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I. MOKYKLOS PRISTATYMAS

1. Bendra charakteristika
Lauksargių pagrindinė mokykla.
Sutrumpintai – Lauksargių pagr. m-kla.
Mokykla įsteigta 1932 metais.
Mokyklos veiklos pradžia: 1932 metai.
Mokyklos adresas: Beržų 2, Lauksargių kaimas, Lauksargių seniūnija, Tauragės rajonas.
Mokyklos priklausomybės tipas – savivaldybės.
Mokyklos steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba (Respublikos g. 2, 72208 Tauragė).
Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla, kodas 190471540.
Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.
Mokymo kalba – lietuvių kalba.
Mokymo forma – dieninė, kodas 1.
Pagrindinė veiklos sritis – švietimas 80.
Veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas; pradinis ugdymas; pradinis spec.ugdymas; pagrindinis
ugdymas; pagrindinis spec.ugdymas.
Lauksargių pagrindinė mokykla yra juridinis asmuo.
Lauksargių pagrindinė mokykla turi savo nuostatus, antspaudą, einamąją sąskaitą.

2. Aplinkos išteklių ir mokyklos vidaus kokybės įsivertinimo (audito) išvadų analizė
Lauksargių pagrindinė mokykla įsikūrusi Tauragės rajono Lauksargių seniūnijos Lauksargių
kaime Beržų g. 2.
2003 m. pagal MT programą buvo atlikti mokyklos renovacijos darbai už 1 700 000 litų
(valstybės biudžeto lėšos). Atlikti langų, lauko ir vidaus durų keitimo, fasado šiltinimo ir apdailos
darbai, rekonstruota šilumos sistema, atnaujintos patalpos.
Atlikus renovacijos darbus pagerėjo darbo ir ugdymo(si) sąlygos, tai pažymima vidaus ir išorės
audito išvadose. Jauki aplinka, sutvarkytos edukacinės erdvės, mokykliniai baldai atitinka higienos
normas, nupirkta modernių mokymo priemonių.
Mokykla dirba kabinetine sistema. Mokykla siekia tapti modernia pagrindine mokykla, diegti
inovacijas į kasdieninę mokyklos veiklą, ugdymo procesą.
Mokykloje atnaujinta kabinetuose esanti kompiuterinė įranga. Kompiuterizuotos administracijos
darbo vietos, 1 socialinio pedagogo, visų mokytojų dalykininkų darbo vietos. Visuose kabinetuose
yra interneto ryšys. Mokyklos biblioteka-skaitykla – informacijos ir PIT centras, kuriame įrengtos 6
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darbo vietos mokiniams ir mokytojams, kompiuterizuota bibliotekos vedėjo darbo vieta.
Bibliotekoje yra 90 CD su kompiuterinėmis programomis, 3951 knyga, 16 912 vadovėlių.
2017 m. vidaus veiklos kokybės įsivertinimo išvadose pažymėta, kad tėvai pastebi, jog jų vaikai
nenori mokytis, tėvai nepatenkinti vaikų mokymosi rezultatais, tėvai mano, kad mokykla
nepakankamai organizuoja šviečiamųjų renginių, užsiėmimų įvairiomis vaikų ugdymo temomis,
vyrauja patyčios ir netinkamas elgesys tarp mokinių, kad mokiniai nedrausmingi, kai nemato
mokytojai.
II. IŠORINIAI VEIKSNIAI
1. Politiniai-teisiniai veiksniai
Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei Tauragės r. Lauksargių
pagrindinės mokyklos nuostatais. Mokykla remiasi 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos
Seimo patvirtintomis Valstybės švietimo strategijos 2013 – 2022 metų nuostatomis, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1220 „Dėl strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo“, 2012 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seime patvirtintu nutarimu
„Lietuvos pažangos strategija – Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymo pakeitimo
įstatymu 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, Tauragės r. savivaldybės 2017-2019 m. strateginiu
veiklos planu, patvirtintu 2017 m. vasario 1 d. Nr. 1-20, vidaus kokybės įsivertinimo, SSGG tyrimo
medžiaga, Tauragės r. savivaldybės tarybos sprendimais.

2. Ekonominiai veiksniai
2017 m. vidutiniškai vienam mokiniui numatyta

apie 2932 Eur mokinio krepšelio lėšų.

Mokinio krepšelio lėšų nepakanka ugdymo planui įgyvendinti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti,
būtiniausioms ugdymo priemonėms įsigyti. Vadovėliams įsigyti lėšų nepakanka. Steigėjo skirtų
lėšų mokymo aplinkai pakanka būtinoms išlaidoms finansuoti.
3. Socialiniai veiksniai
Mokykloje mokosi 68 socialiai remtini mokiniai. 43 mokiniai gauna nemokamą maitinimą.
Mokykloje mokosi 11 specialiojo ugdymo mokinių, 2 individualizuojamos, 9 pritaikomos
Bendrosios ugdymo programos. Mokyklą lanko 29 mokiniai iš menkai materialiai apsirūpinusių
šeimų, 11 vaikų iš daugiavaikių šeimų, 18 vaikų iš šeimų, kur vaikus augina vienos mamos, 8

4

5
mokiniai auga socialinės rizikos šeimose. Sparčiai didėja mokinių dalis iš mažiau išsilavinusių
šeimų. Yra mokinių, kurių tėvai išvykę į užsienį. Daugėja mokinių, kuriems mokykloje būtina teikti
socialinę ir psichologinę pagalbą. Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena 62 mokiniai. Dėl
demografinių priežasčių ypač sparčiai mažėja mokinių skaičius.
4. Technologiniai veiksniai
Mokykloje parengta mokymo priemonių įsigijimo programa, kurioje numatytos prioritetinės
sritys įsigyjant mokymo priemones bei numatant jų panaudojimo galimybes. Mokykloje
pakankamai šiuolaikinių IT mokymo (si) priemonių, atnaujinta IT įranga kabinetuose. Mokinių
mokymui naudojami 38 kompiuteriai, 1 kompiuteris tenka vidutiniškai 2,5 mok. 80 proc. mokytojų
savo pamokose taiko informacines technologijas.
III. VIDAUS APLINKOS VEIKSNIAI
1. Organizacinė struktūra
Lauksargių pagrindinė mokykla – ugdymo įstaiga, teikianti priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo paslaugas.
2016–2017 m. m. mokykloje mokosi 85 mokiniai, ugdoma 14 priešmokyklinio ugdymo vaikų.
Mokykloje yra 8 klasių komplektai: 1-4 – 2; 5-10 – 6. Yra jungtinės 1-3, 2-4 klasės.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdoma 14 vaikų.

2. Žmogiškieji ištekliai
Mokykloje dirba 19 mokytojų: 1 ekspertas, 6 metodininkai, 9 vyr.mokytojai, 2 turi mokytojo
kvalifikacinę kategoriją, vienas neatestuotas. 17 mokytojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 1 –
aukštesnįjį. 4 mokytojai turi magistro laipsnį. 1 mokytoja VEU siekia įgyti aukštąjį išsilavinimą.
Su mokiniais dirbantys 3 pagalbos mokiniui specialistai: vyr. socialinis pedagogas, spec.
pedagogė- logopedė.
Mokykloje dirba kvalifikuota vadovų komanda – direktorius ir pavaduotoja ugdymui atestuota
antrai vadybinei kategorijai.
Mokykloje dirba specialistai: socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas, logopedas,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, bibliotekos vedėjas, PIT-o komanda.
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3. Planavimo sistema

Mokykla savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį planą, metinę veiklos programą,
mokslo metų ugdymo planą. Taip pat mokslo metams rengiamos metodinių grupių, specialistų,
klasių auklėtojų veiklos programos, savivaldos institucijų veiklos programos, ilgalaikiai ir
trumpalaikiai mokymo planai.

4. Finansiniai ištekliai
Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės tikslinės dotacijos – moksleivio krepšelio lėšų ir
Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų (finansuojama mokymo(si) aplinka).
2017 m. veiklos programai įgyvendinti skirta 177100 Eur moksleivio krepšelio lėšų, 109500
Eur iš rajono savivaldybės biudžeto mokymo(si) aplinkai, spec. lėšų - 700 Eur.
2016 m. mokyklai skirta 400 Eur gyventojų pajamų mokesčio (2 proc.).
Papildomų lėšų pritraukiama rengiant rajono projektus.

5. Vidaus darbo kontrolė
Mokykloje vykdomas vidaus veiklos kokybės įsivertinimas, kurį vykdo mokyklos direktoriaus
įsakymu patvirtintos darbo grupės.
Mokyklos finansinės veiklos minimali priežiūra vykdoma mokyklos direktoriaus patvirtinta
tvarka.
Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo valstybės kontrolės institucijos, steigėjas.
Priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

6. Ryšių sistema, informacinės, komunikacinės sistemos
Mokykloje 38 kompiuteriai prijungti prie internetinio tinklo, yra 5 multimedijos įrangos
komplektai, 5 kopijavimo aparatai, 2 telefono abonentai, 1 mobiliojo ryšio telefonas. Veikia
šviesolaidinis interneto ryšys. Mokykla naudoja „Manodienyną“, elektroninius mokinio
pažymėjimus.

IV. MOKYKLOS SSGG (SWOT) ANALIZĖ
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Stiprybės
*Šilta, graži, saugi, tvarkinga aplinka(atlikta

Silpnybės
*Nepakankama mokymosi motyvacija(žemas

mokyklos renovacija, atnaujimos ugdymui skirtos

mokinių pažangumas, būtina spręsti mokymosi

erdvės, interjeras, aplinka. Matomas kiekvienas

motyvacijos problemą)

vaikas - saugi mokykla)

*Nevisi tėvai nori bendradarbiauti su mokykla

*Ugdymui pritaikytos ir aprūpintos IT edukacinės (Nepakankamas grįžtamasis ryšys tarp tėvų ir
erdvės(pakankamas aprūpinimas mokymo

mokyklos)

priemonėmis, IKT. Kasmet buvo skiriama lėšų

*Ne visi tėvai turi prieigą prie interneto ir geba

mokymo bazės atnaujinimui ir turtinimui)

naudotis

*Neformaliojo ugdymo veikla tenkina mokinių

pasinaudoti mokykloje esančiomis IKT)

saviugdos ir saviraiškos poreikius(atliekamas

*Vaikų netolerancija, abejingumas, elgesio

įsivertinimas, savianalizė, aktyviai dalyvaujama

kultūros blogėjimas, nedrausmingų, įžūlių,

rojono, respublikos, tarptautiniuose renginiuose,

nenorinčių

konkursuose. Lietuvos MŽ kaimo pagrindinių

elgesio kultūros stoka

e-dienynu

mokytis

(sudaryti

mokinių

galimybę

gausėjimas,

mokyklų tarpe užimamos aukštos vietos: 2016 m.
- 10 v.)
*Mokykla atvira bendruomenei, suinteresuota
gerinti įvaizdį, vyksta sisteminga veiklos
sklaida(renginiai, konertai bendruomenei,
bendros veiklos, tvirtos mokyklos tradicijos)
*Mokytojai – turintys tinkamą kvalifikaciją,
vykdantys patirties sklaidą(kvalifikuotas
pedagoginis personalas, mokykloje pakanka
mokytojų specialistų, vyksta dalijimasis metodine,
dalykine patirtimi, dalyvaujama konferencijose,
skaitomi pranešimai)
*Teikiama

pagalba

spec.

poreikių

mokiniams(dirba spec. pedagogė, logopedė, soc.
pedagogė)
*Noras keistis ir tobulėti.(Aktyviai dalyvaujama
kursuose, seminaruose, taikomi nauji metodai)
*Optimaliai

panaudojamos

krepšelio

lėšos

(gruodžio 31 d. nei vienais metais mokykla neturi
kreditorinių įsiskolinimų)
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Galimybės

Grėsmės

*Gerinti ugdymo(si) kokybę(išnaudoti mokykloje

*Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl tėvų

esančias priemones, siekti ugdymo(si) kokybės)

emigracijos ir demografinės padėties įtakoja

*Kelti mokinių mokymosi motyvaciją(dalyvauti

klasių jungimą ir mokinių išvykimą mokytis į

prevencinėse programose, projektuose,vykdyti

kitas mokyklas, MK mažėjimą(mažėja darbo

skatinimą )

užmokestis mokytojams, ugdymui organizuoti,

*Kelti mokytojų kvalifikaciją(sudarytos sąlygos kvalifikacijai kelti). (Dėl demografinių procesų
keistis, tobulėti, dalyvauti seminaruose, išvykose, kasmet mažėja mokinių skaičius, atsirado
jungtinių klasių)

dalintis patirtimi, lankytis kitose mokyklose)

*Organizuoti tėvų pedagoginį švietimą(kviečiami *Gabių mokinių išvykimas mokytis į
lektoriai, skaitomos paskaitos tėvams)

gimnazijas, teigiamo pavyzdžio mažėjimas

*Organizuoti pažintinę veiklą(organizuojamos
išvykos, žygiai, ekskursijos, vyksta netradicinio
ugdymo dienos, pagal paskirtį išnaudojamos
lėšos, skirtos pažintinei veiklai, dalyvaujama
edukacinėse programose)
*Bendradarbiauti su išorės partneriais (policija,
seniūnija, VTAT)
*2016 m. įsteigus pailgintos dienos grupę
atsirado

galimybė

mokykloje,
pamokos,

kol
vyksta

vaikams
tėvai

pabūti

ilgiau

darbe.(Paruošiamos

benravimasi,

žaidžiama,

sportuojama)

V. MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS
1. Mokyklos vizija
Lauksargių

pagrindinė

mokykla

–

dešimtmetė

mokykla,

pradedanti

lavinimą

priešmokykliniu ugdymu, teikianti pradinį ir pagrindinį ugdymą, sudaranti galimybes dalyvauti
įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje.
Mokytojai – tobulėjančios, atsinaujinančios, bendrauti ir bendradarbiauti gebančios,
pasirengusios mokyti ir mokytis asmenybės, telkiančios kaimo bendruomenę.

8

9
2. Mokyklos misija
Lauksargių pagrindinė mokykla teikia pagrindinį išsilavinimą, bendrauja su mokinių tėvais,
socialiniais partneriais, rūpinasi mokinių saugumu, sveikata, tausoja renovuotos mokyklos interjerą.

3. Filosofija
„Atkaklus darbas viską nugali“ (Vergilijus).
Humanistinė demokratinė ugdymo filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas
mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratiniais principais: bendradarbiavimu ir pasitikėjimu,
planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.
Mokyklos veiklos prioritetas – veiklus ir aktyvus mokinys, sugebantis mokytis, kūrybiškai
veikti besikeičiančioje aplinkoje. Puoselėjant krašto istorines ir kultūrines tradicijas, plėtojant
socialinės ir ekologinės veiklos prioritetus, bendradarbiaujant su sociokultūrine aplinka, kuriama
gera ugdymosi aplinka.

4. Vertybės

 Dora – būtinas demokratijos pagrindas.
 Mokymasis – nenutrūkstantis pažangos procesas mokytojams, mokiniams, tėvams.
 Darbštumas, iniciatyvumas ir kūrybiškumas.
 Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas.
 Bendravimas ir bendradarbiavimas.
 Atvirumas kaitai – nuolatinis tobulinimasis ir asmeninių pasiekimų sklaida.
 Saugi ir maloni atmosfera – antrųjų namų erdvė, kurią bendruomenė tvarko ir puošia.
 Pagarbos ir savitarpio supratimas.
 Pareiga ir atsakomybė.
5. 2014-2016 m. prioritetai ir jų įgyvendinimas
* Novatoriškas, modernus, kokybiškas ugdymas(is) ir mokymas(is)
* Bendradarbiaujanti ir besimokanti bendruomenė
* Pagalba mokiniui
* Pilietinis – tautinis ugdymas
* Edukacinių erdvių tobulinimas, naujų kūrimas.
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6. 2017-2019 m. prioritetai
*Saugus, sėkmingas ir sveikas vaikas
*Mokymosi motyvacijos stiprinimas
* Bendruomeniškumo ugdymas įtraukiant mokinius ir tėvus į veiklas mokykloje
* Kultūringa ir atvira kaitai mokykla
* Edukacinių erdvių tobulinimas, naujų kūrimas
* Metodinės veiklos organizavimas
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2014-2016 M. STARTEGIJOS REALIZAVIMAS
I. PRIORITETAS.NOVATORIŠKAS, MODERNUS, KOKYBIŠKAS UGDYMAS(IS) IR MOKYMAS(IS)
1 TIKSLAS. Turtinti materialinę, techninę ir informacinę bazę, garantuojančią kokybišką ugdymą(si) ir mokymą(si)
Uždavinys: Atnaujinti mokymo bazę naujausiomis informacinėmis technologijomis ir mokymo priemonėmis
Priemonės
Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo
Atsakingas
Įsivertinimas
laikas
1. Įsigyti naujausias kompiuterines
Sudarytas turimų kompiuterinių
2014-2016 m. Metodinės grupės,
Kasmet buvo skiriama lėšų
mokymo(si) priemones
mokymo priemonių sąrašas.
pavaduotojas ūkiui
mokymo bazės atnaujinimui
Ištirtas papildomų kompiuterinių
ir turtinimui(beveik visuose
mokymo priemonių poreikis.
kabinetuose yra multimedijos,
Sudarytas mokymo priemonių
kompiuterizuotos darbo
įsigijimo planas
vietos, veikia interneto ryšys,
naudojamasi edienynu)
2. Atnaujinti IT įrangą kabinetuose Įsigyti kompiuteriai mokiniams, 2014 m.
Mokyklos direktorius,
multimedijos
pavaduotojas ūkiui
3. Papildyti IT kabineto įrangą
(vyresniųjų mokinių poreikiams)

Įsigyta

2014 m.

Mokyklos direktorius,
pavaduotojas ūkiui

4. Išsaugoti ir prižiūrėti
kompiuterizuotas mokytojų darbo
vietas

Internetas ir kompiuteris –
kiekviename kabinete

2014-2016 m.

Mokyklos direktorius,
pavaduotojas ūkiui

5.Naudojimasis E-dienyno tinklu.

Mokykloje naudojamas edienynas „Manodienynas“

2014 m.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

2 TIKSLAS. Kelti mokytojų kvalifikaciją, tobulinti kompetencijas
Uždavinys: Sąžiningai ir kruopščiai pasirengti pamokoms, neformaliajam ugdymui
1. Tobulinti vadovų kvalifikaciją
Sudarytos mokyklos vadovų
2014-2016 m. Mokyklos vadovai
2015 m. direktoriaus
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kvalifikacijos kėlimo ir
kompetencijų tobulinimo
individualios programos

pavaduotoja ugdymui
atestuota antrai, o direktorius
trečiai vadybinei kategorijai

2. Parengti mokytojų
kavalifikacijos tobulinimosi tvarką
ir programą

Atnaujinta mokytojų kvalifikacijos
tobulinimosi tvarka ir programa

2014 m.

3. Tobulinti mokytojų veiklos
įsivertinimo sistemą

Sukurta ir veikia mokytojų veiklos
įsivertinimo sistema

2014-2016 m.

4. Skatinti gerosios patirties sklaidą
(mokykloje, rajone ir respublikoje)

Randami gerosios patirties
pavyzdžiai. Mokytojai skatinami
organizuoti gerosios patirties
sklaidos renginius, dalyvauti darbų
pristatymo renginiuose, dalintis
gerąja patirtimi

2014-2016 m.

Pavaduotojas ugdymui Parengta mokytojų ir
pagalbos mokiniui
specialistų, vadovų
kvalifikacijos tobulinimo
Darbo grupė
tvarka. 2016 04 06. Įs. Nr.
90-V
Pavaduotojai
ugdymui, metodinės
grupės

Parengtas mokyklos
mokytojų veiklos vertinimo
planas. 2016 04 06. Įs.Nr.93V

3 TIKSLAS. Skatinti mokytojų ir ugdyti mokinių kūrybiškumą ir inovatyvumą
Uždavinys: Tobulinti IT taikymo ugdymo procese įgūdžius
1. Skatinti mokytojus kelti
Sudaryta kvalifikacijos kėlimo
2014 m.
Direktoriaus
kvalifikaciją IKT taikymo srityse
programa
pavaduotojas ugdymui

2. Rengti IT neformaliojo ugdymo
programas ir jas siūlyti mokiniams

Parengtos 2 neformaliojo ugdymo 2014 m.
programos 1-4 klasių mokiniams ir
2 – 5-10 klasių mokiniams.
Stebima programų kokybė, kasmet
analizuojamas programų
efektyvumas

Neformaliojo ugdymo
organizatorius

3. Dalyvauti IKT konkursuose,
projektuose

Dalyvautų konkursų skaičius ir
pasiekti mokinių rezultatai.

Metodinės grupės,
direktoriaus pavaduotojas

2014-2016 m.

Mokytojai lankė ir
išklausė technologinės
ir edukacinės dalies
IKT naudojimo
seminarus.
Organiuojami
kompiuterinio
raštingumo
neformalaus ugdymo
užsiėmimai
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Parengtas ir įgyvendintas bent
vienas projektas per metus

ugdymui

4. Skatinti mokytojus dalintis gerąja 1-2 mokytojai per vienerius
IKT taikymo patirtimi
mokslo metus pasidalina gerąja
IKT taikymo savo veiklose
patirtimi, pristato metodinius
darbus

2014-2016 m.

Metodinės grupės

5. Vesti atviras įvairių dalykų IKT
taikymo pamokas

Kiekviena metodinė grupė kartą
per metus praveda po vieną atvirą
pamoką, kurioje taiko IKT

2014-2016 m.

Metodinė grupė

6. Rengti mokyklos IKT taikymo
olimpiadas, konkursus mokiniams

Vedami konkursai, olimpiados
mokiniams

2014-2016 m.

Metodinė grupė

Vestos integruotos
pamokos

Kasmet dalyvaujama
konkursuose
„Olimpis“, „Švari
kalba- švari galva“

II. PRIORITETAS
BENDRADARBIAUJANTI IR BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
TIKSLAS. Efektyvi mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo kultūros plėtotė
1 Uždavinys: Tobulinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo kultūrą
1. Rengti mokyklos darbo tvarką
Parengtos, atnaujintos mokyklos
2014- 2016 m.
Mokyklos direktorius,
reglamentuojančius dokumentus,
vidaus tvarkos taisyklės, papildyti
mokyklos taryba, darbo
juos tobulinti
pareigybių aprašymai, tvarkų
grupės
aprašai
2. Puoselėti turimas ir kurti naujas
mokyklos bendruomenės tradicijas

Pravesti bendruomenės renginiai,
įgyvendinti projektai. Pravesti
renginiai, užsiėmimai, susitikimai

2014-2016 m.

Mokyklos vadovai,
mokyklos taryba,
metodinės grupės

Kasmet vyksta
tradiciniai renginiai,
šventės, stengiamasi
įtraukti kuo daugiau
bendruomenės narių.
Organizuojamos
netradicinio ugdymo
dienos, pažintinė
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su buvusiais mokiniais, tėvais.
Gerės elgesys
3. Gerinti mokyklos įvaizdį,
viešinti veiklą

Mokyklos veikla viešinama
spaudoje, renginių, įgyvendinamų
projektų metu.

2014 – 2016 m.

Mokyklos vadovai,
mokyklos taryba,
metodinės grupė

2 Uždavinys: Aktyvinti mokinių tėvų (globėjų) dalyvavimą mokyklos veikloje
1. Inicijuoti mokinių iniciatyvių
Sudaryta veiklos programa,
2014 m.
Mokyklos direktorius
tėvų klubo steigimą
puoselėjamos tradicijos. Tėvai
aktyviai įtraukiami į mokyklos
bendruomenės veiklą.
2. Inicijuoti klasėse, mokykloje
netradicinius renginius, į kuriuos
įtraukti ir mokinių tėvus

Klasių auklėtojai planuoja ir
inicijuoja veiklas (atsispindi klasių
auklėtojų veiklos programose).
Pravesti mokyklos bendruomenės
renginiai

3. Skleisti klasių auklėtojų gerąją
patirtį bendradarbiavimo su tėvais
klausimais

Rinkti, apibendrinti ir paskatinti
kūrybiškai su tėvais
bendradarbiaujančius klasių
auklėtojus pasidalinti gerąja
patirtimi su kolegomis

4. Rengti bendrus tėvų ir mokytojų,
mokinių-mokytojų-tėvų renginius

Surengti gerosios patirties sklaidos
konferenciją rajono pagrindinių
mokyklų klasių auklėtojams.
Suorganizuoti bendruomenės
renginiai (kasmet)

2014-2016 m.

Klasių auklėtojai,
mokyklos taryba

2014-2016 m.

Pavaduotojas ugdymui,
klasių auklėtojai

2014-2016 m.

Mokyklos taryba,
metodinės grupės

veikla, dalyvaujama
edukacinėse
programose.
Veikla viešinama
rajoninėje ir
respublikinėje
spaudoje, mokyklos
internetinėje
svetainėje, kaupiami
renginių aprašymai.
Neįsteigtas mokinių
tėvų klubas. Tėvai
dalyvavo ne
viename mokyklos
renginyje. Ypač
aktyvūs PUG,
pradinių klasių
mokinių tėvai. Kurti
naujas mokyklos
tradicijas ir jas
puoselėti. Dalyvauta
ne vienoje gerumo
akcijoje, surinktos
lėšos, dalyvauta
gerumo akcijos
bėgime.
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III. PRIORITETAS
PAGALBA MOKINIUI
TIKSLAS. Tobulinti visapusišką pagalbą mokiniui
1 Uždavinys: Gerinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) kokybę
1. Efektyvinti specialiojo pedagogo Specialiojo pedagogo
2014-2016 m.
Spec. pedagogas
pagalbos teikimą mokiniams
konsultacijos vedamos nuolat,
atsižvelgiama į mokinių poreikius.
Bendraujama ir
bendradarbiaujama su dalykų
mokytojais, mokinių tėvais
2. Atnaujinti ir turtinti specialiųjų
poreikių mokiniams reikalingų
mokymo priemonių ir vadovėlių
bazę

Atnaujinta IT įranga. Ištirti spec.
mokinių ugdymui reikalingų
priemonių poreikiai. Sudarytas
priemonių įsigijimo planas.
Planingai įsigyjamos priemonės

2014-2016 m.

Spec. pedagogas,
pavaduotojas ūkiui

3. Įtraukti specialiojo ugdymo
mokinius į neformaliojo ugdymo
veiklas

Tiriami specialiųjų poreikių
mokinių neformaliojo ugdymo
poreikiai. Rengiamos
integruojančios neformaliojo
ugdymo ir specialios specialiųjų
poreikių vaikams neformaliojo
ugdymo programos. Darbas su
spec. poreikių turinčiais mokiniais
2-3 kartus per metus
analizuojamas direkcinės tarybos,

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
spec.pedagogas

Sudaryta spec.
pedagogo logopedo darbo
programa,
tvarkaraštis,
teikiamos
konsultacijos,
mokiniai tikrinami
PPT, pritaikomos,
individualizuojamos
programos.
Dalyvauta
projektuose norint
įsigyti reikiamų
vadovėlių,
literatūros. Įsigyta.
Spec. poreikių
mokiniai dalyvauja
rajoniuose (2016 m.)
ir respublikiniuose
(2015 m.)
konkursuose, yra
nugalėtojai.
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mokytojų tarybos, metodinių
grupių posėdžiuose
4. Efektyvinti Vaiko gerovės
komisijos veiklą

Pravesti pokalbiai dėl darbo su
mokiniais, kuriems pritaikomos
arba individualizuojamos
Bendrosios programos, ir su
gabiais mokiniais

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

5.Organizuoti mokytojams
seminarus darbo su specialiojo
ugdymo poreikių mokiniais
klausimais

Pravesti pokalbiai dėl darbo su
mokiniais, kuriems pritaikomos
arba individualizuojamos
Bendrosios programos, ir su
gabiais mokiniais

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

6.Spręsti gabių vaikų atpažinimo ir
jų ugdymo problemą

Dalyvauti BMT projekte, dalintis
patirtimi su kitų mokyklų
pedagogais, organizuoti seminarą
gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo
klausimais. Bus suteikiamos
kokybiškos ugdymo paslaugos
gabiems mokiniams

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Dalyvauta BMT
projekte, spręsta
mokymosi
motyvacijos
problema

7. Efektyvinti soc. pedagogų veiklą

Teikti soc. pagalbą mokiniams,
šeimoms, dalyvauti projektuose,
renginiuose, akcijose. Palaikyti
glaudžius ryšius su seniūnijos soc.
darbuotojomis

2014-2016 m.

Soc. pedagogės

Dalyvauta
projektuose „Tu ir
aš -kartu mes galia“,
„Tu gali“,
konkursuose
„Sveikuolių
sveikuoliai“, gerumo
ir labdaros akcijose.

PIT komanda

Parengta

1. Parengti konsultavimo programą

2. Uždavinys: Plėtoti PIT-o veiklą
Parengta ir įgyvendinta programa. Kasmet

Vaiko gerovės
komisijos
posėdžiuose
sprendžiami
prevenciniai
klausimai.
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Mokiniai sąmoningai, pagal savo
gebėjimus renkasi tolimesnio
mokymosi kryptis
2. Tobulinti mokinių IT ir gebėjimo
rasti sau reikalingą informaciją
įgūdžius

Mokiniai moka naudotis AIKOS
sistema

2014-2016 m.

PIT konsultantai

3. Kaupti informaciją profesinio
orientavimo klausimais

Sukaupta ir susisteminta medžiaga

Kasmet

PIT konsultantai

Kaupiama

4. Organizuoti renginius,
susitikimus su įvairių (ypač
technologinės) krypčių specialistais

Parengtas renginių planas. Ištirti
mokinių poreikiai. Pravesti 3-4
susitikimai per metus

Nuolat

PIT komanda, klasių
auklėtojai

Rengiami

5. Burti socialinių partnerių
komandą profesinio informavimo ir
konsultavimo srityje

Pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys

Nuolat

Mokyklos direktorius

6. Teikti kokybiškas konsultacijas
specialiųjų poreikių mokiniams, jų
tėvams dėl tolimesnio ugdymo(si)
pasirinkimo galimybių

Vedamos konsultacijos.
Nuolat
Tolimesnio specialiojo ugdymo
mokinių ugdymo(si) pasirinkimo ir
pasiekimų stebėjimas ir
analizavimas

1. Aktyvinti socialinėspsichologinės pagalbą teikiančios
komandos vaidmenį mokyklos
bendruomenėje

PIT komanda

3 Uždavinys: Teikti kokybišką socialinę ir psichologinę pagalbą
Parengta ir įgyvendinama veiklos
2014-2016 m.
Mokyklos direktorius,
programa. Vykdomas veiklos
Socialinę-psichologinę
įsivertinimas. Tiriamas
pagalbą teikianti
psichologinės pagalbos teikimo
komanda
efektyvumas. Sukurta socialinępsichologinę pagalbą teikianti
komanda, numatytos komandos
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veiklos. Mokyklos bendruomenė
informuota apie teikiamą
socialinę-psichologinę pagalbą,
žino specialistų darbo laiką,
kontaktus, naudojasi teikiamomis
paslaugomis. Vyksta aktyvus
specialistų ir klasių auklėtojų
bendradarbiavimas
2. Socializacijos projektų rengimas
ir įgyvendinimas

Kasmet parengiama veiklos
programa. Rengiami ir
įgyvendinami projektai, vykdoma
jų sklaida bendruomenėje.
Vykdomas veiklos įsivertinimas,
veiklos analizė pristatoma
mokytojų taryboje

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai

Kasmet
įgyvendinama
socializacijos
programa
„Linksmosios
dienelės netikėtumų
savaitėje“

3. Socialiai apleistų ir remtinų
mokinių bei jiems teikiamos
paramos apskaitos tvarkymas

Organizuojamos akcijos,
konkursai, šventės. Į prevencinę
veiklą įtraukiami mokinių tėvai

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
socialinis pedagogas

Tvarkoma

4. Nemokamo maitinimo
organizavimas

Sudarytos galimybės mokiniams
mokykloje nemokamai maitintis

2014-2016 m.

Direktorius

Organizuojamas

5. Žalingų įpročių prevencijos
komisijos veiklos aktyvinimas

Vedami susirinkimai, susitikimai
su mokiniais, tėvais, mokytojais,
atlikti tyrimai, siekiant sukurti
saugią aplinką

2014-2016 m.

Prevencinio darbo grupė

6.Efektyvinti saugios aplinkos
kūrimą

Rūpinamasi saugios aplinkos
kūrimu

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Vykdoma,
bendradarbiaujama
su nepilnamečių
reikalų
inspektorėmis
Siekiama, kad
kiekvienas vaikas
būtų saugus ir
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matomas
7. Įsteigti psichologo etatą

1. Ištirti mokinių tėvų pedagoginio
švietimo poreikius, nustatyti
dominančias temas

Suteikti savalaikę psichologo
2014-2016 m.
Direktoriaus
pagalbą, efektyvias konsultacijas
pavaduotojas ugdymui
mokiniams, tėvams, mokytojams
4 Uždavinys: Tobulinti mokinių tėvų (globėjų) švietimo politiką
Atliktas tyrimas. Išanalizuoti ir
2014 m.
Direktoriaus
mokytojų taryboje aptarti
pavaduotojas ugdymui
rezultatai

2. Parengti tėvų švietimo programas Parengtos 1-4, 5-7, 8-10 klasių
tėvų švietimo programos.
Vykdomos tėvų apklausos dėl
organizuotų švietimo klausimais
renginių efektyvumo. Vykdoma
sklaida

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

3. Sudaryti darbo grupę mokinių
tėvų informavimo sistemai sukurti

2014 m.

Darbo grupė

Sukurta ir įgyvendinama mokinių
tėvų informavimo sistema

Neįsteigtas

Tyrimas atliktas

Darbas pradėtas, bet
nebaigtas, būtina
tobulinti

IV. PRIORITETAS
PILIETINIS – TAUTINIS UGDYMAS
TIKSLAS. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo priemonėmis gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo sąlygas
1 Uždavinys: Gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo integravimą į formalųjį ir neformalųjį ugdymą
1. Integruoti pilietinį ir tautinį
Surinkta informacija apie pilietinio 2014-2016 m.
Metodinės grupės
Medžiaga renkama
ugdymą į įvairių dalykų pamokas
ir tautinio ugdymo kokybę
ir panaudojama
pamokų metu.
2. Naudoti ir pritaikyti esamas
neformaliojo, pilietinio ir tautinio
ugdymo programas

Sukurtos ir puoselėjamos pilietinio
ir tautinio ugdymo tradicijos
neformaliajame ugdyme.

2014-2016 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
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3.Inicijuoti ir rengti pilietinio ir
tautinio ugdymo projektus
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Įgyvendinami pilietinio ir tautinio 2014-2016 m.
ugdymo projektai.

4. Rengti pilietines akcijas, tautines
šventes, puoselėti tautos ir krašto
tradicijas

Sudaryta pilietinio ir tautinio
ugdymo ne pamokų metu
programa.

2014-2016 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

5. Dalyvauti Lietuvos mokinių
olimpiniame festivalyje

Mokykloje rengiamos varžybos,
kiti sporto renginiai, kuriuos
numato olimpinio festivalio
organizatoriai. Pasiekti aukšti
mokinių rezultatai.

2014-2016 m.

Kūno kultūros mokytojai

6. Aktyvinti bibliotekos, mokyklos
istorijos muziejaus veiklą pilietinio
ir tautinio ugdymo srityje

Organizuojami tautinei ir pilietinei
savimonei svarbių kultūros ir
meno kūrinių, istorinių įvykių
pristatymai mokyklos
bendruomenei, susitikimai su
krašto tautodailininkais.

2014-2016 m.

Mokyklos bibliotekos
vedėja, mokyklos
istorijos muziejaus
vadovė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

1. Įgyvendinti mokyklos savivaldos
(mokinių, mokytojų, tėvų)
programas

2. Uždavinys: Stiprinti demokratinę kultūrą mokykloje.
Sukurta mokyklos bendruomenės
2014-2016 m.
Mokyklos direktorius
poreikius atitinkanti savivaldos
sistema. Visos savivaldos
institucijos aktyviai veikia

2. Organizuoti mokyklos savivaldos
institucijų narių mokymus

Patobulintos savivaldos institucijų
narių kompetencijos

2014-2016 m.

Įgyvendinami
projektai „Atmintis
gyva nes liudija“,
„Tolerancijos
savaitė“, „Savaitė be
patyčių“.
Valstybinių švenčių
minėjimai
Aktyviai dalyvauta,
užimtos
prizinės
vietos
rajoninėse,
zoninėse,
tarpzoninėse
varžybose
Organizuoti
renginiai
tarmių
metams,
tautinio
kostiumo metams,
lietuvių
kalbos
minėjimui, kviesti
tautodailininkai,
menininkai,
dainininkai, šokėjai
Veikia

Mokyklos direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
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3. Parengti mokyklos savivaldos
Sudarytas mokyklos savivaldos
2014-2016 m.
Mokyklos direktorius
institucijų dokumentų sąrašą,
institucijų veiklos dokumentavimo
atsižvelgiant į LR galiojančius
planas
įstatymus ir kitus teisės aktus
3. Uždavinys: Gerinti mokytojų kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje.
1. Mokyklos vadovų, mokytojų,
Suorganizuoti ir pravesti
2014-2016 m.
Direktorius
mokinių kompetencijų tobulinimas mokykloje pilietinio ir tautinio
pilietinio ir tautinio ugdymo
ugdymo seminarą
seminaruose
2. Gerosios patirties pilietinio ir
tautinio ugdymo srityje sklaida
mokykloje, rajone, respublikoje

Surengti gerosios patirties sklaidos
renginiai

2014-2016 m.

Metodinės grupės, klasių
auklėtojai

Tobulinamasi

Vyksta

V. PRIORITETAS
EDUKACINIŲ ERDVIŲ TOBULINIMAS, NAUJŲ KŪRIMAS

1. Atnaujinti ir tobulinti mokyklos
edukacines erdves

TIKSLAS. Mokyklos aplinkos gerinimas
1 Uždavinys: Edukacinių erdvių tobulinimas ir kūrimas
Atnaujintos ir patobulintos
2014-2016 m.
Mokyklos direktorius
edukacinės erdvės

2. Kurti naujas vidines ir išorines
edukacines erdves

Įrengti dviračių statymo ir
saugojimo aikštelė

2014-2016 m.

Sudarytos darbo grupės

Įrengta

3. Kurti ugdymui reikalingas
laikinas edukacines erdves

Šventėms, mokyklos
bendruomenės renginiams
sukurtos edukacinės erdvės.
Organizuojamos bendruomenės
narių darbų parodos

2014-2016 m.

Sudarytos darbo grupės

Organizuojama

4. Atnaujinti mokyklinius baldus

Atnaujinti mokykliniai baldai

2014-2016 m.

Mokyklos direktorius

Visi kabinetai,

Atnaujinta ir
tobulinama
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administracijos
darbo patalpos,
valgykla aprūpinti
naujais baldais
1. Parengti visų aptarnaujančio
personalo pareigybių aprašymus

2 Uždavinys: Aptarnaujančio personalo darbo kokybės gerinimas
Parengti ir(ar) papildyti
2014-2016 m.
Direktoriaus
aptarnaujančio personalo
pavaduotojas ūkiui
pareigybių aprašymai.
Aptarnaujantis personalas
pasirašytinai supažindintas su
pareigybių aprašymais.
Aptarnaujantis personalas tobulai
atlieka pareigybių aprašymuose
numatytas pareigas

Parengta

2. Rengti aptarnaujančio personalo
veiklos kokybės ir efektyvumo
įsivertinimo susirinkimus

Kartą per ketvirtį įsivertinama
veikla, numatomi darbo
efektyvumo ir kokybės gerinimo
būdai

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

3. Įtraukti aptarnaujantį personalą į
aktyvią mokyklos bendruomenės
veiklą

Sąmoningai dalyvaus mokyklos
vidaus audite. Dalyvaus mokyklos
bendruomenės šventėse, kituose
renginiuose

2014-2016 m.

Mokyklos direktorius,
Kviečiami
direktoriaus pavaduotojas
ūkiui

4. Sukurti mokyklos aptarnaujančio
personalo skatinimo sistemą

Parengta ir įgyvendinama
aptarnaujančio personalo
skatinimo sistema

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Skatinama

5. Skatinti kelti kvalifikaciją

Parengta aptarnaujančio personalo
kvalifikacijos kėlimo programa

2014-2016 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Tobulinasi pagal
poreikius

Organizuojama
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2017-2019 M STARTEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
I. PRIORITETAS. SAUGUS, SĖKMINGAS IR SVEIKAS VAIKAS
1 TIKSLAS. Turtinti materialinę, techninę ir informacinę bazę, garantuojančią kokybišką ugdymą(si) ir mokymą(si)
Uždavinys: Atnaujinti mokymo bazę naujausiomis informacinėmis technologijomis ir mokymo priemonėmis
Priemonės
Pasiekimo indikatorius
Pasiekimo laikas
Atsakingas
Lėšų poreikis
1.Atnaujinti IT įrangą kabinetuose
Sudarytas turimų kompiuterinių
2017-2019 m.
Metodinės grupės,
Mokinio krepšelio
mokymo priemonių sąrašas.
pavaduotojas ūkiui
lėšos
Ištirtas papildomų kompiuterinių
mokymo priemonių poreikis.
Sudarytas mokymo priemonių
įsigijimo planas. Įsigyti
kompiuteriai mokiniams,
multimedijos
2.Išsaugoti ir prižiūrėti
kompiuterizuotas mokytojų darbo
vietas

Įsigyta

2017- 2019 m.

Mokyklos direktorius,
pavaduotojas ūkiui

3.Naudotis E-dienyno tinklu.

Internetas ir kompiuteris –
kiekviename kabinete
Mokykloje naudojamas e-dienynas

2017-2019 m.

Mokyklos direktorius,
pavaduotojas ūkiui

4.Mokinių saugumui užtikrinti,
lankomumo kontrolei gerinti,
informavimo tėvams kokybei
užtikrinti naudoti elektroninius
mokinio pažymėjimus

Įdiegiama EMP sistema,
2017 m.
parengiama pažymėjimų išdavimo,
saugojimo ir atsakomybės tvarka

Mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

5.Įsigyti pakankamai vadovėlių,
deramai pasiruošti ugdymui(si)
pagal atnaujintas bendrąsias
programas

Įsigyjama vadovėlių pagal turimas
lėšas ir prioritetus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, bibliotekos
vedėja

2017- 2019 m.
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6.Įsigyti reikiamų mokymo
priemonių, sportinio inventoriaus

Įsigyjama pagal turimas lėšas

2017-2019 m.

7.Atnaujinti mokyklos bibliotekos
fondus.

Įsigyjama populiarios ir
programinės literatūros

2017-2019 m.

2. Parengti mokytojų
kavalifikacijos tobulinimosi tvarką
ir programą

Atnaujinta mokytojų kvalifikacijos
tobulinimosi tvarka ir programa

2016 m.

Pavaduotoja ugdymui

3. Tobulinti mokytojų veiklos
įsivertinimo sistemą

Sukurta ir veikia mokytojų veiklos
įsivertinimo sistema

2017-2019 m.

Pavaduotoja ugdymui

4. Skatinti gerosios patirties sklaidą
(mokykloje, rajone ir respublikoje)

Randami gerosios patirties
pavyzdžiai. Mokytojai skatinami
organizuoti gerosios patirties
sklaidos renginius, dalyvauti darbų
pristatymo renginiuose, dalintis
gerąja patirtimi

2017-2019 m.

Pavaduotoja ugdymui,
metodinės grupės

5.Skatinti mokytojus kelti
kvalifikaciją IKT taikymo srityse.
Dalyvauti IKT konkursuose,
projektuose. Skatinti mokytojus

Sudaryta kvalifikacijos kėlimo
programa. Dalyvautų konkursų
skaičius ir pasiekti mokinių
rezultatai. Parengtas ir

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, bibliotekos
vedėja

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, bibliotekos
vedėja
2 TIKSLAS. Kelti mokytojų kvalifikaciją, tobulinti kompetencijas
Uždavinys: Sąžiningai ir kruopščiai pasirengti pamokoms, neformaliajam ugdymui
1. Tobulinti vadovų kvalifikaciją
Sudarytos mokyklos vadovų
2017-2019 m.
Mokyklos vadovai
kvalifikacijos kėlimo ir
kompetencijų tobulinimo
individualios programos

22

dalintis gerąja IKT taikymo
patirtimi

23
įgyvendintas bent vienas projektas
per metus
1-2 mokytojai per vienerius
mokslo metus pasidalina gerąja
IKT taikymo savo veiklose
patirtimi, pristato metodinius
darbus

6.Siekti kokybiško ugdymo
programų įgyvendinimo ir gerų
mokinių pasiekimų, vykdyti
ugdymo diferencijavimą nedarant
žalos mokinio savivertei.

100 % mokinių įgis pradinį ir
pagrindinį išsilavinimą, 100 %
sieks vidurinio išsilavinimo, 20 %
mokinių pasieks aukštesnįjį
pasiekimų lygį negu kad turėjo,
metinis mokinių pažangumas bus
98 %, antramečių nebus.

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, direktorius,
mokytojai

3 TIKSLAS. Skatinti mokytojų ir ugdyti mokinių kūrybiškumą ir inovatyvumą
Uždavinys: Palankaus mikroklimato užtikrinimas
1.Senųjų mokyklos tradicijų
Kasmet organizuojami renginiai
2017-2019 m.
Direktoriaus pavaduotoja
puoselėjimas, naujų kūrimas
ugdymui
2. Mokinių savivaldos iniciatyvų
puoselėjimas, saviraiškos plėtra

Mokinių savivalda - aktyvi ir
įtakinga mokyklos veikloje,
mokiniai aktyvūs mokyklos
renginių organizatoriai ir dalyviai

2017 -2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, klasių
auklėtojai

3.Socialinės pedagogės pagalba

Socialinės pedagogės pagalba
teikiama sistemiškai, tuo gerėja
mokinių elgesys klasėse

2017-2019 m.

Socialinė pedagogė

4.Plėtoti ir išlaikyti ryšius su

Bendradarbiauti su esamais

2017-2019 m.

Direktorius, direktoriaus
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socialiniais partneriais

24
partneriais, uužmegzti naujų ryšių
su kitomis šalies mokyklomis,
plėtoti bendradarbiavimą su
neformaliojo ugdymo
institucijomis, sudaryti sąlygas
vykdyti NVŠ programas

pavaduotoja ugdymui

II. PRIORITETAS
BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS ĮTRAUKIANT MOKINIUS IR TĖVUS Į VEIKLAS
TIKSLAS. Ugdyti bendruomeniškumą įtraukiant mokinius ir tėvus į veiklas mokykloje
1 Uždavinys: Bendruomenės narių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių tobulinimas
1. Gerinti mokyklos bendruomenės Įgyvendinama tėvų švietimo
2017- 2019 m.
Mokyklos direktorius,
narių santykius, plėtoti ir išlaikyti
programa, psichologinių žinių
mokyklos taryba, darbo
ryšius su socialiniais partneriais
seminarų oraganizavimas,
grupės
lankstinukų apie mokyklos veiklą
leidimas, konsultacijų
organizavimas, adaptacijos
laikotarpio tyrimas, veiklos sklaida
2. Puoselėti turimas ir kurti naujas
mokyklos bendruomenės tradicijas

Pravesti bendruomenės renginiai,
įgyvendinti projektai. Pravesti
renginiai, užsiėmimai, susitikimai
su buvusiais mokiniais, tėvais.
Gerės elgesys

2017-2019 m.

Mokyklos vadovai,
mokyklos taryba,
Metodiniai būreliai

3. Gerinti mokyklos įvaizdį,
viešinti veiklą

Mokyklos veikla viešinama
spaudoje, renginių, įgyvendinamų
projektų metu.

2017 – 2019 m.

Mokyklos vadovai,
mokyklos taryba,
Metodiniai būreliai
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4. Žalingų įpročių prevencijos
aktyvinimas

Vedami susirinkimai, susitikimai
su mokiniais, tėvais, mokytojais,
atlikti tyrimai, siekiant sukurti
saugią aplinką

2017 – 2019 m.

Pavaduotoja ugdymui,
soc. pedagogė

2 Uždavinys: Įtraukti tėvus į mokyklos veiklos organizavimą ir įgyvendinimą, siekti, kad tėvai domėtųsi mokyklos veikla
1. Inicijuoti mokinių iniciatyvių
Įsteigtas mokinių tėvų klubas.
2017 m.
Mokyklos direktorius
tėvų klubo steigimą
Sudaryta veiklos programa,
puoselėjamos tradicijos. Tėvai
aktyviai įtraukiami į mokyklos
bendruomenės veiklą.
2. Inicijuoti klasėse, mokykloje
netradicinius renginius, į kuriuos
įtraukti ir mokinių tėvus

Klasių auklėtojai planuoja ir
inicijuoja veiklas (atsispindi klasių
auklėtojų veiklos programose).
Pravesti mokyklos bendruomenės
renginiai

2017-2019 m.

Klasių auklėtojai,
mokyklos taryba

3. Skleisti klasių auklėtojų gerąją
patirtį bendradarbiavimo su tėvais
klausimais

Rinkti, apibendrinti ir paskatinti
kūrybiškai su tėvais
bendradarbiaujančius klasių
auklėtojus pasidalinti gerąja
patirtimi su kolegomis

2017-2019 m.

Pavaduotoja ugdymui,
klasių auklėtojai

4. Rengti bendrus tėvų ir mokytojų,
mokinių-mokytojų-tėvų renginius

Surengti gerosios patirties sklaidą.
Pasidalinti patirtimi su rajono
pagrindinių mokyklų direktorių
pavaduotojomis neformaliajam
ugdymui. Suorganizuoti
bendruomenės renginiai (kasmet)

2017-2019 m.

Pavaduotoja ugdymui,
mokyklos taryba
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III. PRIORITETAS
KULTŪRINGA IR ATVIRA KAITAI MOKYKLA
TIKSLAS. Ugdant tapatumo jausmą, vykdyti patyčių prevenciją
1 Uždavinys: Skatinti norą eiti į mokyklą, siekti geresnių rezultatų
1. Efektyvinti specialiojo pedagogo Specialiojo pedagogo
2017-2019 m.
Spec. pedagogas
pagalbos teikimą mokiniams
konsultacijos vedamos nuolat,
atsižvelgiama į mokinių poreikius.
Bendraujama ir
bendradarbiaujama su dalykų
mokytojais, mokinių tėvais
2. Atnaujinti ir turtinti specialiųjų
poreikių mokiniams reikalingų
mokymo priemonių ir vadovėlių
bazę

Atnaujinta IT įranga. Ištirti spec.
mokinių ugdymui reikalingų
priemonių poreikiai. Sudarytas
priemonių įsigijimo planas.
Planingai įsigyjamos priemonės

2017-2019 m.

Spec. pedagogas,
pavaduotojas ūkiui

3. Įtraukti specialiojo ugdymo
mokinius į neformaliojo ugdymo
veiklas

Tiriami specialiųjų poreikių
mokinių neformaliojo ugdymo
poreikiai. Rengiamos
integruojančios neformaliojo
ugdymo ir specialios specialiųjų
poreikių vaikams neformaliojo
ugdymo programos. Darbas su
spec. poreikių turinčiais mokiniais
2-3 kartus per metus
analizuojamas direkcinės tarybos,
mokytojų tarybos, metodinių
būrelių posėdžiuose

2017-2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
spec.pedagogas

4. Efektyvinti Vaiko gerovės

Pravesti pokalbiai dėl darbo su

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
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komisijos veiklą

mokiniais, kuriems pritaikomos
arba individualizuojamos
Bendrosios programos, ir su
gabiais mokiniais

5.Organizuoti mokytojams
seminarus darbo su specialiojo
ugdymo poreikių mokiniais
klausimais

Pravesti pokalbiai dėl darbo su
mokiniais, kuriems pritaikomos
arba individualizuojamos
Bendrosios programos, ir su
gabiais mokiniais. Bus
suteikiamos kokybiškos ugdymo
paslaugos gabiems mokiniams

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

6. Efektyvinti soc. pedagogo veiklą

Teikti soc. pagalbą mokiniams,
šeimoms, dalyvauti projektuose,
renginiuose, akcijose. Palaikyti
glaudžius ryšius su seniūnijos soc.
darbuotojomis

2017-2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Soc. pedagogė

ugdymui

7.Gerinti lankomumą, siekti, kad
Sumažinamas skaičius 50 %
2017-2019 m.
Direktorius, direktoriaus
mažėtų praleistų be pateisinamos
pavaduotoja ugdymui
priežasties ir nepateisintų pamokų
Soc. pedagogė
skaičius.
2. Uždavinys: Stiprinti patyčių ir žalingų įpročių prevencines veiklas, skatinti sveiką gyvenseną
1. Dalyvauti programose, pilietinėse Organizuojama veikla, renginiai,
2017-2019 m.
Direktoriaus
akcijose
mokiniai - aktyvūs tos veiklos
pavaduotojas ugdymui
dalyviai ir organizatoriai
Soc. pedagogė
2. Organizuoti ir įgyvendinti
sveikatinimo ir socializacijos
programas ir projektus

Parengtas renginių planas.

2017-2019 m.

Soc. pedagogė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, sveikatos
priežiūros specialistė
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3. Atlikti tyrimus, vidaus kokybės
veiklos įsivertinimą, kiek aktyvi ir
būtina patyčių ir žalingų įpročių
prevencinė veikla

Ištirti mokinių poreikiai,
analizuojama situacija

2017-2019 m.

Soc. pedagogė, vidaus
veiklos kokybės
įsivertinimo grupė

4.Dalyvauti ES programose,
skatinančiose sveiką gyvenseną

Dalyvauti programose „Vaisiai
vaikams“, „Pienas vaikams“,
„Sveikatiada“ ir kt.

2017-2019 m.

Socialinė pedagogė,
sveikatos priežiūros
specialistė

5.Dalyvauti socialinių įgūdžių
programose „Zipio draugai“ ir kt.

Įsijungiama į prevencinių
programų įgyvendinimą, siekiama
patyčių mažinimo.

2017-2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Soc. pedagogė

3 Uždavinys: Parengti rekomendacijas ir atmintines tėvams ir mokiniams pagalbos teikimo klausimais
1. Aktyvinti socialinėsParengta ir įgyvendinama veiklos
2017-2019 m.
Mokyklos direktorius,
psichologinės pagalbą teikiančios
programa. Vykdomas veiklos
Socialinę-psichologinę
komandos vaidmenį mokyklos
įsivertinimas. Tiriamas
pagalbą teikianti
bendruomenėje
psichologinės pagalbos teikimo
komanda
efektyvumas. Sukurta socialinępsichologinę pagalbą teikianti
komanda, numatytos komandos
veiklos. Mokyklos bendruomenė
informuota apie teikiamą
socialinę-psichologinę pagalbą,
žino specialistų darbo laiką,
kontaktus, naudojasi teikiamomis
paslaugomis. Vyksta aktyvus
specialistų ir klasių auklėtojų
bendradarbiavimas
2. Socializacijos projektų rengimas
ir įgyvendinimas

Kasmet parengiama veiklos
programa. Rengiami ir
įgyvendinami projektai, vykdoma

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, socialinė
pedagogė
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jų sklaida bendruomenėje.
Vykdomas veiklos įsivertinimas,
veiklos analizė pristatoma
mokytojų taryboje
3. Socialiai apleistų ir remtinų
mokinių bei jiems teikiamos
paramos apskaitos tvarkymas

Organizuojamos akcijos,
konkursai, šventės. Į prevencinę
veiklą įtraukiami mokinių tėvai

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, socialinė
pedagogė

4. Nemokamo maitinimo
organizavimas

Sudarytos galimybės mokiniams
mokykloje nemokamai maitintis

2017-2019 m.

Direktorius

5. Efektyvinti saugios aplinkos
kūrimą

Rūpinamasi saugios aplinkos
kūrimu

2017-2019 m.

Vaiko gerovės komisija

6. Įsteigti psichologo etatą

Suteikti savalaikę psichologo
pagalbą, efektyvias konsultacijas
mokiniams, tėvams, mokytojams

2017-2019 m.

Direktorius

1. Ištirti mokinių tėvų pedagoginio
švietimo poreikius, nustatyti
dominančias temas

4 Uždavinys: Tobulinti mokinių tėvų (globėjų) švietimo politiką
Atliktas tyrimas. Išanalizuoti ir
2017 -2019 m.
Direktoriaus pavaduotoja
mokytojų taryboje aptarti
ugdymui
rezultatai

2. Parengti tėvų švietimo programas Parengtos 1-4, 5-7, 8-10 klasių
tėvų švietimo programos.
Vykdomos tėvų apklausos dėl
organizuotų švietimo klausimais
renginių efektyvumo. Vykdoma
sklaida. Mokytojai ir pagalbos
mokiniui specialistai pataria
tėvams, kaip padėti vaikui

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, socialinė
pedagogė, spec.
pedagogė
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mokytis, sprandžia elgesio
problemas
3. Tobulinti mokinių tėvų
informavimo sistemą

Sukurta ir įgyvendinama mokinių
tėvų informavimo sistema

2017 -2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

4.Organizuoti tėvų susirinkimus,
individualius pokalbius susitikimus, kuriuose būtų aptarti
adaptacijos laikotarpio klausimai,
ST, PUPP rezultatai

Aptariamos problemos, rezultatai,
tikslai, kokybės gerinimo
uždaviniai, teikiama pagalba

2017 -2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, direktorius,
klasių auklėtojai

1. Atnaujinti ir tobulinti mokyklos
edukacines erdves

IV. PRIORITETAS
EDUKACINIŲ ERDVIŲ TOBULINIMAS, NAUJŲ KŪRIMAS
TIKSLAS. Mokyklos aplinkos gerinimas
1 Uždavinys: Edukacinių erdvių tobulinimas ir kūrimas
Atnaujinamos, tobulinamos
2017-2019 m.
Direktorius,
mokyklos edukacinės erdvės
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

2. Kurti naujas vidines ir išorines
bei laikinas edukacines erdves

Lauko aikštelių tobulinimas, lauko
klasių sukūrimas

2017-2019 m.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

3. Aktyvinti bibliotekos, mokyklos
istorijos muziejaus veiklą pilietinio
ir tautinio ugdymo srityje

Rengiami projektai,
organizuojamos pamokos,
netradicinio ugdymo veikla

2017-2019 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, bibliotekos
vedėja, kraštotyros
muziejaus vadovė

4.Atnaujinti mokyklos stadioną,
sporto salę, papildyti sporto
inventoriaus bazę

Mokykloje rengiamos varžybos,
kiti sporto renginiai, kuriuos
numato olimpinio festivalio

2017-2019 m.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
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organizatoriai. Pasiekti aukšti
mokinių rezultatai.
5.Mokyklos aplinką, edukacines
erdves skoningai, estetiškai
dekoruoti, rengiantis minėjimams,
renginiams, minint žymias datas

1. Įgyvendinti mokyklos savivaldos
(mokinių, mokytojų, tėvų)
porgramas

2. Organizuoti mokyklos savivaldos
institucijų narių mokymus

Kūno kultūros mokytojai

Organizuojami tautinei ir pilietinei 2017-2019 m.
Direktoriaus pavaduotoja
savimonei svarbių kultūros ir
ugdymui
meno kūrinių, istorinių įvykių
pristatymai mokyklos
bendruomenei, susitikimai su
krašto tautodailininkais,
menininkais, žymiais žmonėmis
2. Uždavinys: Stiprinti demokratinę kultūrą mokykloje.
Sukurta mokyklos bendruomenės
2017-2019 m.
Mokyklos direktorius
poreikius atitinkanti savivaldos
sistema. Visos savivaldos
institucijos aktyviai veikia
Patobulintos savivaldos institucijų
narių kompetencijos

2017-2019 m.

Mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

V. PRIORITETAS

1.Efektyvus bendradarbiavimas
siekiant geresnių mokinių
akademinių pasiekimų
2.Metodinių užsiėmimų dėl

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
TIKSLAS. Įnicijuoti metodinių darbų sklaidą
1 Uždavinys: Vesti atviras, integruotas pamokas, aptarti jas, analizuoti.
Ugdymo integravimas, dalijimasis 2017-2019 m.
Mokyklos direktorius,
patirtimi, rezultatų analizė gerins
metodiniai būreliai
tarpusavio santykius ir pasiekimus
Individualios metodikos
2017-2019 m.
Mokyklos direktoriaus

Žmogiškieji ištekliai
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išmokimo tikrinimo formų
pasirinkimo ir efektyvinimo.

pristatymas metodiniuose
būreliuose, pasidalijimas gerąja
patirtimi.

pavaduotoja, metodiniai
būreliai

3.Diagnostinių tyrimų mokymosi
motyvacijai nustatyti atlikimas ir
aptarimas metodiniuose būreliuose

Pasidalijimas gerąja patirtimi,
2017-2019 m.
rizikos veiksnių nustatymas,
Mokyklos direktoriaus
tobulėjimo plano parengimas ir
pavaduotoja, metodiniai
įgyvendinimas
būreliai
2 Uždavinys: Organizuoti mokytojų metodinį darbą dėl ugdymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo

1.Parengti ir įgyvendinti ugdymo
planą ir veiklos planą,
užtikrinančius diferencijuotą ir
individualizuotą ugdymą

Sukurta tvarka ir parengtas veiklos
palnas padės pasiekti geresnių
mokinių akademinių pasiekimų.

2017-2019 m.

Mokyklos direktorius,
Metodiniai būreliai

2.Nustatyti mokinių mokymosi
stilius.

Mokinių ugdymas paremtas jų
pažinimu ir ugdomosios veiklos
pritaikymu duos ženklių rezultatų.

2017-2019 m.

Soc. pedagogė

3.Optimizuoti mokinių mokymosi
krūvius.

Patobulintas optimizavimo planas

2017-2019 m.

Mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

4.Tobulinti namų darbų skyrimo
kontrolę

Sumažės mokinių krūvis

2017-2019 m.

Mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

2017-2019 m.

Mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

5.Nemotyvuotų mokinių užimtumas Tikėtinas motyvacijos kėlimas
po pamokų, mokėjimo mokytis
kompetencijų ugdymas, pailgintos
dienos grupės veiklos
organizavimas, tobulinimas
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