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KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS GIMNAZIJOS 

 

2018–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 
VIZIJA 

Prasmės, atradimų, mokymosi ir asmens ugdymosi sėkmės siekianti gimnazija. 

 

MISIJA  

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tvirtas 

vertybines nuostatas bei suteikti galimybę kiekvieno mokinio ugdymo(-si) lūkesčių įgyvendinimui, saviraiškai ir asmenybės brandai.  

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Mokinių pasiekimų gerinimas. 

Kiekvieno vaiko ugdymas pagal poreikius. 

Pilietinis, tautinis mokinių ugdymas puoselėjant gimnazijos ir krašto tradicijas. 

Veiklios, iniciatyvios, partneryste ir lyderyste grįstos gimnazijos bendruomenės formavimas. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 STRATEGINIS TIKSLAS 

Gerinti mokinių ugdymo(-si) 

rezultatus 

 

 

2 STRATEGINIS TIKSLAS 

Vadovaujantis pasidalintos 

lyderystės principais, kurti saugią, 

sveiką, ugdančią vertybines 

nuostatas, partneryste grįstą 

mokyklą  

 

1 PROGRAMA 

Ugdymo(-si) kokybės ir 

sėkmingumo užtikrinimas  

 

2 PROGRAMA 

Modernios ir saugios gimnazijos 

kūrimas 
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Išvados dėl tikslų ir 

programų 
VEIKLOS ANALIZĖS IŠVADOS 

 

SSGG 

 
 

Būtina užtikrinti 

ugdymo ir ugdymosi 

kokybę, gimnazijos ir 

kiekvieno mokinio 

pažangą 

Menka dalies mokinių mokymosi motyvacija, prastas lankomumas. Silpnybė 

Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, varžybose. Stiprybė 

Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose. Galimybė 

Ne visada efektyvus informacinių komunikacinių technologijų naudojimas pamokose. Silpnybė 

Pamokos organizavimo tobulinimas atsižvelgiant į geros pamokos kriterijus. Galimybė 

Daugumos mokytojų aukšta pedagoginė ir dalykinė kvalifikacija, ilgametė darbo patirtis. Stiprybė 

Esant aukštam ir sparčiai didėjančiam informacijos ir komunikacijos technologijų vystymosi lygiui, mokiniai 

nenoriai skaito, imasi sunkesnio kūrybinio darbo, silpnėja jų raštingumas, kalbos kultūra. 

Grėsmė 

Gerosios patirties sklaida. Silpnybė 

Tėvų abejingumas vaikų mokymosi ir net elgesio rezultatams. Grėsmė 

Mokytojai stebi, fiksuoja kiekvieno mokinio pažangą švieslentėse ir periodiškai aptaria rezultatus. Stiprybė 

Dalyvavimas projekte „Iniciatyva savivaldybėms“.  Stiprybė 

Mokytojo prestižo mažėjimas. Grėsmė 

Veiksmingi trišaliai pokalbiai MOKINYS–MOKYTOJAS–TĖVAS. Stiprybė 

Gerinti ugdymo(si) procesą sudarant sąlygas mokytojams kryptingai plėtoti turimas kompetencijas ir įgyti 

naujas. 

Galimybė 

Optimalus informacinių komunikacinių technologijų galimybių panaudojimas pamokose. Galimybė 

Dalykinės konsultacijos mokiniams. Stiprybė 

 

Būtina teikti efektyvią 

ir savalaikę pagalbą 

mokiniams, tenkinti 

mokinių poreikius 

 

 

 

Neformalusis švietimas organizuojamas pagal nustatomus mokinių poreikius. Stiprybė 

Daugelis tėvų gerai vertina vaiko savijautą gimnazijoje. Stiprybė 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ugdant mokinius karjerai. Stiprybė 

Projektinės veiklos galimybių išnaudojimas. Galimybė 

Smurto ir patyčių prevencijos stiprinimas. Galimybė 

Tik nedidelė tėvų dalis turi pakankamai pedagoginių ir psichologinių žinių, padedančių vaikui siekti 

akademinės ir socialinės pažangos. 

Silpnybė 

Žalingi mokinių įpročiai, sveikos gyvensenos įgūdžių stoka. Silpnybė 
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Specialistų (psichologo, atskiro logopedo, mokytojo padėjėjų)  trūkumas. Silpnybė 

Veikia vaikų dienos centras. Stiprybė 

Nedidelė personalo kaita leidžia geriau pažinti mokinius, šeimas, aplinką.  Stiprybė 

Palanki psichologinė atmosfera. Stiprybė 

Mokinių tėvai greitai informuojami apie iškilusias problemas. Stiprybė 

Karjeros planavimas, ugdymo karjerai programos įgyvendinimas. Stiprybė 

Klasių auklėtojų betarpiška veikla su mokiniais ir mokytojais. Stiprybė 

Socialinės rizikos ir probleminio elgesio mokinių įtraukimas į gimnazijos veiklas. Stiprybė 

Tėvai gali kreiptis pagalbos į reikiamus specialistus gimnazijoje arba būti nukreipti konsultacijai pas kitus 

specialistus. 

Galimybė 

Klasių auklėtojai bendradarbiauja su tėvais, mokytojais ir padeda nustatyti vaikų mokymosi sunkumų 

priežastis, rasti efektyvius jų sprendimo būdus. 

Galimybė 

Ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. Galimybė 

Stiprinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, padedantį vaikams siekti pažangos.  Galimybė 

Stiprinti mokinių saugumą, požiūrį į mokyklos tvarką. Galimybė 

Nesuderintas vaikų vežimas (labai anksti keliasi).  Grėsmė 

Didėjanti socialinė psichologinė problema (tėvų emigracija, bedarbystė). Grėsmė 

Patyčios ir smurtas tarp bendraamžių. Grėsmė 

Mokinių žalingi įpročiai (ypač  besaikis telefonų naudojimas). Grėsmė 

Įsteigti prailgintos dienos grupę. Galimybė 

Tėvų įtraukimas į pedagoginį, psichologinį ir kitokį švietimą, skirtą padėti mokiniui mokytis. Galimybė 

 

Aktualu puoselėti 

gimnazijos 

bendruomenės kultūrą, 

siekiant ugdyti 

pilietiškai brandžią 

asmenybę 

Gimnazijos tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas. Stiprybė 

Geras gimnazijos bendruomenės mikroklimatas. Stiprybė 

Neigiama visuomenės socialinių problemų įtaka mokinių elgesio kultūrai, vertybinių nuostatų formavimuisi. Grėsmė 

Sėkmingai organizuojami bendri gimnazijos ir miesto renginiai. Stiprybė 

Konstruktyvus ir efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Stiprybė 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais stiprinimas. Galimybė 

Daug mokinių tuščiai leidžia laiką internete, vystosi priklausomybės, kurias sunku kontroliuoti. Grėsmė 

Tolerancijos, savitarpio supratimo, kultūros stoka bendravime tarp mokinių, mokinių-tėvų-mokytojų. Silpnybė 

Maža dalis tėvų, aktyviai dalyvaujančių gimnazijos renginiuose bei teikiančių siūlymus. Silpnybė 

Renginių, skirtų Lietuvos žymioms datoms paminėti, rengimas.  Stiprybė 
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Dalyvavimas įvairiuose projektuose, akcijose, stiprinančiose pilietinį ugdymą. Stiprybė 

Tėvų užimtumo arba abejingumo įtaka vaiko pasiekimams, asmenybės raidai, pareigų vykdymui. Grėsmė 

Silpnėjančios mokinių patriotinės ir pilietinės nuostatos. Grėsmė 

Mokinių elgesio taisyklių nesilaikymas, atsakomybės stoka.  Grėsmė 

Ieškoti išorės partnerių, rėmėjų, kurie įtrauktų mokinius į juos dominančias veiklas. Galimybė 

Mokinių pozityvaus elgesio skatinimo ir jo vertinimo sistemos tobulinimas.  Galimybė 

Klasių veiklų, į kurias  įtraukiami tėvai, organizavimas. Galimybė 

 

Tikslinga stiprinant 

duomenimis grįstą 

vadybą plėtoti 

pedagoginės 

bendruomenės profesinį 

meistriškumą ir 

lyderystę, efektyviai 

naudoti saugias ir 

modernias edukacines 

aplinkas 

 

Neišspręstas gimnazijos sporto salės kapitalinio remonto klausimas. Grėsmė 

Mokinių ir mokytojų lyderystės ugdymas. Galimybė 

Naujų, šiuolaikiškų erdvių kūrimas. Galimybė 

Šiuolaikiško ugdymo organizavimas tobulinant pamokos vadybą. Galimybė 

Gimnazijos savivaldos stiprinimas, Galimybė 

Mokinių  ir jų tėvų bendrųjų kompetencijų ugdymas. Silpnybė 

Planuojant gimnazijos veiklas dirbama komandose - darbo grupėse.  Stiprybė 

Administracijos bei profesinės sąjungos atstovų (darbo tarybos) bendradarbiavimas. Stiprybė 

Vykdoma profesinė pagalba tarp dalykininkų, dalijimasis profesine patirtimi. Stiprybė 

Apie vykusius, vyksiančius renginius skelbiama informacija interneto tinklalapyje. Stiprybė 

Atnaujinama kompiuterių bazė. Stiprybė 

Geras aprūpinimas vadovėliais. Stiprybė 

Veiklos rezultatai analizuojami ir aptariami gimnazijos bendruomenėje. Stiprybė 

Planavimo procedūrų, pagrįstų įsivertinimu, analize ir partneryste, tobulinimas. Galimybė 

Didžioji dalis kabinetų aprūpinta moderniomis mokymo priemonėmis. Stiprybė 

Didelis vyresnio amžiaus mokytojų skaičius ir jaunų specialistų trūkumas. Grėsmė 

Pradinių klasių fojė sukurti vaikų užimtumui skirtas aplinkas: žaidimams ant grindų, kūrybinę sieną. Galimybė 

Organizuoti edukacinius užsiėmimus ne gimnazijos aplinkoje, sudarant galimybę (transportas, apmokėjimas, 

maitinimas ar pan.) dalyvauti visiems mokiniams.  

Galimybė 

Naujų IKT, mokomųjų programų diegimas.  Galimybė 

Visaapimantis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Galimybė 

Gimnazijos bendruomenės narių lyderystės ir asmeninės saviugdos skatinimas. Galimybė 
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Strateginis tikslas 

1. Gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus. 

Veiklos kriterijus 

Mokinių, pasiekusių Bendrųjų programų patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį 

pasiekimų lygį, dalis. 

Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, dalis. 

Mokinių, sėkmingai dalyvavusių (pasiekusių patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį 

pasiekimų lygį) Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP), dalis. 

Mokinių, gaunančių jiems reikalingą pedagoginę, socialinę, psichologinę, informacinę 

pagalbą, dalis. 

 

Programos pavadinimas 1. Ugdymo(si) kokybės ir sėkmingumo užtikrinimas. 

Bendra informacija apie 

programą 

2018–2020 metais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija strateginiu tikslu iškėlė siekį paversti Lietuvos 

švietimą veiklios, solidarios ir besimokančios visuomenės tvariu pagrindu. Programa skirta aukštų ugdymo ir ugdymosi 

pasiekimų užtikrinimui. Gimnazija, įgyvendindama bendrąsias programas, užtikrina ugdymą kiekvienam mokiniui pagal 

poreikius: pritaiko ugdymo turinį taip, kad mokiniai pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių rezultatų, orientuojasi į 

kiekvieno mokinio individualią pažangą. Didelis dėmesys skiriamas pamokos vadybos tobulinimui. Didinamas 

mokymosi patrauklumas, sudaroma mokymuisi palanki aplinka, kuri skirta mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti, 

mokėjimo mokytis ir kitoms kompetencijoms formuotis. Užtikrinamas pagalbos mokiniui teikimo veiksmingumas, 

stiprinant mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų bendradarbiavimą. Sukurta mokinių mokymosi pažangos stebėsenos ir 

vertinimo tvarka leidžia reguliariai stebėti mokinių individualią pažangą,  teikti grįžtamąjį  ryšį apie ugdymo proceso 

kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. Mokytojai geba išnaudoti technologijų teikiamas galimybes ugdymo proceso 

individualizavimui, mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti. 

Atsakinga programos vykdytoja - pavaduotoja ugdymui Aušra Tvarijonienė. 

Programos tikslai, vertinimo kriterijai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.). 

Laukiamas tikslo įgyvendinimo 

rezultatas (siektina vertinimo kriterijaus 

reikšmė) 

Tikslo 

įgyvendinimo 

laikas/terminas 

Tikslas 1.1. Gerinti mokinių 

mokymo(-si) pasiekimus. 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Ugdymo turinys formuojamas 

orientuojantis į individualius 

mokinių ugdymosi poreikius, 

nacionalinius ir gimnazijos mokinių 

mokymosi tyrimų rezultatus.  

Mokytojai kelia kvalifikaciją 

 

2018–2020 m. 

 

 

 

 

Gimnazijos mokinių pusmečių, metiniai pažangumo 

ir lankomumo rezultatai. Brandos egzaminų, PUPP, 

NMPP, tarptautinių tyrimų rezultatai. Mokinių, 

įgijusių pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, 

dalis. 
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Uždavinys 1.1.1. Užtikrinti 

kokybišką ir šiuolaikišką švietimo 

paslaugų kokybę. 

Vertinimo kriterijus (produkto) ugdymo proceso efektyvinimo ir 

pamokos vadybos tobulinimo 

klausimais. 

Mokytojai atsakingi už ugdomosios 

veiklos proceso kokybę ir mokinių 

mokymosi pasiekimus. 

Mažas vengiančių lankyti mokyklą  

mokinių skaičius. 

Gerėja mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

Dauguma mokinių jaus atsakomybę 

už mokymosi pažangą ir rezultatus. 

Dauguma mokinių aktyvūs, 

iniciatyvūs, gebantys bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

 

Tinkamai organizuotas ugdymo procesas. 

Pravestų šiuolaikinių pamokų skaičius. 

Tinkamai parengti ir įgyvendinami ilgalaikiai dalykų 

planai. Organizuotų edukacinių renginių skaičius. 

Priemonė 1.1.1.1. Ugdymo programų įgyvendinimas ir pasiekimai. 

Priemonė 1.1.1.2. Šiuolaikinių švietimo tyrimų, Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatų panaudojimas ugdymo turinio planavimui ir tobulinimui. 

Priemonė 1.1.1.3. Bandomųjų brandos egzaminų, užsienio kalbų pasiekimų lygio nustatymo 

organizavimas ir aptarimas.  

Priemonė 1.1.1.4. Ugdymo turinio modernizavimas ir aktualizavimas. 

Priemonė 1.1.1.5. Edukacinių renginių mokiniams ir mokytojams organizavimas. 

Uždavinys 1.1.2. Sustiprinti mokinių 

atsakomybę už savo mokymąsi. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Mokinių, darančių individualią pažangą, dalis. 

Be priežasties praleistų pamokų, tenkančių vienam 

mokiniui, skaičius. Mokinių, sistemingai atliekančių 

refleksiją, dalis.  

Priemonė 1.1.2.1. Reguliariai stebima  ir vertinama mokinių daroma pažanga. 

Priemonė 1.1.2.2. Sistemingas vaiko individualios pažangos (Vaiko individualios pažangos) 

lapų pildymas ir refleksija. 

Priemonė 1.2.3.3. Sprendžiamos pamokų lankymo problemos.  

Priemonė 1.1.2.4. Gerai ir labai gerai besimokančių mokinių skatinimas. 

Priemonė 1.1.2.5. Klasių valandėlių efektyvumo didinimas. 

   

Tikslas 1.2. Gerinti ugdymo ir 

ugdymosi kokybę, siekiant 

aukštesnės kiekvieno mokinio 

pažangos.  

Vertinimo kriterijus (rezultato) Veiksmingai taikoma ugdymo 

turinio ir ugdomosios veiklos 

stebėsena. 

Dauguma mokytojų dalinasi gerąja 

patirtimi ir ją priima.  

Visi mokytojai stebi, fiksuoja 

kiekvieno mokinio individualią 

 

2018–2020 m. 

 

 

 

 

 

Mokinių, darančių individualią pažangą, dalis. 

Mokinių, kurių metiniai įvertinimai atitinka Bendrųjų 

programų patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį 

pasiekimų lygius, dalis. 

Uždavinys 1.2.1.  Pamokos ir kitų 

ugdymo formų kokybės tobulinimas. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Pamokų, atitinkančių šiuolaikinei pamokai keliamus 
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reikalavimus, skaičius. Mokinių, įgyvendinusių bent 

po vieną asmeninį projektą, skaičius. Pravestų 

integruotų pamokų skaičius. 

pažangą ir parenka mokymąsi 

motyvuojančias ar asmeninę 

pažangą skatinančias priemones. 

Dauguma mokinių stebi ir 

analizuoja savo pažangą pildydami 

vaiko individualios pažangos  

lapus. 

Gabūs ir specialiųjų poreikių 

mokiniai dalyvauja jų poreikius 

atitinkančioje veikloje. 

Dauguma mokytojų geba pamokose 

taikyti veiksmingas individualios 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

pamokoje identifikavimo 

strategijas, skatinančias mokinių 

motyvaciją. 

Dauguma mokytojų  tinkamai taiko 

informacinių komunikacinių 

technologijų siekdami pamokos 

uždavinių, atsižvelgdami į 

mokomojo dalyko specifiką, 

mokinių pasirengimą. Daugumoje 

pamokų mokymas vaizdus, vyrauja 

aiški poveikio ir sąveikos su 

mokymo(si) priemonėmis 

paradigma. 

 

 

Priemonė 1.2.1.1.  Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimo ir praktinio žinių taikymo 

pamokose skatinimas. 

Priemonė 1.2.1.2. Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir vertinimo tobulinimas. 

Priemonė 1.2.1.3. Efektyvus informacinių komunikacinių technologijų  panaudojimas 

ugdymo(si) procese. 

Priemonė 1.2.1.4. Asmeninio projekto (tyrinėjimo) įgyvendinimas. 

Priemonė 1.2.1.5. Ugdomojo konsultavimo vykdymas ir plėtojimas. 

Uždavinys 1.2.2. Teikti kokybišką ir 

savalaikę  mokymosi pagalbą 

mokiniams. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Suteiktų individualių ir/ar grupinių dalykinių 

konsultacijų skaičius. Mokinių, dalyvavusių 

konsultacijose, skaičius. Pamokų, kuriose 

diferencijuojamos užduotys bei veiklos, dalis. 

Priemonė 1.2.2.1. Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas. 

Priemonė 1.2.2.2. Mokinių pažangos ir lankomumo kontrolė.  

Priemonė 1.2.2.3. Bibliotekos, kaip informacijos centro, veiklos tobulinimas. 

Priemonė 1.2.2.4. Dalykinių konsultacijų mokiniams organizavimas.  

Uždavinys 1.2.3.  Užtikrinti ugdymą 

kiekvienam mokiniui pagal 

poreikius. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Mokinių, kuriems nustatyti ugdymosi poreikiai, dalis. 

Mokinių, kuriems tenkinami ugdymosi poreikiai, 

dalis.  

Priemonė 1.2.3.1. Mokinių individualių ugdymosi poreikių atpažinimas ir tinkamų 

priemonių jiems tenkinti parinkimas. 

Priemonė 1.2.3.2. Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas. 

Priemonė 1.2.3.3. Individualios mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas. 

Priemonė 1.2.3.4. Gabių mokinių rengimas konkursams, olimpiadoms, varžyboms. 

Priemonė 1.2.3.5. Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse ir būreliuose. 

Priemonė 1.2.3.6. Klasių auklėtojų, dalykų mokytojų pasitarimų dėl mokinių pasiekimų, 

pažangos ir motyvacijos organizavimas. 
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Tikslas 1.3. Suformuoti savitą ir motyvacinę 

mokymosi aplinką, skatinančią išmokimą 

pamokose. 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Visos gimnazijos aplinkos  ir 

patalpos  bus saugios ir atitiks 

higienos normos reikalavimus. 

Kapitališkai suremontuota 

gimnazijos sporto salė, muziejus. 

Kiekvienais metais mokymo bazė 

praturtinama moderniomis mokymo 

priemonėmis, stiprinančiomis 

mokinių motyvaciją.  

Tęsiamas mokomųjų kompiuterinių 

programų diegimas, dalijimasis jų 

naudojimo patirtimi. 

Siekiama sukurti savitą, patrauklią, 

saugią ugdymosi aplinką, 

tenkinančią gimnazijos 

bendruomenės poreikius, ugdančią 

mokinių iniciatyvumą, 

kūrybiškumą, pilietiškumą, 

leidžiančią mokiniams užsiimti 

relaksacine veikla pertraukų metu. 

 

 

2018–2020 m. 

 
Atnaujintų gimnazijos aplinkų ir patalpų 

skaičius. Modernizuotų, atremontuotų, 

saugiai įrengtų kabinetų, klasių skaičius. 

Uždavinys 1.3.1. Atnaujinti ir modernizuoti 

ugdymo(si) aplinkas. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Kapitališkai suremontuotų  kabinetų ir 

patalpų skaičius. 

Kabinetų, aprūpintų moderniomis mokymo 

priemonėmis, naujais baldais, skaičius. 

Priemonė 1.3.1.1. Informacinių komunikacinių technologijų bazės atnaujinimas. 

Priemonė 1.3.1.2. Papildyti vadovėlių fondus pagal atnaujinamą ugdymo turinį. 

Priemonė 1.3.1.3. Atnaujinti kabinetus ir papildyti šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis bei 

nauja mokomąja literatūra. 

Priemonė 1.3.1.4. Kapitalinis sporto salės remontas. 

Uždavinys 1.3.2. Kurti edukacines aplinkas 

gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Pamokų ir kitų renginių, pravestų 

netradicinėse erdvėse, skaičius. 

Mokinių darbų ekspozicijų skaičius. 

Įrengtų edukacinių erdvių gimnazijoje ir jos 

teritorijoje skaičius. 

Priemonė 1.3.2.1. Mokinių darbų eksponavimas gimnazijos erdvėse. 

Priemonė 1.3.2.2. Kiemo erdvių efektyvus panaudojimas edukacijai. 

Priemonė 1.3.2.3. Įrengti planšetinių kompiuterių klasę, skirtą įvairių dalykų mokymui. 

Laukiamas programos rezultatas (vertintinas efekto vertinimo kriterijumi nurodytu strateginio tikslo vertinimui). 

Atsižvelgiant į galimybes ir mokinio gabumus dauguma mokinių padarys individualią pažangą. Gimnazijos mokinių brandos egzaminų rezultatai 

daugumoje vertinimo pozicijų nebus prastesni už šalies rezultatų vidurkius. Visi baigiantieji pagrindinio ugdymo programą mokiniai įgis pagrindinį 

išsilavinimą. Visi baigiantieji vidurinio ugdymo programą mokiniai įgis vidurinį išsilavinimą. Mokinių pasiekimai, matuojant Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatais, kasmet pagerės 10 proc. (10 proc. mokinių bent iš vieno dalyko pasieks aukštesnį mokymosi pasiekimų lygį). 

Kiekvieno mokinio bent vieno dalyko mokymosi pažanga patvirtinta metinių įvertinimų rezultatais. Ugdymo(si) procesas, socialiniai ir kultūriniai 

renginiai vyks saugioje ir jaukioje mokyklos aplinkoje ir patalpose. Įrengti patogūs darbui ir aprūpinti naujausiomis mokymo priemonėmis dalykiniai 
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kabinetai bei kitos erdvės. 

Strateginis tikslas 

2. Vadovaujantis pasidalintos lyderystės principais, kurti 

saugią, sveiką, ugdančią vertybines nuostatas, 

partneryste grįstą mokyklą. 

Veiklos kriterijus 

Veiklų, kurios skatina visą gimnazijos bendruomenę veikti drauge, siekiant bendro tikslo, 

ugdyti kūrybišką, pilietiškai brandžią asmenybę, skaičius. 

Komandose ir darbo grupėse priimamų sprendimų, kurių laikomasi tobulinant veiklą, 

skaičius. 

Gimnazijoje patyčių ir smurto nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių. 

Mokinių, turinčių palankias galimybes ugdytis tautines ir pilietines nuostatas ir vertybes, 

bei gimnazijos bendruomenės narių, palankiai vertinančių tarpusavio santykius, dalis. 

 

Programos pavadinimas 2. Modernios ir saugios gimnazijos kūrimas. 

Bendra informacija apie 

programą 

Įgyvendinant šią programą siekiama, kad gimnazijoje kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus; kilus 

ugdymosi, psichologinėms ar socialinėms problemoms, mokiniai visada ir laiku sulauktų tinkamos pagalbos. 

Sveika ir saugi aplinka – tai mokinio augimui ir vystymuisi palanki aplinka, kur vyrauja supratimas, pagarba, 

pasitikėjimas, gausu gerų pavyzdžių. Programos tikslų įgyvendinimas padės puoselėti pozityviausias gimnazijos 

tradicijas ir vertybes, kurti naujas: bendruomenės sutelktumą priemonių įgyvendinimui (aktyvesnį mokinių, jų tėvų 

dalyvavimą gimnazijos renginiuose, veikloje, planavime), mokyklos veiklos sklaidą savivaldybėje ir respublikoje, 

veiksmingesnį bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.  

Programoje numatoma vystyti komandinį darbą visose veiklose, iniciatyvumo kultūrą gimnazijos bendruomenėje. 

Bendrai priimami susitarimai, kurių laikomasi tobulinant veiklą. Veikla orientuota veiksmingam planavimui, pokyčių 

diegimui ir jų valdymui. Įgyvendinant programos tikslus, siekiama pagerinti valdymo kokybę, mokymo ir mokymosi, 

darbo sąlygas, kryptingai stiprinti ir puoselėti intelektualinius ir materialinius išteklius. Siekiama sukurti savitą, 

patrauklią, saugią ir estetišką ugdymosi aplinką, tenkinančią gimnazijos bendruomenės poreikius, ugdančią mokinių 

iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą. 

Atsakinga programos vykdytoja – direktorė Vida Šeškuvienė.  

 

Programos tikslai, vertinimo kriterijai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.). 

Laukiamas tikslo įgyvendinimo 

rezultatas (siektina vertinimo kriterijaus 

reikšmė) 

Tikslo 

įgyvendinimo 

laikas/terminas 

Tikslas 2.1. Užtikrinti mokinių 

saviraiškos, saviugdos ir pilietinės 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Aktyvi mokinių savivaldos veikla 

daro įtaką gimnazijos 

 

2018–2020 m. Organizuotų veiklų, darančių įtaką mokinių 
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savimonės ugdymą(si). saviraiškos, saviugdos ir pilietinės savimonės 

ugdymui(si), skaičius. Mokinių savivaldos 

iniciatyvų, veiklų, projektų skaičius. Mokinių, 

dalyvaujančių įvairiose savanoriškose veiklose, dalis.   

bendruomenės gyvenimui. 

Dauguma gimnazijos 

bendruomenės narių palankiai 

vertina tarpusavio santykius, 

vyrauja pasididžiavimo gimnazija 

nuostata.  

Dalis tėvų aktyviai dalyvauja 

gimnazijoje organizuotuose 

renginiuose, akcijose. 

Visiems mokiniams užtikrintos 

geros galimybės ugdytis lyderystės 

nuostatas ir vertybes. 

Dauguma mokinių, dalyvaudami 

gimnazijos veiklose, renginiuose, 

ugdosi tautiškumo, pilietiškumo ir 

kitas vertybines nuostatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždavinys 2.1.1. Puoselėti svarbias 

gimnazijai tradicijas ir kurti naujas, 

įtraukiant daugumą bendruomenės 

narių. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Įvykusių renginių, susijusių su gimnazijos 

tradicijomis, skaičius. Gimnazijos veiklų, kuriose 

dalyvauja dauguma bendruomenės narių, skaičius. 

Priemonė 2.1.1.1. Tradicinių renginių, buriančių gimnazijos bendruomenę, organizavimas. 

Priemonė 2.1.1.2. Galimybių sudarymas mokinių pilietinėms ir kitoms iniciatyvoms. 

Priemonė 2.1.1.3. Mokinių savanorystės skatinimas. 

Priemonė 2.1.1.4. Veiklų, kuriose skatinami dalyvauti visi gimnazijos bendruomenės nariai, 

organizavimas. 

Uždavinys 2.1.2. Ugdyti mokinių 

tautines ir pilietines nuostatas. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Parengtų ir (ar) vykdytų pilietinio ir tautinio ugdymo 

projektų, konkursų, akcijų skaičius. Pilietinio ir 

tautinio ugdymo tematika organizuotų renginių 

skaičius. Mokinių, dalyvavusių renginiuose, 

skirtuose Lietuvos Respublikos žymioms datoms 

paminėti, dalis. Neformaliojo švietimo veiklų, 

formuojančių tautines ir pilietines nuostatas, skaičius. 

Priemonė 2.1.2.1. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rengimas bei dalyvavimas juose.   

Priemonė 2.1.2.2. Renginių, skirtų Lietuvos Respublikos žymioms datoms paminėti, 

organizavimas. 

Priemonė 2.1.2.3. Neformaliojo švietimo veiklų, formuojančių mokinių tautines, patriotines 

ir pilietines nuostatas, organizavimas. 

Priemonė 2.1.2.4. Dalyvavimas įvairiose veiklose (konkursuose, projektuose, akcijose ir kt.), 

sustiprinančiose tautinį ir pilietinį ugdymą. 

   

Tikslas 2.2. Kurti saugią, 

atitinkančią šiuolaikinius 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Visi mokiniai jaučiasi saugūs 

gimnazijoje.  

 

2018–2020 m. Gimnazijos bendruomenės narių, palankiai 
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reikalavimus ugdymosi aplinką. vertinančių tarpusavio santykius, dalis. 

Saugiai besijaučiančių ir teigiamas emocijas 

patiriančių mokinių dalis. 

Šeimų, kurios pakankamai rūpinasi vaikų auklėjimu, 

dalis. 

Dauguma mokinių teigiamai 

vertina  bendravimą ir gerą 

savijautą klasėse.  

Dauguma mokinių nepažeidinėja 

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, 

Mokinio elgesio taisyklių bei 

Mokymosi sutarties reikalavimų. 

Laiku pastebimos ir įvertinamos 

mokinio ar mokinių grupių 

problemos, informuojami tėvai, 

sudaromi pagalbos teikimo ir 

organizavimo planai,  ieškoma 

bendrų sprendimų užkertant kelią 

neigiamoms pasekmėms.      

Dauguma tėvų turi pakankamai 

pedagoginių ir psichologinių žinių, 

padedančių sėkmingai bendrauti ir 

bendradarbiauti su vaiku siekiant 

akademinės ir socialinės vaiko 

pažangos. 

Dauguma tėvų pastoviai bendrauja 

su klasių auklėtojais, mokytojais ir 

padeda vaikams ugdytis 

atsakomybę už savo elgesį ir 

mokymąsi.   

 

 

 

Uždavinys 2.2.1. Ugdyti sąmoningą 

požiūrį į gimnazijos vidaus darbo 

tvarką, gerinti bendruomenės 

mikroklimatą. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Mokinių, nepažeidžiančių mokymosi sutarties, 

mokinio elgesio taisyklių, dalis. 

Mokinių, teigiamai vertinančių  bendravimą ir gerą 

savijautą klasėse, dalis. Priemonių, skatinančių 

pageidaujamą mokinių elgesį, skaičius. 

Priemonė 2.2.1.1. Renginių, skatinančių mokinių kultūringą elgesį, organizavimas. 

Priemonė 2.2.1.2. Mikroklimato tyrimų organizavimas ir vykdymas. 

Priemonė 2.2.1.3. Klasių valandėlių bendravimo, draugystės, pagarbos, tolerancijos 

klausimais organizavimas.   

Priemonė 2.2.1.4. Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos tobulinimas, ryšių su tėvais ir 

socialiniais partneriais stiprinimas. 

Priemonė 2.2.1.5. Mokinių savivaldos veikla saugios mokyklos kūrimo aspektu. 

Uždavinys 2.2.2. Organizuoti tėvų 

švietimą apie vaikų auklėjimą, 

šeimos tradicijų ir kultūros kūrimą. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Suteiktų individualių konsultacijų tėvams skaičius. 

Pozityvios tėvystės mokymų užsiėmimų skaičius. 

Tėvų dalyvavimų klasių veiklose skaičius. 

Priemonė 2.2.2.1. Pozityvios tėvystės mokymai. 

Priemonė 2.2.2.2. Aktyvesnis klasių auklėtojų bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

Priemonė 2.2.2.3. Individualių konsultacijų teikimas tėvams pedagoginiais, socialiniais, 

psichologiniais klausimais.    

Priemonė 2.2.2.4. Mokinių tėvų įtraukimas į klasių veiklas. 

 
 
 

  

Tikslas 2.3. Sudaryti mokiniams 

palankias galimybes ugdytis 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Dalyvaudami prevenciniuose 

renginiuose, akcijose, programose 

 

2018–2020 m. Įgyvendinamų prevencijos, sveikatingumo programų 
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socialines kompetencijas plėtojant 

prevencines veiklas. 

skaičius. Prevencinėse, sveikatingumo programose 

dalyvaujančių mokinių dalis. Mokinių, įtrauktų į 

prevencinio švietimo organizavimą ir sklaidą, dalis. 

visi mokinių įgis žinių apie žalingų 

įpročių poveikį organizmui, sveikos 

gyvensenos principus. 

Dauguma mokinių praktiškai taikys 

įgytas žinias apie sveiką gyvenseną 

(laikysis sveikos gyvensenos 

principų). 

Į prevencines veiklas įtraukti visi  

gimnazijoje dirbantys asmenys -  

mokytojai, specialistai, kiti 

darbuotojai, taip pat informuojami 

ir šviečiami tėvai. 

Pagalbos mokiniui specialistų 

komanda laiku įvertina mokinio ar 

grupės mokinių poreikius, 

problemas ir suteikia reikalingą 

pagalbą. 

Beveik visi gimnazijos mokiniai 

jaučiasi saugūs ir pasitikintys 

savimi. 

 

 

 

Uždavinys 2.3.1. Efektyvinti 

mokinių žalingų įpročių, smurto ir 

nusikalstamumo prevenciją, 

propaguojant sveiką gyvenseną ir 

aplinką. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Įgyvendintų smurto, nusikalstamumo, žalingų įpročių 

prevencijos priemonių skaičius.                      

Mokinių, dalyvaujančių sveikatinimo veiklose, dalis.  

Mokinių, besilaikančių sveikos gyvensenos principų, 

dalis. 

Priemonė 2.3.1.1.  Prevencinės veiklos prieš patyčias, smurtą, prievartą organizavimas. 

Priemonė 2.3.1.2.  Individualių konsultacijų mokiniams ir tėvams organizavimas. 

Priemonė 2.3.1.3.  Sistemingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo klausimais. 

Priemonė 2.3.1.4.  Vienos bendros patyčių prevencijos strategijos įgyvendinimas ir 

plėtojimas. 

Priemonė 2.3.1.5. Sveikatingumo ugdymas patraukliomis mokiniams formomis.   

Uždavinys 2.3.2.  Stiprinti mokinių 

saugumą ir pasitikėjimą savimi. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Pagalbos mokiniui specialistų organizuotų renginių, 

konsultacijų mokiniams skaičius.                  

Gimnazijoje nė karto per 2 mėnesius patyčių ir 

smurto nepatyrusių mokinių dalis. 

Priemonė 2.3.2.1. Vasaros poilsio, užimtumo programų mokiniams organizavimas. 

Priemonė 2.3.2.2. Tikslinių mokinių grupių konsultavimas ir pagalba mokiniams. 

Priemonė 2.3.2.3. ŠMM patvirtintų mokinių sveikatinimo ir prevencijos programų 

įgyvendinimas. 

Priemonė 2.3.2.4. Pedagoginės, psichologinės, specialiosios pagalbos teikimas mokiniams. 

Priemonė 2.3.2.5. Socialinės rizikos ir probleminio elgesio mokinių įtraukimas į veiklas. 

Priemonė 2.3.2.6. Vaikų dienos centro veikla. 

 
 

  

Tikslas 2.4. Skatinti gimnazijos 

bendruomenės narių lyderystę ir 

Vertinimo kriterijus (rezultato) Efektyvus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais padeda 

 

2018–2020 m. Gimnazijos bendruomenės narių parodytų ir 
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asmeninę saviugdą. 

 

 

įgyvendintų iniciatyvų, sprendimų skaičius. 

Gimnazijos bendruomenės narių, ugdančių 

bendrąsias ir/ar dalykines kompetencijas, dalis. 

plėtoti viešuosius ryšius, pagerina 

gimnazijos įvaizdį bei padeda 

spręsti iškilusias problemas. 

Tampresni ryšiai tarp mokyklų 

skatina mokytojus dalintis darbo 

patirtimi. 

Sukuriama aplinka, skatinanti 

mokinių tėvus, gimnazijos 

bendruomenės narius aktyviai 

dalyvauti gimnazijos veikloje 

siekiant pažangos.                                   

Dalis tėvų aktyviai dalyvauja 

gimnazijos veikloje, renginiuose.  

Gimnazijoje tikslingai 

organizuojamas darbas grupėmis, 

komandomis.  

Dauguma mokytojų dirba įvairiose 

darbo grupėse ir pasiekia numatytus 

tikslus. Veikla orientuota 

veiksmingam planavimui, pokyčių 

diegimui ir jų valdymui. 

Kryptingai tobulinama darbuotojų 

kvalifikacija. 

Sukurtas darbuotojų veiklos 

vertinimo/įsivertinimo modelis, 

skatinantis siekti aukštų darbo 

rezultatų bei ugdantis lyderystę. 

 

 

Uždavinys 2.4.1. Skatinti 

bendruomenės narių ir socialinių 

partnerių įsitraukimą į gimnazijos 

veiklas. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Tėvų, aktyviai dalyvaujančių gimnazijos veiklose bei 

teikiančių siūlymus, dalis. Veiklų, renginių, į kurias 

įtraukiami socialiniai partneriai, kitos mokyklos, 

skaičius. 

Priemonė 2.4.1.1. Tėvų asmeninės profesinės patirties sklaida mokiniams. 

Priemonė 2.4.1.2. Bendradarbiavimas su buvusiais gimnazijos mokiniais. 

Priemonė 2.4.1.3. Ugdymo karjerai renginių organizavimas. 

Priemonė 2.4.1.4. Mokinių saviraiškos ir lyderystės stiprinimas. 

Priemonė 2.4.1.5. Savivaldos institucijų, metodinių ir kitų grupių veiklos, orientuotos 

pokyčių diegimui ir valdymui, efektyvinimas. 

Uždavinys 2.4.2. Siekti pozityvaus 

profesionalumo. 

Vertinimo kriterijus (produkto) 

Medijų ir informacinio raštingumo srityje mokytų 

pedagoginių darbuotojų skaičius. Kvalifikacijos 

tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam 

pedagoginiam darbuotojui. Mokytojų, besidalijusių 

gerąja patirtimi gimnazijoje (savivaldybėje, šalyje), 

dalis. Mokytojų, kasmet įsivertinančių savo veiklą, 

dalis. 

Priemonė 2.4.2.1. Mokytojų kompetencijų informacinių komunikacinių technologijų  

panaudojimo mokinių mokymo(si) galimybėms didinti (e-mokykla, ugdymo sodas, 

eTwinning) stiprinimas. 

Priemonė 2.4.2.2. Kryptingas gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Priemonė 2.4.2.3. Kolegų veiklos stebėsenos ir gerosios patirties sklaidos organizavimas. 

Priemonė 2.4.2.4. Mokytojai ir administracijos atstovai realizuoja įvairius lyderystės 

aspektus. 

Priemonė 2.4.2.5. Vykdomas kasmetinis pedagogų vertinimas ir įsivertinimas. 

Priemonė 2.4.2.6. Motyvuoti mokytojus siekti geresnės ugdymo kokybės ir aukštesnių 

mokinių pasiekimų.  
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Laukiamas programos rezultatas (vertintinas efekto vertinimo kriterijumi nurodytu strateginio tikslo vertinimui). 

Įgyvendinus programą didžioji dalis susitarimų dėl  gimnazijos veiklos tobulinimo bus priimama komandose ir grupėse atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius ir siūlymus. Beveik visų mokytojų, mokinių ir dalies mokinių tėvų bendradarbiavimas siekiant geresnių gimnazijos veiklos ir atskirų mokinių 

ugdymosi rezultatų taps neatsiejama gimnazijos kultūros dalimi ir vertybe. Sukurta saugi ugdymosi aplinka ir teikiama tikslinga savalaikė pagalba 

mokiniams ir jų tėvams. Kasmet įgyvendinant prevencines priemones mažės mokinių, dalyvaujančių patyčiose bei jas patiriančių. Didžioji dalis mokinių 

laikysis mokinio elgesio taisyklių. Nebus nė vieno mokinio, išėjusio iš mokyklos dėl neužtikrinto saugumo mokykloje. Dauguma gimnazijos 

bendruomenės narių palankiai vertins tarpusavio santykius, didės jų pasididžiavimo gimnazija nuostata. Visiems mokiniams bus užtikrintos palankios 

galimybės ugdytis tautines, pilietines nuostatas ir vertybes, iniciatyvumą, kūrybiškumą. Bendravimas ir bendradarbiavimas gimnazijoje bus paveikus, 

stiprinantis tarpusavio pasitikėjimą, skatinantis pagarbą ir toleranciją. Puoselėjant gimnazijos kultūrą, krašto ir mokyklos tradicijas bus ugdomas 

kultūringas, atsakingas, pilietiškai brandus jaunas žmogus. Tikėtina, kad puoselėdama gražias savo bendruomenės tradicijas, gimnazija ir toliau bus 

laikoma neatsiejama vietos bendruomenės dalimi. 

Ugdymo(-si) procesas, socialiniai ir kultūriniai renginiai vyks saugioje ir jaukioje mokyklos aplinkoje ir patalpose. Įrengti patogūs darbui ir aprūpinti 

naujausiomis mokymo priemonėmis dalykiniai kabinetai bei kitos erdvės.  
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