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I. ĮVADAS 

 
 Žeimelio gimnazija – pirmosios žinios apie pradžios mokyklą siekia 1592 m. Veikė lietuvių, latvių, rusų mokyklos. 1920 m. atidaryta 
pirmoji vidurinė mokykla Žeimelyje. 1947 m. Žeimelyje atidaryta gimnazija. 2000 m. mokykla šventė 80  metų jubiliejų. 2008 m. prijungta Grikpėdžių 
pagrindinė mokykla.  2010 m. prijungta Bardiškių pagrindinė mokykla. 2011-09-01 panaikintas Žeimelio vidurinės mokyklos Grikpėdžių Broniaus 
Nainio filialas. 2012-09-31 panaikintas Žeimelio vidurinės mokyklos Bardiškių pagrindinio ugdymo filialas. 2014 m. vasario 25 d. Žeimelio vidurinė 
mokykla priskirta gimnazijos tipui. 
 
 Adresas – Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelio mstl., 83376 Pakruojo r. sav.  

Tel. (8 421) 45 022; el p.zvmokykla@takas.lt;  
Internetinės svetainės adresas www.zeimeliogimnazija.lt 

 Pagrindinės veiklos pavadinimas – bendrasis vidurinis mokymas, kodas 802100. 
 Steigėjas – Pakruojo rajono savivaldybė. 
 Darbo režimas – penkiadienis. 
 Mokykla turi sporto ir aktų sales, bendrabutį, biblioteką. 2012 m. atlikta pastato rekonstrukcija. Mokykla dalyvavo  mokyklų tobulinimo 
programos ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”, ,,Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius 
mokymo (si) metodus tobulinimas”, ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas” projektuose, asociacijos ,,Lietuvos ir Latvijos” forumas „Baltiškosios 
jungtys” konkurse. 
 Mokyklą remia UAB ,,Žiemagra“, Žeimelio žemės ūkio bendrovė, buvę mokyklos mokiniai, tėvai. 
 Mokyklą remia labdaros ir paramos fondas.  
 
 
 



STRATEGINIO VEIKLOS  PLANO RENGĖJAI: 
 Darbo grupė, sudaryta Žeimelio gimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-284  „Dėl darbo grupės sudarymo 
strateginiam planui parengti“: Danė Gakienė, Laima Almonaitienė, Lina Ulinienė, Jonas Petraitis, Nijolė Bernotaitė,  Zinaida Naudžiūnienė, Diana 
Freibergienė,  Mintarė Simonaitytė – 11 kl. mokinė, Sigutė Paplauskienė – tėvų atstovė.  
 
 Strateginio plano aprobavimas: 
 1. Planui pritarta 2016 m. vasario mėn. 15 d.  Mokytojų tarybos posėdyje, protokolas Nr.1 
 2. Planas pristatytas, aptartas ir gavo pritarimą 2016 m. vasario 4 d. Mokyklos tarybos posėdyje,  protokolas Nr.1 
  

II. SITUACIJOS ANALIZ Ė 
 

 IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 Politiniai veiksniai 

• Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. patvirtino naujos redakcijos  Lietuvos respublikos švietimo įstatymą ir Valstybės švietimo strategijos 
2013-2022 metų nuostatas. 

• Pakruojo rajono savivaldybės 2014 –2020 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 
balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“. 

•  Pakruojo rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 
28 d. sprendimu Nr. T-41 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

• Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-02-20 sprendimas Nr. T-33 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. 
sprendimo Nr. T-17 ,,Dėl Pakruojo rajono Žeimelio vidurinės mokyklos priskyrimo gimnazijos tipui ir pavadinimo pakeitimo“. 

• Žeimelio gimnazija, mokykla esanti pasienio ruožo seniūnijoje, atitinka  gimnazijai keliamus reikalavimus (pagal vidurinio ugdymo 
programos akreditacijos kriterijus formuojama viena vienuolikta klasė, ne mažiau kaip 15 mokinių). 

• Gimnazija bendradarbiauja su Žeimelio žemės ūkio mokykla, naudojasi vienu stadionu, sprendžia profesinio informavimo, mokinių 
pavėžėjimo klausimus. 

 
 Ekonominiai veiksniai 
 Mokinio krepšelio lėšos 

� 2013 m. pagal sąmatą Mokinio krepšelio lėšų  skirta 406 598 Eur.  
� 2014 m. pagal sąmatą Mokinio krepšelio lėšų  skirta 421 658 Eur. 
� 2015 m . pagal sąmatą Mokinio krepšelio lėšų  skirta 414 033  Eur. 
� 2016 m. planuojama Mokinio krepšelio lėšų suma yra 389 670 Eur. 

  



 Biudžeto lėšos 
� 2013 m. lėšų skirta 207 223 Eur, visos lėšos gautos.  
� 2014 m. lėšų skirta 201 952 Eur, visos lėšos gautos.  
� 2015 m.  lėšų skirta 205 573 Eur, visos lėšos gautos. 
� 2016 m. planuojama biudžeto suma yra 200 600 Eur. 

 
 Spec. lėšos 

� 2013 m. lėšų surinkta 2 722 Eur, visos lėšos gautos.  
� 2014 m. lėšų surinkta 2 201 Eur, visos lėšos gautos.  
� 2015 m.  lėšų surinkta 2 453 Eur, visos lėšos gautos. 
� 2016 m. planuojama surinkti  1 720 Eur. 
 Papildomai gautos lėšos: 
  Iš valstybės 2013 m. - 608 Eur. 2015 m. - 7 138 Eur.  2015 m. lėšos gautos dėl MMA padidėjimo ir pedagogų išeitinėms išmokoms. 

 Bendra sąmata : 
� 2013 m. – 616 543 Eur. 
� 2014 m. – 625 811 Eur. 
� 2015 m. – 629 197 Eur. 

 Socialiniai veiksniai 
� 2015 – 2016 m. m. Žeimelio gimnazijoje  mokosi 254 mokiniai. 
� Vienam mokytojui tenka apytiksliai 9,4 mokinio. 
� Nemokamą maitinimą gauna 111 mokinių,  pavėžėjami į mokyklą - 132 mokiniai. Visi mokiniai pavėžėjami dviem geltonaisiais autobusais. 
� Žeimelio gimnazijoje paslaugas teikia specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas,  mokytojo padėjėjas. 
� Logopedinė pagalba teikiama 35 mokiniams, specialioji pedagoginė pagalba - 18, socialinė pagalba – 16, mokytojo padėjėjo pagalba - 10 

mokinių. 
 Technologiniai veiksniai 

� Plintančios informacinės technologijos keičia mokymosi sampratą, sudaro galimybę paįvairinti ugdymo procesą, naudoti informacines 
technologijas ir mokomąsias programas. 

� Visos mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos, visuose kabinetuose įrengtos multimedijos. 
� Mokyklos kompiuteriai sujungti į bendrą tinklą, yra prieiga prie interneto. 
� Mokykla naudoja el. dienyną. 

 VIDIN ĖS APLINKOS ANALIZ Ė 
 Teisinė bazė 

� Žeimelio gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Žeimelio gimnazijos nuostatais ir kitais teisės aktais. 
  



 Organizacinė struktūra 
� Žeimelio gimnazijoje yra 12 klasių komplektų: pradinio ugdymo programa įgyvendinama 1-4 klasėse (4 komplektai), pagrindinio ugdymo 

programa 5–10 klasėse ( 6 komplektai), vidurinio ugdymo programa 11–12 klasėse (2 komplektai). 
 Žmogiškieji ištekliai 

� Mokykloje dirba 27 mokytojai, iš jų 2 antraeilininkai. 
� Mokytojų kvalifikacija: 10 mokytojų metodininkų,  17 vyresniųjų mokytojų.  
� Visi mokykloje dirbantys mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, yra dalykų specialistai. 
� Mokytojų pedagoginio stažo vidurkis - 25 metai, amžiaus vidurkis – 49 metai. 

 Planavimo sistema 
� Žeimelio gimnazija savo veiklą planuoja rengdama trijų metų strateginį planą, metinį veiklos planą, ugdymo planą mokslo metams, pamokų ir 

neformalaus ugdymo tvarkaraščius, mokytojai rengia ilgalaikius planus, programas, projektus ir kt. 
� Į planavimą įtraukiama mokyklos bendruomenė: mokytojai, mokiniai, tėvai. 

 Finansiniai ištekliai 
� Žeimelio gimnazija yra išlaikoma iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. 
� Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų pagal suformuotą Mokinio krepšelį. 
� Papildomai lėšos pritraukiamos iš laimėtų projektų, rėmėjų ir iš 2 procentų gyventojų  pajamų mokesčių, skirtų paramai. Žeimelio gimnazija 

turi paramos gavėjo statusą. 
 Ryšių sistema, informacinės ir komunikacinės sistemos 

� Įrengta 15-os darbo vietų kompiuterių klasė, 4 darbo vietos skaitykloje, 2 darbo vietos fizikos kabinete, 2 kompiuterizuotos vietos socialinės 
pedagogės kabinete, 1 vieta - pavaduotojos ugdymui kabinete ir 1 vieta – mokyklos bendrabutyje. Vienu kompiuteriu naudojasi 12 mokinių.  

� Kompiuterizuotos  mokytojų darbo vietos, įrengta darbo vieta mokytojų kambaryje, kompiuterizuotos specialiojo pedagogo, logopedo, 
socialinio pedagogo, bibliotekininko darbo vietos. 

� Mokykloje  įdiegtas interneto ryšys (prisijungimo linijos sparta 512 kbps), įstaiga turi 3 stacionarius telefonus, 2 mobilius telefonus. 
� Informacija platinama elektroniniu paštu, mokyklos interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose. 
� Pildomas  mokinių ir mokytojų duomenų registras. 
� Biblioteka veikia kaip informacinis centras. 

 Vidaus darbo kontrolė 
� Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė kasmet atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 
� Mokykloje vykdoma pedagoginė švietimo priežiūra. 

 
 Mokyklos veiklos kokybės 2015-2016m. m. veiklos įvertinimas atliktas IQESonline.lt sistema  nuo 1 iki 4 įvertinimų tėvų ir 
mokinių požiūriu: 
                      
 Tėvų nuomonė ( aukščiausios vertės 5 teiginiai) 



• 1. Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi  – 3,9  
• 2. Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus  – 3,8 
• 3. Aš esu patenkintas(a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje – 3,8 
• 4. Mano vaiko mokykla yra gera mokykla – 3,7 
• 5. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.)  – 3,7 

 
 Tėvų nuomonė  ( žemiausios vertės 5 teiginiai) 

• 1. Esu patenkintas(a) savo vaiko mokymosi rezultatais  – 3,1 
• 2. Mano vaikui patinka eiti į mokyklą – 3,1 
• 3. Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis – 3,1 
• 4. Mano vaikas noriai mokosi – 3,2 
• 5. Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius – 3,2 

  
Mokinių nuomonė apie mokyklą (aukščiausios vertės 5 teiginiai) 

• 1. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.)  – 3,7 
• 2. Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje – 3,5 
• 3. Mokykloje mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis – 3,5 
• 4. Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai – 3,4 
• 5. Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje, klasėje koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose – 3,4  

  
Mokinių nuomonė apie mokyklą. (žemiausios vertės 5 teiginiai) 

• 1. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net tada, kai nemato mokytojai – 2,4 
• 2. Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt. – 2,5 
• 3. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš mokinių nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo – 2,8 
• 4. Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose – 2,9 
• 5. Mokytojai mane dažnai pagiria – 2,9  

 
 
 
 
 



Atlikus situacijos analizę nustatyta šios SSGG: 
 

Stiprybės 
Aplinkos jaukumas, tradicijos ir ritualai. 

Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai. 
Mokyklos  pažangos siekis. 

Neformalus švietimas. 
Mokymosi poreikių nustatymas. 

Pagalba mokantis - specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.  
Tolimesnis mokymasis. 

Silpnybės: 
Vertybės, elgesio normos. 

Mokymosi pasiekimų lūkesčiai. 
Žema mokymosi motyvacija. 

Atskirų mokinių pažanga. 
Mokymosi veiklos diferencijavimas. 

Vertinimas 
Inovacijų stoka. 

Psichologo pagalba. 
 

Galimybės 
Naujų bendradarbiavimo formų su tėvais paieška. 

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tobulinimas. 
Pageidaujamo elgesio skatinimas. 

Įvairių gimnazijos grupių bendradarbiavimo efektyvinimas. 
Įsijungimas į projektus. 

Inovacijų diegimas. 

Grėsmės 
Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

Negatyvių socialinių reiškinių plitimas. 
Atsakomybės stoka. 

 

 
III. MOKYKLOS VIZIJA  

 
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija  –  mokykla kaip besimokanti bendruomenė,  šiuolaikinio mokymosi būdų, mokymosi organizavimo ir 

aplinkų įvairovės, mokymosi ir gyvenimo mokykloje susiliejimo ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės 
susitarimais ir mokymusi. 

 
. 

IV. MOKYKLOS MISIJA  
 

 Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – tai Pakruojo rajono savivaldybės įstaiga, teikianti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 
telkianti mokyklos bendruomenę ir puoselėjanti krašto tradicijas.  

 
 

 



V. VERTYBĖS 

 Visų gimnazijos bendruomenės narių atsakomybė,  pilietiškumas, geranoriškumas, pagarba.  

                                                                       VI. STRATEGINIAI TIKSLAI  

 
1. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės  pažangos. 
2. Mokymosi aplinkos, padedančios užtikrinti  aktyvų mokymąsi, moderniųjų technologijų panaudojimą bei esminių kompetencijų ugdymą,  

kūrimas. 
3.  Mokyklos bendruomenės  narių bendradarbiavimo, kvalifikacijos ir asmeninės atsakomybės  aukštesnio lygio skatinimas. 
 

 Tikslas: 
1. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės  pažangos. 
Uždaviniai Priemonės Numatomas  rezultatas  Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi Lėšos 

Užtikrinti 
programų 
vykdymą. 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų vykdymas. 

Mokiniai įgis pradinį (100%), 
pagrindinį (100%) ir vidurinį 
išsilavinimą (90%). 

2016-2018 Direktorė 
 

MK  

 Sistemingas tyrimų atlikimas  ir rezultatų 
panaudojimas identifikuojant mokinių 
gebėjimus, siekiant aukštesnių mokymosi 
rezultatų. 

Apie 90 % mokytojų koreguos 
ugdymo procesą, atsižvelgdami į 
mokinių gebėjimus ir asmeninę 
pažangą. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
klasių auklėtojai, 
dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Asmeninės mokinio pažangos, sudarant 
sąlygas įvairių poreikių turintiems 
mokiniams įsisavinti ugdymo(si) turinį, 
tobulinimas. 

Asmeniniai mokinių pasiekimai 
gerės bent 2 %. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai 

  
Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 
ir įsivertinimo pamokoje analizė ir naujų 
strategijų paieška. 

Apie 90% mokytojų koreguos 
vertinimo  ir įsivertinimo 
pamokoje kriterijus. 

2017 Pavaduotojos 
ugdymui, 
dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Visapusiškos informacijos tėvams apie 
mokinio pasiekimus teikimas 
elektroniniame dienyne ir kt. būdais 
tobulinimas. 

Apie 50 % tėvų domėsis el. 
dienyno paslaugomis. 

2016 Pavaduotojos 
ugdymui, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Tobulinti 
pamokos vadybą. 

Gabių ir talentingų mokinių  ugdymo 
programos įgyvendinimas ir jų 

Mokinių pasiekimų skelbimas 
mokyklos stenduose ir 

2017 Pavaduotojos 
ugdymui, 

Žmogiškieji 
ištekliai 



individualių gebėjimų ugdymas 
pamokoje. 

internetinėje svetainėje. Apie 
90% mokinių išlaikys tą patį 
mokymosi vidurkį. 

dalykų mokytojai 

 Integravimo galimybių plėtojimas 
pamokoje siekiant asmeninės mokinio 
pažangos. 

Daugiau kaip 60% mokinių 
vertins teigiamai integravimo 
galimybes. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinė taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Užduočių diferencijavimo galimybės 
pamokoje, mokiniams siekiantiems 
aukštesnių  mokymosi rezultatų, 
aptarimas. 

Daugiau kaip 60% mokinių  ir 
tėvų vertins teigiamai 
diferencijavimo  galimybes. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinė taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Užtikrinti ugdymo 
turinio įvairovę ir 
patrauklumą. 

Patrauklaus mokymosi  formų taikymas 
ugdymo procese: mokymosi kitoje 
aplinkoje, projektinės veiklos, modelio 
mokinys – mokiniui, mokinys –tėvams, 
namų darbų sistemos kūrimas. 

Patraukli mokymosi aplinka, 
aktyvių ugdymo metodų 
įvairovė, pagerėjęs lankomumas, 
mokymosi motyvacija ir 
atsakomybė. 
Apie 10 % pamokų bus 
organizuojamos įvairiomis 
formomis. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

MK, BL  

 Pamokų lankomumo gerinimas siekiant  
asmeninės pažangos priemonės:  
geriausiai lankančios klasės rinkimai , 
padėkos už lankomumą. 

Pamokų lankomumo aprašo 
patikslinimas. 10% pagerėjęs 
lankomumas. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
klasių auklėtojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokinių skatinimo sistemos  tobulinimas. 
(padėkų,  kultūrinių pažintinių dienų, 
ekskursijų organizavimas) 

Mokinių skatinimo tvarkos 
sudarymas. 90% patenkintų 
mokinių ir tėvų. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinė taryba 

MK, 
2%lėšos 

 Pagyrimų, pastabų  el. dienyne įrašų 
analizė ir tobulinimo būdai. 

El. dienyne pagyrimų 5% 
daugiau nei pastabų. 

2016 Pavaduotojos 
ugdymui 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Tobulinti 
individualių 
mokinių 
saviraiškos 
poreikių 
tenkinimą. 

Mokinių poreikių tenkinimas skatinant 
ugdymo(si) tikslų aptarimą ir  įvairių 
mokymosi strategijų taikymą. 

Mokinių poreikių tenkinimo 
kokybė sieks 90%. 

2016 Pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Neformalaus ugdymo  pasiūlos didinimas. 80% mokinių lankys įvairius 
būrelius.  

2017 Mokyklos 
administracija 

MK  

 Specialiųjų poreikių turinčių mokinių Ne mažiau kaip du kartus per 2016-2018 Pavaduotojos Žmogiškieji 



pasiekimų ir nesėkmių aptarimas su 
mokytojais ir tėvais. Rekomendacijų 
mokytojams, tėvams pateikimas. 

pusmetį.  
Parengtos dvi rekomendacijos 
per mokslo metus. 

ugdymui, 
VGK 

ištekliai,  

Efektyvinti 
pedagoginės, 
psichologinės ir 
socialinės 
pagalbos teikimą. 

Tiriamosios veiklos organizavimas 
siekiant išsiaiškinti mokinių profesinius 
polinkius. 

Karjeros ugdymas integruojamas 
į mokomuosius dalykus. 
Gerės mokomųjų dalykų 
pasirinkimas. Mokiniai mažiau 
bent 5% keis dalykus per mokslo 
metus. 

2016-2018 Pavaduotoja 
ugdymui, 
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Įvairių  metodinių grupių , MVGK,  klasių 
auklėtojų veiklos tobulinimas siekiant 
efektyvios pedagoginės, socialinės 
pagalbos mokiniui. 

Bent 10% gerės mokyklos 
mikroklimatas.  

2016-2018 Mokyklos 
administracija 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Ugdymo rezultatus aptarti su 
destruktyvaus elgesio ir silpnos 
motyvacijos mokiniais. 

Vyks pokalbiai kartą per du 
mėnesius. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
VGK 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais skatinimas. 

Pravedami bent 2 renginiai 
mokiniams per mokslo metus. 

2016-2018 Mokyklos 
administracija 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Prevencinių programų, ugdymo 
karjerai įgyvendinimo tobulinimas. 

Pravedami bent 2 renginiai 
mokiniams per mokslo metus 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
klasių auklėtojai, 
socialinė pedagogė 

MK, BL  

 Bibliotekos renginių skirti mokinių 
skaitymo skatinimui organizavimas. 

Ne mažiau kaip 2 renginiai per 
metus. 

2016-2018 Direktorė, 
bibliotekininkė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokinių pavėžėjimo sąlygų gerinimas. 
Pavėžėjimo tvarkaraščių derinimas. 

Mokiniai atvyks į mokyklą ne 
anksčiau kaip 1 val. iki pamokų 
pradžios. Visi gyvenantys toliau 
kaip 3 km. bus pavėžėjami 100% 

2016-2018 Direktorė, 
socialinė pedagogė 

BL 

 Bendrabutyje gyvenančių mokinių sąlygų 
ir užimtumo gerinimas. 

10% gerės mokinių gyvenimo 
sąlygos ir užimtumas. 

2016-2018 Direktorė, 
bendrabučio 
auklėtojos 

BL 

 Seminarai mokiniams: kaip  sėkmingai 
mokytis? 

Vienas seminaras mokiniams per 
mokslo metus. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
mokinių taryba 

Rėmėjų 
lėšos 

2. Mokymosi aplinkos,  padedančios užtikrinti  aktyv ų mokymąsi, moderniųjų technologijų panaudojimą bei esminių kompetencijų 
ugdymą,  kūrimas. 



 
Atnaujinti, turtinti 
gimnazijos 
ugdymo aplinką 

Mokinių darbų  eksponavimas gimnazijos 
erdvėse. 

Mokyklos aplinkos jaukumas, 
tapatumo, pasididžiavimas savo 
mokykla . 90%mokinių bus 
patenkinti . Pritrauks 10% 
daugiau tėvų į mokyklą. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
metodinė taryba, 
mokyklos taryba 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir naujų 
kūrimas.(etninės programos 
įgyvendinimas.) 

10% gerės  mikroklimatas.  2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 IT ir elektroninio dienyno naudojimas ir jų 
galimybių tobulinimas. 

Efektyvi, laiku suteikta pagalba 
mokiniams ir tėvams. 50% tėvų 
naudosis el. dienyno 
paslaugomis. 

2016-2018 Direktorė 
 

MK  

 Poilsio zonų, mokymosi erdvių kūrimas, 
puošimas mokinių darbais.  

10% gerės mokyklos 
bendruomenės narių savijauta. 

2016-2018 Direktorė, 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

 

 Apsirūpinimo mokymo priemonėmis ir 
vadovėliais programos  aptarimas ir 
įgyvendinimas. 

100% panaudojamos visos lėšos 
skirtos vadovėliams ir mokymo 
priemonėms. 

2016-2018 Direktorė, 
bibliotekininkė, 
metodinė taryba 

MK  

 Muzikinės aparatūros įsigijimas. Pagerės mokinių ir mokytojų 
poreikių tenkinimas,10% pagerės 
renginių kokybė 

2016 -2017 Direktorė, 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

Rėmėjų lėšos 

 Kabinetų, koridorių kosmetinis remontas. 10% pagerės mokyklos 
bendruomenės poreikių 
tenkinimas.  

2016-2018 Direktorė, 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

Spec. lėšos 

 Valgyklos baldų atnaujinimas. 10% pagerės mokyklos 
bendruomenės poreikių 
tenkinimas. 

2016 Direktorė, 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

BL 

 Aktų salės kosmetinis remontas. 10% pagerės mokyklos 
bendruomenės poreikių  
tenkinimas. 

2016 Direktorė, 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

BL 

 Sporto salės remontas. 10% pagerės mokyklos 
bendruomenės poreikių  
tenkinimas. 

2016-2018 Direktorė, 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

BL 

 Mokyklos aplinkos gražinimas. 10% gerės  mikroklimatas. 2016-2018 Direktorė, 
pavaduotojas 

Rėmėjų lėšos 



ūkio reikalams 
Tobulinti lėšų 
vadybą 

Biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų 
panaudojimo efektyvumas. 
 

Tinkamai ir efektyviai vedama 
apskaita, planavimas ir finansų 
valdymas.  10% nebiudžetinių 
lėšų  pritraukta daugiau. 

2016-2018 Direktorė 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kurti teigiamą 
mokyklos įvaizdį 

Informacijos apie mokyklą nuolatinis 
atnaujinimas mokyklos interneto 
svetainėje, straipsniai spaudoje, kultūriniai 
renginiai. 

Išaugusi mokyklos svarba ir 
statusas bendruomenėje. Bent 
10% daugiau. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui 
Dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Bendradarbiavimo su rajono ir kt. rajonų 
mokyklomis ir socialiniais partneriais 
plėtojimas. 

Išorinių ryšių plėtra. 2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
dalykų 
mokytojai, 
socialinė 
pedagogė 

Žmogiškieji 
ištekliai, MK 

 Mokyklos veiklos kokybės nuolatinis 
įsivertinimas, rezultatų skelbimas  ir 
panaudojimas formuojant  naujus tikslus ir 
uždavinius. 

Bent 10% pagerėja mokyklos 
rezultatai, mokyklos 
mikroklimatas. 

2016-2018 Pavaduotoja 
ugdymui, 
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

3.Mokyklos bendruomenės  narių bendradarbiavimo, kvalifikacijos ir asmeninės atsakomybės  aukštesnio lygio skatinimas 
 

Siekti geresnių 
mokymo (-si), 
rezultatų  ugdant 
bendrąsias 
kompetencijas. 

Mokytojų pedagoginės kvalifikacijos ir 
kompetencijų tobulinimas siekiant 
mokinio asmeninės pažangos. 

Mokytojai ne mažiau kaip tris 
dienas per metus  kels 
kvalifikaciją ir tobulins  
dalykines bei bendrąsias 
kompetencijas. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui 
 

MK  

 Dalijimasis darbo patirtimi su kitų 
mokyklų mokytojais siekiant mokinio 
asmeninės pažangos gerinimo. 

Sistemingas bendradarbiavimas 
su kolegomis iš rajono ir kt. 
rajonų mokyklų.(sudaryta  1 
sutartis) 

2016-2018 Direktorė,  
pavaduotojos 
ugdymui 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, MK 

Gerinti mokytojų, 
klasių auklėtojų ir 
tėvų 
bendradarbiavimą. 

Pedagoginių, psichologinių žinių tėvams 
teikimas (seminarai tėvams, lankstinukai) 

Tėvai įgyja daugiau pedagoginių 
psichologinių žinių. Gerėja 
tarpusavio santykiai, 10%  tėvų 
daugiau lankosi mokykloje. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
klasių auklėtojai 

Rėmėjų lėšos 

 Pagalba tėvams suvokiant ir pripažįstant 
savo vaikų ugdymosi poreikius. 
Visuotiniai tėvų susirinkimai, susirinkimai 

Visuotiniai tėvų susirinkimai 1-2 
kartus per metus, individualūs 
pokalbiai su tėvais mokinių 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
klasių auklėtojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 



klasėse, individualūs pokalbiai su tėvais, 
atvirų durų dienos, vakaronės, mokiniai – 
tėvams parodos, lankstinukai. 

atostogų metu, atvirų durų 
savaitės 1-2 kartus per metus,  
informaciniai lankstinukai. 

 Tėvų įtraukimas į mokyklos renginius, 
šventes, projektus. 

Bendri renginiai su tėvais. Ne 
mažiau kaip vienas renginys per 
metus. 

2016-2018 Pavaduotojos 
ugdymui, 
klasių auklėtojai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokyklos bendruomenės narių skatinimas 
padėkomis, informacija spaudos ir 
mokyklos internetinėje svetainėje. 

Mokyklos mikroklimato 
gerinimas , geresni darbuotojų 
santykiai, mokytojų –mokinių, 
mokytojų –tėvų. 

2016-2018 Direktorė, 
pavaduotojos 
ugdymui, 
klasių 
auklėtojai, 
dalykų 
mokytojai 

 

Didinti mokyklos 
bendruomenės 
narių atsakomybę 
už savo veiksmus. 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklių 
atnaujinimas. 
 

Darbo tvarkos reglamentas. 2016 Direktorė, 
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokytojų, klasių auklėtojų, pagalbos 
specialistų, aplinkos darbuotojų 
pareigybių patikslinimas. 

Pareiginiai nuostatai atitinka 
galiojančius teisės aktus. 
 

2016 Direktorė, 
pavaduotojos 
ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokyklos bendruomenės narių etikos 
kodekso sudarymas ir svarstymas. 

Tarpusavio santykių 
apibrėžtumas ir taisyklių  
laikymasis. 

2016 Direktorė, 
pavaduotoja 
ugdymui,  
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Bendruomenės narių prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymo stebėsenos 
rodiklių aptarimas. 

Taikoma kvalifikacijos 
tobulinimo sistema, nuolat 
skatinama nauja veikla, gerosios 
patirties sklaida. Tinkamas 
dėmesys mokytojų atestacijai. 
 

2016-2018 Direktorė 
pavaduotojos 
ugdymui, 
pavaduotojas 
ūkio reikalams. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Skatinimo ir drausminimo sistemos 
kūrimas ir pritaikymas. 

Bendruomenės narių 
mikroklimato gerinimas. 90% 
bendruomenės narių patenkinti 
mokyklos mikroklimatu. 

2017 Direktorė, 
pavaduotojos 
ugdymui, 
darbo grupė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Mokinių elgesio taisyklių aptarimas ir jų 
vykdymo kontrolė. 

Pakoreguotos mokinių elgesio 
taisyklės, drausminimo ir 
skatinimo tvarka. 

2016 Pavaduotoja 
ugdymui  

Žmogiškieji 
ištekliai 



 
 Mokyklos bendruomenės civilinės saugos 

mokymai.  
 
 

Mokyklos bendruomenės narių 
saugumo užtikrinimas. 

2016 Pavaduotoja 
ugdymui  

Žmogiškieji 
ištekliai 

 Savivaldos institucijų veiklos  
efektyvinimas. 

Naujų iniciatyvų skatinimas, (ne 
mažiau  1 iniciatyva  per m. m.) 

2016-2018 Direktorė, 
pavaduotojos 
ugdymui  

Žmogiškieji 
ištekliai 

 
 

 
VII. ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽI ŪRA 

 
 Siekiant, kad mokyklos strateginiame plane numatytos priemonės būtų sėkmingai įgyvendintos ir veiksmingos, bus nuolat vykdoma 

veiklos stebėsena ir analizė, atliekamas įsivertinimas, vykdoma strategijos idėjų sklaida mokyklos bendruomenėje: 
 1. Priežiūrą vykdys strateginio plano rengėjai ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė. 
 2. Stebėseną vykdys strateginio plano stebėsenos darbo grupė. 
 3. Analizė vykdoma vieną kartą per metus, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą įvertinant pagal Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rodiklius. 
 4. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama kiekvienais metais gruodžio mėnesį ir aptariama Mokyklos tarybos posėdyje.  
 5. Strateginio plano koregavimas atliekamas kiekvienais metais sausio–vasario mėnesiais. 

     
 
 


