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos
asmenybės ugdymą; inicijuoja ir mokinių vardu pasirašo susitarimus su Gimnazijos
administracija, su kitomis savivaldos institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių
savivaldos institucijomis;
Tėvų komitetas – tėvų savivaldos institucija, kurią sudaro visų klasių mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai), išrinkti dvejiems mokslo metams klasės mokinių tėvų balsų dauguma. Tėvų
komitetas planuoja ir organizuoja tėvų susirinkimus, sprendžia įvairius Gimnazijos veiklos
klausimus.
Metodinė taryba - sudaroma iš dalykų mokytojų metodinių grupių pirmininkų. Veiklą
koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos sudėtį įsakymu tvirtina
direktorius. Metodines grupes sudaro vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai, klasių
vadovai. Metodinei grupei vadovauja Gimnazijos metodinėje grupėje išrinktas mokytojas.
Gimnazijoje įdiegta demokratiška vidaus valdymo struktūra, skatinanti tvarią bei
pasidalytąją lyderystę. Gimnazijoje aktyviai veikia savivaldos institucijos. Metodinė taryba
siekia nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso
veiksmingumo užtikrinimo. Skleidžia pedagogines ir metodines naujoves, dalijasi gerąja
pedagogine patirtimi, užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. Gimnazijoje
sudarytos dalykų mokytojų metodinės grupės.
Gimnazijos Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą,
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo
programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitas su vaiko
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gerove susijusias funkcijas.
2.2.2. Žmogiškieji ištekliai
Gimnazijos vadovai:
1. Direktorius (II vadybinė kvalifikacinė kategorija);
2. Du direktoriaus pavaduotojai ugdymui (II vadybinė kvalifikacinė kategorija);
3. Ūkvedys.
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą - 43
Kategorija

2017-2018 m. m

Ekspertai

1+1 dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

Metodininkai

18+1 dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

Vyresnieji mokytojai

14+1 dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

Mokytojai
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Neatestuoti

—

Iš viso mokytojų

40+3 dirbantys nepagrindinėje darbovietėje

Švietimo pagalbos specialistai - 10
Pagalbos specialistai

Kategorija

2015 -2016

2016-2017

2017-2018 m.

m. m.

m. m.

m.

Socialinis pedagogas

Metodininkas

1

1

1

Logopedas

Metodininkas

1

1

1

Specialusis pedagogas

Vyresnysis

1

1

1

IV kategorija

—

—

1

Bibliotekininkas

—

2

2

3

Mokytojo padėjėjas

—

2

2

3

7

7

10

pedagogas
Psichologas

Iš viso specialistų
Nepedagoginiai darbuotojai – 21
Mokiniai/vaikai - 395
Klasės/

2015 -2016 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.
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grupės

Mokinių

Klasių

Mokinių

Klasių

Mokinių

Klasių

skaičius

skaičius

skaičius

skaičius

skaičius

skaičius

PUG

—

—

28

2

21

2

1– 4

103

7

120

6

99

6

5–8

135

6

127

6

126

6

I-II

80

4

81

4

75

3

III-IV

62

2

65

3

74

4

Iš viso:

380

19

393

21

395

21

.
2.2.3. Planavimo sistema
Gimnazijos veikla organizuojama pagal:


direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam pritaria Gimnazijos taryba,
Raseinių rajono savivaldybės administaracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento
direktorius;



direktoriaus patvirtintą metinį Gimnazijos veiklos planą, kuriam yra pritarusi
Gimnazijos taryba;



direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos
taryba ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovas.
Gimnazija rengia trejų metų strateginį planą, kuriuo vadovaujantis kasmet

parengiamas metinis planas. Planams rengti direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės.
Planuodami ugdymo procesą, mokytojai vadovaujasi ŠMM patvirtintomis bendrosiomis
programomis. Mokytojų sudaryti ilgalaikiai teminiai planai derinami metodinėse grupėse.
Planuose numatomos koregavimo galimybės dėl ugdymo proceso organizavimo tvarkos
pakeitimų. Neformaliojo švietimo programas mokytojai teikia direktoriaus pavaduotojui
ugdymui kiekvienų mokslo metų pabaigoje.
2.2.4. Vidaus priežiūros sistema
Gimnazijos veiklos priežiūrą vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
Gimnazijos veiklos kokybės įvertinimas atliekamas naudojantis IQESonline.lt sistema. Vykdant
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įsivertinimą, į šį procesą įtraukiami mokiniai ir jų tėvai. Įsivertinimo rezultatai analizuojami
Gimnazijos bendruomenėje, susitariama dėl tobulintinų sričių. Duomenys teikiami
Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, viešinami Gimnazijos svetainėje.
2.2.5. Gimnazijos socialinis kontekstas
Kriterijus

2015-2016
m. m.

2016-2017
m. m.

2017-2018
m. m.

279

280

256

Mokiniai, likę be tėvų globos

5

7

8

Mokiniai, augantys daugiavaikėse šeimose

81

79

76

Mokiniai, kurių abu tėvai yra bedarbiai

16

21

21

Mokiniai, kurių vienas iš tėvų yra bedarbis

87

79

85

Mokiniai, kurių vienas arba abu tėvai yra
išvykę į užsienį
Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi
poreikių
Mokiniai, turintys negalią

21

19

34

42

52

56

5

7

14

Nemokamai maitinamų mokinių procentas

36

32

28

52,9

54,3

54,6

Šeimų, kurių vaikai mokosi Gimnazijoje,
skaičius.

Vežiojamų mokinių procentas
.

Yra šeimų, kurios mažai dėmesio skiria vaikų auklėjimui, problemoms, dalis tėvų

emigruoja, todėl didėja socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų skaičius. Gausėja
socialinę atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia specialiosios paramos. Nemokamas
maitinimas 2015-2016 m. m. buvo skirtas 138 mokiniams, 2016-2017 m. m. – 133 mokiniams,
2017-2018 m. m. – 116 mokinių. Didėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
skaičius: 2015-2016 m. m. ugdomi 39 mokiniai, 2016-2017 m. m. – 46 mokiniai, 2017-2018 m.
m. – 53 mokiniai.
2.2.6. Ugdymo(si) rezultatai
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Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
Analizuodami apibendrintus duomenis apie įvairius nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo rezultatus, sukuriamą pridėtinę vertę bei įvairius rodiklius, apskaičiuotus
remiantis mokinių klausimyno atsakymais, matome, kad 4 klasės mokiniai nusiteikę mokytis,
jie geba planuoti, organizuoti, apmąstyti ir įvertinti savo mokymąsi (0,70 standartizuotų
taškų), geriau mokiniams (lyginant su šalies mokiniais) sekasi matematikos, rašymo srityse,
tačiau žema pridedamoji vertė skaitymo ir pasaulio pažinimo srityse. Patyčių situaciją
mokykloje 4 klasės mokiniai vertina geriau nei kiti šalies mokiniai, jie šiek tiek palankiau
vertina ir mokyklos klimatą. Tačiau bendras standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis yra 0,54. 6 klasės mokiniai (remiantis klausimyno atsakymais) mokyklą vertina ir joje jaučiasi
gerai (0,69), jie aukštai vertina mokyklos socialinį – psichologinį klimatą (0,96), tačiau teigia,
kad mokykloje pasitaiko patyčių atvejų. Šių mokinių aukštas mokėjimo mokytis rodiklis
(0,53), jie teigia, kad yra nusiteikę mokytis, geba rasti reikalingą informaciją, moka planuoti ir
organizuoti, apmąstyti ir įvertinti savo mojimąsi. Standartizuotas rašymo testo rodiklis
gimnazijos mokinių yra aukštesnis už šalies ir savivaldybės mokinių rodiklį, bet žemas
rodiklis (pridėtinė vertė) – matematikos ir skaitymo srityje. Bendras pridėtinės vertės
rodiklis -0,01. 8 klasės mokinių visi standartizuotos pridėtinės vertės rodikliai aukštesni nei
šalies. Bendras standartizuotos pridėtinės vertės rodiklis 0,09. Mokiniai palankiai vertina
mokyklos psichologinį – socialinį klimatą, nesijaučia žeminami, nepatiria patyčių, gerai vertina
vyraujančias elgesio normas, mokymosi aplinką. Aukštai vertina savo gebėjimą mokytis,
galbūt todėl ir jų standartizuoti taškai įvairiose srityse yra aukštesni nei šalies mokinių:
matematikos 0,05, skaitymo 0,16, rašymo 0,09, socialinių mokslų 0,46 ir gamtos mokslų 0,75.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:
Lietuvių k.
10

6,2

5,6

6,4

Matematika
5,2

7,1

6,2

0
2014-2015 m. m.

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai du metus iš eilės
yra aukštesni už šalies gimnazijų rezultatus. Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatai yra aukštesni už šalies ir rajono mokyklų rezultatus.
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Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:
2014-2015
100
80
60
40
20
0

54 52 52 53 52 52 484147

2015-2016

2016-2017
82

67 64
53

6259

43 41
34

63

51

33
0

0

0

2017 m. išlaikyti 93,5 proc. mokinių pasirinktų egzaminų. Įvertinimų vidurkis - 50,4
balo. 51,4 proc. egzaminų įvertinti 50 ir didesniu balu. Anglų kalbos, matematikos, istorijos ir
biologijos egzaminų rezultatai, palyginus su praėjusiais mokslo metais, pagerėjo. Lietuvių
kalbos, geografijos ir biologijos VBE įvertinimai yra aukštesni nei rajono ir respublikos.
2.2.7. Finansiniai ištekliai
Gimnazijos veikla finansuojama valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, rėmėjų,
gyventojų skiriamų 2 procentų pajamų mokesčio lėšomis. Papildomai lėšų gaunama vykdant
projektus, specialiąsias programas.
Mokinio/klasės krepšelio lėšos:
Išlaidų pavadinimas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Darbo užmokestis

394 415.00

409 399.08

403 800.00

Socialinio draudimo įmokos

112 222.00

136 032.28

124 900.00

Prekių ir paslaugų panaudojimas

11 983.00

9 767.72

28 900.00

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

-

5 400.00

18 499.13

518 620.00

560 599.08

576 099.13

Iš viso:
Savivaldybės biudžeto lėšos:
Išlaidų pavadinimas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Darbo užmokestis

62 635.04

67 288.17

101 899.33

Socialinio draudimo įmokos

19 304.00

20 983.30

31 639.29

830.00

829.29

1 182.21

Kitos išlaidos
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Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

6 000.00

119 299.00

18 499.13

Prekių ir paslaugų naudojimas

72 988.90

99 782.32

68 675.24

Iš viso:

161 757.94

308 193.08

203 396.0

.
Pajamų pavadinimas

Gauti asignavimai
2015 m.

2016 m.

2017 m.

Lėšos už patalpų nuomą

697.56

784.25

1 516.03

Lėšos už transporto nuomą

472.53

1 322.74

1 106.30

GPM 2 proc. lėšos

1 746.00

1 921.22

2 520.00

Projektų lėšos

1 644.00

1 930.00

46 600.00

2.2.8. Gimnazijos veiklos įsivertinimas
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atliko Gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo grupė. Apie Gimnazijos pažangą teikiami duomenys Nacionalinei mokyklų
vertinimo agentūrai. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis LR švietimo
ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 „Mokyklos, įgyvendinančios
bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“.
Aukščiausiai įvertinti rodikliai:
Rodiklis

2016 m.

2017 m.

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

3,6

3,6

Orientavimasis į mokinių poreikius

3,6

Mokyklos savivalda

3,6

Nuolatinis profesinis tobulėjimas

3,6

3,7

Kompetencija

3,6

3,6

Ugdymo(-si) organizavimas

3,7

Ugdymo(-si) tikslai

3,7

Žemiausiai įvertinti rodikliai:
Rodiklis
Mokymasis virtualioje aplinkoje

2016 m.

2017 m.

2,9

3,2
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Mokymasis

3,1

3,4

Asmenybės tapsmas

3,1

3,4

Mokinių įsivertinimas

3,1

3,4

Mokymasis ne mokykloje

3,1

Lyderystė

3,3

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos NMVA 2017 m. anketos duomenys.
Mokinių nuomonė apie gimnaziją:
Teiginys:

Vidurkis

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius

3,2

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems

3,4

Man yra svarbu mokytis

3,5

Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir

3,3

karjeros galimybes
Į mokyklą einu su džiaugsmu

3,1

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau

3,5

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė,

3,3

nesišaipė
Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi

3,2

teikiami pasiūlymai
Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė

3,2

veikla
Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti

3,2

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis

3,0

Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės

3,2

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems

3,2

pasiekti
Tėvų nuomonė apie gimnaziją:
Teiginys:
Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį

Vidurkis
3,4
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ugdant ir mokant
Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam

3,6

Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime

3,5

Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros

3,4

galimybes
Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu

3,3

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė,

3,5

nesišaipė
Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė,

3,3

nesišaipė
Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais

3,6

Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra

3,4

įdomi ir prasminga
Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę

3,3

Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus

3,0

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus

3,5

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi

3,3

.
2.2.9. SSGG analizė
Stiprybės
1. Atvira ir svetinga gimnazija.
2. Estetiška, jauki ir saugi aplinka.
3. Gilios gimnazijos tradicijos ir aktyvus
kultūrinis švietimas.
4. Aktyvi ir įvairiapusė pilietinė veikla

Silpnybės
1. Nepakankama namų darbų įtaka
mokinio individualiai pažangai.
2. Nepakankamas dėmesys mokinio
pasiekimų ir pažangos formuojamajam
vertinimui ir įsivertinimui pamokoje.

5. Rezultatyvi sportinė veikla.

3. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka.

6. Teikiama kvalifikuota pagalba

4. Praleidžiama daug pamokų, kurias

mokiniui.
7. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
atitinka reikalavimus ir tenkina
mokinių poreikius.

pateisina tėvai „dėl kitų priežasčių“.
5. Nepakankamas dėmesys mokinių
kūrybiškumo ugdymui.
6. Neįrengta žaidimų aikštelė
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8. Aktyvus ir iniciatyvus tėvų
dalyvavimas gimnazijos
bendruomenės veiklose.
9. Administracijos, mokytojų, specialistų
išsilavinimas ir kvalifikacija atitinka
reikalavimus.

priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikams.
7. Nepakankamas meninio ugdymo
dalykų mokymo lygis.
8. Nepakankama neformaliojo švietimo
veiklos įvairovė.

10. Sisteminga informacijos apie
gimnaziją sklaida.
11. Aktyvi projektinė veikla.
Galimybės
1. Organizuoti konsultacijas mokiniams.

Grėsmės
1. Išorinės socialinės negerovės gali

2. Integruoti tarpdalykinį ugdymą.

neigiamai paveikti gimnazijos

3. Vesti atviras, kolegialaus ryšio

socialinę aplinką.

pamokas.
4. Skleisti gerąją darbo patirtį rajone ir
respublikoje.
5. Gerinti mokinių ugdymosi, olimpiadų,
konkursų rezultatus.
6. Plėsti bendradarbiavimą su
socialiniais partnetriais organizuojant
pamokas „be sienų“.
7. Plėsti neformalųjį švietimą,
organizuojant jaunųjų šaulių veiklą.
8. Rengiant projektus pritraukti
papildomas lėšas gimnazijos veiklai
tobulinti.
9. Naudoti naujas modernias
informacines komunikacines
technologijas.
10. Bendradarbiauti su kitomis rajono ir
šalies ugdymo įstaigomis.

2. Mažėjantis mokinių skaičius gali riboti
ugdymo plano įgyvendinimo
galimybes.
3. Blogėjantis mokinių sveikatos
indeksas gali įtakoti mokinių
ugdymosi rezultatus.
4. Nepakankami mokyklos finansiniai
ištekliai, įgalinantys užtikrinti
kokybišką ugdymą.
5. Mokytojų trūkumas gali sukelti
ugdymo proceso organizavimo
problemų.
6. Žemas mokinių mokymosi motyvacijos
lygis, atsakomybės stoka gali
sumažinti mokinių daromą pažangą.
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3. GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA
3.1. Vizija, misija, vertybės
Vizija
Iššūkiams ir naujovėms atvira gimnazija, kuri formuoja kūrybingą, atsakingą ir sėkmę
patiriančią asmenybę.
Misija
Gimnazija, teikianti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir įgyvendinanti
priešmokyklinio ugdymo programą, sudaranti sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės ir
bendrųjų kompetencijų, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes, bendraujant
ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais, socialiniais partneriais.
Vertybės


Siekis tobulėti, mokytis.



Įsipareigojimas bei atsakomybė už savo veiklą.



Pagarba mokinių įvairovei ir kiekvieno sėkmė.
3.2. Gimnazijos veiklos prioritetai



Mokinių pasiekimai.



Ugdymo procesas.



Ugdymo(si) aplinka.
3.3. Tikslai ir uždaviniai

1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) rezultatus.
1 uždavinys. Ugdyti asmenybės brandą įrodančias kompetencijas.
2 uždavinys. Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą, gerinti jų
pasiekimus.
2 tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymą(si).
1 uždavinys. Tobulinti vadovavimą mokymuisi.
2 uždavinys. Koreguoti mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą,
daugiau dėmesio skiriant neformaliam formuojamajam vertinimui.
3 tikslas. Modernizuoti ir plėtoti ugdymo(si) aplinką.
1 uždavinys. Įvairinti mokymą(si) ne mokykloje.

2 uždavinys. Tobulinti įgalinančią mokytis fizinę aplinką.
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4. GIMNAZIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS
1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) rezultatus.
Uždavinys

Priemonės

mokiniams

Pasiekimų indikatorius

1. Ugdyti

Padėti

asmenybės

asmeninius

brandą

susiplanuoti žingsnius, kaip jų bus žingsnius,

įrodančias

siekiama, pasimatuoti rezultatą.

įsivertino, kaip sekėsi juos pasiekti.

kompetencijas.

Ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias

Visi

kompetencijas ir gebėjimus.

bendrąsias kompetencijas ir kartą

ugdymosi

išsikelti Visi mokiniai išsikėlė ugdymosi
tikslus, tikslus

pusmečiui,

Mokytojai

susiplanavo

pasibaigus

mokytojai

Atsakingi

ugdo

Pasiekim

Reika-

o laikas

lingos

(metai)

lėšos

2018–

-

2020

pusmečiui
mokinių

Mokytojai

2018–

-

2020

per ketvirtį jas vertina mokinių
individualios pažangos vertinimo
lapuose.
Mokyti mokinius pažinti save, atrasti Įsivertnimo metu nustatyta, kad 85

Mokytojai

stipriąsias savybes, veiklą, kurioje proc. 5-IV kl. mokinių teigia, jog
jam sekasi.

2018–

-

2020

mokytojai moko pažinti save ir žino,
kokios veiklos jam sekasi.

Organizuoti
karjerai.

mokinių

ugdymą Įsivertinimo metu nustatyta, kad 95
proc. mokinių tenkina įgyvendinama

Ugdymo karjerai

2018–

mokytojas,

2020

-
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ugdymo karjerai programa.

klasių vadovai
mokytojai

Mokyti mokinius pažinti ir

valdyti

savo emocijas, konstruktyviai spręsti

Parengta ir įgyvendinama emocinės

Mokytojai

brandos integruojamoji programa.

2018–

-

2020

problemas.
Ugdyti mokinių vertybines nuostatas,

Įsivertnimo metu nustatyta, kad 95

padėti jiems susiformuoti vertybių proc.
sistemą.

mokinių

teigia,

jog

gali

Mokytojai,

2018–

klasių vadovai

2020

Mokytojai

2018–

-

įvardinti savo vertybes ir mokytojai
ugdo vertybines nuostatas.

Kurti mokinių kompetencijų ugdymo, Mokiniai žino savo kompetencijų
jų vertinimo ir įsivertinimo sistemą.

lygį, nes jis užfiksuotas individualios

-

2020

pažangos vertinimo lapuose.
2. Užtikrinti

Pažinti kiekvieną mokinį, žinoti jo Visi

kiekvieno

poreikius, galimybes.

mokytojai

mokinio

žino

poreikius:

kiekvieno
pradžioje

mokinio

mokslo metų juos išsiaiškina su

individualios

mokiniais,

pažangos

aptaria Tėvų dienoje su tėvais. Žino

augimą, gerinti

kiekvieno mokinio mokymosi stilių.

jų pasiekimus.

vėliau

jų

2018–

-

2020

tenkinimą

Apie mokinio pažangą, jo pasiekimus Įsivertinimo metu nustatyta, kad iš
teikti aiškų grįžtamąjį ryšį mokiniui.

Mokytojai

90 proc. mokytojų mokiniai gauna

Mokytojai

2018–
2020

-
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aiškų grįžtamąjį ryšį, orientuotą ne į
asmenį, bet į jo darbus.
Tolesnio

ugdymosi

uždavinius,

Įsivertinimo metu nustatyta, kad visi

pasiekimų ir pažangos planavimą

mokytojai

grįsti

mokinio

uždavinius, pasiekimų ir pažangos

pasiekimų

planavimą grindžia informacija apie

informacija

kompetencijų

lygį,

apie
jo

įrodymais ir dialogu su mokiniu.

mokinio

tolesnio

kompetencijų

Mokytojai

ugdymosi

lygį,

2018–

-

2020

jo

pasiekimų įrodymais ir dialogu su
mokiniu.
Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui Įsivertinimo metu nustatyta, kad 95
dirbti savo tempu.

Mokytojai

proc. mokinių mano, jog darbo
tempas yra

2018–

-

2020

tinkamas kiekvieno

galioms – ne per lėtas, bet ir ne
sekinantis.
Stebėti, matuoti, fiksuoti kiekvieno Visi mokytojai 3 kartus per mokslo
mokinio individualią pažangą.

metus

pildo

individualios

kiekvieno

mokinio

pažangos

lapus.

Rezultatus aptaria su mokiniu ir jo
tėvais. 95 proc. 5-IV kl. mokinių
teigia, kad pažanga yra atpažįstama,

Gimnazijos

2018–

vadovai,

2020

mokytojai

-
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įrodoma,

pripažįstama,

augimo

džiaugsmo

ir

ji

teikia
atrodo

prasminga.
Organizuoti veiklą taip, kad mokinio Įsivertinimo metu nustatyta, kad 90

Gimnazijos

2018–

pažanga būtų visuminė – nuolatinė proc. mokinių mokosi ne tik per

vadovai,

2020

visose mokyklinio ugdymo srityse.

pamokas klasėje, bet ir dalyvaudami

-

mokytojai

renginiuose, išvykose, neformaliojo
švietimo veiklose.
Įgyvendinti ESF projektą „Mokinių Įgyvendintas projektas, atlikta jo

Direktoriaus

2018–

Projekto

akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų analizė,

pavaduotojas

2020

lėšos

Direktorius

2019

7 000

Direktorius

2018

15 000

Rengti ir įgyvendinti tarptautinio Kasmet parengtas ir įgyvendinamas

Direktoriaus

2018–

Projektų

bendradarbiavimo projektus.

pavaduotojai

2020

lėšos

rezultatai

pristatyti

ugdymo kokybės plėtra".

Gimnazijos bendruomenei.

Kurti visos dienos mokyklą.

Gimnazijoje įkurta visos dienos

ugdymui

mokykla, kurios veikloje dalyvauja
20 proc. mokinių.
Įkurti BOSO akademiją.

Mokinių verslumo ugdymui įkurta
BOSO akademija, kurioje ugdoma ne
mažiau kaip 30 mokinių.
ne

mažiau

projektas.

kaip

1

tarptautinis

ugdymui,
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užsienio k.
mokytojai
Skatinti

mokinius

už

pastangas ir pasiekimus.

asmeninius Sukurta

individualių

mokinio

pastangų ir pasiekimų skatinimo
sistema:

parengta

mokinių

Gimnazijos

2018–

vadovai,

2020

600

mokytojai

skatinimo tvarka, organizuoti 3
mokinius skatinantys renginiai.
2 tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymą(si).
1. Tobulinti

Optimizuoti namų darbus.

Pakoreguotas namų darbų skyrimo

vadovavimą

tvarkos aprašas. Įsivertinimo metu

mokymuisi.

nustatyta, kad 80 proc. mokinių
teigiamai

vertina

namų

Darbo grupė

2018 m.

-

Mokytojai

2018–

-

darbų

skyrimo, vertinimo pokyčius.
Diferencijuoti, suasmeninti ugdymo Stebėtose pamokose naudojamos
procesą.

trijų mokymosi pasiekimų lygių
užduotys.
Ugdomoji veikla diferencijuojama,
atsižvelgiant į mokinio galimybes,
mokymosi stilių. Mokymosi stiliai
įtraukti

į

kiekvieno

mokytojo

2020
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parengtus trumpalaikius planus.
Mokymą(si)
gyvenimo
realiam

sieti

su

patirtimis,
gyvenimui

mokinių Įsivertinimo metu nustatyta, kad 95

Mokytojai

ugdyti(s) proc. mokinių teigia, jog mokytojai

2018–

-

2020

aktualius remiasi jų gyvenimo patirtimi bei

mąstymo ir veiklos gebėjimus.

ugdo realiam gyvenimui aktualius
gebėjimus.

Taikyti įvairias mokinių aktyvinimo Skatinamas
strategijas pamokoje.

aktyvus

mokinių

Mokytojai

dalyvavimas keliant individualius,
su

kiekvieno

2018–

-

2020

mokymosi

galimybėmis, interesais ir siekiais
derančius

ugdymosi

renkantis

temas,

problemas,

mokymosi

tikslus,
užduotis,
būdus

ir

tempą. Įsivertinimo metu nustatyta,
kad 95 proc. mokinių mano, jog
pamokose jie yra aktyvūs.
Integruoti ugdymo turinį.

Įsivertinimo metu nustatyta, kad 15
proc. mokytojų rengia ir įgyvendina
dalykų integruotas programas ir visi
mokytojai į dalyko ugdymo turinį

Mokytojai

2018–
2020

-
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integruoja bent 3 integruojamąsias
programas.
Mokyti mokinius mokytis.

Kiekvienam

mokiniui

sudaroma

Mokytojai

galimybė patirti įvairius mokymosi

2018–

-

2020

būdus ir formas, išbandyti įvairių
rūšių užduotis ir kuo įvairesnes
veiklas skirtinguose kontekstuose
(mokykloje, bibliotekose, gamtoje ir
kt.).

Derinamas

individualus,

partneriškas, grupinis, visos klasės
ir tinklinis mokymasis.
Valdyti mokinių elgesį pamokose.

Įsivertinimo metu nustatyta, kad

Mokytojai

mokiniai su mokytojais yra susitarę

2018–

-

2020

dėl elgesio taisyklių pamokose, 95
proc. mokinių mano, kad klasės
draugų

elgesys

pamokose

yra

tinkamas.
Taikyti
strategiją.

patyriminio

ugdymo Visi mokytojai taiko patyriminio
ugdymo strategiją. Mokiniai kuria
savo

žinojimą,

įgauna

įgūdžių,

Mokytojai

2018–
2020

-
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ugdosi gebėjimus ir vertybes iš
tiesioginės savo, o kartais ir kitų
patirties.
2. Koreguoti

Mokytojams

susikurti

mokinių

lanksčią dalyko vertinimo sistemą, vertinimo sistemą, kurią žino visi

mokymosi

kurioje

pažangos ir

neformalus

pasiekimų

vertinimas.

vyrauja

aiškią, Kiekvienas mokytojas turi susikūręs

Mokytojai

2018–

-

2020

kasdienis mokiniai ir su ja supažindinti tėvai.
formuojamasis

vertinimo

Susitarti dėl vertinimo sampratos Pakoreguoti vertinimą reglamentuo-

Direktoriaus

sistemą,

kaitos.

pavaduotojas

jantys dokumentai.

daugiau

2018

-

2018–

-

ugdymui

dėmesio

Teikti operatyvų grįžtamąjį ryšį Mokytojai užtikrina, kad mokiniams

skiriant

mokiniams ir tėvams.

ir

jų

tėvams

informacija

apie

teikiama

laiku,

neformaliam

mokymąsi

formuojamajam

informatyvi, asmeniška ir skatinanti

vertinimui.

kiekvieną mokinį siekti asmeninės
pažangos.

būtų

Įsivertinimo

Mokytojai

2020

metu

nustatyta, kad 95 proc. mokinių ir
tėvų tenkina gaunama informacija.
Mokinius

įtraukti

į

mokymosi Mokytojai

moko

mokinius

Mokytojai

2018–

-
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pasiekimų įsivertinimą, pažangos savistabos,
stebėjimą,

pasiektų

savivaldos,

įsivertinti

2020

rezultatų savo ir vertinti kitų darbą. 98 proc.

apmąstymą.

mokinių

įtraukti

į

mokymosi

pasiekimų įsivertinimą, pažangos
stebėjimą,

pasiektų

rezultatų

apmąstymą.
Taikyti

įvairias

formuojamojo Kiekvienas mokytojas taiko bent 3

vertinimo strategijas.
Įdiegti

ePortfelį

kaip

Mokytojai

formuojamojo vertinimo strategijas.
mokymosi Visi

sėkmių įrodymų pateikimo būdą.

5-IV

klasių

elektroninius

mokiniai

turi

2018–

-

2020
Klasių auklėtojai

individualios

2018–

-

2020

pažangos ir pasiekimų stebėjimo
aplankus,

kuriuose

kaupia

Gimnazijoje sutartą informaciją.
Sudaryti galimybę mokiniams vertinti Įsivertinimo metu nustatyta, kad 90

Mokytojai

draugų darbus, mokyti adekvataus proc. mokinių ne mažiau kaip 5
vertinimo.

2018–

-

2020

kartus per mokslo metus kiekvieno
dalyko pamokose vertino draugų
atliktas užduotis.
3 tikslas. Modernizuoti ir plėtoti ugdymo(si) aplinką

1. Įvairinti

Įvairinti

Gimnazijos

teritorijos Įsivertinimo metu nustatyta, kad visi

Mokytojai

2018–

-
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mokymą(si) ne

naudojimą ugdymui.

mokykloje.

mokytojai ne mažiau 3 kartus per
mokslo

metus

ugdymui

2020

pritaiko

Gimnazijos teritoriją: lauko klasę,
želdinius, stadioną, aikštynus, poilsio
zonas.
Organizuoti ir analizuoti ugdymą už Mokytojai
Gimnazijos ribų.

mokykloje
įstaigose,

domisi
–

mokymosi

gamtoje,
įmonėse,

ne

Mokytojai

kultūros

2018–

-

2020

valdžios

institucijose ir kt. – galimybėmis ir
organizuoja
pažinimu

realaus
pagrįstą

pasaulio

ugdymą

už

mokyklos ribų esančiose aplinkose.
Kiekvienas mokytojas ne mažiau kaip
10 proc. pamokų vedė ne Gimnazijos
erdvėse.
Mokytojai

analizuoja

ir

aptaria

mokinių mokymosi už mokyklos ribų
poveikį, tobulina taikomus būdus ir
ieško naujų galimybių.
Organizuoti į konkretų edukacinį Kiekvienas

mokytojas

per

metus

Mokytojai

2018–

-
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tikslą

orientuotas

edukacines organizuoja bent vieną edukacinę

išvykas.

2020

išvyką mokiniams, prieš išvykstant
paskiria užduotis mokiniams, o grįžus
pristato rezultatus.

Ugdymui

naudoti

virtualias Visi

priemones.

mokytojai

organizuoja

Mokytojai

ugdymą(si) ir virtualioje aplinkoje. 95

2018–

-

2020

proc. mokinių ugdymuisi naudoja ne
mažiau kaip 3 virtualias aplinkas. Jos
pa(si)renkamos

tikslingai

ir

yra

saugios. Mokytojai analizuoja, kaip ir
kiek

informacinių

technologijų

komunikacinių

naudojimas

gerina

ugdymosi rezultatus, ir tobulina jų
naudojimo būdus.
2. Tobulinti

Kurti

įgalinančią

funkcionalias ugdymo(si) aplinkas.

mokytis fizinę

Įtraukti Gimnazijos bendruomenę į Mokiniai, mokytojai ir tėvai įtraukti į

Strateginio

2018–

aplinką.

edukacinių erdvių planavimą bei Gimnazijos edukacinių erdvių kūrimo

valdymo grupė

2020

kūrimą.

dinamiškas,

atviras

ir Kasmet įrengta bent po 1 edukacinę

Ūkvedys

erdvę bei poilsio zoną.

planavimą ir plano įgyvendinimą. Jų
siūlymu sukurtos ne mažiau kaip 3

2018–

-

2020
-

29

naujos erdvės.
Įkurti

mobilią

planšetinių Įrengta 30 vietų mobili planšetinių

kompiuterių klasę.

kompiuterių klasė, kuri naudojama

Direktorius

2019

15 000

Direktorius

2018–

-

įvairių dalykų mokymui, mokinių
įvertinimui ir įsivertinimui.
Rengti gimnazijos fizinės aplinkos Parengti ne mažiau kaip 2 fizinės
modernizavimo projektus ir pateikti aplinkos modernizavimo projektai ir
konkursams finansavimui gauti.

pateikti

konkursams,

o

2020

gavus

finansavimą jie įgyvendinti.
Įrengti užsienio kalbų mokymo Įrengta

2019

30 000

Direktorius,

2018–

6 000

bibliotekininkas

2020

skirtuose Kiekvienais metais sukurta bent viena

Direktoriaus

2018–

sveikatą erdvė pritaikyta mokinių sveikatos

pavaduotojas

2020

laboratoriją.

užsienio

kalbų

mokymo

laboratorija, skirta aktyviam užsienio

Direktorius,
ūkvedys

kalbų mokymui.
Aprūpinti kabinetus šiuolaikinėmis Kasmet ištirtas mokymo priemonių
mokymo priemonėmis.

poreikis, kuris tenkinamas ne mažiau
kaip 80 proc. Pamokose naudojamos
šiuolaikinės mokymo priemonės.

Dalyvauti
judriosioms

projektuose,
ir

stiprinančioms erdvėms kurti.

stiprinimui.

Įkurti skaitymo laboratoriją.

Įgyvendintas Europos socialinio fondo Projekto vadovas

-

ugdymui
2018

23 000

30

finansuojamas projektas „Skaitymo
laboratorija“.
Įkurti gamtos mokslų laboratoriją.

Įkurta

30

vietų

gamtos

mokslų

laboratorija.
Atlikti einamąjį Gimnazijos patalpų Kiekvienais metais atliktas bent 2
remontą.

erdvių einamasis remontas.

Įkurti 3D klasę.

Įkurta 30 darbo vietų 3 D klasė.

Direktorius,

2020

25 000

2018–

15 000

ūkvedys
Ūkvedys

2020
Direktorius

2020

18 000

5. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA
Siekiant, kad Gimnazijos strateginiame plane numatytos priemonės būtų sėkmingai įgyvendintos ir veiksmingos, vykdoma veiklos
priežiūra ir analizė, atliekamas įsivertinimas, vykdoma strategijos idėjų sklaida Gimnazijos bendruomenėje:
a. Priežiūrą vykdo strateginio plano rengėjai ir Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė.
b. Analizė atliekama vieną kartą per metus, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą įvertinant pagal Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rodiklius.
c. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama kiekvienais metais gruodžio mėnesį ir aptariama Gimnazijos tarybos posėdyje.
d. Strateginio plano koregavimas atliekamas kiekvienų metų pradžioje.

