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KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) 2023 metų veiklos plano (toliau – 2023 m. veiklos plano) 

paskirtis – numatyti ir vykdyti priemones, įgyvendinančias mokyklos viziją, misiją, iškeltus prioritetinius tikslus bei uždavinius. 
2023 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. 

patikslintu priemonių planu, Kėdainių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, vykdant mokyklos 2022–2026 metų strateginį 
planą bei atsižvelgiant į 2022 metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.  

2023 m. veiklos planą parengė mokyklos direktoriaus 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V.2-96 sudaryta Mokyklos 2022 m. veiklos plano 
rengimo, jo ir 2022–2026 metų strateginio plano vykdymo kontrolės ir atsiskaitymo už rezultatus darbo grupė. 

Su 2023 m. veiklos plano projektu mokyklos bendruomenė nuo 2023 m. sausio 11 d. galėjo susipažinti mokyklos tinklalapyje 
www.svirskio.kedainiai.lm.lt. 

Parengtas plano projektas pristatytas 2023 m. sausio 25 d. Mokinių savivaldos ir laisvalaikio klubui „Svirskiečiai“, 2023 m. sausio 26 d. – 
Mokytojų tarybai, Mokyklos tarybai.  

Pritarus Mokyklos tarybai ir mokyklos direktoriui įsakymu patvirtinus, 2023 m. veiklos planas nuo 2023 m. sausio 31 d. skelbiamas mokyklos 
tinklalapyje www.svirskio.kedainiai.lm.lt. 

Mokyklos veiklą gali pakoreguoti reglamentuojančių dokumentų kaita, todėl mokykla pasilieka teisę planą keisti. 
Su 2022 m. mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita mokyklos bendruomenė gali susipažinti mokyklos tinklalapyje 

www.svirskio.kedainiai.lm.lt. 
 

II SKYRIUS 
2022 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 
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 šių strateginių tikslų: 
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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), plėtoti inovatyvų ugdymą, kurti kiekvieno vaiko mokymąsi 
įgalinančią ir saugią aplinką. Bendruomenės sutarimu nuspręsta strateginius veiklos tikslus bei uždavinius įgyvendinti metiniuose mokyklos veiklos 
tiksluose bei uždaviniuose orientuojantis į mokyklos veiklos įsivertinimo metu numatytus tobulinti rodiklius (metiniai tikslai ir uždaviniai atspindi 
strateginius tikslus ir uždavinius, kinta tik veiklos tobulinimo kryptis ir priemonės). 

2022 metų mokyklos veiklos prioritetas buvo darbinga tvarka, siekiant kokybiško ugdymo(si) kiekvienam mokiniui, stiprinant personalizuotą 
integralų ugdymą, skiriant didesnį dėmesį ugdymui mokyklos gyvenimu, įgalinančios ir saugios aplinkos kūrimui, individualios veiklos refleksijos 
tobulinimui. Per metus įsipareigojome (metinis veiklos 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). 
Vertindami 2022 m. veiklos plano uždavinių įgyvendinimo lygį rėmėmės sėkmės kriterijais, įvertinome, kokie rezultatai pasiekti: minimalūs, vidutiniai 
ar maksimalūs. 

1 uždavinio – stiprinti personalizuotą kiekvieno mokinio ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius (1.1.1., 2.1.3., 2.3.1., 
2.3.2) – įgyvendinimo rezultatas maksimalus. Veiklos įsivertinimo metu nustatyta, kad 70,5 proc. ko gero sutinka ir 20,5 proc. mokinių visiškai sutinka 
su tuo, jog stebi ir analizuoja savo pažangą patys, geba savarankiškai reflektuoti (individualios mokinio pažangos fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo 
aprašo reikalavimai), priimti sprendimus dėl tolimesnių veiksmų. 80 proc. mokinių išlaikė arba pagerino visų mokomųjų dalykų I pusmečio pasiekimų 
įvertinimus II pusmetyje, įgijo tvirtesnių vertybinių nuostatų (iš jų 26 proc. mokinių pasiekimų įvertinimai padidėjo). 93 proc. mokinių teigia, kad 
mokytojai nuolat analizuoja, kaip keičiasi jų mokymosi rezultatai, kartu planuoja, kaip dirbs toliau. 90 proc. mokinių mano, jog pamokos visada gerai 
suplanuotos ir paruoštos. 91 proc. mokinių žino, į ką gali kreiptis pagalbos. Ko gero sutinka 54,5 proc. ir visiškai sutinka 31,8 proc. mokinių, kad 
mokymosi tempas yra normalus ir jie viską suspėja. 100 proc. mokinių įsitikinę, kad gauna tokią švietimo pagalbą, kokios jiems reikia, dirba ir mokosi 
pagal savo galimybes. Mokinių ir tėvų nuomonė sutampa, kad mokinių pažanga yra nuolat atpažįstama ir jiems teikia džiaugsmo. 

2022 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
          1 lentelė 

Klasė 
Mokinių sk. 

NMPP 
dalyvavusių 
mokinių sk. 

Rezultato procentais vidurkis 
Matematika Pasaulio 

pažinimas 
Gamtos mokslai Skaitymas Socialiniai 

mokslai 
4 9 8 61,8 61,3 - - - 
6 14 13 42,7 - - 55,8 - 
8 7 6 27,8 - 54,3 62,0 40,0 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai: 
      2 lentelė 

Mokinių 
sk. 

PUPP 
dalyvavusių 
mokinių sk. 

Lietuvių kalba (proc./mok.) Matematika (proc./mok.) 
1–3 4–6 7–8 9–10 1–3 4–6 7–8 9–10 

11 10 0/0 80/8 20/2 0 90/9 10/1 0 0 
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Iš 7 aštuntokų 2 mokiniai tęsia mokymąsi Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje. Iš 11 dešimtokų 1 mokinys tęsia mokymąsi Kėdainių 
„Atžalyno“ gimnazijoje, 1 mokinys – Josvainių gimnazijoje, 4 mokiniai – Kėdainių PRC, 4 mokiniai – Kauno Karaliaus Mindaugo PRC ir 1 mokinys – 
Kauno technikos PRC. Patikrinimų rezultatai netenkina, bet yra optimalūs. Tyrimas dėl perėjusių į kitas mokyklas mokymosi sėkmingumo bus atliekamas 
2023 m. vasario mėnesį.  

Apie 40 proc. (10 proc. daugiau nei 2021 m.) mokinių, padedant dalykų mokytojams, savo gabumus atskleidė rajono, respublikiniuose ir 
tarptautiniuose konkursuose. Rajono raiškiojo skaitymo konkurse 1 mokinė laimėjo 3 vietą. Respublikiniuose edukaciniuose lietuvių kalbos, anglų 
kalbos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos konkursuose „Olympis 2022“ 7 mokiniai (2 daugiau nei 2021 m.) laimėjo medalius. 
Tarptautiniame „KINGS LYGA“ anglų kalbos konkurse 1 mokinė laimėjo sidabro medalį, 1 mokinys 1 laipsnio diplomą, lietuvių kalbos – 1 mokinys – 
1 laipsnio diplomą, matematikos olimpiados finale 1 mokinė – 1 laipsnio diplomą. Matematikos konkurse „Kengūra“ 2 mokiniai pateko į rajono geriausių 
dešimtuką (8 ir 10 vietos). Nors laimėjimai nėra labai gausūs, tačiau noriai dalyvaudami konkursuose mokiniai galėjo pasitikrinti dalyko žinias, įvertinti 
savo gebėjimus, reflektuoti, atpažinti spragas ir siekti geresnių mokymosi rezultatų. Nuolat grįžtant prie jau išmoktų dalykų, mokėsi sieti idėjas, suvokti, 
patikrinti ir perkonstruoti savo supratimą, mąstymą ar veiklos būdą. Skatinimui 2 mokiniams įteikta Geriausio 2021–2022 m. m. mokinio premija. 

Mokykloje buvo vykdoma (2021–2022 m. m./2022–2023 m. m.) 12/9 neformaliojo vaikų švietimo programų (5/3 meninės raiškos krypties, 1 
IKT, 3/2 sveikos gyvensenos, sportinės krypties, 1 ekologijos, 1/0 etninės kultūros krypties, 1 pilietinio ugdymo krypties programa, Skautų organizacija). 
Lankė/lanko 100/100 proc. mokinių.  

Mokytojų ir mokinių aktyvus dalyvavimas VšĮ Laisvės TV projekto „Kartu“, finansuojamo pagal priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 
„Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 reikalavimus, projekto „Herojaus 
kelias“ užsiėmimuose, kultūrinėse pažintinėse, socialinėse-pilietinėse, Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo, Ugdymo plėtotės centro 
kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuojamas mokyklų, norinčių kurti ir išbandyti informatikos turinį pradinėse klasėse, projekto „Informatika 
pradiniame ugdyme“, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 
priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), Bendruomenės iniciatyvų centro projekto „MSPP: mobili socialinė psichologinė 
pagalba“, ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos „Sveikatiada“, LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus projekto „Sveikata visus 
metus“, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone“ (projekto kodas Nr. 
08.4.2.-ESFA-R-630-21-0004), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuoto projekto pradinių klasių mokiniams „Olimpinis mėnuo“, ES struktūrinių fondų projekto „Saugios 
elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, finansuojamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo 
organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ (projekto Nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001), Kultūros paso teikiamų galimybių veiklose suteikė galimybę 
mokytojams ieškoti inovatyvių sprendimo būdų pamokose, siekiant pažinti ir suprasti kiekvieną vaiką, motyvuojant sėkmingam mokymuisi, mokiniams 
– drąsiau prisiimti atsakomybę, reflektuoti, pasirinkti tolimesnio mokymosi bei profesinį kelią, visiems kartu stiprinti emocinę ir fizinę sveikatą, siekti 
pažangos. 90 proc. mokinių įgyta patirtimi dalijosi puikiai pavykusios nuotolinės mokomųjų projektų pristatymo konferencijos metu (mokyklos tradicija). 
Parengta paraiška ir gautas finansavimas projekto TOLI (Olga Lengyel Instititute for Holocaust Studies and Human Rights) „Footsteps of the Jewish 
people in Surviliškis, Kėdainiai, Kaunas“ („Žydų tautos pėdsakai Surviliškyje, Kėdainiuose, Kaune“) veikloms vykdyti 2023 m. 
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Įgyvendinus ilgalaikę mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą „Komunikacinės, asmeninės, socialinės ir psichologinės refleksijos įtaka 
pedagogo darbe“, išmokta analizuoti grįžtamąją informaciją bendravimo ir bendradarbiavimo aspektais, savęs pažinimo, emocijų valdymo klausimais. 
Nuolatinį profesinį tobulėjimą, kompetenciją, tarpusavio pagalbą 97 proc. mokytojų (1 proc. daugiau nei pernai) vertina gerai ir labai gerai. Vis tik 
pateiktos savianalizės rodo, jog dar reikia mokytis analizuoti grįžtamąją informaciją, analizuoti kvalifikaciniuose renginiuose įgytą žinių ir gebėjimų 
poveikį praktinės veiklos veiksmingumui. 

Stiprinant personalizuotą kiekvieno mokinio ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, būtina kuo didesnį dėmesį kreipti 
į pažangos pastovumą, stebėsenos sistemingumą, ugdymosi integralumą, taikyti įtraukiojo ugdymo strategijas, STEAM metodiką (1.2.1., 1.2.2., 2.2.2). 
Vykdant įvairius projektus, panaudojant skirtingų disciplinų žinias, informacija iš teorijos bus perkeliama į praktinę, ji lengviau bus pritaikoma ir išliks 
atmintyje ilgesniam laikui, bus lengviau pritraukiamas ir išlaikomas mokinių dėmesys. Užduočių diferencijavimas bei modernių technologijų naudojimas 
motyvuos mokinius tobulėti, plėsti savo žinias bei siekti geresnių rezultatų. 

2 uždavinio – užtikrinti švietimo pagalbą, skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo vaidmeniui, jo emociniam intelektui (2.1.3., 2.3.1., 
2.3.2.) – įgyvendinimo rezultatas maksimalus. Visiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos kompensuoti mokymosi sunkumus ir žinių spragas, 
atsiradusias dėl Covid-19 pandemijos ir nuotolinio mokymosi bei priemonės pagerinti mokinių emocinei savijautai, dalykinių konsultacijų metu. 
Sklandžiai į mokyklos gyvenimą integruotas vienuolikos iš Ukrainos atvykusių mokinių ugdymas. Švietimo pagalba suteikta visiems mokiniams, 
kuriems ji buvo reikalinga (mokykloje dirba visi švietimo pagalbos, visuomenės sveikatos, nuo 2022 m. gruodžio 1 d. karjeros specialistai, mokytojo 
padėjėjai). 

Mokykla tęsia dalyvavimą socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programose „Antras žingsnis“, patyčių prevencijos Olweus programos 
kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS). Dėl lėšų stygiaus nebuvo užsakyta OPKUS programos apklausa. Atlikto plačiojo įsivertinimo klausimyno 
duomenimis, tai, kad mokykloje jaučiasi saugūs, patvirtina 90 proc. mokinių, 93 proc. (2 proc. daugiau nei 2021 m.) tėvų, 94 proc. mokytojų.  

Užtikrinant švietimo pagalbą, skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo vaidmeniui, jo pažangos pastovumui ir atsakomybei būtina 
kiekvienam mokiniui sudaryti galimybę išbandyti kuo įvairesnes veiklas, nuolat gauti visapusišką švietimo pagalbą (1.2.1., 2.1.3., 2.2.2., 2.3.2.). 

3 uždavinio – stiprinti mokymosi bendradarbiaujant strategiją, kiekvienam prisiimant atsakomybę už mokymą(si) (2.3.1., 2.3.2., 4.2.2). – 
įgyvendinimo rezultatas maksimalus. Direktoriaus įsakymu sudaryta atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo komanda, atlikta mokyklos pirminė 
situacijos analizė dėl ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo, parengtas ir įgyvendinamas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo 
veiksmų planas. Mokytojai dalyvauja UTA, NŠA, ŠMSM, KŠPT organizuojamuose renginiuose, savarankiškai susipažįsta su LR ŠMSM ministro 
patvirtintomis bendrosiomis programomis, ruošiasi jų įgyvendinimui. 

40 proc. mokytojų organizavo atviras integruoto ugdymo ar dalykines pamokas, demonstravo kompetencijas dirbant su įvairių specialiųjų 
poreikių mokiniais, stiprino bendruomeniškumą, atsakomybės pojūtį. Apklausų rezultatai parodė, kad 88 proc. mokinių teigia, jog mokytojai savo dalyko 
pamokas sieja su kitų dalykų pamokomis. Mokinių, mokytojų ir tėvų lūkesčiai sutampa su mokinio galimybėmis. Įgyvendinta apie 80 proc. bendrų 
sprendimų, priimtų kartu su tėvais bei atsižvelgiant į mokinių veiklos rezultatus, mokymo priemonių poreikį. Nepavyko organizuoti tėvų apklausos 
mokymų poreikiui ištirti – dalyvavo maža tėvų imtis, kuri nurodė, jog poreikio nėra. Bendruomenės nuomone, mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, 
mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Mokyklos 
bendruomenė teigiamai vertina sąlygų ir galimybių sudarymą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokytis kartu su visais pripažįstant 
individualius ypatumus, galimybes ir poreikius. Deja, bendruomenės nuomonė, jog tik mokytojai atsakingi už mokinių pasiekimus, dar gaji.  



7 
 

Siekiant mokinių pažangos pastovumo ir ugdymo(si) integralumo, stiprinant mokymosi bendradarbiaujant strategiją, kiekvienam prisiimant 
atsakomybę už mokymą(si) būtina skatinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų bendradarbiavimą bei mokymąsi kartu.  

Kuriant kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančią ir saugią aplinką, savivaldybės lėšomis įrengta gamtos mokslų laboratorija, senovinė vaikų kiemo 
žaidimų aikštelė. 

Kaip didžiausią 2022 metų laimėjimą mokiniai, tėvai, mokytojai įvardijo sklandų vienuolikos iš Ukrainos atvykusių mokinių į mokyklos 
gyvenimą integravimą, jų ugdymo(si) organizavimą. 

 
III SKYRIUS 

2022 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 
 
2022 metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 

d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. Kadangi nuo 2022 
m. sausio 1 d. buvo sustabdyta elektroninės mokyklų veiklos įsivertinimo sistemos „IQES online Lietuva“ (www.iqesonline.lt) veikla, mokyklos 
įsivertinimas atliktas panaudojant švietimo portale „Emokykla.lt“ skelbiamais Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo klausimynais. Dėl šios 
priežasties darbo grupei nepavyko išskirti aukščiausių bei žemiausių verčių ir teisingai palyginti 2021 m. bei 2022 m. veiklos rezultatų. 

Atliktas platusis įsivertinimas, kurio metu įsitikinta, jog mokyklos bendruomenė visas keturias mokyklos veiklos sritis vertina gerai. 2022 metais 
buvo pasirinktas tobulinimui 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.3 temos „Mokymosi patirtys“ 2.3.2. rodiklis „Ugdymas mokyklos 
gyvenimu“ (raktinis žodis – darbinga tvarka). Apklausa rodo, jog 89 mokiniai iš 91 besimokančiojo suvokia tvarkos paskirtį, geba kurti bendro gyvenimo 
taisykles ir jų laikytis. Dviem naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams tai gana sunkiai sekasi. Plačiojo įsivertinimo rezultatai skelbiami: tėvų – adresu 
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=wSZNZ1MMaE-P4x8CmtCKE-
cWUb5ckMxKjwia4pd9fBVUQ1E4QjkxTFVaOUZVUjBWUzFWNFk4NVZJUC4u&Token=0f066f4600ec4251bf625ecef00b4a2d, mokytojų – 
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=wSZNZ1MMaE-P4x8CmtCKE-
cWUb5ckMxKjwia4pd9fBVUOEc3VjkySzRZQVc4WEkwVFBaRERJR1NWNy4u&Token=1323f7ceef2e44d7a478d343e836d260, mokinių – 
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=wSZNZ1MMaE-P4x8CmtCKE-
cWUb5ckMxKjwia4pd9fBVUOEVTQUpLMkVNRkNLVDRFUFFBUlRSSUE0OC4u&Token=b5d99038357246448ba2c803300ac328.  

Darbo grupė mokyklos veiklos kokybei įsivertinti, atsižvelgiant į plačiojo įsivertinimo rezultatus, ankstesnių metų patirtį, atliko teminį 
įsivertinimą pasirenkant 1 srities „Rezultatai“ 1.2. temos „Pasiekimai ir pažanga“ 1.2.1. rodiklį „Mokinio pasiekimai ir pažanga“(raktinis žodis – 
pažangos pastovumas) bei 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.2 temos „Vadovavimas mokymuisi“ 2.2.2. rodiklį „Ugdymo(si) organizavimas 
(raktinis žodis – ugdymo(si) integralumas).  

Nutarta stiprinti mokytojų sisteminį, gero mokymosi link vedančių įtraukiojo ugdymo strategijų suvokimą, STEAM metodikos taikymo 
galimybių atpažinimą ir pasirengimą taikyti ugdymo procese, siekiant kiekvieno mokinio pastovios individualios (mokymosi, socialinės, asmeninės) 
pažangos ir mokymo(si) atsakomybės (tobulinant 1.2.1 rodiklį „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ bei 2.2.2 rodiklį „Ugdymo organizavimas“).  

Atlikta dokumentų analizė, vyko pokalbiai su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, mokyklos bendruomenės atstovais. Apibendrinus 
surinktus duomenis, išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys: 
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          3 lentelė 
Stiprybės Silpnybės 

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai 
(kontekstualumas) 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga  
(stebėsenos sistemingumas) 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 
(poreikių pažinimas)  

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 
(pažangos pastovumas) 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 
(mokymosi džiaugsmas) 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 
(pagalba mokiniui) 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 
(estetiškumas) 

2.3.1. Mokymasis  
(mokymosi socialumas) 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas  
(atkaklumas ir nuoseklumas) 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas 
(ugdymo(si) integralumas) 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu  
(santykiai ir mokinių savijauta, veiklos, įvykiai ir nuotykiai) 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 
(įsivertinimas kaip savivoka) 

Galimybės Grėsmės 

1.1.1. Asmenybės tapsmas  
(savivoka, savivertė) 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 
(į(si)traukimas) 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 
(gabumų ir talentų ugdymas) 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas  
(reiklumas sau) 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 
(įvairiapusiškumas) 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai  
(vizijos bendrumas, veiklos kryptingumas) 

3.1.1. Įranga ir priemonės 
(tikslingumas) 

4.2.1. Veikimas kartu  
(kolegialus mokymasis) 

 
Veiklos efektyvumas 2022–2026 metų strateginio plano požiūriu įvertintas teigiamai (planuoti rezultatai pasiekti, nors ne visos veiklos 

įvykdytos). 
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IV SKYRIUS 
VEIKLOS PRIORITETAS 2023 METAMS 

 
Mokytojų sisteminis, gero mokymosi link vedantis įtraukiojo ugdymo strategijų suvokimas, STEAM metodikos taikymo galimybių atpažinimas 

ir pasirengimas taikyti ugdymo procese, siekiant kiekvieno mokinio pastovios individualios (mokymosi, socialinės, asmeninės) pažangos ir mokymo(si) 
atsakomybės. 

 
V SKYRIUS 

2023 METŲ VEIKLOS TURINYS 
 
          4 lentelė 
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Priemonė Sėkmės kriterijai 
Priemonės 
vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas 

Finansavimo 
šaltinis 

1. 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). 

1. 1. Stiprinti personalizuotą kiekvieno mokinio ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius (1.2.1., 1.2.2., 2.2.2). 
1. 1. 1. Taikyti įtraukiojo ugdymo strategijas, STEAM metodiką siekiant kiekvieno mokinio pastovios individualios pažangos ir mokymo(si) 

atsakomybės. 
1. 1. 1. 1. Ugdymo turinio planavimas, dalyko 

ilgalaikių planų koregavimas 
įtraukties stiprinimo kryptimi. 
Ugdymo turinio suderinimo ir 
integravimo galimybių planavimas, 
atvirų pamokų numatymas ir 
įgyvendinimas. 

Mokytojai planuos pagal 
atnaujintą ugdymo turinį, 
atsižvelgdami į konkrečios klasės 
mokinio lygmenį. 85 proc. 
mokytojų organizuos bent vieną 
atvirą pamoką per metus, kurioje 
vyrautų diferencijavimas, 
individualizavimas, 
suasmeninimas, ugdymo(si) 

Mokytojai, klasių 
vadovai 

Iki rugpjūčio 
20 d. 
Nuolat 

ŽI 
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integralumas, STEAM metodikos 
taikymas. 

1. 1. 1. 2. Pamokos veiksmingumo 
stiprinimas, įvertinant mokinių 
ugdymosi galimybes pasiekti 
ilgalaikius (mokslo metų) ugdymosi 
tikslus, atsižvelgiant į įtraukiojo 
ugdymo nuostatas, įtraukiojo 
ugdymo pamokoje požymius, 
STEAM metodikos taikymo 
galimybes. Pamokos kokybės 
grįžtamasis ryšys. 

Bent 75 proc. mokinių išlaikys 
arba pagerins visų mokomųjų 
dalykų pusmečio pasiekimų 
įvertinimus, įgis tvirtesnių 
vertybinių nuostatų. Jų pažanga 
bus atpažįstama, pripažįstama, 
teiks augimo džiaugsmą. 

Mokytojai, klasių 
vadovai 

Nuolat ŽI 

1. 1. 1. 3. Individualios mokinio pažangos 
fiksavimas, įsivertinimas ir 
vertinimas. Individualių planų ir 
individualių ugdymo planų 
rengimas. Individualios pažangos 
pastovumas. 

Ne mažiau kaip 55 proc. mokinių 
bus atsakingi už savo asmeninę 
pažangą. 

Dalyko mokytojai, 
klasių vadovai, 
švietimo pagalbos 
specialistai, tėvai, 
mokiniai 

Nuolat ŽI 

1. 1. 1. 4. Mokinių skatinimas dalytis įgyta 
patirtimi rengiant projektinius 
darbus, integruojant STEAM 
metodikos veiklą. 

70 proc. 5–10 klasių mokinių 
individualiai ar su grupe 
įgyvendins mokomąjį projektą ir jį 
pristatys. Įvyks mokomųjų 
dalykų, neformaliojo švietimo 
projektų pristatymas-
konferencija. 

Dalyko mokytojai Visus mokslo 
metus 

SBVB 

1. 1. 1. 5. Individualios veiklos refleksijos 
tobulinimas, socialinių kompetencijų 
ugdymas skatinant mokinius 
dalyvauti socialinėje-pilietinėje 
veikloje, pilietiškumo akcijose, 
renginiuose, olimpiadose, 
konkursuose. 

Kartu su socialiniais partneriais 
bus parengtas socialinės-pilietinės 
veiklos pasiūlos planas. 90 proc. 
mokinių noriai ir savarankiškai 
dalyvaus socialinėje-pilietinėje 
veikloje. 30 proc. mokinių 
dalyvaus bent viename konkurse, 
olimpiadoje. 

Mokytojai, klasių 
vadovai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Nuolat SBVB 
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1. 1. 1. 6. Mokinių savivaldos ir laisvalaikio 
klubo „Svirskiečiai“ narių mokymai. 

Mokymų metu klubo nariai 
išmoks pasitikėti savimi, ugdys 
socialines ir emocines 
kompetencijas, diskutuos 
psichinės sveikatos temomis. 
Perduos įgytas žinias klasės 
draugams. Gebės viešai išsakyti 
savo mintis ir išklausyti kitus. 

Atsakingas už 
ugdymo kokybės 
administravimą ir 
priežiūrą asmuo. 

Pagal KRMT, 
LMJS grafiką 

ES 

1. 1. 1. 7. Nacionalinio mokinių, pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimų 
rezultatų analizė ir rekomendacijos. 
Tolimesnio mokymosi sėkmė. 

Turima vertinimo informacija bus 
remiamasi nustatant prioritetinius 
ugdymo(si) kokybės gerinimo 
uždavinius. Bus priimti bendri 
sutarimai, aptartos sėkmės, 
nesėkmės. 

Asmuo, atsakingas 
už metodinės veiklos 
ir kvalifikacijos 
kėlimo 
administravimą ir 
priežiūrą asmuo. 

Birželio, 
gruodžio mėn. 

ŽI 

1. 1. 1. 8. Geriausio 2022–2023 m. m. 
mokinio, klasės rinkimai. 

Mokiniai bus skatinami lyderiauti, 
būti atsakingi, pareigingi, jausis 
pastebėti, pripažinti. 

Mokyklos taryba Gegužės mėn. ŽI, PR 

1. 1. 1. 9. Tyrimas „Kokią įtaką įtraukiojo 
ugdymo strategijų, STEAM 
metodikos taikymas turėjo 
kiekvieno mokinio individualiai 
pažangai ir mokymo(si) 
atsakomybei?“ 

Tyrimo rezultatai bus pristatyti 
Mokytojų tarybai, Mokyklos 
tarybai. Išvados panaudotos 
veiklos tobulinimui. 

Mokytojų taryba 
Mokyklos taryba 

Birželio mėn. 
 
 
Gruodžio mėn. 

ŽI 

1. 2. Užtikrinti švietimo pagalbą, skiriant didesnį dėmesį aktyviam besimokančiojo vaidmeniui, jo pažangos pastovumui ir atsakomybei (1.2.1., 
2.1.3., 2.2.2., 2.3.2.). 

1. 2. 1. Kiekvienam mokiniui sudaryti galimybę išbandyti kuo įvairesnes veiklas, gauti visapusišką švietimo pagalbą.  
1. 2. 1. 1. Konsultacijos mažose grupėse 

mokiniams, patiriantiems mokymosi 
sunkumų. Konsultacijos grupėse 
mokiniams, kurių NMPP bei PUPP 
yra žemi. 

Bus sudarytos sąlygos visiems 
mokiniams kompensuoti 
mokymosi sunkumus ir žinių 
spragas, siekiama pagerinti 
mokinių emocinę savijautą. 
Mokinių NMPP ir PUPP rezultatai 
bent 1 proc. pagerės. 

Mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Nuolat SBVB, ŽI 
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1. 2. 1. 2. 1, 5 klasių ir naujai atvykusių 
mokinių adaptacijos mokykloje 
tyrimas. 

Bus efektyviai sprendžiamos 
adaptacijos metu mokiniams 
iškilusios problemos, teikiama 
pagalba. 

Psichologo 
asistentas 

Spalio mėn. 
 
Gegužės mėn. 

ŽI 

1. 2. 1. 3. Tyrimas „Grįžtamosios informacijos, 
savo kompetencijų atpažinimo, 
gebėjimo įsivertinti savo veiklos 
stipriąsias ir tobulintinas sritis įtaka 
ugdymui(si) ir karjeros planavimui“. 

Bus išanalizuoti mokinių 
ugdymosi poreikiai, išsiaiškinta, 
kur mokiniai planuoja mokytis, 
kokios pagalbos reikia asmeniui 
pasirenkant jam tinkamą 
užimtumą, įgyjant karjeros 
planavimo ir valdymo kompeten-
cijas ir aktyviai kuriant savo 
profesinę karjerą. 

KŠPT karjeros 
specialistas, Vaiko 
gerovės komisija 
(toliau – VGK) 

Sausio mėn. ŽI 

1. 2. 1. 4. Mokinių mokymosi, elgesio, 
emocinių problemų sprendimas čia 
ir dabar. Saugios ugdymo(si) 
aplinkos kūrimas. 

Laiku suteikta švietimo pagalbos 
specialistų, specializuotos 
kompleksinės tarnybos pagalba 
kiekvienam mokiniui, kuriam jos 
reikia. Konfidencialumas. 

Švietimo pagalbos 
specialistai, 
mokytojai, tėvai, 
VGK 

Nuolat ŽI, SB, SBVB 

1. 2. 1. 5. OPKUS programos standarto 
reikalavimų laikymasis. 

Atliktos Olweus mokinių 
apklausos apie patyčias įrodys, 
kad apie 80 proc. mokinių 
mokykloje jaučiasi saugūs, 
nepatiria patyčių. 

Mokyklos 
bendruomenė 

Nuolat ES, SBVB 

1. 2. 1. 6. Socialinių ir emocinių įgūdžių 
ugdymo programų LIONS QUEST 
diegimas. 

Apie 80 proc. mokinių išmoks 
savireguliacijos, visi ugdysis 
empatiją, mokysis emocijų 
valdymo, įgis problemų 
sprendimo įgūdžių. 

Pagal 
priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio 
ugdymo programas 
ugdomi vaikai 

Nuolat ES, SBVB 

1. 2. 1. 7 Edukacinių, pažintinių, profesinių 
veiklų, saviraiškos užsiėmimų 
kultūros įstaigose, įmonėse, valdžios 
institucijose ir kt. organizavimas, 
praktinė veikla, Kultūros paso 
galimybių panaudojimas.  

Suteikta galimybė visiems 
mokiniams suvokti savanoriškos 
veiklos, akademinės pagalbos, 
socialinės pagalbos kitiems 
žmonėms, asmeninės 
atsakomybės, individualios 

Mokytojai, klasių 
vadovai, 
neformaliojo 
švietimo užsiėmimų 
vadovai  

Nuolat ŽI, SB, VB 
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veiklos refleksijos svarbą ir naudą 
(socialinės-pilietinės veiklos, 
kultūrinės pažintinės veiklos 
valandų skaičius, įsivertinimas, 
profesiniai siekiai).  

1. 2. 1. 8. Kiekvienam mokiniui sudarytų 
galimybių išbandyti kuo įvairesnes 
veiklas, gauti visapusišką švietimo 
pagalbą įtakos jų individualiai 
pažangai analizė. 

Analizės išvados bus pristatytos 
Mokytojų tarybai, Mokyklos 
tarybai, panaudotos veiklos 
tobulinimui. 

Mokytojų taryba 
Mokyklos taryba 

Birželio mėn. 
 
 
Gruodžio mėn. 

ŽI 

1. 3. Stiprinti mokymosi bendradarbiaujant strategiją, kiekvienam prisiimant atsakomybę už mokymą(si) (2.3.1., 2.3.2., 4.2.2). 
1. 3. 1. Skatinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų bendradarbiavimą bei mokymąsi siekiant mokinių pažangos pastovumo ir 

ugdymo(si) integralumo. 
1. 3. 1. 1. Atnaujinto ugdymo turinio analizė. Mokytojų pasirengimas diegti 

kompetencijomis grįstą atnaujintą 
ugdymo turinį ir jo stiprinimas. 

Mokytojai Visus metus ŽI, SBVS 

1. 3. 1. 2. Ilgalaikės programos „Įtraukiojo 
ugdymo veiksnių paieška. STEAM 
metodikos taikymo galimybės 
įgyvendinant įtraukties 
principą“ mokymai. 

85 proc. mokytojų įgytas 
mokymo(si) proceso valdymo, 
mokinio pažinimo ir pripažinimo, 
dalyko turinio planavimo ir 
tobulinimo kompetencijas taikys 
įgyvendinant įtraukties principą 
ugdymo procese. 

Mokytojai, klasių 
vadovai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Visus metus SBVB 

1. 3. 1. 3. Kolegų pamokų stebėjimas, atvirų 
pamokų organizavimas įtraukties 
stiprinimo kryptimi. 

Ūgtels mokytojų, švietimo 
pagalbos specialistų 
kompetencijos darbui su įvairių 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčiais mokiniais; 
iniciatyvumas ir darbo kokybė. 

Švietimo pagalbos 
specialistai, 
mokytojai, tėvai 

Nuolat, pagal 
atskirą grafiką 

ŽI 

1. 3. 1. 4. Tapatumo jausmo ugdymas. 
Mokyklos istorijos, simbolikos, 
atributikos pažinimas. 

Pradinio ugdymo, pagrindinio 
ugdymo koncentras organizuos 
bent po vieną renginį. Mokyklos 
šventė. 

Klasių vadovai Nuolat 
 
 
Birželio mėn. 

ŽI 
 
 
PR 
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1. 3. 1. 5. Susitikimų „Mokinys–Tėvas–
Mokytojas“, siekiant nustatyti 
mokinių mokymosi sėkmių ir 
nesėkmių priežastis, ieškant 
sprendimo būdų, organizavimas. 
Klasių vadovų, mokinių, tėvų ir 
klasėse dėstančių mokytojų 
individualūs susitikimai sudarant 
individualius mokinio planus ir 
aptariant, kaip sekėsi mokiniui 
vykdyti savo užsibrėžtus tikslus. 

Bus įtraukti tėvai į ugdymo 
stebėseną, mokyklos renginių 
organizavimą ir dalyvavimą juose. 
Laiku gaus informaciją apie vaikų 
ugdymosi rezultatus ir 
lankomumą. 

VGK Spalio, 
vasario, 
birželio mėn. 

ŽI 

1. 3. 1. 6. Bendrų kūrybinių projektų su miesto 
ir rajono savivaldybės, respublikos 
mokyklų mokytojais ir mokiniais, 
vietos bendruomenių nariais, 
socialiniais partneriais 
organizavimas. 

Bent vienas bendras projektas, 
renginys. 

Projektų vadovai Pagal pateiktas 
paraiškas 

SB, ES, KT 

1. 3. 1. 7. Atviros erdvės mokyklos 
bendruomenės nariams užtikrinimas. 

Bus stiprinami ryšiai tarp 
mokyklos bendruomenės narių, 
tarp mokinių ir suaugusiųjų. 

Administracija Pagal 
bendruomenės 
poreikį 

SB, ŽI 

1. 3. 1. 8. Mokyklos veiklos įsivertinimas.  Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatai bus 
panaudoti 2024 m. veiklos 
planavimui. Vyks diskusijos 
visose savivaldos ir valdymo 
grandyse dėl mokyklos veiklos 
efektyvinimo ir įgyvendinimo, 
bus priimti sprendimai. 

Darbo grupė 
mokyklos veiklos 
kokybei įsivertinti 

Spalio, 
gruodžio mėn. 

ŽI 
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Priemonė Sėkmės kriterijai 
Priemonės 
vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas 

Finansavimo 
šaltinis 

2. Plėtoti inovatyvų ugdymą. 
2. 1. Diegti skaitmenizuotą ugdymo turinį (3.1.1., 3.2.2) . 
2. 1. 1. Mokytojų aprūpinimas IT darbo 

įrankiais ir jų atnaujinimas. 
Visi mokytojai turi IT darbo 
įrankius. 

Administracija Rugsėjo mėn. SBVB, SB, 
PR 

2. 1. 2. Skaitmeninių mokymo priemonių, 
elektroninių pratybų naudojimas 
ugdymo procese. 

90 proc. mokytojų naudoja 
skaitmeninių mokymo priemonių 
kūrėjų siūlomas skaitmenines 
platformas, elektronines pratybas. 

Mokytojai Nuolat ŽI 

2. 1. 3. Prašymas tėvams papildyti savo vaiko 
mokymosi priemonių krepšelį 
būtinomis priemonėmis, reikalingomis 
mokytis nuotoliniu būdu: kompiuteriu, 
vaizdo kamera, mikrofonu ir 
ausinėmis. 

Kiekvienas mokinys turės visas 
reikalingas kontaktiniam ar 
nuotoliniam ugdymui priemones. 

Tėvai, klasių 
vadovai 

Nuolat ŽI, PR 

2. 2. Vadovautis principu, kad mokyti reiškia mokytis (4.3.2.). 
2. 2. 1. Kiekvieno mokytojo savarankiškas 

dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo  
mokymuose (esant poreikiui). 

Nuolatinis mokytojų tobulėjimas.  Mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Nuolat SBVB, PR 

2. 2. 2. Naujų įrankių, programų įvaldymas.  60 proc. mokytojų per metus 
organizuos bent vieną atvirą 
pamoką, kurioje bus integruojami 
IT įrankiai. 

Mokytojai Nuolat, pagal 
atskirą grafiką 

ŽI 

2. 2. 3. Bendruomenės švietimo ir 
konsultavimo pedagoginiais, 

Surinkti duomenys padės 
konstruktyviam veiklos 
planavimui ir vykdymui. 

Mokyklos 
bendruomenė 

Sausio, 
gruodžio mėn. 

ŽI 
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psichologiniais klausimais poreikio 
tyrimas. 

3. Kurti kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančią ir saugią aplinką. 
3. 1. Kurti ir modernizuoti saugias ugdymo aplinkas (3.1.3.). 
3. 1. 1. Įvairių projektų iniciavimas ir 

įgyvendinimas, 
vykdomų/įgyvendinamų tąsa. 

Projektų įtaka mokinių pažangai. Projektų vadovai, 
mokytojai 

Nuolat ŽI 

3. 1. 2. Ugdymo priemonių ir baldų, IKT 
įrangos atnaujinimas, aprūpinimas 
medžiagomis ir įranga, atsižvelgiant į 
mokyklos turimas lėšas. 

Daugiau kaip pusė mokytojų 
ugdymo(si) procese tinkamai 
naudos turimas bei mokytojų 
drauge su mokiniais sukurtas 
priemones,  įgytas žinias ir 
gebėjimus, dalinsis patirtimi. 

Administracija Kovo–
lapkričio mėn. 

SB, SBVB 

3. 1. 3. Dailės galerijos mokinių darbais 
atnaujinimas. 

Bent du kartus per mokslo metus 
mokyklos erdvės puošiamos 
naujais mokinių darbais. 

Dailės mokytojas Nuolat SB, PR, ŽI 

3. 1. 4. Epidemiologinės priežiūros vykdymas 
mokykloje.  

Bus suteikta pagalba ir 
konsultavimas. Mokyklos 
bendruomenė gaus visą reikiamą 
SAM informaciją dėl ugdymo 
organizavimo. 

Visuomenės 
sveikatos 
specialistas 

Nuolat SB 

3. 2. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui. 
3. 2. 1. Pailgintos mokymosi dienos grupės 

veikla. 
Mokinių užimtumas, ugdymo(si) 
kokybė. 

Pailgintos mokymosi 
dienos grupės 
auklėtojas 

Visus mokslo 
metus 

SB, ĮP 

3. 2. 2. Ikimokyklinio ugdymo grupės veikla. Teikiamas ikimokyklinis 
ugdymas. 

Ikimokyklinio 
ugdymo mokytojas 

SBVB, ĮP 

3. 2. 3. Nemokamas maitinimas. Mokiniai gauna karštą maistą. Socialinis pedagogas SB, PR 
3. 2. 4. Mokinių pavėžėjimas. Visi mokiniai, gyvenantys 

daugiau nei 3 km nuo mokyklos, 
pavežami į mokyklą ir iš jos. 

Autobuso 
vairuotojas, 
direktorius 

SB 
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          5 lentelė 
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 

 Žmogiškieji ištekliai ŽI Kiti finansavimo šaltiniai KT 

 
 

VI SKYRIUS 
ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS 

 
Visus metus vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas. 
2023 m. birželio mėn. ir gruodžio mėn. atskiros grupės (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių savivaldos ir laisvalaikio klubas 

„Svirskiečiai“, administracija, specialistai, Metodinės grupės, biblioteka, ugdymo programų ir ugdymo plano rengimo darbo grupė, Vaiko gerovės 
komisija) analizuos savo veiklos planų vykdymą, mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, vertins, ar pasiektas rezultatas atitinka lūkesčius pagal 
numatytus sėkmės kriterijus (SSGG analizės principu). 

2023 m. birželio ir gruodžio mėn. nuolat veikianti darbo grupė veiklos kokybei bei ugdymo turinio veiksmingumui įsivertinti įvertins grupių atliktas 
analizes ir gruodžio mėn. parengs Mokyklos veiklos 2023 m. ataskaitą. 

2023 m. gruodžio mėn. bus sudaryta 5–7 žmonių darbo grupė, kuri apibendrins grupių atliktas analizes, veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, kitus 
dokumentus, veiklos efektyvumą strateginio plano 2022–2026 m. požiūriu ir numatys tikslus, uždavinius ir priemones kitiems metams, parengs 2024 m. 
mokyklos veiklos planą. 

 
VII SKYRIUS 

RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS, RĖMĖJAIS 
 

          6 lentelė 
Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Finansavimas  Laukiami rezultatai 

1.  
Bendradarbiavimas su pagrindinių mokyklų savivaldos 
organizacijomis. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 

Bendri renginiai. Gerosios 
patirties sklaida, naujos veiklos 
formos, idėjos, bendravimo 
įgūdžiai. 
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2.  

Bendradarbiavimas su Panevėžio r. Naujamiesčio, 
Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio 
gimnazijomis, Kėdainių „Spindulio“ mokykla, 
Kėdainių r. Miegėnų pagrindine mokykla, Kėdainių 
Juozo Paukštelio progimnazija. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 

Aktyvi skautų draugovės veikla. 
Dalijimasis darbo patirtimi, 
dalyvavimas bendruose rengi-
niuose, varžybose, projektuose, 
pasikeitimas meno kolektyvų 
pasirodymais. Bendrų seminarų 
organizavimas. Dalijimasis darbo 
patirtimi. Mokytojų mainai. 

3.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių kalbų mokykla,  
Kėdainių muzikos mokykla, Kėdainių sporto centru. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Bendra kultūrinė ir socialinė 
veikla, projektai, informacijos 
pateikimas. 

4.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių profesinio rengimo 
centru. 

Nuolat 
Žmogiškieji ištekliai, 
SBVB 

Mokinių supažindinimas su 
profesijomis, veiklinimas. 

5.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuru. 

Nuolat Rėmėjų lėšos 
Išsami ir laiku pateikta 
informacija, bendri renginiai. 

6.  
Bendradarbiavimas su Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Kauno departamento Kėdainių skyriumi. 

Nuolat Rėmėjų lėšos 
Išsami ir laiku pateikta 
informacija, profesionalūs 
patarimai. 

7.  
Bendradarbiavimas su Kauno apskrities policijos 
komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato 
pareigūnais. 

1 kartą per mėn.  Žmogiškieji ištekliai 
Bus bendradarbiaujama nepilna-
mečių pažeidimų klausimais.  

8.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių pagalbos šeimai centro 
specialistais. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 

Suteiks informaciją, konsultuos, 
skaitys paskaitas, bendradarbiaus 
dirbant su socialinės rizikos 
šeimomis, globojamais vaikais.  

9.  
Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybos prie LR 
SADM Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus 
specialistais (jaunimo darbo centro konsultantais). 

1 kartą per 5 mėn. Žmogiškieji ištekliai 
Suteiks informaciją, konsultuos, 
skaitys paskaitas, bendradarbiaus 
karjeros klausimais. 

10.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos švietimo skyriumi. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai Informacija, konsultacijos. 

11.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių rajono savivaldybės 
Mikalojaus Daukšos viešąja biblioteka. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Dalyvavimas bendruose rengi-
niuose, akcijose, projektuose ir kt. 

12.  Kauno arkivyskupijos Kėdainių dekanatas. Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Bendra kultūrinė ir socialinė 
veikla. 
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13.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos Surviliškio seniūnija. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 

Domėsis vaikų gyvenimu 
šeimose, kuriose nėra reikiamos 
vaikų priežiūros. Bendradarbiaus 
aprūpinant mokinius būtinomis 
mokymosi priemonėmis. 

14.  
Bendradarbiavimas su Kėdainių švietimo pagalbos 
tarnyba. 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Skaitys paskaitas, konsultuos 
mokytojus, tėvus, mokinius. 

15.  Sirutiškio bendruomenės centras. Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Bendra kultūrinė ir socialinė 
veikla, projektai, renginiai. 

16.  Asociacija Kalnaberžės bendruomenė. Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Bendra kultūrinė ir socialinė 
veikla, projektai, renginiai. 

17.  Asociacija Surviliškio bendruomenė. Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Bendra kultūrinė ir socialinė 
veikla, projektai, renginiai. 

18.  Užupės kaimo bendruomenė „Liaudė“. Nuolat Žmogiškieji ištekliai 
Bendra kultūrinė ir socialinė 
veikla, projektai, renginiai. 

19.  Rėmėjų paieška. Nuolat Rėmėjų lėšos Finansinė parama. 
 
 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 


