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KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2022–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) 2022–2026 metų 

strateginio plano (toliau – Strateginio plano) tikslas – tikslingai pasirinkti mokyklos veiklos tobulinimo 
prioritetus, efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, numatyti bei planuoti pokyčius, įtraukti mokyklos 
bendruomenę į problemų sprendimą, tobulinti ugdymo(si) sąlygas, sukuriant darnią, saugią, be patyčių 
aplinką, skatinančią kiekvieno asmens individualių gebėjimų, kompetencijų ir įgūdžių vystymą. 

Strateginį planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V.2-107 sudaryta 
Mokyklos 2022–2026 metų strateginio plano ir 2022 metų veiklos plano rengimo, jo vykdymo kontrolės 
ir atsiskaitymo už rezultatus darbo grupė. Rengiant organizuotos mokinių atstovų ir tėvų (globėjų, 
rūpintojų) (toliau – tėvų) grupės diskusijos. 

Strateginis planas yra ankstesnės 2019–2021 metų strategijos tęsinys. Strateginio plano paskirtis – 
išryškinti mokyklos 2022–2026 metų veiklos prioritetus, numatyti jų įgyvendinimo priemones ir 
apibrėžti laukiamus rezultatus.  

Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės 
švietimo 2013–2022 metų strategijos, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, Geros mokyklos 
koncepcijos nuostatomis, Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis, Kėdainių rajono strateginio plėtros 
plano iki 2030 m. patikslintu priemonių planu, Kėdainių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio 
veiklos planu, mokyklos nuostatais, 2019–2021 metų mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, 
bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais, visuomenės poreikiais, esama 
situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius, materialinius 
išteklius. Mokyklos veiklą gali pakoreguoti reglamentuojančių dokumentų kaita, mokyklų tinklo 
pertvarka, todėl mokykla pasilieka teisę Strateginį planą keisti. 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės 
principų. 

 
II SKYRIUS 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

Teisinė bazė: 
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija 

– Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Mokykla vykdo ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio 
ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programas bei įgyvendina ugdymo procesą pagal 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinio, pagrindinio ugdymo programų bendruosius ugdymo 
planus. 

Mokyklai perduotas patikėjimo teise valdyti Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausantis turtas. 
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Nors mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų turinys yra užbaigtas, daugelį norminių 
dokumentų reikia nuolat atnaujinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos dokumentų, Švietimo įstatymo pataisas ir pan. 

Organizacinė struktūra ir valdymas: 
Mokyklai vadovauja direktorius, veiklą koordinuoja pavaduotojas ūkio bei bendriesiems 

klausimams. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba ir 
Mokinių savivaldos ir laisvalaikio klubas „Svirskiečiai“. Mokyklos valdymo struktūra pridedama  
(1 priedas, 7 lentelė). 

Žmonių ištekliai: 
Mokykloje dirba 19 mokytojų, 3 švietimo pagalbos specialistai, 1 mokytojo padėjėjas, 1 pailgintos 

mokymosi dienos grupės auklėtojas, 1 bibliotekininkas. Visi darbuotojai atitinka reikalavimus 
kvalifikacijai, iš jų 6 įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 16 – vyresniojo mokytojo,  
1 – mokytojo, 1 – ketvirtąją psichologo kategoriją. 

Mokykloje dirba 13 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Personalo kaita tik dėl pareigybių 
mažinimo ar naujų pareigybių įsteigimo. 

Gąsdina didesniosios dalies tėvų nesirūpinimas vaikais, jų dabartimi ir ateitimi. Didėja vaikų, 
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių skaičius. Tėvams ir jų vaikams būdingas didėjantis agresyvumas. 

Finansiniai ištekliai: 
Finansinius išteklius sudaro Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokymo lėšos) ir 

savivaldybės biudžeto lėšos, paramos lėšos (mokykla turi paramos gavėjo statusą). 
Lėšų valdymui, lėšų švietimo pagalbai ir lėšų ugdymo planui įgyvendinti pakanka iš dalies. 
Technologinė įranga, naudojama mokymui, yra gera, tačiau greitai techniškai ir moraliai sensta. 

Esant būtinybei organizuoti hibridinį mokymą, neužtikrintų kokybiško darbo reikalavimų. 
Mokykla jungia keturis statinius: du pastatai skirti bendrajam ugdymui, du ūkinės paskirties 

pastatai. Vidinės patalpos atitinka, o pastatų ir jų inžinerinės įrangos, mokyklos aplinkos būklė neatitinka 
STR bei higienos normų reikalavimus. Būtina pastatų renovacija, kiemo teritorijos, stadiono 
rekonstrukcija, elektros instaliacijos atnaujinimas, teritorijos aptvėrimas. 

Vidaus kontrolė, apskaitos tinkamumas: 
Parengta ir įgyvendinama vidaus kontrolės politika.  
Apskaita tvarkoma pagal visus vidinių ir išorinių poreikių padiktuotus rodiklius, panaudojama ir 

gali būti panaudota procesų užtikrinimo ir jų stebėsenos poreikiams. Buhalterinės apskaitos politika 
atitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo reikalavimus. Pasikeitus viešojo 
sektoriaus apskaitos standartams, įdiegta nauja apskaitos sistema, atitinkamai koreguojama apskaitos 
politika bei kiti apskaitos dokumentai. . 

Dokumentų apskaita ir archyvavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
tarnybos nuorodomis. 

Ryšių ir komunikavimo sistema: 
Mokykla yra LITNET tinklo naudotoja. Mokyklos interneto, vidinio kompiuterių tinklo ir 

telekomunikacinių ryšių sistema yra gerai išplėtota. Pagrindinis interneto ryšys ateina optinio ryšio 
kabeliu, yra saugus Wi-Fi ryšys. Veikia mokyklos internetinė svetainė. Įdiegta nuotolinio ugdymo 
virtuali mokymosi aplinka Microsoft Office 365. Veikia laidinio telefono ryšys. Visų mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų darbo vietos kompiuterizuotos, atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Visi 
pradinių klasių mokiniai turi galimybę pamokų metu dirbti virtualiose aplinkose. Nuotolinio ugdymo 
metu visi mokiniai aprūpinami reikiamomis priemonėmis. Informacinių ir komunikacinių technologijų 
vystymasis vis labiau veikia ugdymo(si) metodus, daro įtaką ugdymo turiniui, visam ugdymo procesui, 
todėl dėl labai dinamiško šios srities techninio tobulėjimo reikalingos nuolatinės investicijos, personalas 
turi nuolat tobulinti kvalifikaciją.  
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Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant 
bankų internetines sistemas.  

Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos mokyklos internetinėje 
svetainėje www.svirskio.kedainiai.lm.lt, Facebook paskyroje, rajono spaudoje ir televizijoje. 

Planavimo sistema: 
Strateginio planavimo mokykloje organizavimo tvarkos aprašas reglamentuoja strateginio 

planavimo mokykloje sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimo, įgyvendinimo ir 
vertinimo procesus. Veikla organizuojama įgyvendinant strateginį planą, metinį veiklos planą ir jo 
priedus, mokslo metų ugdymo planą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Kėdainių rajono 
savivaldybės tarybos patvirtintus asignavimus sudaromos lėšų sąmatos programoms vykdyti. Kasmet 
įsivertinama mokyklos veiklos kokybė, rengiamos atskirų sričių veiklų ir finansinės ataskaitos, metinės 
mokyklos veiklos ataskaitos, koreguojamas mokyklos strateginis planas.  

Mokyklos veiklos įsivertinimas, stebėsena: 
Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus 

švietimo stebėsenos rodiklius vykdo mokyklos direktorius, koordinuodamas veiklos įsivertinimo 
procesus. Finansų kontrolė vertintina kaip ypač griežta, ją palaiko itin dažnas išorės kontrolės institucijų 
dėmesys. Ji vykdoma pagal finansų kontrolės taisykles ir atitinka įstatymų reikalavimus. Užtikrinami 
visi finansų kontrolės etapai – nuo pradžios iki pabaigos, ir taip garantuojamas efektyvus išteklių 
panaudojimas. Sukurtos darbuotojų veiklos įsivertinimo taisyklės, kriterijai ir procedūros. Kasmet 
vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas. Veiklą prižiūri Kėdainių rajono savivaldybės institucijos. 
Finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Kėdainių rajono savivaldybės institucijos. 
Sveikatos priežiūrą mokykloje vykdo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
visuomenės sveikatos specialistė. Higienos priežiūrą vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kauno departamento Kėdainių skyrius. 

 
III SKYRIUS 

2019–2021 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 
 

Mokykloje kasmet organizuojamas įsivertinimas, įvardijant problemas ir sėkmes, numatant veiklos 
gerinimo kryptis. Detali analizė pateikiama strateginio plano 2 priede. 

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei mokyklos veiklos pranašumus, trūkumus, galimybes 
ir grėsmes, 2022–2026 metais būtina sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jo 
poreikius ir galimybes, personalizuoti darbo būdus ir metodus, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias 
galimybes ir ugdymosi prieinamumą, skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo vaidmeniui. 
Privalu stiprinti mokymosi bendradarbiaujant strategiją, kiekvienam prisiimant atsakomybę už 
mokymą(si), vadovaujantis principu, jog mokyti reiškia mokytis. Siekiant gerų ugdymosi rezultatų labai 
reikšminga yra mokymosi ir saviruošos aplinka. Todėl, norint tinkamai diegti ir taikyti mišrųjį mokymą 
bei naujus mokymo metodus dirbant kasdieniu būdu, būtina ir toliau skirti lėšų mokomųjų kabinetų 
aprūpinimui šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, būtino skaitmeninio turinio (skaitmeninių 
mokymo(si) objektų, skaitmeninių mokymo priemonių, skaitmeninių vadovėlių) įsigijimui. Būtinas 
mokyklos katilinės rekonstravimas, išorinio pastato fasado atnaujinimas (mokyklos renovacija), 
teritorijoje esančių įvažiavimų, takų, sporto aikštelių modernizavimas, automobilių stovėjimo aikštelės 
įrengimas, poilsio zonų mokiniams įrengimas. Būtina ieškoti galimybių įsigyti bent 56 vietų autobusą. 
Privalu veiksmingai valdyti švietimo įstaigos organizacinę struktūrą ir užtikrinti, kad visi mokyklos 
ištekliai būtų valdomi ir už juos būtų atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais 

Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl 
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatoms, 
šiandien negalime pasakyti, kokio tipo mokykla bus ateityje: išliks pagrindine mokykla, vykdančia 
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pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas ar progimnazija, vykdančia pagrindinio ugdymo 
programos pirmąją dalį, ar taps kitos Kėdainių rajono mokyklos skyriumi. 

 
IV. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 
Politiniai-teisiniai veiksniai: 
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimas, Lietuvos Respublikos, regiono švietimo politikos vykstantys 
pokyčiai, jos nestabilumas, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos bei administracijos priimami 
sprendimai dėl rajono švietimo strategijos, aktyvėjanti priešrinkiminė politinių partijų veikla lemia 
mokyklos veiklą. 

Ekonominiai veiksniai: 
Pagrindiniai mokyklos finansavimo šaltiniai – valstybės ir savivaldybės lėšos. Mokykla stengiasi 

racionaliai planuoti lėšas ir tikslingai jas panaudoti, todėl mokymo lėšų pakanka (lėšų nepakanka 
maksimaliai ugdymo plano galimybėms įgyvendinti). ES projektų finansavimas pagerina mokyklos 
materialinę ir intelektualinę bazę. Gerinant veiklos kokybę, atnaujinant materialinę bazę, modernizuojant 
ir kompiuterizuojant mokymo procesą, reikia didinti finansavimo išteklius. Visgi mokyklos veikla bus 
užtikrinama šiais ekonominiais aspektais: mokyklos finansavimo biudžeto lėšomis, mokyklos 
pritraukiamomis papildomomis lėšomis, dalyvaujant rajono, šalies, ES projektuose, mokyklos 
bendruomenėje 2 proc. GPM lėšų surinkimo aktyvinimu, mokyklos specialiosiomis lėšomis (patalpų 
nuoma ir kt.), paramos lėšų pritraukimu edukacinės ir išorės aplinkos tobulinimui.  

Socialiniai veiksniai: 
Šalyje nuolat mažėja gyventojų skaičius, gausėja socialinę atskirtį patiriančių mokinių, daugėja 

disfunkcinių šeimų (išsiskyrusių šeimų, tėvų, išvykusių į užsienį ir palikusių vaikus su seneliais ar 
neatsakingais globėjais). Dėl mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus mažėjimo rajone keičiasi mokyklų 
tipai, stiprėja konkurencija tarp mokyklų. Kaimo vietovėse gyvenantys žmonės dėl darbo vietų trūkumo 
gauna santykinai mažesnes pajamas arba jų iš viso neturi. Mokykloje specialistų pakanka, tačiau 
darbuotojai sparčiai sensta. Dalis mokytojų dirba keliose mokyklose. Tarp nepilnamečių ryškėja 
narkomanijos, alkoholizmo, prievartos plitimo tendencija. Mokyklai tenka svarbus vaidmuo – sudaryti 
vaikams sąlygas socializuotis, t. y. įgyti gyvenimo įgūdžių. Privalu skirti didesnį dėmesį emocinio 
intelekto, mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, žalingų įpročių prevencijai. Kita vertus, 
mokykloje veikianti socialinės, pedagoginės bei psichologinės pagalbos sistema, aukštos kvalifikacijos 
mokytojai, gera susisiekimo infrastruktūra, mokyklos kultūra kuria patrauklios mokyklos įvaizdį. 

Technologiniai veiksniai: 
Informacinės technologijos leidžia diegti kokybiškai naujus mokymosi metodus, skatina 

integraciją. Ypač tai išryškėjo nuotolinio ugdymo (formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų dėstymo 
internetu, per vaizdo skambučius) metu, šią mokymosi formą pasitelkus siekiant sumažinti socialinių 
kontaktų skaičių siaučiant koronaviruso pandemijai. Naujosios technologijos skatina organizuoti 
ugdymo procesą virtualiose ir  netradicinėse edukacinėse erdvėse. Mokykloje skiriama daug dėmesio ir 
lėšų, kad mokytojai bei mokiniai būtų aprūpinti moderniomis ugdymo(si) organizavimo priemonėmis. 
Netikslingas mokinių naudojimasis įvairiomis technologijomis didina socialinę atskirtį, mažina jų 
bendravimo įgūdžius ir skurdina kalbos kultūrą. Naujos technologijos lemia kvalifikacijos tobulinimo 
poreikio didėjimą, nuolat papildomos, atnaujintos informacijos reikalingumą. Svarbus mokymo įstaigų 
ir verslo bendradarbiavimas. 

Edukaciniai veiksniai: 
Mokykloje privalu sukurti tokią edukacinę aplinką, kuri suteiktų kiekvienam mokiniui mokymosi 

galios ir turėtų įtakos jo pasiekimams. Mokyklai suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį 
ir individualizuoti ugdymo procesą (mokyklos ugdymo planai, programos). Tačiau COVID-19 ligos 
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(koronaviruso infekcijos) pandemija, neaiški socialinė-ekonominė situacija turi tiesioginę įtaką mokinių 
mokymosi motyvacijai.  

Mokykloje sudaromos visos sąlygos vaikų kompetencijų ugdymui, nepriklausomai nuo socialinės 
padėties, amžiaus, gyvenamosios vietos. Ugdymas mokykloje individualizuojamas atsižvelgiant į vaiko 
gebėjimus, interesus, tikslus, poreikius ir kitas individualias savybes. Didelis dėmesys skiriamas tėvų 
informavimui, bendradarbiavimui. Deja, jis dažnai būna aktualus tik vienai – mokyklos pusei. 

 
V SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 
 

STIPRYBĖS 
(vidinis faktorius: mokyklos bruožai, kurie gali būti naudingi siekiant tikslo: 
kas einasi gerai? kuo galime pasikliauti? kuo esame patenkinti? kas suteikia 

energijos? kuo didžiuojamės? kuo mes stiprūs?) 

Kompetentingi ir kvalifikuoti mokytojai ir švietimo 
pagalbos specialistai, aukštas kompiuterinis 
raštingumas. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. 
Mokinių pasiekimų analizė atsižvelgiant į pasiekimų 
lūkesčius. 
Vertinimo sistemos aiškumas ir pagrįstumas. 
Kryptingas mokinių ugdymas karjerai. 
Jauki mokykla ir jos aplinka, geros sąlygos sportui 
bei renginiams. 
Sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui ir naujų 
kompetencijų įgijimui. 
Dalyvavimas projektinėje veikloje. 
Ugdymo procese optimaliai panaudotos elektroninio 
dienyno ir kitos IKT teikiamos galimybės. 
Partnerystės plėtojimas siekiant gilesnio socialinių 
kompetencijų ugdymo. 

SILPNYBĖS 
(vidinis faktorius: bruožai, kurie gali būti žalingi visai mokyklos 

bendruomenei: kas yra sunku? su kokiomis kliūtimis susiduriame? ko 
mums trūksta? kas mums sunkiai pavyksta? kur kliudome patys sau?) 

Atskirų mokinių ugdymosi kokybės lėta 
pažanga dėl atsakomybės ir socialinių įgūdžių, 
emocinio intelekto stokos. 
Įsivertinimas kaip savivoka. 
Dalies tėvų menkas domėjimasis vaikų 
pasiekimais, klasės, mokyklos veikla. 
Nepakankamas tėvų švietimas psichologiniais 
pedagoginiais klausimais dėl žemo jų 
į(si)traukimo. 
Stokojama gilesnio ir nuoseklesnio mokytojų 
bendradarbiavimo planuojant, koreguojant ir 
įgyvendinant ugdymo turinį. 
Ribotos mokytojų ir švietimo pagalbos 
specialistų darbo krūvio ir tvarkaraščio 
sudarymo galimybės dėl lėšų stokos, dėl jų 
darbo keliose darbovietėse. 

GALIMYBĖS 
(išorinis faktorius, kuris gali būti naudingas siekiant tikslo: kokios ateities 

galimybės? ką per mažai išnaudojame? ką galime optimizuoti? kokių naujų 
galimybių matome?) 

Įtraukusis ugdymas. 
Darbo būdų ir metodų personalizavimas. 
Mokytojų įgalinimas ir novatoriškumas.  
Tėvų mokymai. 
Geografinės bei istorinės padėties suteikiamų 
galimybių (Camino Lituano (piligrimų kelias per 
Lietuvą)) panaudojimas. 
Dalijimasis savita, unikalia ir reikšminga mokyklos 
bendruomenės edukacine patirtimi ir geriausiomis 
tradicijomis. 
Dalyvavimas Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos bei atskirų fondų programose ir 
projektuose, mokymo bazės gausinimas. 
Mokyklos veiklos viešinimas. 
Rėmėjų paieška. 

GRĖSMĖS 
(išorinis faktorius, kuris gali būti kliūtis jūsų mokyklos bendruomenei: 

kur įžvelgiame ateities pavojus ir grėsmes? su kokiais sunkumais 
galime susidurti? kokių nepageidaujamų pasekmių baiminamės?) 

Sparčiai blogėjanti demografinė situacija. 
Mokyklų struktūros kaita 
(mokinių pasirinkimas mokytis gimnazijose po 
aštuonių klasių). 
Nacionalinių švietimo siekių ir visuomenės 
lūkesčių, keliamų mokyklai ir mokytojui, 
neatitikimas mokytojo galimybėms. 
Nuolat kintanti mokyklų finansavimo tvarka. 
Tėvų pareigų delegavimas mokyklai. 
Neadekvatus mokinys. 
Žemėjantis mokinių ir mokytojų sveikatos 
indeksas, didėjantis mokinių, turinčių 
specialiųjų poreikių, skaičius. 
Ugdytinių motyvacijos ir atsakomybės stoka. 
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VI SKYRIUS 
VEIKLOS STRATEGIJA 

 
Vizija – kiekvieno skirtingų gebėjimų vaiko asmenybės ūgties siekianti, tradicijas puoselėjanti, 

atvira naujovėms, bendruomeniška kaimo pagrindinė mokykla. 
Misija – teikti kokybišką ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ugdymo programas, suteikiant galimybę įvairios socialinės padėties, fizinių ir dvasinių galimybių 
mokiniams nuosekliai įgyti dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens ūgtį rodančias kompetencijas. 

Filosofija – kojomis žmogui reikia įaugti į gimtąją žemę, o akimis tegu jis apžvelgia visą pasaulį. 
Vertybės: 
 tobulėjimas (meistriškumo siekis, nuolatinė pažanga, judėjimas pirmyn); 
 atsakingumas (santykius su klientais, bendradarbiais ir visuomene grindžiame atsakingumo 

principu ir laikomės duoto žodžio);  
 bendruomeniškumas (vienybė, pagarba, dalinimasis, rūpinimasis kitais, pagalba, susitarimų 

laikymasis);  
 pilietiškumas (pagarba valstybei, vietai, kurioje gyvenu ir mokausi, moralė, sąžiningumas ir 

dora). 
Prioritetinės sritys:  
 įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui;  
 į(si)traukimo skatinimas ir atsakomybės pasiskirstymas tarp bendruomenės narių bei socialinių 

partnerių. 
 

VII SKYRIUS 
STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
Per strateginio plano laikotarpį nuo 2022 iki 2026 metų, siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant 

mokinių poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant 
inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama šio strateginio 
tikslo ir uždavinių: 

1 tikslas: sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jo poreikius ir galimybes, 
užtikrinant švietimo pagalbą, skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo vaidmeniui, jo 
emociniam intelektui (įtraukiojo ugdymo stiprinimas). 

Uždaviniai: 
1.1.  stiprinti personalizuotą kiekvieno mokinio ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko ugdymosi 

galias ir poreikius; 
1.2.  užtikrinti švietimo pagalbą, skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo vaidmeniui, jo 

emociniam intelektui; 
1.3.  stiprinti mokymosi bendradarbiaujant strategiją, rengiantis įtraukiajam ugdymui, kiekvienam 

prisiimant atsakomybę už mokymą(si). 
2 tikslas: plėtoti inovatyvų ugdymą. 
Uždaviniai: 
2.1. diegti skaitmenizuotą ugdymo turinį; 
2.2. vadovautis principu, jog mokyti reiškia mokytis. 
3 tikslas: kurti kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančią ir saugią aplinką. 
Uždaviniai: 
3.1. kurti ir modernizuoti saugias ugdymo aplinkas; 
3.2. sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui. 

  



VIII SKYRIUS 
STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1 tikslas Sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jo poreikius ir galimybes, užtikrinant švietimo pagalbą, 

skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo vaidmeniui, jo emociniam intelektui (įtraukiojo ugdymo stiprinimas). 
Uždaviniai Rodikliai Numatomi rezultatai 
  2022 2023 2024 2025 2026 
1.1. Stiprinti 
personalizuotą 
kiekvieno 
mokinio ugdymą, 
atitinkantį 
kiekvieno vaiko 
ugdymosi galias 
ir poreikius. 

Susitarimai dėl ugdymo turinio planavimo, atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo 
nuostatas, įtraukiojo ugdymo pamokoje požymių, jų laikymasis. 

taip taip taip taip taip 

Parengti ir įgyvendinti, orientuoti į kiekvieną mokinį, kiekvienų mokslo metų 
ugdymo planai (įgyvendintų priemonių dalis). 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

Visi klasėje dėstantys dalykų mokytojai rengia integruotų veiklų planus (tikslingas 
mokymas(is) ir dėstymas). 

taip taip taip taip taip 

Dalyko ilgalaikių planų koregavimas, pamokos veiksmingumo stiprinimas, 
įvertinant mokinių ugdymosi galimybes pasiekti ilgalaikius (mokslo metų) 
ugdymosi tikslus, atsižvelgiant į kintančius mokinių poreikius, jų individualią 
pažangą, pasiekimus, pasitelkiant modernias technologines priemones, ugdant 
emocinį intelektą, ir jų vykdymas (lankstus turinys, priemonės ir mokymosi 
aplinka). 

taip taip taip taip taip 

Mokiniai stebi ir analizuoja savo pažangą. Refleksija ir savarankiškumas 
(individualios mokinio pažangos fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo aprašo 
reikalavimai). 

50 
proc. 

55 
proc. 

60 
proc. 

65 
proc.  

70 
proc. 

1.2. Užtikrinti 
švietimo pagalbą, 
skiriant didesnį 
dėmesį aktyviam 
besimokančiojo 
vaidmeniui, jo 
emociniam 
intelektui. 

Mokinių, kuriems suteikta švietimo pagalba, dalis nuo mokinių, kuriems ji 
reikalinga. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

Suteikiama galimybė 1 kartą per savaitę konsultuotis mažose grupėse mokiniams, 
patiriantiems mokymosi sunkumų. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

5–10 klasių mokinys vienas ar su grupe įgyvendina mokomojo dalyko projektą ir jį 
pristato. 

70 
proc. 

70 
proc. 

70 
proc. 

70 
proc. 

70 
proc. 

Panaudojant SB (VB) lėšas, sudarytos sąlygos mokinių pažintinės veiklos, išvykų, 
edukacinių, ugdymo karjerai, saviraiškos užsiėmimų organizavimui (Mokinių, 
dalyvavusių pažintiniuose-edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo 
bendro vaikų skaičiaus proc.). 

90 
proc. 

92 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

Kiekvieno 5–10 klasių mokinio savanoriška veikla, akademinė pagalba, socialinė 
pagalba kitiems žmonėms pasirūpinti savimi ir aplinka padės suvokti socialinės 

10 10 10 10 10 
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veiklos svarbą ir naudą (socialinės, pilietinės veiklos valandų skaičius). Refleksijos 
kokybė. 
Kiekvienas mokinys dalyvauja prevencinėje programoje (programų skaičius). 1 1 1 1 1 
Kiekvieno mokinio sugebėjimo atpažinti savo emocijas bei suprasti kitų žmonių 
emocijas, atskirti įvairius jausmus, tinkamai juos įvardyti bei naudoti emocinę 
informaciją valdant savo mąstymą ir poelgius, ugdymas (renginių, projektų 
skaičius). 

2 2 2 2 2 

1.3. Stiprinti 
mokymosi 
bendradarbiaujant 
strategiją, 
rengiantis 
įtraukiajam 
ugdymui, 
kiekvienam 
prisiimant 
atsakomybę už 
mokymą(si). 

Kolegialus mokymasis apie įtraukųjį ugdymą. Mokytojų, vedusių bent vieną atvirą 
pamoką per metus, dalis. 

80 
proc. 

85 
proc. 

85 
proc. 

85 
proc. 

85 
proc. 

Mokytojų pasirengimas diegti kompetencijomis grįsta atnaujintą ugdymo turinį ir jo 
stiprinimas. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

Mokymų valandų skaičius, skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo 
vaidmeniui, jo emociniam intelektui, bendradarbiavimo strategijai. 

10 10 10 20 20 

Mokymų mokyklos bendruomenei įtraukiojo ugdymo tematika valandų skaičius. 10 10 10 - - 
Tėvų įtraukimas į ugdymo stebėseną, mokyklos renginių organizavimą ir 
dalyvavimą juose. Informacijos apie vaikų ugdymosi rezultatus ir lankomumą 
teikimas tėvams. Tėvų skaičiaus dalis nuo visų. 

40 
proc. 

40 
proc. 

40 
proc. 

40 
proc. 

40 
proc. 

Bendrų kūrybinių projektų su miesto ir rajono savivaldybės, respublikos mokyklų 
mokytojais ir mokiniais, vietos bendruomenių nariais, socialiniais partneriais 
organizavimas. 

2 2 2 2 2 

Atviros erdvės mokyklos bendruomenės nariams užtikrinimas. taip taip taip taip taip 
Diskusijų visose savivaldos ir valdymo grandyse dėl mokyklos veiklos 
efektyvinimo ir įgyvendintų sprendimų nuo priimtų dalis. 

80 
proc. 

80 
proc. 

80 
proc. 

80 
proc. 

80 
proc. 

Bendrų tėvų, mokytojų ir mokinių mokymų skaičius. 1 1 1 1 1 
Bendri rezultatai Apklausų duomenimis, mokiniai patenkinti personalizuoto mokymosi procesu. 90 

proc. 
92 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

Apklausų duomenimis, tėvai patenkinti personalizuoto mokymosi procesu. 95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

2 tikslas Plėtoti inovatyvų ugdymą. 
Uždaviniai Rodikliai Numatomi rezultatai 
  2022 2023 2024 2025 2026 
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2.1. Diegti 
skaitmenizuotą 
ugdymo turinį. 

Mokytojų aprūpinimas IT darbo įrankiais ir jų atnaujinimas. 60 
proc. 

70 
proc. 

80 
proc. 

90 
proc. 

100 
proc. 

Elektronines mokymo priemones naudojančių ugdymo procese mokytojų dalis. 60 
proc. 

70 
proc. 

80 
proc. 

90 
proc. 

100 
proc. 

2.2. Vadovautis 
principu, jog 
mokyti reiškia 
mokytis 

Kolegialus mokymasis apie IT integraciją į ugdymo procesą. Seminarų, skirtų naujų 
įrankių, programų įvaldymo tematika, valandų skaičius. 

20 20 20 20 20 

Naujų įrankių, programų įvaldymas. Mokytojų, vedusių bent vieną atvirą pamoką, 
kurioje integruojami IT įrankiai, per metus, dalis. 

80 
proc. 

85 
proc. 

85 
proc. 

85 
proc. 

85 
proc. 

Bendri rezultatai Motyvuotų mokytis mokinių dalis. 50 
proc. 

55 
proc. 

60 
proc. 

65 
proc.  

70 
proc. 

3 tikslas Kurti kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančią ir saugią aplinką. 
Uždaviniai Rodikliai Numatomi rezultatai 
  2022 2023 2024 2025 2026 
3.1. Kurti ir 
modernizuoti 
saugias ugdymo 
aplinkas. 

Ugdymo priemonių ir baldų, IKT įrangos atnaujinimas, aprūpinimas medžiagomis ir 
įranga, atsižvelgiant į mokyklos turimas lėšas (panaudotų lėšų dalis). 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

Planšečių ir kompiuterių skaičius, tenkantis vienam mokiniui. 0,3 0,3 0,5 0,5 1 
Mokyklos teritorijoje kasmet įrengiama ar atnaujinama ugdymo erdvė. 1 1 1 1 1 
Atlikti kosmetinio remonto darbai pagal poreikį ir turimas lėšas (panaudotų lėšų 
dalis). 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

3.2. Sudaryti 
sąlygas švietimo 
paslaugų 
prieinamumui 

Mokinių, lankančių pailgintos mokymosi dienos grupę, skaičius. 20 20 20 20 20 
Mokinių, gyvenančių daugiau nei 3 km nuo mokyklos, pavežamų mokykliniu bei 
maršrutiniu autobusu dalis nuo visų, kuriems to reikia. 

99 
proc.  

99 
proc.  

99 
proc.  

99 
proc.  

99 
proc.  

Suteikta galimybė nemokamai valgantiems mokiniams gauti karštą maistą. 100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

Bendri rezultatai Mokyklos bendruomenės nariai mokyklos erdves vertina kaip patogias, sveikas, 
inovatyvias ir palankias mokytis. 

90 
proc. 

92 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

95 
proc. 

Kontroliuojančių institucijų pastabos ir nurodymai (atsižvelgta į kontroliuojančių 
institucijų nurodymus pagal galimybes). 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

100 
proc. 

 
Ištekliai apims vidinius išteklius, išorinio finansavimo būtinybę. 
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Finansavimo šaltiniai 
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS KITOS LĖŠOS 
Savivaldybės biudžetas SB Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos SBVB 
Europos Sąjungos lėšos, užsienio 
fondų lėšos ES 

Privačios – investuotojų lėšos PR 

Iš pajamų už suteiktas paslaugas 
lėšos ĮP 

 Žmoniškieji ištekliai ŽI Kiti finansavimo šaltiniai KT 

 
IX SKYRIUS 

LAUKIAMI REZULTATAI 
 

Įgyvendinus strateginį planą, pagerės ugdymo kokybė, mokiniai įgis naujų įgūdžių, gebėjimų, patobulins kompetencijas, bus geresni mokinių 
pasiekimai ir pažanga. Bus sudarytos palankios sąlygos kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jo poreikius ir galimybes, bus užtikrinama švietimo pagalba, 
ugdymosi prieinamumas. Bus atnaujintos mokyklos erdvės, sudarytos saugios ir higieniškos sąlygos ugdymui(si), gerės veiklos planavimas ir planų 
įgyvendinimas, turto ir lėšų administravimas, valdymo bei įsivertinimo sistema. Bus dirbama bendradarbiaujant, derinant skirtingų specialistų įgūdžius, 
įtraukiant į projektų įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą mokyklos bendruomenę. 

 
X SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
 

Mokyklos 2022–2026 metų strateginio plano ir 2022 metų veiklos plano projektų rengimo, jų vykdymo kontrolės ir atsiskaitymo už rezultatus darbo 
grupė pristato strateginį planą mokyklos bendruomenei, kartu su socialiniais ir ekonominiais partneriais, ekspertų ir kitomis suinteresuotomis grupėmis 
stebi ir vertina, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikia siūlymus bei pageidavimus koregavimui. Strateginio plano stebėsena ir vertinimas vykdomas 
viso proceso metu ir visais lygiais. 

Strateginio plano sėkmės rodiklių apskaita ir analizė vykdoma kartą per metus, tikslų įgyvendinimą įvertinant pagal iš anksto nustatytus kriterijus 
bei mokyklos veiklos įsivertinimo metodiką. Analizės duomenys pateikiami lentelėje: 
1. Strateginis tikslas  
Uždavinys Planuotas rezultatas Ką darėme? Kokius rezultatus gavome? Kaip 

vertiname savo rezultatus? Ko pasimokėme? 
Sprendimai dėl veiklos 
tobulinimo 202.. m. 

Įgyvendinimo 
data 

1.1.     
1.2.     
1.3.     
Išvada: 




