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KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 2020–2022 METŲ 

STRATEGINIS PLANAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Pirmoji pradinė mokykla Priekulėje įkurta 1594 metais lapkričio 15 d. 1950 metų rugsėjo 1 d.  - 

progimnazijos veiklos pradžia. Priekulės progimnazija tapo priaugančia vidurine mokykla. Mokyklos 

įsteigimo teisinių aktų neišliko. 2010 m. vidurinė mokykla buvo akredituota ir gavo Gimnazijos vardą. 

Mokykla – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, herbinį 

antspaudą, išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje 

registruotuose bankuose. Mokyklos adresas: Klaipėdos g. 20, LT- 96341 Priekulė, Klaipėdos rajono 

savivaldybė. Pagrindinė veiklos rūšis: bendrasis vidurinis mokymas. Kitos veiklos rūšys: bendrasis 

mokymas, pradinis mokymas,  neformalus mokymas. 

 Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija  išduoda Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtinto pavyzdžio išsilavinimo pažymėjimus: pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, pagrindinio,  

brandos atestatą ir  jo priedą. 

 Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija turi Specialiojo ugdymo skyrių, kuris buvo prijungtas 

2012 m. Čia ugdomi mokiniai su vidutine, žymia ir labai žymia protine bei kompleksine negalia. 

2006 metų sausio 1d. Gimnazijai  suteiktas finansinis savarankiškumas. 

 

II. 2015–2019 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

Siekiant pirmojo tikslo − mokyklos mokymo bazės modernizavimo, buvo suformuluoti du 

uždaviniai. Juos įgyvendinant 2019 metais įrengti psichologo, socialinio pedagogo, sutvarkytas 

specialiojo pedagogo, logopedo kabinetai. Įrengta ketvirta priešmokyklinio ugdymo klasė.  2015 m. 

atnaujintas technologijų kabinetas, nupirkti dviem klasėms suolai. 2016 m. sutvarkytas lietuvių kalbos 

kabinetas, atnaujinti baldai. 2019 metais sutvarkyti chemijos, informacinių technologijų kabinetai. Per 

4 metus įsigyta 13 vaizdo projektorių (planuota 8 vnt.), 4 interaktyvios lentos, pilnai aprūpinti mokymo 

priemonėmis (knygomis, plakatais, žemėlapiais) istorijos, geografijos, užsienio kalbos kabinetai, 

bibliotekos knygų fondas papildytas 684 grožinės literatūros knygomis už 3589 € (planuota už 2300 €). 

Atnaujinta laiptinės laiptų pakopų danga, kasmet dekoratyviniais augalais atnaujinamas gimnazijos 

vidinis kiemas, parkas. Baigiant Gimnazijos renovacijai, pakeista kiemo danga, įrengtas 

išvažiavimas/įvažiavimas, atnaujinti bortai, sutvarkyta erdvė prieš paradinį Gimnazijos įėjimą, 

atnaujinti joje esantys želdiniai. 2017 m. Gimnazijos vidiniame kieme paklotas grindinys, įrengtos 

sėdėjimo/poilsio vietos, įrengti takeliai, vedantys į futbolo aikštę. 2017–2018 m. prie valgyklos Ia. 

aukšte greta buvusių rūbinių, įrengtos laisvalaikio zonos mokiniams. 

Siekiant antrojo tikslo, 2015 ir 2019 metais peržiūrėta ir naujai parengta Gimnazijos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. Kiekvienais mokslo metais nustatomi mokinių mokymosi 



stiliai, atliekamas neformalaus švietimo poreikio tyrimas. 2016 m. peržiūrėta ir priimta bendra 

ilgalaikių planų forma (priimtina visiems). Kasmet (2015–2019 m.) pavasarį Gimnazijoje atliekamas 

mokinių poreikių ir pasiekimų tyrimas, mokiniams sudarytos galimybės rinktis pasirenkamuosius 

dalykus, dalyvauti planuojant dalykų pasiūlą bei turinį, mokytojai siūlė ir rengė naujas pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių programas. Nuo 2015 m. Gimnazijoje vykdomas nacionalinis mokinių pasiekimų 

patikrinimas 2, 4, 6 ir 8 klasėse. Kasmet sudaroma Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė, kuri 

inicijuoja ir vykdo  platųjį ir giluminį Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo atlikimą. Grupė 

sudaroma demokratiškumo principu. Įvertinti savo Gimnazijos veiklos kokybę kviečiami įvairių dalykų 

mokytojai, kurie savanoriškai įsijungia į šį procesą. Kiekvienas mokslo metais organizuoti 2−3 

kvalifikacijos kėlimo seminarai, jų metu visi pedagogai mokėsi kartu. 2018–2019 m. 12 mokytojų, 

dirbančių su pradinių klasių mokiniais, dalyvavo ES projekto „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio 

sėkmei“ veiklose. 

Daug dėmesio skyrėme mokinių pamokų lankomumui, tačiau bendras mokinių lankomumas 5–

VIII klasėse gerėja neženkliai, tai matyti iš 3 lentelėje pateiktų duomenų. 

2017 m. atnaujintas Gimnazijos svetainės internetinis puslapis, į jį talpinama Gimnazijai ir 

bendruomenei aktuali informacija. Reprezentuojant Gimnaziją, su įstaigos atributika įsigyti 2017 m. 

puodeliai, 2019 m. aplankai atestatams, rašikliai.  

Jau 11 metai Gimnazijoje diegiamos, o dabar jau visose klasėse įgyvendinamos socialinio 

emocinio ugdymo programa ,,Lions Quest“. 

Atsižvelgiant į 2015–2019  metų strateginio plano įgyvendinimo numatytas priemones bei 

pasiektus rezultatus, 2020–2022 metais būtina:  

 kompetentingai pasirinkti ugdymo turinį, jį suplanuoti atsižvelgiant į gimnazijos 

bendruomenės poreikius, turimus resursus, mokytojų patirtį, jį pritaikyti skirtingų poreikių vaikams 

(klasei, srautui, grupei); 

 tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą (planavimą ir organizavimą); 

 gilinti mokytojų dalykines ir vadybines kompetencijas ugdymo turinio planavimo, 

pamokos organizavimo, mokinių pažinimo klausimais; 

 pagal galimybes įrengti naujas edukacines erdves; 

 sudaryti palankias sąlygas mokinių ir pedagogų informacinių komunikacinių gebėjimų 

(ieškoti – rasti – analizuoti – kaupti – vertinti – lyginti – pateikti informaciją ir jos šaltinius) ugdymui, 

aprūpinant informacinėmis komunikacinėmis technologijomis įvairias Gimnazijos ugdymo(si) erdves; 

 teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą įvairių gabumų 

mokiniams, o ypač gabiems mokiniams ir mokiniams, turintiems psichologinių problemų, mokymosi 

sunkumų; 

 skatinti klasių vadovus gilinti savo kompetencijas vadybos žinių ir įgūdžių planavimo, 

organizavimo ir kontrolės priežiūros klausimuose; 

 kurti modernią Gimnazijos biblioteką – informacijos, metodinės ir pedagoginės 

pagalbos centrą; 

 siekti kokybiško veiklos planavimo, siejant Gimnazijos strateginius tikslus ir uždavinius 

su Klaipėdos rajono savivaldybės valdymo ir ugdymo turinio tobulinimo nuostatomis; 

 taikyti aktyvią ir kūrybišką vadybą, diegiant naujoves, inicijuojant projektinę veiklą, 

gerinant Gimnazijos kultūrą, ugdymo kokybę, užtikrinant racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių 

naudojimą; 

 plėtoti sistemingą bendradarbiavimą su rajono, šalies ir užsienio bendrojo lavinimo, 

aukštosiomis mokyklomis ir socialiniais partneriais. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorinės aplinkos analizė 

 



1.  Politiniai veiksniai 

 

Valstybė orientuojasi į darnios žinių visuomenės kūrimą. Vykdoma mokslo ir studijų reforma. 

Atnaujinama švietimo teisinė bazė. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Klaipėdos rajono 

savivaldybės strateginiu planu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ar administracijos direktoriaus 

patvirtintais dokumentais, kitais teisės aktais bei Priekulės Ievos Simonaitytės Gimnazijos nuostatais, 

Gimnazijos veiklos dokumentais. 

 

2.  Socialiniai veiksniai 

 

Įstaigos veiklai daro įtaką: 

2.1. Demografinė padėtis. Gimnazijos geografinė padėtis nėra labai gera, nes iki Klaipėdos 

miesto - 12 kilometrų, mokykla yra šalia judraus kelio. Rajone 2017–2019 metais bendras gyventojų 

skaičius didėjo: 2011 m. gyveno 51642, 2017 m. - 55171, o 2019 m. jau 59253 gyventojai.  Panaši 

situacija ir Priekulės seniūnijoje, nes nuo 2008 m.  iki 2018 metų gyventojų skaičius augo nuo 7940 iki 

8930. Panaši tendencija išlieka ir iki šių dienų. Priekulės I. Simonaitytės  Gimnazijos aptarnaujamai 

teritorijai priklauso Priekulės seniūnijoje esantys Dituvos sodai, iš čia atvyksta apie 38,5% Gimnazijoje 

besimokančių mokinių. Ugdymo procesą apsunkina tai, kad 635 mokiniai (apie 78% visų mokinių 

(2014 metais buvo 74%)) gyvena toliau nuo mokyklos kaip 3 km., todėl į mokyklą yra pavežami. 

Gimnazijos mokytojams, specialistams darosi sudėtinga pritraukti dalį mokinių į neformaliojo švietimo 

veiklą, renginius, kurie vyksta po pamokų.  108 mokiniams (apie 15% visų mokinių (rajone 12,2%)) 

skiriamas nemokamas maitinimas. Jaučiama, kad tėvų finansinė galia yra sumažėjusi, daugėja atvejų, 

kai tėvai negeba aprūpinti savo vaikų mokymo priemonėmis.  

Nuo 2010 metų mokinių skaičius Gimnazijoje nuolat didėjo (skaičiai pateikti 1 lentelėje). 2019 

m. rugsėjo 1 d. Gimnazijoje mokėsi 814 mokiniai (iš jų 18 Gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje), 

yra 37 klasių komplektai. 

1 lentelė. Mokinių skaičius Gimnazijoje. 

 
Gimnazija turi specialiojo ugdymo skyrių, kuriame yra 3 jungtinių klasių komplektai: 

lavinamoji 1, 4, 6, 8 ir II socialinių įgūdžių ugdymo kl.; lavinamoji 2, 4, 7–8 ir specialioji 3 kl.; 

specialioji 7, 9–10 kl. Skyriuje mokosi mokiniai, turintys didelius ir labai didelius specialiuosius 

ugdymosi poreikius dėl nežymaus, vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, turintys 

kompleksinę negalią, įvairiapusius raidos sutrikimus, judesio ir padėties sutrikimus, bei kitas negalias. 

Lavinamosiose klasėse (1, 2, 4, 6, 7, 8) mokosi 10 mokinių pagal 1–10 lavinamųjų klasių ugdymo 

plane numatytas veiklos sritis. Šeši specialiųjų klasių mokiniai (3, 7, 9, 10) ugdomi pagal 1–4 ir 5–10 

klasių ugdymo plane numatytus dalykus. Du socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai (III socialinių 

įgūdžių ugdymo metai) ugdomi veiklomis, pagal ugdymo plane numatytą socialinių įgūdžių ugdymo 



programą.  

2.2. Šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti ugdymo įstaigos materialinė bazė. 

Gimnazijoje 2009 m. pradėta  mokyklos rekonstrukcija: pakeista šildymo sistema, vandentiekio ir 

kanalizacijos sistemos, sutvarkyta sporto salė, skaitykla, kompiuterinės klasės, įdiegti internetiniai 

tinklai, pertvarkyta valgykla, renovuoti sanitariniai mazgai. Klasėse pilnai sutvarkytas apšvietimas. 

2019  metais įrengtas fizikos, chemijos ir informacinių technologijų kabinetai. Šiuose kabinetuose 

atnaujinta kompiuterinė technika, baldai. Tačiau įstaigos materialinė bazė dar neatitinka šiuolaikinių 

reikalavimų: nusidėvėjusios laiptų pakopos, 30 proc. kabinetų grindų dangos, Gimnazija neturi aktų 

(veiklų) salės, stadionas reikalauja rekonstrukcijos. 

 

3.  Ekonominiai veiksniai.  

 

Šalyje kasmet kyla bendras socialinis pragyvenimo lygis. Dėl šios priežasties mažėja socialiai 

remtinų šeimų skaičius. Gimnazijoje 2009–2010 m. m. nemokamą maitinimą gavo 253 mokiniai 

(50,3%), 2010–2011 m. m. pabaigoje nemokamus pietus gavo 211 (42,1%) mokinių. 2011–2012 m. m. 

pradžioje nemokamai maitinami 199 mokiniai (39,7%), 2012–2013 m. m. pradžioje nemokamai 

maitinami 221 mokiniai, 2013–2014 m. m. pradžioje nemokamai maitinami 198 mokiniai, 2014–2015 

m. m. pradžioje nemokamai maitinami 183 mokiniai, o 2019 m. tik 108 mokiniai ir t. y. 15% visų 

Gimnazijos mokinių.    

 

4.  Technologiniai veiksniai. 

 

Gimnazijoje visi mokytojai yra įgiję  skaitmeninio raštingumo kompetencijas ir geba 

savarankiškai dirbti kompiuteriu. Mokiniai informacinių technologijų mokosi nuo 5 klasės. 

Kompiuterines mokymo priemones pamokose taiko matematikos, chemijos, biologijos, fizikos,  

aktyviai taiko pradinių klasių mokytojai. Neformaliojo švietimo užsiėmimų metu su IKT dirba ir 

pradinių klasių mokiniai. Tėvai ir bendruomenė informaciją apie mokyklą gali gauti iš mokyklos 

interneto svetainės (https://priekule.klaipeda.lm.lt). Nuo 2010–2011 m. m. 8−IV klasėse naudojamas 

tik elektroninis dienynas, o nuo 2011–2012 m. m.  jis naudojamas ir visose likusiosiose klasėse. Auga 

ir aprūpinimo kompiuterine įranga lygis.  

Gimnazijoje naudojamos kompiuterinės mokomosios programos ,,Crocodile technology“ 

(technologijos), ,,Dinaminė geometrija" (matematika), ,,Komenskio LOGO“ (informacinės 

technologijos) ir interaktyvios knygos, kurios perduotos metodinėms grupėms. 

Ugdymo procesui organizuoti naudojami 65 stacionarūs, 37 nešiojamieji kompiuteriai, įrengta 

15 darbo vietų (tabletės su monitoriais). 32 dalykiniuose kabinetuose įrengti vaizdo projektoriai, 

kuriuos mokytojai naudoja pamokų metu. Ruošdamiesi pamokoms, kopijuodami medžiagą, mokytojai 

naudoja 40 spausdintuvų.  

Mokytojai, specialistai savo pamokas (užsiregistravus) gali organizuoti bibliotekoje, kurioje 

yra 4 stacionarūs kompiuteriai, 4 darbo vietos (tabletės su monitoriais), spausdintuvas, kopijavimo, 

skenavimo aparatas, vaizdo projektorius. 

Gimnazijos spec. ugdymo skyriuje ugdymo procese naudojami 17 vnt. stacionarūs, 2 

nešiojami kompiuteriai, 2 spausdintuvai, 1 kopijavimo aparatas, 3 televizoriai, 2 vaizdo projektoriai. 

Gimnazijos mokytojams sudarytos sąlygos  pamokoms ruoštis ir mokytojų kambaryje. Jame 

yra 3 kompiuterizuotos darbo vietos bei spausdintuvas.  

Visuose Gimnazijos kabinetuose yra šviesolaidinis internetas (kompiuterinis tinklas 

išvedžiotas visoje gimnazijoje), kurio greitis 50 Mb/s. Gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje veikia 

internetas, kurio greitis iki 40 Mb/s. Gimnazijoje 100 mokinių tenka 12,5 kompiuterių. Gimnazijoje yra 

11 interaktyvių lentų, todėl 74 mokiniams tenka 1 interaktyvi lenta. 
Mokytojams yra sudarytos palankios sąlygos naudotis informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. Jos ugdymo procese yra naudojamos, tai gerina pamokos kokybę ir gerėja mokinių 

rezultatai. 



Būtina atnaujinti mokyklos kompiuterinį tinklą ir sudaryti vienodas sąlygas naudotis 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis visiems mokyklos darbuotojams. Turima 

kompiuterinė technika reikalauja nuolatinės priežiūros, atnaujinimo bei papildymo. 

Vienas iš pagrindinių IKT strategijos tikslų – sukurti mokytojams ir mokiniams individualias 

darbo vietas, užtikrinti kiekvienai mokyklai spartų interneto ryšį, pasiekti, kad kiekvienas mokinys 

turėtų asmeninę saugią mokymosi virtualią erdvę, kuri sudarytų sąlygas IKT mokymuisi namuose po 

pamokų ir pasibaigus mokslo metams. Reikalingos papildomos investicijos, kad kompiuterių skaičius 

mokykloje didėtų. Šiuo metu sparti kompiuterinės technikos kaita ir riboti finansiniai ištekliai apriboja 

galimybes mokyklos bendruomenei naudotis moderniomis technologijomis.  

  

Vidaus aplinkos analizė 

 

5.  Organizacinė struktūra. 

 

2019–2020 m. m. Gimnazijoje suformuoti 38 klasių komplektai (2014–2015 m. m. 

Gimnazijoje buvo 32 klasių komplektai), kuriuose mokosi 814 mokiniai (2014–2015 m. m. – 651 

mokiniai). Iš jų: 83 – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai, 305– 1–4 klasių, 406– 5–II klasių, 37– 

III–IV klasių mokiniai. 

Gimnazijoje veikia šios valdymo institucijos: 

 Gimnazijos direktorius, kuris yra skiriamas įstatymų numatyta tvarka ir vykdo 

Mokyklos nuostatuose numatytas funkcijas; 

Gimnazijoje  veikia šios savivaldos institucijos:  

 Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų 

tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti 

ir įgyvendinti; 

 Mokytojų taryba − savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų, pedagogų profesinio 

tobulėjimo bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos vadovai, visi Gimnazijoje dirbantys 

mokytojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai; 

 Mokinių prezidentūra − savivaldos institucija, kurią sudaro po du mokinius iš 

kiekvienos 5–IV klasės. Koordinuojama mokytojo vykdo Gimnazijos nuostatuose numatytas 

priemones.  

 

Žmonių ištekliai. 

 

2019 m. rugsėjo  1 d. mokykloje dirbo: 

 Pedagoginiai darbuotojai - 65; 

            2 lentelė. Pedagoginiai darbuotojai 

Pedagoginių darbuotojų skaičius Išsilavinimas 
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Pirmaeilėse pareigose 65 65 - - 62 8 36 9 - 3 

 

 Mokyklos vadovai – 4 ; 

  Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą – 4 (logopedas, specialioji 

pedagogė, socialinė pedagogė, psichologas); 

 Nepedagoginiai darbuotojai – 51. 

Gimnazijoje dirba iniciatyvūs, kūrybingi mokytojai. Dalis mokytojų ypač aktyviai dalyvauja 



įvairiuose projektuose. 

  2019 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijoje mokėsi 814 mokiniai (iš jų 18 Gimnazijos specialiojo 

ugdymo skyriuje). 2018–2019 m. m. išaugo skaičius praleistų pamokų. Jų tarpe daugiausia nepateisintų 

pamokų praleidžia 9-12 klasių mokiniai (3 lentelė). 

         3 lentelė.  Mokinių lankomumas. 

Pastarieji 

dveji mokslo 

metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido 

pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

Viduti-

niškai 
I−IV 

kl. 
V−VIII 

kl. 

IX-X 

kl. 
XI−XII 

kl. 
Viduti-

niškai 
I−IV kl. 

V−VIII 

kl. 
IX−X kl. XI−XII kl. 

2015–2016  70,07 36,78 66,54 133,23 92,77 9,03 0,55 10,23 22,98 12,16 
2016–2017  66,51 35,8 76,95 111,46 96,41 7,03 0,09 5,91 20 22,86 
2017–2018  68,98 34,44 86,14 129,63 91,16 8,62 0,06 13,74 26,66 6,95 

2018–2019  75,7 46,6 79,3 139,3 110,7 11,89 0,08 11,07 33,76 46,53 

 

Nuo 2012–2013 m. m. iki 2018–2019 m. m. pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įgijo visi 10 ir 

12 klasių mokiniai (4 lentelė). Abiturientai išlaiko apie 90% pasirinktų valstybinių egzaminų. 

Nuosekliai daugėja išlaikytų 50-100balais valstybinių egzaminų, jei 2012 m. jų buvo 16, tai 2019 m. jų 

yra 33 (5 lentelė.). Geriausiai laikomi anglų kalbos valstybiniai egzaminai, 2019 m. 15 abiturientų 

išlaikė rezultatu, aukštesniu nei 50 balų. 

4 lentelė. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo išsilavinimo įgijimas. 
 

 

 

Mokslo metai 

Įgijusių 

pagrindinį 

išsilavinimą 

(%) nuo 

klausiusių X 

klasės 

programą 

Įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą 

(%) nuo 

klausiusių XII 

klasės 

programą 

Išlaikytų 

valstybinių 

egzaminų % nuo 

laikytų 

valstybinių 

egzaminų 

skaičiaus 

2012–2013 m. m. 38/100% 27/100% 53/88,34% 

2013–2014 m. m. 36/100% 35/100% 98/90,74% 

2014–2015 m. m. 42/100% 33/100% 87/88,51% 

2015–2016 m. m. 52/100% 29/100% 81/90,12% 

2016–2017 m. m. 49/100% 24/100% 62/91,9% 

2017–2018 m. m. 30/100% 25/100% 58/96,55% 

2018–2019 m. m.  35/100% 29/100% 98/90,82% 

5 lentelė. Brandos egzaminų rezultatai. 

Mokslo metai 
2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014–

2015 

2015–

2016 

2016–

2017 

2017–

2018 

2018–

2019 

Mokinių skaičius 33 27 35 33 29 24 25 29 

Laikyta valstybinių egzaminų 66 60 108 87 81 62 58 98 

Iš jų tenka vienam mokiniui 2,0 2,2 3,1 2,64 2,79 2,58 2,32 3,34 

Neišlaikyta 8 7 10 10 8 2 2 9 

Įvertinimai ,,50–100“ 16 13 22 17 17 16 29 33 

Laikyta mokyklinių egzaminų 35 28 18 24 26 18 28 20 

Iš jų tenka vienam mokiniui 1,03 0,96 0,94 1,33 1,37 1,33 1,12 0,67 

6 lentelė. BE rezultatų įvertinimai ,,50–100“. 

Dalykas/metai 2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014–

2015 

2015–

2016 

2016–

2017 

2017–

2018 

2018–

2019 

Lietuvių kalba 5 2 4 0 3 1 6 5 

Anglų kalba 2 4 9 9 8 9 12 15 

Matematika 3 1 1 1 1 1 2 1 

Istorija  3 1 2 3 1 1 3 2 

Geografija  1 0 0 1 1 1 0 0 

Fizika  2 nelaikė 1 1 0 0 0 2 

Biologija  0 3 2 2 2 2 5 4 

Chemija  0 nelaikė 1 0 1 0 0 nelaikė 



IT 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rusų kalba nelaikė 2 2 nelaikė 0 1 1 2 

Vokiečių k. nelaikė nelaikė nelaikė nelaikė nelaikė nelaikė nelaikė 1 

      

2019 m. puikių rezultatų pasiekta rusų ir vokiečių kalbos valstybiniame egzamine, gauti du 

100-ukai iš vokiečių ir rusų kalbos (7 lentelė). Stabiliai daugėja abiturientų, išlaikiusių brandos 

egzaminus aukštesniuoju pasiekimų lygiu, surinkę nuo 86 iki 100 balų įvertinimus: jei 2016 m. tokių 

buvo 3,2%, tai 2019 m. – 10,2% (8 lentelė). 

7 lentelė. VBE balų vidurkis. 

Metai Lietuvių k. Matematika Istorija Anglų k. Fizika Biologija Chemija IT Geografija Rusų k. Vokiečių k. 

2011 27,7 14 8,9 30,1 15 36,6 14 46 0 - - 

2012 30,6 32,1 21,7 32,2 47,3 10,7 0,2 0 20 - - 

2013 28,3 36,2 26,4 45,1 - 49,8 - 10,5 34,3 - - 

2014 26,6 26,4 28 50,8 32,2 40,8 38,5 29 24,7 45,2 - 

2015 23,4 31,4 41,9 58,4 29 43,4 9,4 13 34,7 - - 

2016 31,7 18,7 37,1 52,8 30,3 49,6 33,3 32 50 28,5 - 

2017 26,9 30,6 36,4 62,8 27,2 42,3 0 0 49,3 66 - 

2018 44,4 35,6 44,3 72,3 29,7 62 0 34 33 73 - 

2019 34,8 18,3 35,6 65,7 32,3 46 nelaikė 24,3 46 100 100 

8.1. lentelė.VBE įvertinimai balais 2019 m. 
Metai 

2019 
Dalykas Skaičius 

Įvertinimas balais 

 

16-100 

16-35 

(patenkinamasis 

lygis) 

36-85 

(pagrindinis 

lygis) 

86-100 

(aukštesnysis 

lygis) 

Neišlaikė 

Lietuvių k. 23 22 13 8 1 1 

Matematika 19 13 11 2 0 6 

Biologija 8 8 1 7 0 0 

Fizika 9 9 6 3 0 0 

Istorija 9 8 3 5 0 1 

Geografija 1 1 0 1 0 0 

Anglų k. 20 20 2 12 6 0 

Rusų k. 2 2 0 0 2 0 

IT 6 5 4 1 0 1 

Vokiečių k. 1 1 0 0 1 0 

Viso/% nuo laikytų VBE 98/100% 89/90,82% 40/40,8% 39/39,8% 10/10,2% 10/10,2% 

8.2. lentelė. VBE įvertinimai balais 2018 m. 
Metai 

2018 

Dalykas Skaičius Įvertinimas balais 

 

16-100 

16-35 

(patenkinamasis 

lygis) 

36-85 

(pagrindinis 

lygis) 

86-100 

(aukštesnysis 

lygis) 

Neišlaikė 

Lietuvių k. 13 12 5 7 0 1 

Matematika 11 11 8 3 0 0 

Biologija 7 7 1 4 2 0 

Fizika 3 3 2 1 0 0 

Istorija 6 5 2 3 0 1 

Geografija 2 0 1 1 0 0 

Anglų k. 14 14 0 11 3 0 

Rusų k. 1 1 0 1 0 0 

IT 1 0 1 0 0 0 



Viso/ % nuo laikytų VBE 58/100% 56/96,6% 20/34,5% 31/53,4% 5/8,6% 2/3,4% 

8.3. lentelė. VBE įvertinimai balais 2017 m. 
Metai 

2017 

Dalykas Skaičius Įvertinimas balais 

 

16-100 

16-35 

(patenkinamasis 

lygis) 

36-85 

(pagrindinis 

lygis) 

86-100 

(aukštesnysis 

lygis) 

Neišlaikė 

Lietuvių k. 17 13 12 1 0 4 

Matematika 11 10 6 4 0 1 

Biologija 4 4 2 2 0 0 

Fizika 6 6 6 0 0 0 

Istorija 7 7 4 3 0 0 

Geografija 3 3 1 2 0 0 

Anglų k. 12 12 1 10 1 0 

Rusų k. 2 2 0 1 1 0 

IT - - - - - - 

Viso/ % nuo laikytų VBE 62/100% 57/91,9% 32/51,6% 23/37,1% 2/3,2% 5/8,1% 

8.4. lentelė. VBE įvertinimai balais 2016. 
Metai 

2016 

Dalykas Skaičius Įvertinimas balais 

 

16-100 

16-35 

(patenkinamasis 

lygis) 

36-85 

(pagrindinis 

lygis) 

86-100 

(aukštesnysis 

lygis) 

Neišlaikė 

Lietuvių k. 17 14 10 3 1 3 

Matematika 20 15 13 2 0 5 

Biologija 5 5 1 4 0 0 

Fizika 6 6 5 1 0 0 

Istorija 8 8 6 1 1 0 

Geografija 2 2 1 1 0 0 

Anglų k. 16 16 3 12 1 0 

Rusų k. 2 2 2 0 0 0 

IT 1 1 1 0 0 0 

Chemija 4 4 3 1 0 0 

Viso/ % nuo laikytų VBE 81/100% 73/90,1% 45/55,6% 25/30,9% 3/3,7% 8/9,9% 

8.5. lentelė. VBE rezultatai, įvertinimas pagal pasiekimų lygį. 

Metai Skaičius 

laikusių 

VBE 

Įvertinimas balais/pasiekimų lygiais 

 

16-100 

16-35 

 (patenkinamasis lygis) 

36-85 

(pagrindinis lygis) 

86-100  

(aukštesnysis lygis) 
Neišlaikė 

2016 81/100% 73/90,1% 45/55,6% 25/30,9% 3/3,7% 8/9,9% 

2017 62/100% 57/91,9% 32/51,6% 23/37,1% 2/3,2% 5/8,1% 

2018 58/100% 56/96,6% 20/34,5% 31/53,4% 5/8,6% 2/3,4% 

2019 98/100% 89/90,82% 40/40,8% 39/39,8% 10/10,2% 10/10,2% 

 

Lyginant PUPP rezultatus nuo 2012 m., išryškėja tai, kad dešimtokams geriau sekasi laikyti 

lietuvių k. patikrinimą. Lietuvių kalbos balų vidurkis stabiliai didėja vidurkis nuo 2012 m. 5,7, iki 2019 

m. 6,9. Matematikos pasiekimai žemėja nuo 2012 m. 5,45 iki 2019 m. 4,6 (10 lentelė). Lyginant 

patikrinimo metinius rezultatus su patikrinimo rezultatais, galime teigti, kad lietuvių kalbos metiniai 

rezultatai šiek tiek yra žemesni, nei patikrinimo vidurkiai, o matematikos šiek tiek žemesni, nei 

patikrinimo rezultatai (12 lentelė). 

9 lentelė. PUPP rezultatai. 
Mokslo metai 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

  Mokinių skaičius 35 42 52 49 30 35 

Dalyvavo PUPP 35 42 52 49 30 35 

10 lentelė. PUPP balų vidurkis. 

Metai Matematika Lietuvių k. 

2011–2012 5,45 5,7 

2012–2013 4,2 5,5 



2013–2014 4,9 6,7 

2014–2015 5 5,8 

2015–2016 4,6 5,7 

2016–2017 4,57 6,1 

2017–2018 4 6,6 

2018–2019 4,6 6,9 

 

    11 lentelė. Metinių ir PUPP rezultatų palyginimas pagal įvertinimus. 

 

12 lentelė. Metinių ir PUPP rezultatų palyginimas pagal vidurkį. 

 

Nuo 2015 m. Gimnazijoje atliekamas NMPP. Lyginant tų pačių mokinių matematikos 

rezultatus 4 klasėje 2017 m. ir 6 kl. 2019 m., pastebima kad 35,4% išaugo 6 klasių mokinių, pasiekusių 

pagrindinį lygį, rezultatas aukštesnis nei Lietuvos 4,6% ir žemesnis nei rajono 1,4%. 11,7% išaugo 

skaičius šeštokų, mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį.  

13 lentelė. NMPP 2017 m. (4 kl.), 2019 m. (6 kl.) 

MATEMATIKOS rezultatų lyginamoji statistinė analizė. 

 
Įvertinimai 

Matematika Lietuvių kalba 

2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

10 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

9 2 0 1 2 2 3 0 0 1 0 3 1 4 2 3 3 

8 5 2 2 1 2 1 3 0 3 2 4 3 3 2 7 9 

7 7 0 2 4 1 4 0 3 7 3 13 7 6 14 7 5 

6 6 0 7 2 5 2 1 4 14 15 12 13 11 15 6 6 

5 9 6 7 12 11 6 1 6 13 9 3 12 12 11 3 4 

4 0 21 14 15 21 17 18 16 5 7 1 5 12 5 2 5 

1, 2, 3 4 6 3 5 9 14 7 5 0 1 0 1 3 0 2 0 

Metinis 

pažymys 
Lietuvių k. Matematika 

 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

4 4,45 4 3,8 4,3 3,58 3,2 3 3,25 

5 5,22 4,7 5,5 5,75 4,36 4,3 3,6 3,75 

6 6,18 5,54 6,6 6,8 5,13 6 5 4,5 

7 7,17 6,35 7,1 7,7 6 8 4 5,2 

8 8 7,12 8,2 8,6 7 9 8 6,7 

9 9,33 8 9 10 8,5 9 8 8,5 

10 10 - - - 9,5 9 - - 



7,4
1,6

10,8 9,1

31,4

1,9

28,8

16,2

51,7

30,3

42,6

25
29,5

57,2

26,7

51,2

20,4

55,8

34,3

25

10,8 9,4
5,6

17,3

Rajone 2017
(4 kl.)

Rajone 2019
(6 kl.)

Šalyje 2017
m. (4 kl).

Šalyje 2019
m. (6 kl.)

Gimnazijoje
2017 (4 kl.)

Gimnazijoje
2019 (6 kl.)

Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

 

Lyginant NMPP tų pačių mokinių skaitymo rezultatus 2017 m. 4 klasėje ir 2019 m. 6 klasėje, 

pastebima, kad išaugo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį 1,4%, tačiau sumažėjo pasiekusių 

pagrindinį – 16,9% ir nepatenkinamojo lygio 25,4% (14 lentelė). 

 

14 lentelė. 2017 m. (4 kl.), 2019 m. (6 kl.) SKAITYMO  rezultatų lyginamoji statistinė analizė. 
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2019 m. buvo vykdomas elektroninis aštuntokų testavimas, kuriame matome, kad žemesnių 

matematikos pasiekimų turime 31,7%, žemesnių vidutinių – 41,5%, aukštesnių vidutinių – 24,2% ir 

aukštesniųjų pasiekimų – 2,4% (15 lentelė). 

15 lentelė. 2019 m.  8 klasių mokinių matematikos dalyko elektroninio testavimo rezultatai. 
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Elektroniniame aštuntokų testavime buvo tikrinami ir gamtos mokslų pasiekimai, čia rezultatai geresni, 

58,5% mokinių pasiekė žemesnius vidutinius, 26,8% aukštesnius vidutinius ir 4,9% aukštesnius 

rezultatus. 

16 lentelė. 2019 m. 8 klasių mokinių gamtos mokslų elektroninio testavimo rezultatai. 
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17 lentelė. 2014 m. (4 kl.), 2016 m. (6 kl.) ir 2018 m. (8 kl.) MATEMATIKOS rezultatų lyginamoji 

statistinė analizė. 
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18 lentelė. Gimnazijos 2014 m. (4 kl.), 2016 m. (6 kl.) ir 2018 m. (8 kl.) MATEMATIKOS  rezultatų 

lyginamoji statistinė analizė. 

19 lentelė. 2014 m. (4 kl.), 2016 m. (6 kl.) ir 2018 m. (8 kl.) SKAITYMO  rezultatų lyginamoji 

statistinė analizė. 
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20 lentelė. Gimnazijos 2014 m. (4 kl.), 2016 m. (6 kl.) ir 2018 m. (8 kl.) SKAITYMO  rezultatų 



lyginamoji statistinė analizė. 
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21 lentelė. 2014 m. (4 kl.), 2016 m. (6 kl.) ir 2018 m. (8 kl.) RAŠYMO  rezultatų lyginamoji statistinė 

analizė. 
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22 lentelė. Gimnazijos 2014 m. (4 kl.), 2016 m. (6 kl.) ir 2018 m. (8 kl.) RAŠYMO  rezultatų 

lyginamoji statistinė analizė. 
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22 lentelė. Gimnazijos 8 (2016) ir 10 (2018) klasės mokinių žinių iš MATEMATIKOS rezultatų 

lyginamoji statistinė analizė. 

13,8
23,3

65,5
63,3

17,2
13,43,4
00

50

100

2016 (8 kl.) 2018 (10 kl.)

Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

 
 

Gimnazijos mokinių matematikos, skaitymo ir rašymo žinios nežymiai gerėja (17–22 lentelės). 

Planavimo sistema.  

Įstaiga savo veiklą planuoja ruošdama 3 metų strateginį planą, mokslo metų veiklos planą, 

mokslo metų ugdymo planą, teminius bei individualius ugdomosios veiklos planus. Planuojant įstaigos 

veiklą dalyvauja įstaigos savivaldos institucijos, Gimnazijos direktoriaus įsakymais sudarytos darbo 

grupės. 

Finansiniai ištekliai. 

Įstaigos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.  

23 lentelė. Palyginimui pateikiame 3-ejų metų duomenis 

Eil. 

Nr. 
Gautų lėšų šaltiniai 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

2019 m. palyginus 

su 2017 m. proc. 

2019 m. 

palyginus su 

2018 m. proc. 

1. Iš savivaldybės biudžeto 1470,7 1693,1 1970,5 134,0 116,4 

2. Lėšos už paslaugas ir nuomą 69,8 73,7 70,0 100,3 95,0 

3. Tikslinės lėšos 62,9 113,3 141,4 224,8 124,8 

 Iš viso gauta lėšų 1603,4 1880,1 2181,9 136,1 116,1 

 

Gimnazija per 2019 m. lėšų gavo 36,1 proc. daugiau negu 2017 m. ir 16,1 proc. daugiau negu 

2018 m. Iš Savivaldybės biudžeto 2019 m. lėšų gauta 34,0 proc. daugiau negu 2017 m. ir 16,4 proc. 

daugiau negu 2018 m. Lėšų už paslaugas ir nuomą 2019 m. gauta 4,2 tūkst. Eur. už ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto nuomos įmokas, įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir 

kitų įstaigų – 16,9 tūkst. Eur., biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas įmokų gauta 48,9 tūkst. 

Eur. 2019 m. tikslinių lėšų gauta 24,8 proc. daugiau, negu 2018 m.. 2019 m. gauta 3,5 tūkst. Eur. 

Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių ugdymo ir mokymo projektų vykdymui, ”Home Alone“ ES 

gauta 4,2 tūkst. Eur., ,,Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“ – 9,1 tūkst. Eur., ,,Mokyklų 

tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ – 74,1 tūkst. Eur. Vaikų vasaros poilsio stovyklai 

,,Mano kelionių vasara“ gauta 0,7 tūkst. Eur. ir gauta 0,2 tūkst. Eur. parama mokinių kelionei į Briuselį. 

Gimnazijos išlaidos 2019 m. (iš viso – 2040,5 tūkst. Eur.):  darbo užmokestis – 1677,4 tūkst. 

Eur., socialinio draudimo įmokos – 24,8 tūkst. Eur., mityba – 67,1 tūkst. Eur., medikamentų ir 

medicininių prekių bei paslaugų įsigijimas – 6,2 tūkst. Eur., ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimas – 

2,6 tūkst. Eur., transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimas – 24,8 tūkst. Eur., aprangos ir 

patalynės įsigijimas bei priežiūra – 1,9 tūkst. Eur., komandiruotės – 0,4 tūkst. Eur., materialiojo turto 

paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimas – 16,0 tūkst. Eur., kvalifikacijos kėlimas – 9,3 tūkst. 

Eur., komunalinių paslaugų įsigijimas – 75,0 tūkst. Eur., informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimas – 5,8 tūkst. Eur., kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – 84,4 tūkst. Eur., socialinė parama 

pinigais – 8,8 tūkst. Eur., darbdavių socialinė parama pinigais – 36,1 tūkst. Eur. 



Šioms išlaidoms apmokėti iš Savivaldybės biudžeto lėšų –1970,5 tūkst. Eur., iš lėšų už 

paslaugas ir nuomą – 70,0 tūkst. Eur. 

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai 2019 metams skirta 2051,0 tūkst. Eur. asignavimų. Iš 

jų: 

 savivaldybės biudžeto lėšų 657,1 tūkst. Eur.; 

 mokinio lėšų 1224,3 tūkst. Eur.; 

 valstybės biudžeto specialioji tikslinių dotacijų 89,9 tūkst. Eur.; 

 lėšų už paslaugas ir nuomą 79,7 tūkst. Eur. 

2019 m. asignavimai panaudoti 99,5 proc., savivaldybės lėšų panaudota 99,9 proc., mokinio 

lėšų panaudota 100 proc., valstybės biudžeto specialioji tikslinių dotacijų panaudota 100 proc., lėšos už 

paslaugas ir nuomą  panaudota 87,8 proc.  

Papildomai Gimnazija gauna lėšų  už paslaugas ir nuomą. Per 2019 m. gauta 70000,11 Eur. Iš 

jų: 

 iš patalpų nuomos – 4196,42 Eur.; 

 iš autobusų nuomos – 734,93 Eur.; 

 tėvų įnašai už maitinimą – 16928,91 Eur.; 

 valgyklos pajamų – 39341,74 Eur.; 

 valgyklos 20 proc. – 7248,48 Eur.; 

 Valgyklos 50 proc. – 1549,63 Eur. 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.  

Mokykla naudojasi įvairiomis ryšių priemonėmis, naudoja modernias technines įrangas. 

Įstaigoje iš viso yra 144 kompiuterizuotos darbo vietos, 100% jų prijungti prie interneto. 20 

kompiuterių skirti administracijos ir mokytojų reikmėms: mokyklos direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, raštinės vedėjos, socialinio pedagogo, 

vyriausiosios buhalterės, specialiojo pedagogo, buhalterės, psichologų kabinetuose, 3 vietos įrengtos 

mokytojų kambaryje ir  8 bibliotekoje. Naudojamasi TEO LT, AB interneto ryšiu. Banko pavedimai, 

vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos buhalterinės operacijos atliekamos, naudojant bankų 

internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos 

mokyklos interneto tinklalapyje www.priekules.ku.lt. 

 

Vidaus darbo kontrolės sistema.  
Įstaigos vidaus veiklos kontrolė vykdoma pagal mokyklos priežiūros planą ir mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atlieka gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo grupė, kurią sudaro metodinių grupių deleguoti nariai. Giluminiam 

įsivertinimui pasirenkamos probleminės, žemiausiomis vertėmis vertinamos sritys bendru viso 

kolektyvo narių susitarimu, atliekant  bendruomenės narių apklausas, diskutuojant. Gimnazijos 

įsivertinimo metu naudojamos įvairios informacijos rinkimo formos: dokumentų studijavimas, 

apklausos, pokalbiai, stebėjimas, gimnazijos specialistų atliktų tyrimų rezultatų analizė.  

Už įstaigos finansinę veiklą atsakingas įstaigos vadovas. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja 

ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius. Mokyklos 

ugdymo proceso priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos  Švietimo skyrius. 
 

III. GIMNAZIJOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI PAGAL IŠORĖS 

VERTINIMO ATASKAITĄ 

 

Stiprieji Gimnazijos veiklos aspektai 

1. Mokyklos atvirumas ir svetingumas. 

2. Mokymuisi palankus klasių mikroklimatas. 

http://www.priekules.ku.lt/


3. Pageidaujamo elgesio skatinimas. 

4. Jauki mokymosi aplinka. 

5. Drausmės susitarimai pamokoje. 

6. Įtaigus ir suprantamas mokytojo aiškinimas. 

7. Kiti mokinių pasiekimai. 

8. Mokinių asmenybės ir socialinė raida. 

9. Personalo komplektavimas. 

10. Lėšų vadyba. 

 

Tobulintini Gimnazijos veiklos aspektai 

1. Pamatuojamo pamokos uždavinio formulavimas ir gyvendinimas. 

2. Aktyviųjų mokymosi metodų taikymas. 

3. Vertinimo kriterijai pamokoje. 

4. Atskirų mokinių pažanga. 

5. Socialinė pagalba. 

 

IV. VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA 

 

Vizija: Draugiška, tolerantiška, tvarkinga, atvira kaitai, kūrybiškumui, inovacijoms, nuolat 

besimokanti organizacija. 

Misija: Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, teikianti visuminį 

ugdymą, paremtą pilietinių vertybių nuostatomis ir paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir 

karjerai. 

Filosofija: Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia 

eiti atgal. (Vydūnas). 

 

V. SSGG ANALIZĖ 

 

Stipriosios pusės:  

 

1. Žmogiškieji ištekliai: dirba kompetentingi, ilgametę darbo patirtį turintys pedagogai. 

2. Didelė pasirenkamų dalykų, dalykų modulių ir neformalaus švietimo veiklos pasiūla. 

3. Įdomi, mokinių lūkesčius tenkinanti projektinė veikla. 

3. Puoselėjamos Gimnazijos tradicijos. 

4. Gerai veikia savivaldos institucijos. 

5. Elektroninė tėvų informavimo sistema. 

6. Naujų kompiuterizuotų, turinčių interneto prieigą darbo vietų sukūrimas, visuose 

kabinetuose įrengti  vaizdo projektoriai, spausdintuvai. 

7. Sukurta ir vykdoma veiksminga mokinių lankomumo priežiūros sistema: priimtos tvarkos, 

su jomis supažindinti tėvai ir mokiniai. 

8. Mokinių saugumas užtikrinamas Gimnazijoje budint mokytojams, aplinkai stebint vaizdo 

kameroms. 

9. Visose klasėse nuosekliai vykdoma SEU programa, dalijamasi gerąja patirtimi. 

 

 Silpnosios pusės: 

 

1. Modernių mokymo priemonių, bevielio internetinio ryšio kabinetuose stoka. 

2. Kabinetų ir kitų edukacinių erdvių trūkumas, neturime aktų salės. 

3. Nepakankamai pedagogai dalijasi gerąja patirtimi. 

4. Mokinių pavėžėjimo laikas trukdo lanksčiau ir ilgiau vykdyti popamokinę veiklą, mokinių 



konsultavimą. (mokinių konsultacijų grafiku). 

5. Neaktyvus tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą. 

 

Galimybės: 

 

1. Naujų rėmėjų pritraukimas materialinei bazei gerinti. 

2. Tikslinis lėšų gavimas dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. 

3. Lėšų pritraukimas vykdant aktyvią 2% pajamų mokesčio kampaniją. 

4. Siekiant gerinti mokinių pažangą, plėsti bendravimo su tėvais būdus ir formas, sistemingai 

vykdyti tėvų informavimą ir konsultavimą apie įvairios pagalbos vaikui būdus ir galimybes 

gimnazijoje. 

5. Elektroninio dienyno teikiamų galimybių panaudojimas. 

6. Plėsti mokinių skatinimo už gerą pamokų lankomumą formas. 

7. Mokymosi ne mokykloje ir virtualioje aplinkoje plėtimas. 

 

Grėsmės: 

1. Neatitinkantys higienos normų suolai kenkia mokinių sveikatai. 

2. Didėjantis specialiųjų poreikių ir nemotyvuotų mokinių skaičius. 

3. Nepakankamas aplinkos finansavimas. 

4. Renginiai negali vykti kartu su visa bendruomene, didėja atskirtis tarp įvairių klasių 

mokinių. 

 

5. Pedagoginės bendruomenės gero emocinio mikroklimato silpnėjimas. 

6. Neformalaus švietimo, popamokinės veiklos ir mokinių užimtumo efektyvumo silpnėjimas. 

7. Tėvų pasyvumas mokinių ugdymo procese.  



III. STRATEGINIS PRIORITETAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas. Kokybiškas mokinių ugdymas modernioje, saugioje ir sveikoje ugdymo aplinkoje. 
 

1. Tikslas Mokyklos mokymo bazės modernizavimas. 

1.1.  Uždavinys Mokymo bazės turtinimas. 

1.2.  Uždavinys Mokyklos interjero ir eksterjero atnaujinimas. 

2. Tikslas Kokybiškų ir šiuolaikiškų ugdymo paslaugų teikimas. 

2.1. Uždavinys Ugdymo proceso kokybės gerinimas, mokymosi aplinkų modernizavimas ir naujovių diegimas, siekiant geresnių 

mokymosi rezultatų.  

2.2. Uždavinys Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas. 

2.3 Uždavinys Mokyklos veiklos planavimo tobulinimas. 

2.4. Uždavinys Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas. 

2.5. Uždavinys Gimnazijos mokinių lankomumo ir pagalbos mokiniams efektyvinimas. 

2.6. Uždavinys Neformaliojo švietimo ir popamokinės veiklos gerinimas. 

2.7. Uždavinys Mokytojų, mokyklos vadovų tobulinimosi ir vertinimo efektyvinimas. 

2.8. Uždavinys Mokyklos kultūros kėlimas. 

2.9. Uždavinys Socialinio emocinio ugdymo programos diegimas,  socializacijos efektyvinimas, saugios Gimnazijos aplinkos 

kūrimas. 

 

IV. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Prioritetas. Kokybiškas mokinių lavinimas modernioje, saugioje ir sveikoje ugdymo aplinkoje. 

 

1. Tikslas. Mokyklos mokymo bazės modernizavimas 

1. 1. Uždavinys. Mokymo bazės turtinimas 

 

Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo laikas 
Atsakingas 

asmuo 

Planuojamas 

lėšų poreikis 
Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 
Kitos lėšos 

1.1.1. Socialinio pedagogo  

kabineto įrengimas. 

Pagerės specialisto darbo sąlygos ir 

kokybė. 

2020 m. Gimnazijos 

administracija 

150 €  150 € 

1.1.2. 3-jų kabinetų aprūpinimas 

naujais mokykliniais baldais.  

Pagerės mokymo ir mokymosi 

sąlygos. Vykdomi HN reikalavimai 

(Dorinio ugdymo, 

gamtos/biologijos, pradinių 

klasių). 

2020–2021 m. m.  Gimnazijos 

administracija 

1725 € 

 

750 € 

 

975 € 

 

1.1.3. Aprūpinimas  kompiuterine 

įranga (interaktyvios lentos 

įsigyjamos kasmet po 1-ą). 

Efektyviau ir patraukliau 

perteikiama mokomoji medžiaga. 

Pagerės mokymosi sąlygos. 

Ne vėliau kaip  iki 

2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

3000 € 

 

 3000 € 

 



 

 

 

Sudarytos sąlygos darbui 

virtualioje aplinkoje. Skatinama 

naudotis moderniomis mokymosi 

priemonėmis, technologijomis, 

informacijos šaltiniais. 

(Įsigytos 3 interaktyvios lentos). 

1.1.4. Kabinetų aprūpinimas 

mokymo priemonėmis (knygos, 

plakatai, žemėlapiai ir kt.). 

Pagerės mokymo(si) sąlygos. 

Efektyviau ir patraukliau 

perteikiama mokomoji medžiaga 

(Pilnai aprūpinami lietuvių kalbos, 

matematikos, muzikos, pradinių 

klasių kabinetai). 

Ne vėliau kaip iki  

2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

2300 €  2300 € 

1.1.5. Bibliotekos fondų 

gausinimas. 

Kiekvienais metais bus įsigytos 

bent po 30 vnt. grožinės literatūros 

knygų. 

(Įsigytos 90 vnt. grožinės 

literatūros knygų) 

Ne vėliau kaip iki 

2022 m. 
Bibliotekininkės, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2300 €  2300 € 

1.1.6. Tolimesnis projektų 

vykdymas. 

Sėkmingai įgyvendinamas bent 

vienas „Comenius“ daugiašalis 

projektas.  

Ne vėliau kaip  iki 

2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

3500 €  3500 € 

 

1.2.Uždavinys. Mokyklos interjero ir eksterjero atnaujinimas 

 

Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 
Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 
Kitos lėšos 

1.2.1. Įrengiama nauja klasė 

pradinukams (13-ajam 

komplektui). 

Sudarytos sąlygos pradinių klasių 

mokinių ugdymui. Įrengta klasė: 

įsigyti baldai, mokymo priemonės, 

vadovėliai. 

2020 m. 

Gimnazijos 

administracija 

500 € 250 € 250 € 

1.2.2. Aktų salės statyba su 4 

klasėmis, skirtomis mokinių 

ugdymui. 

 

Įvykdyti projektavimo darbai. 

Atliekami statybos darbai, 

įsigyjami baldai, įrengtos 

papildomos patalpos mokinių 

ugdymui. Užtikrinama renginių 

kokybė, bendruomenės vienijimas. 

2020 m. 

Iki 2023 m. 

Gimnazijos 

administracija 

   

1.2.3. Valgyklos kiemo ir 

įvažiavimo į jį sutvarkymas. 

Paklota valgyklos kiemo danga, 

įrengtas išvažiavimas/įvažiavimas, 

sumontuoti borteliai. Praplėsta 

automobilių parkavimo erdvė, 

skirta 6 automobilaims. 

2021 m. Mokyklos 

administracija 

7300 € 7300  €  

1.2.4. Valgyklos virtuvės Modernizuota virtuvės vėdinimo Iki 2021 m. Gimnazijos 6660 € 6660 €  



vėdinimo sistemos 

modernizavimas. 

sistema. Ji atitiks HN 

reikalavimus. 

administracija 

1.2.5. Kelkraščio prie pagrindinio 

kelio sutvarkymas ir sustojimo 

prie Gimnazijos samdomam ir  

mokykliniam transportui 

įrengimas. 

Užtikrinamas pavežamų mokinių 

saugumas.  

Sutvarkytas kelkraštis, įrengtas 

sustojimas. 

Iki 2023 m. 

Gimnazijos 

administracija 

500 €  500 € 

1.2.6. Gimnazijos raudonojo 

pastato 2-jų kabinetų ir koridorių 

remontas. 

Perdažytos ir atnaujintos koridorių 

sienos, suremontuoti 2 kabinetai. 

Iki 2023 m. 
Gimnazijos 

administracija 

1000 €  1000  € 

1.2.7. Gimnazijos vidiniame 

kieme esančios scenos stogo 

įrengimas. 

Įrengta edukacinė erdvė, skirta 

mokymuisi be sienų. Ugdymui 

pritaikoma mokyklos teritorija. 

Plečiamos ugdymo(si) galimybės. 

Iki 2023 m. 

Gimnazijos 

administracija 

3000 € 1500  € 1500  € 

1.2.8. Įrengiamos apsauginės 

lauko žaliužės langams.  

Visoje gimnazijoje įrengiamos 

apsauginės lauko žaliuzės langams. 

Visus mokslo metus klasėse oro 

temperatūra atitiks patalpų HN  

reikalavimams. 

Užtikrinamas mokinių saugumas. 

2020 m. 

Gimnazijos 

administracija 

1500  € 500  € 1000  € 

1.2.9. Klasėse ir koridoriuose seni 

šviestuvai bus keičiami į LED 

šviestuvus. 

Taupoma elektros energija. 

Patalpų apšvietimas atitiks HN. 

Kasmet šviestuvai keičiami 1 

klasėje. (Pakeisti 4 klasių ir dalis 

koridorių švietuvų). 

Iki 2023 m. 

Gimnazijos 

administracija 

1000 €  1000 € 

1.2.10. Laisvalaikio erdvių 

mokiniams įrengimas. 

Įrengta 1 laisvalaikio zona 

mokiniams. 

2021 m. 

 

Gimnazijos 

administracija 

600 € 300 € 300 € 

1.2.11.  Gimnazijos laiptinės 

perdažymas. 

 

Perdažyta ir atnaujinta viena 

Gimnazijos laiptinė. 

2022 m. 

 
Gimnazijos 

administracija 

300 € 300 €  

1.2.12. Gimnazijos naujo pastato 

IIa. tualetų durų pakeitimas. 

Pakeistos nekokybiškos naujo 

pastato IIa. tualetų durys. 

2022 m. Gimnazijos 

administracija 

1200 € 1200 €  

1.2.13.  Valgyklos baldų 

atnaujinimas. 

Kasmet pakeisti 10%  senų, HN 

neatitinkančių valgyklos baldų. 

Iki 2023 m. Gimnazijos 

administracija 

2900 € 1450 € 1450 € 

 

2.Tikslas. Teikti kokybiškas ir šiuolaikiškas ugdymo paslaugas. 

2.1. Uždavinys. Ugdymo proceso kokybės gerinimas, mokymosi aplinkų modernizavimas ir naujovių diegimas, siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų. 

 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 



2.1.1. Įtraukti į Gimnazijos 

ugdymo plano  rengimą visus 

Gimnazijos bendruomenės narių 

atstovus. 

Sudaromos bendros darbo grupės. Kiekvienais 

metais iki 06 

mėn. 

Gimnazijos 

administracija 

   

2.1.2. Organizuojami mokytojų 

mokymai kaip efektyviai taikyti 

aktyviuosius darbo metodus, 

ugdymą virtualioje aplinkoje. 

 

Dauguma mokytojų 

organizuojamuose užsiėmimuose 

taikys sąveikos ar mokymosi 

paradigmas (mokytojas – patarėjas, 

aktyvus ir siekiantis pažangos  

mokinys) bei mokinių poreikius 

atitinkančius aktyviuosius 

metodus, todėl skatinamas mokinių 

iniciatyvumas, bendradarbiavimas 

ir metamokymasis. Mokytojai 

skatinami ugdyme taikyti virtualias 

ugdymosi aplinkas. 

2021 m. Gimnazijos 

administracija, 

Gimnazijos mokytojai, 

Metodinė taryba 

   

2.1.3. Organizuojami mokymai 

mokytojams. 

Mokytojai, formuluodami 

mokymosi uždavinius,  numatys ne 

tik mokinių veiklą, užduoties 

atlikimo sąlygas, bet ir konkretų 

laukiamą rezultatą. 

Aiškiam galutiniam mokinio 

pasiekimų, pažangos pamokoje 

vertinimui  taikys kriterijus: kiekį, 

laiką, procentų atitikimą ar pan.  

Nuolat pedagogai dalinsis gerąja 

patirtimi Gimnazijoje. 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos 

administracija, 

Gimnazijos mokytojai, 

Metodinė taryba 

1200 €  1200 € 

2.1.4. Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo sistemos tobulinimas. 

Tobulinama Gimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo sistema: 

-90% pamokų mokiniai  bus 

skatinami pagyrimais, tai juos 

motyvuos; 

- vertinami pažymiu, nes tai 

tinkama paskata jiems kryptingai 

tobulėti.  

Efektyvus ir konkretus 

kaupiamasis vertinimas taikomas 

70% pamokų. 

Kasmet 

 

 

 

2020 m. 

 

 

2021 m. 

 

 

Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba 

   

2.1.5. Mokinių mokymosi stilių 

nustatymas ir informacijos 

panaudojimas, individualizuojant 

ir diferencijuojant užduotis. 

Tyrimas atliekamas ištiriant 95% 

mokinių. Su tyrimo rezultatais 

susipažindinami visi mokinius 

mokantys mokytojai. 

Kasmet iki 10 

mėn. 

Psichologas, 

mokantys mokytojai, 

   

2.1.6. Kuriamos edukacinės Kasmet įrengiama bent viena Kasmet  Gimnazijos 1000 €  1000 € 



erdvės Gimnazijos teritorijoje. ugdymui (si) pritaikyta, 

mokymuisi be sienų ir mokymui ne 

mokykloje, edukacinė erdvė. 

administracija 

2.1.7. Plėsti IKT naudojimą, 

skaitmeninio turinio bei virtualios 

ugdymosi aplinkos pasiekimo  

galimybes ugdymo procese. 

Visuose kabinetuose, kuriuose 

mokytojai pageidauja, bus įrengtas 

bevielis internetinis ryšys 

skaitmeniniam turiniui, virtualiai 

aplinkai pasiekti, naudojant 

mobiliuosius IKT įrenginius. 

Įsigytos 6 planšetes, kurios būtų 

naudojamos ugdymui. 

2021 m. 

 

 

 

 

 

2022 m. 

Inžinierius,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

1500  € 

 

 

 

 

 

 

1500  € 

 1500  € 

 

 

 

 

 

 

1500  € 

2.1.8. Kuriamos edukacinės, 

žaidybinės  erdvės  Gimnazijos 

patalpose. 

Kasmet įrengiama bent viena 

mokymui(si) pritaikyta erdvė. 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

3000  € 1000  € 2000  € 

2.1.9. Aktyvių darbo su klase 

būdų/metodų bei virtualios 

aplinkos taikymas. 

Mokytojai pamokoje aktyviau 

taikys mokinių darbo grupėje, 

porose, komandomis metodą, 20% 

vedamų pamokų jis bus taikomas. 

Mokytojai savo pamokose taikys 

aktyvius darbo būdus ir metodus, 

20% vedamų pamokų jis bus 

taikomas. 

Mokytojai taikys virtualią 

mokymosi aplinką, naudosis 

įvairesnėmis IKT priemonėmis. 

10% mokytojų  tarybos posėdžių, 

konferencijų metu dalinsis savo 

gerąja patirtimi. 

 

2020–2021 m. 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022 m.  

Gimnazijos mokytojai    

2.1.10. Sveikos gyvensenos būdų 

skatinimas. 

Bent 10% pamokose mokytojai 

įgyvendins sveikos gyvensenos 

įgūdžius, ves pamokas ne klasėse 

(netradicinėse erdvėse lauke ir 

pan.), 2–3 min. ves mankštas 

pamokose. 

Nuo 2021 m.     

 

 

2.2. Uždavinys. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas 

 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 

2.2.1.Teminių planų, programų Peržiūrėtos ir parengtos teminių 2020-06 Mokyklos metodinė    



rengimo kokybės gerinimas. ilgalaikių planų formos (atskiros 

metodinėms grupėms).  

taryba 

2.2.2. Naujų modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų programų 

pasiūla. 

Atliekamas mokinių poreikių 

tyrimas. Tiriami asmenybės raidos 

lūkesčiai. 

 Mokiniams sudaromos galimybės 

rinktis pasirenkamuosius dalykus, 

dalyvauti planuojant 

pasirenkamųjų dalykų pasiūlą bei 

turinį.  

Parengiamos naujos pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių programos. 

Mokytojų parengtos programos yra 

nuoseklios, garantuoja mokinių 

pasirinkimo galimybes bei 

mokymosi motyvaciją. 

Kasmet Gimnazijos 

administracija,  

dalykų mokytojai, 

socialinis pedagogas, 

psichologas 

   

2.2.3. Mokinių skatinimo tvarkos 

tobulinimas ir efektyvus taikymas. 

Peržiūrėta ir parengiama Mokinių 

skatinimo tvarka, kuri keltų 

mokinių mokymosi motyvaciją, 

mokinių saviraišką, mokiniai 

aktyviau dalyvautų mokyklos 

gyvenime, skatintų jų iniciatyvą. 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

   

 

2.3. Uždavinys. Mokyklos veiklos planavimo tobulinimas. 

 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 

2.3.1. Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas, rezultatų 

panaudojimas Gimnazijos 

veikloje. 

Siekiant užtikrinti Gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimą, 

Gimnazijoje sudaroma darbo grupė 

(6−8 nariai). Įsivertinimo rezultatai 

panaudojami Gimnazijos veiklos 

kokybės tobulinimui, planavimui ir 

koregavimui. 

Kasmet iki 01 

mėn. 

Gimnazijos 

administracija,  

Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupė 

350 € 175 € 175 € 

2.3.2. Gimnazijos veiklos 

planavimo tobulinimas. 

Gimnazijoje kasmet organizuojami 

po 1–2 seminarus visiems 

pedagogams.  Pagerės pamokų  

vedimo kokybė, 0,1 balo pakils 

mokinių bendras pažymių vidurkis. 

Kasmet  Gimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

1500 €  1500 € 

2.3.3. Sukurti efektyvią veiklos 

priežiūros ir skatinimo sistemą, 

Peržiūrėti ir atnaujinti pamokų ir 

kitų veiklų stebėsenos tvarkos 

2020 m. 

 

Gimnazijos 

administracija 

   



orientuotą į veiklos siekimą. aprašai, skatinantys tobulėti. 

Peržiūrėtos ir atnaujintos  darbo 

tvarkos taisyklės. 

Peržiūrėta ir atnaujinta mokytojų ir 

personalo skatinimo tvarka. 

 

2021 m. 

 

2022 m. 

 

2.4. Uždavinys. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas. 

 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 

2.4.1.Tėvų informavimo sistemos 

tobulinimas. 

80% tėvų, kiekvieną savaitę stebės 

ir naudos elektroninį  dienyną.  

Bus skirtas telefonas socialiniam 

pedagogui  palaikyti ryšį su tėvais 

(lankomumo, pažangumo, 

drausmės kl. ir kt. informavimo 

klausimais).  

Ne vėliau kaip  

iki 2020 m. 

Gimnazijos 

administracija 

300 € 300 €  

2.4.2. Mokinių mokyklos 

lankomumo tvarkos tobulinimas. 

Mokinių praleistų ir nepateisintų 

pamokų sumažės 5%. 

Parengiama mokinių skatinimo už 

gerą lankomumą tvarka. 

Ieškoma galimybių diegti 

elektronines korteles mokinių 

lankomumui stebėti. 

 

 

Iki 2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

1500 € 600 € 900 € 

2.4.3. Tėvų švietimas. Kartą per pusmetį tėvai šviečiami 

įvairiausiomis vaiko poreikius 

atitinkančiomis temomis (skatinant 

mokinio pažangą, stiprinant fizinę 

ir psichinę sveikatą bei socialumą). 

Kasmet Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba,  

Vaiko gerovės 

komisija, specialistai 

2000 € 1000 € 1000 € 

 

2.5. Uždavinys. Gimnazijos mokinių lankomumo ir pagalbos mokiniams efektyvinimas. 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 

2.5.1. Pagalbos mokiniui būdų ir 

formų teikimo viešinimas. 

Pagalbos mokiniui informacija 

talpinama Gimnazijos tinklalapyje, 

Gimnazijos stende.  

Nuolat Socialinis pedagogas, 

psichologas, specialusis 

pedagogas, logopedas, 

Vaiko gerovės komisija 

   



2.5.2. Pagalbos priemonių 

sistemos peržiūrėjimas.  Pagalbos 

priemonių vykdymo dermės. 

Peržiūrėta pagalbos mokiniui 

sistema ir pasiekta priemonių 

vykdymo dermė. 

Kasmet analizuojama naujai 

atvykusių  mokinių adaptacija ir su 

rezultatais supažindinami visi su 

mokiniu dirbantys pedagogai. 

Priešmokyklinių grupių ir ketvirtų 

klasių mokytojai pristato 

mokytojams dalykininkams SUP 

vaikų gebėjimus. 

2020 m. 

 

 

 

Kasmet  

 

 

 

 

Kasmet birželio 

mėn. 

VGK, 

Gimnazijos specialistai, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

   

2.5.3. Mokinių konsultavimo 

tvarkos parengimas. 

Parengta mokinių konsultavimo 

tvarka. 

Gimnazijoje bus aiški mokinių 

konsultavimo sistema. 

2021 m. Metodinė taryba    

2.5.4. Pagalbos mokiniui 

specialistų pareiginių nuostatų 

koregavimas. 

Socialinė, psichologinė, specialioji 

pagalba teikiama visiems pagalbos 

poreikių turintiems mokiniams, 

tėvams, mokytojams. 

Koreguoti pareiginiai nuostatai. 

2020 m. Administracija, 

specialistai 
   

2.5.5. Gimnaziją lankančių 

mokinių socialinės  aplinkos 

tyrimas. 

Kasmet rengiamas klasių ir 

Gimnazijos mokinių socialinis 

pasas, kuriame fiksuojama mokinių 

šeimų socialinė būklė ir 

pagrindinės problemos. 

Kasmet Klasių vadovai, 

socialinis pedagogas 
   

2.5.6. Peržiūrėti ir teikti siūlymus 

steigti trūkstamų darbuotojų 

etatus. 

Specialiajame skyriuje ugdomiems 

vaikams, turintiems didelius SUP 

reikalinga kvalifikuoto medicinos 

darbuotojo pagalba. 

2022 m. Administracija    

2.5.7. Gilinti pedagogams 

kompetencijas darbui su SUP 

turinčiais mokiniais. 

Organizuoti mokymai 

Gimnazijoje, pasikviečiant 

kvalifikuotus specialistus. 

 

2021 m. Administracija, 

Metodinė taryba 

600 €  600 € 

2.5.8. Profesinio informavimo ir 

orientavimo programos 

įgyvendinimas. 

Kaupiama informacija profesinio 

švietimo klausimais.  

Glaudžiai bendradarbiaujama su 

mokytojais tolesnio mokinių 

mokymosi ir veiklos klausimais. 

Organizuojamos individualios 

konsultacijos mokiniams ir jų 

tėvams. Bus siekima, kad 100% 

mokinių baigtų pagrindinio 

ugdymo programą. 

Mokiniai šviečiami profesinio 

Ne vėliau kaip  

iki 2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

300 € 300 €  



orientavimo klausimais kartą per 1 

mėn. 

2.5.10. Darbui su SUP turinčiais 

mokiniais kaupiamos mokymo 

priemonės, metodinė medžiaga. 

Sukaupta mokymo priemonių 

(kompiuterinių, kt.) darbo su spec. 

poreikių mokiniais bazė. 

Ne vėliau kaip  

iki 2022 m. 

Vaiko gerovės  

komisija 

150 € 150 €  

2.5.11.Ugdymo proceso 

diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

Taikomas naujai atvykusiems 

mokiniams ir mokiniams, 

keičiantiems ugdymo programas, 

adaptacijos laikotarpis. 

Sudaromos palankesnės galimybės 

mokiniams pagal polinkius, 

poreikius, motyvaciją mokytis 

mobiliose grupėse 

Tikslingai informavimui ir 

priežiūrai naudojamos elektroninio 

dienyno teikiamos galimybės.  

Ne vėliau kaip  

iki 2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

   

 

2.6. Uždavinys. Neformaliojo švietimo ir popamokinės veiklos gerinimas. 

 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 

2.6.1. Specialiųjų  poreikių vaikų 

skatinimas dalyvauti neformaliojo 

švietimo ir popamokinėje 

veikloje. 

45% specialiųjų  poreikių vaikų 

dalyvaus neformaliojo švietimo ir 

popamokinėje veikloje. 

 

2022 m. 
VGK, 

specialistai, 

klasių vadovai 

   

2.6.2. Neformaliojo švietimo 

integracija į ugdymo procesą. 

Bent 1 neformaliojo švietimo 

programa integruota į ugdymo 

programą 

Iki 2022 m. Dir. pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

 

   

2.6.3 Neformaliojo švietimo ir 

popamokinės veiklos 

efektyvinimas. 

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje 

aptariamos neformaliojo švietimo 

programos ir jų efektyvumas, 

atsisakoma nereikalingų programų. 

Kasmet Dir. pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

 

   

2.6.4. Atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, didinti patrauklių 

neformaliojo švietimo programų 

pateikimą. 

Vykdoma mokinių poreikių 

apklausa, kasmet pasiūloma bent 

po 1 naują neformaliojo švietimo 

programa. 

Kasmet Dir. pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

Klasių auklėtojai 

 

   

2.6.5. Gerinti neformaliojo 

švietimo prieinamumo sąlygas 

mokiniams. 

Mokinių pavėžėjimo grafikas bus 

planuojamas taip (vėlinamas), kad 

NŠ veiklos vyktų ilgiau. 

Iki 2022 m. 

Administracija 

   



2.6.6. Skatinti neformalųjį vaikų 

švietimą ir popamokinę veiklą 

netradicinėse mokymo erdvėse. 

Vykdant NŠ veiklą, 30% 

užsiėmimų vyks įvairiose 

aplinkose.  

Kasmet Dir. pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

   

2.6.7. Gimnazijos mokinių 

prezidentūros veiklos skatinimas. 

Gimnazijos mokinių prezidentūra 

kasmet organizuoja nemažiau 3 

renginių. 

Kasmet Mokinių prezidentūros 

veiklos koordinatorius, 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui 

500  €  500  € 

 

2.7. Uždavinys. Mokytojų, mokyklos vadovų tobulinimosi ir vertinimo efektyvinimas. 

 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 

2.7.1. Mokytojų skatinimo tvarkos 

tobulinimas ir vykdymas. 

Peržiūrėta mokytojų skatinimo 

tvarka, kuri skatins pedagogų 

motyvaciją siekti profesinio 

meistriškumo, ugdymo kokybės. 

2021 m. Gimnazijos taryba   

 

 

2.7.2. Naujų, jaunų mokytojų 

integracija kolektyve. 

Jauniems ir naujai pradėjusiems 

dirbti mokytojams skiriami 

mokytojai pagalbininkai 

(mentoriai), kurie padės sėkmingai 

adaptuotis mokykloje. 

Nuolat Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba 

  

 

 

2.7.3. Mokinių ir mokytojų 

kompetencijų, reikalingų ugdymo 

proceso sėkmei plėtojimas. 

Kelti mokytojų kvalifikaciją 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

ugdymo srityje, kviečiant 

patyrusius lektorius į Gimnaziją 

(nemažiau 2 d. per metus). Dalintis 

įgytomis žiniomis ir patirtimi 

Gimnazijoje ir už jos ribų. 

Ne vėliau kaip  

iki 2022 m. 

Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba 

2400 €  2400 € 

 

2.8. Uždavinys. Mokyklos kultūros kėlimas 

 
Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Kitos lėšos 

2.8.1. Mokyklos internetinio 

puslapio tobulinimas ir nuolatinis 

atnaujinimas. 

Mokyklos internetinis puslapis 

nuolat atnaujinamas, skaitomas 

tiek mokytojų, tiek mokinių.  

Nuolat Gimnazijos 

administracija 

   

2.8.2. Gimnaziją 

reprezentuojančios atributikos 

atnaujinimas. 

Vaizdinė medžiaga su mokyklos 

atributika nuolat atnaujinama, 

platinama, numatyti finansavimo 

Ne vėliau kaip  

iki 2022 m. 

 

Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba, 

2500 €  

 

2500 € 



šaltiniai. Gimnazijos taryba 

2.8.3. Bendradarbiavimo su vietos 

bendruomene ir informacijos apie 

Gimnaziją nuolatinis teikimas 

žiniasklaidoje. 

Bendradarbiaujama su miestelio 

bendruomene, skelbiama apie 

mokykloje vystančius renginius. 

Masiniams renginiams naudojamos 

seniūnijos patalpos. 

Straipsniai, skelbimai ir kita 

informacija apie Gimnaziją nuolat 

publikuojami rajoninėje ir 

respublikinėje spaudoje.   

Ne vėliau kaip  

iki 2022 m. 

 

Gimnazijos 

bendruomenė, 

 Lietuvių k. ir 

literatūros, socialinių 

mokslų metodinė grupė 

 

   

2.8.4. Tradicinių renginių 

organizavimas visai 

bendruomenei. 

Organizuojamas Gimnazijos vardo 

suteikimo 10 metų jubiliejinis 

minėjimas. 

Mokytojo diena pažymima visoje 

Gimnazijos pedagoginėje 

bendruomenėje, pasikviečiant 

buvusius mokytojus. 

Rašytojos Ievos Simonaitytės 

vardo minėjimas organizuojamas 

visai Gimnazijos ir vietos 

bendruomenei. 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

 

Nuolat 

Gimnazijos 

bendruomenė, 

 Metodinė taryba, 

Lietuvių k. Ir 

literatūros, socialinių 

mokslų metodinė grupė 

 

600 €  600 € 

2.8.5. Mokyklinės uniformos 

dėvėjimo skatinimas. 

Mokyklinės uniformos modelio 

peržiūrėjimas (keitimas), siekiant 

10% padidinti mokyklinės 

uniformos dėvėjimą. 

Mokyklinės uniformos dėvėjimo 

stebėsenos aktyvinimas. 

2020 m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Specialistai 

Mokinių prezidentūra 

Klasių vadovai 

   

2.8.6. Pedagoginės etikos kodekso 

ir vertybių, padėsiančių 

bendradarbiavimo kultūros 

plėtojimą. aptarimas. 

Bus aptartos pedagoginės etikos 

kodeksas ir vertybės, padėsiančios 

plėtoti pedagogų bendradarbiavimo 

kultūrą. 

2021 m. Metodinė taryba    

 

2.9.  Uždavinys. Socialinio emocinio ugdymo programos diegimas,  socializacijos efektyvinimas, saugios Gimnazijos aplinkos kūrimas. 

Priemonė Pasiekimo indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

lėšų poreikis 
Finansiniai šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 
Kitos lėšos 

2.9.1. Gabių mokinių poreikių ir 

galimybių programos tobulinimas. 

Tobulinama gabių mokinių 

paieškos ir pagalbos jiems sistema. 

Gabių mokinių ugdymo kokybė 

bus garantuojama tobulinant 

esamas ir  naujas ugdymo 

programas. 

2021 m. Gimnazijos 

administracija 

   

2.9.2. Socialinio emocinio Socialinio emocinio ugdymo Ne vėliau kaip  Metodinė taryba,    



ugdymo programų įgyvendinimas. 

 

programa vykdoma 1–IV klasėse. 

Visi klasių auklėtojai, 75% dalyko 

mokytojų išklausė mokymus. 

iki 2021 m. Administracija 

2.9.3. Savanorystės projektų 

įgyvendinimas. 

 

Nuolat vykdomi savanorystės 

projektai. 

Tobulinamas mokinių socialinės 

veiklos modelis Gimnazijoje. 

Gimnazijoje vykdomas bent 50% 

mokinių veiklinimas. 

Bent 5% mokinių, vyresnių kaip 

16 metų, dalyvauja savivaldybės 

akredituotų įstaigų ir organizacijų 

organizuojamoje savanoriškoje 

veikloje. 

2020 m. 

 

 

 

2020–2022 m. 

m. 

 

2020 m. 

Visų klasių ir 

priešmokyklinių grupių 

vadovai, 

Metodinė taryba, 

Mokinių prezidentūra 

1500 €  1500 € 

2.9.4. Tėvų įtraukimas į 

gimnazijos veiklą, kuriant saugią 

aplinką. 

Vykdyti tėvų apklausą, siekiant 

išsiaiškinti, kurios Gimnazijos 

erdvės yra nesaugios. 

Kartą į pusmetį organizuoti Tėvų 

forumą, kuriame būtų aptariamas ir 

Gimnazijos erdvių saugumo 

klausimas. 

Kasmet iki 06 

mėn. Specialistai, 

administracija, 

dir. pavaduotoja 

ugdymui 

 

   

 

V. TIKSLŲ PASIEKIMŲ KONTROLĖ 
  

Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą mokyklos bendruomenei. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip 

įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

Gimnazijos taryba ir direktorius stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir priemones, ar darbuotojai įvykdė pavestus 

uždavinius, atliktos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina planuojamą pasiekimo laiką. 

Gimnazijos direktorius ir vyriausias buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai planuojamos ir naudojamos biudžeto lėšos. 
 

____________________________________ 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos  

2020-01-20 posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. V9-1) 


