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PANEVĖŽIO „MINTIES“ GIMNAZIJOS  

STRATEGINIS PLANAS 2019–2021 M. 

I. ĮVADAS 

Panevėžio „Minties“ gimnazijos strateginis planas 2019–2021 metams yra gimnazijos 

strategijos 2016–2018 metams tęsinys. Strateginio plano tikslas – siekti įgyvendinti Valstybinės 

švietimo strategijos  2013–2022 m. nuostatas ir Panevėžio  miesto plėtros 2014–2020 m. strategi-

niame plane nustatytus strateginius tikslus bei prioritetus, užtikrinti  keliamus reikalavimus atitin-

kantį  mokinių ugdymą ir ugdymąsi, telkti gimnazijos  bendruomenę, kuriant ir tobulinant ugdymo 

aplinkas, sudarant sąlygas gimnazijos bendruomenei aktyviau dalyvauti valdymo procese, siekiant 

gerinti ugdymo kokybę, planuoti, vykdyti ir kontroliuoti  gimnazijos veiklą, pokyčius, įtraukti jos  

bendruomenę į problemų sprendimą, tobulinti mokymo ir ugdymo sąlygas, sukuriant darnią, saugią, 

be patyčių aplinką, skatinančią lavinimą, individualių gebėjimų ir įgūdžių vystymą, novatorišką 

verslumą, sveiką gyvenseną. 

Rengiant strateginį Panevėžio „Minties“ gimnazijos 2019-2021 metų planą, remtasi šiais 

dokumentais:  

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

 Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. nuostatomis; 

 Geros mokyklos koncepcija; 

 Panevėžio miesto plėtros planu 2014-2020 m. (patvirtintu 2013 m. spalio  10 d. Panevėžio 

miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-280);  

 gimnazijos nuostatais (patvirtintais 2018 m. gegužės 31 d. Panevėžio miesto Tarybos 

sprendimu Nr. 1-178); 

   novatoriško verslumo ugdymo programa (patvirtinta 2018 m. kovo 29 d. Panevėžio savi-

valdybės tarybos sprendimu Nr.1-66); 

    2016– 2018 m. veiklos įsivertinimo rezultatais; 

    2016–2018 m. gimnazijos  veiklos ataskaitomis; 



3 

 

 

            -  gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės 

veiklos patirtimi, jos  narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais ir kt.; 

            - visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į 

turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius. 

Atsižvelgta į:  

 gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus;  

 gimnazijos vykdomą veiklą bei turimus išteklius;  

 gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymus;  

 gimnazijos išorės vertinimo išvadas; 

 gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymus ir rekomendacijas 

Konsultuotasi su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specia-

listais. 

Gimnazijos strateginį planą rengė direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19   d. įsakymu V- 75  „Dėl 

darbo grupės strateginiam planui kurti sudarymo“ patvirtinta darbo grupė. 

Rengiant gimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbia-

vimo principų. 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

Mokyklos oficialus pavadinimas – Panevėžio „Minties“ gimnazija, trumpasis pavadinimas  

– „Minties“ gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190423912. 

Mokykla, kurios pavadinimas buvo  Panevėžio 18-oji vidurinė mokykla,  įsteigta 1989 m.  

rugsėjo 1 d. Panevėžio miesto tarybos 2004 m. lapkričio 11  d. sprendimu Nr. 1-23-4 mokyklos pa-

vadinimas pakeistas į Panevėžio „Minties“ vidurinė mokykla.  Panevėžio miesto savivaldybės tary-

bos 2008 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. 1-16-42 mokyklos pavadinimas pakeistas į Panevėžio 

„Minties“ gimnazija. 

Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 1999 05 27 sprendimu Nr.23-3 „Dėl švietimo įstai-

gų tinklo optimizavimo“ nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. nebekomplektuojamos pirmosios klasės, o nuo 

2008 m. rugsėjo 1 d.  po vidurinio ugdymo programos akreditacijos Panevėžio miesto savivaldybės 

Tarybos 2008 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr.1-17-16 mokykla  reorganizuota į keturmetę išgry-

nintą gimnaziją. 

Gimnazija – švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį (II pakopos) ir bendrąjį vidurinį 

ugdymą. Mokymo forma dieninė. Gimnazijai vadovauja direktorius. Gimnazijos taryba – aukščiau-

sioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams ir vietos ben-

druomenei. Savo veiklą gimnazija grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių kon-

vencija, Švietimo, vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, gimnazijos  nuostatais ir kitais norminiais aktais. 

„Minties“ gimnazijos bendruomenė, išgyvenusi ne vieną reorganizavimo procesą, šiuo metu 

daug dėmesio skiria strategijos kūrimui, jos įgyvendinimui, ieško savojo kelio, savosios vietos Pa-

nevėžio mieste. Viena iš pasirinktų krypčių -  gamtamokslinė  kryptis. Tuo tikslu  sukurta gera mo-

komoji bazė (įrengtos fizikos, biologijos, chemijos laboratorijos),  sudaryta bendradarbiavimo sutar-

tis  su Aleksandro Stulginskio universitetu, įkurta ASU klasė, keliama mokytojų kvalifikacija. Kita 

kryptis – novatoriško verslumo ugdymas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. į ugdymo planus yra  įtraukti 

robotikos pasirenkamieji dalykai I ir III klasėse, būreliai, steigiama robotikos varžybų zona (jau 

įrengtos patalpos ir nuo 2019 m. kovo 1 d. planuojamas įveiklinimas.  Abi  kryptis jungia į  STEAM 

orientuotas ugdymas. Tam turėtų padėti nuo 2020 m. gimnazijos patalpose įrengtas Panevėžio   re-

giono STEAM centras, ryšių su socialiniais partneriais plėtimas.   
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Išorės aplinkos analizė (PEST) 

Politiniai - teisiniai veiksniai 

          „Minties“ gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinės 

Švietimo strategijos 2013-2022 m.  nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstaty-

mais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir bendrojo 

išsilavinimo standartais, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos teisės aktais, savivaldybės ad-

ministracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais. 

        Gimnazija savo veiklą vykdo vadovaudamasi teisės aktais nuostatų pagrindu parengtais 

„Minties“ gimnazijos nuostatais, patvirtintais 2018 m. gegužės  31 d. Panevėžio miesto Tarybos 

sprendimu Nr. 1-178.    

         Lietuvos politiniame gyvenime vyksta nuolatiniai pokyčiai. Šalyje tebevyksta socialinės 

atskirties didėjimas, radikalūs pokyčiai darbo rinkoje, piliečių emigracija. Visa tai turi įtakos ir 

švietimo sistemai. Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama 

pirmiausia atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus. Jais vadovaujantis su-

kurta valstybės ilgalaikė švietimo raidos strategija.  

        Švietimo įstatymas reglamentuoja, kad švietimas – veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui 

visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Švie-

timas deklaruojamas kaip prioritetiškai valstybės remiama visuomenės raidos sritis. 

         2012 m. priimtoje valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“ įvardinti valstybės poreikiai – sumani Lietuva; veikli solidari, nuolat besimokanti visuo-

menė. Ateities vizijai įgyvendinti būtinas piliečių pritarimas, ryžtas keistis, tarpusavio pasitikėji-

mas, pagarba ir iniciatyva. Vienas iš pagrindinių pažangos užtikrinimo garantų – atviras kaitai, 

kūrybingas ir atsakingas žmogus. 

         Lietuvos Respublikos Seimo 2013-12-23 priimtoje Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų 

strategijoje įteisintas strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės ge-

rovės kėlimui, veržliam  ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lie-

tuvos ir pasaulio ateitį. Suformuluota švietimo vizija skelbia, kad kiekvienas vaikas, jaunas ir su-

augęs žmogus Lietuvoje siekia ir nesunkiai randa kur mokytis. 

        Vykdoma novatoriško verslumo ugdymo programa, patvirtinta 2018 m. kovo 29 d. Panevė-

žio savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-66. Pagrindinis Novatoriško verslumo ugdymo tikslas – 

išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas 

idėjas ir jas realizuoti.    

        Realizuojama Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo 

ministro 2012-05-30 įsakymu Nr. V-899, reglamentuoja šiuolaikinę pedagogų kvalifikacijos tobu-

linimo sampratą bei teisinius ir administracinius mechanizmus, kurie įtvirtina pedagogų nuolati-

nio kvalifikacijos tobulinimo asmeninę ir institucinę motyvaciją, užtikrina pedagogų kvalifikaci-

jos tobulinimo paslaugų kokybę ir tikslingą bei veiksmingą lėšų, skiriamų iš biudžeto pedagogų 

kvalifikacijai tobulinti, naudojimą.   

Ekonominiai veiksniai 

   Švietimo institucijų veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes  išlaidas, susijusias su 

mokinių ugdymu finansuoja valstybė, o kitą dalį (biudžeto/ aplinkos lėšas) finansuoja savivaldy-

bė. Tiesioginę įtaką įstaigos veiklai, tinkamų darbo sąlygų sudarymui, funkcijų vykdymo kokybei 

daro: 
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1)  šalies ekonominė padėtis; 

2) ekonominiai prioritetai;  

Gimnazijos biudžetą sudaro savivaldybės skiriamos lėšos, gyventojų skiriami 2 proc. pa-

jamų mokesčio.  Gaunamų lėšų neužtenka visoms ugdymo proceso reikmėms. Reikalinga daugiau 

lėšų ugdymo aplinkų modernizavimui, šiuolaikinių technologijų diegimui.  Jų stoka  turi įtakos 

ugdymo kokybei.  

Įvesta etatinio pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistema turėtų sureguliuoti ap-

mokėjimą mokytojams už  darbą. 

Gimnazijai būtina renovacija. Parengtas pastato modernizavimo projektas. Tikimasi gauti 

finansavimą iš Europos struktūrinių fondų. 

Socialiniai veiksniai 

            Nemažėja visuomenės socialinė diferenciacija. Gausėja socialinę atskirtį patiriančių mo-

kinių, kuriems reikia specialiosios paramos. Socialinė-ekonominė mokinių šeimų situacija viduti-

niška.    Didelis  nemokamai maitinamų mokinių skaičius, daug socialiai remiamų, nedarnių ir 

nepilnų šeimų bei mokinių, patenkančių į rizikos grupes, skaičius. Tėvai mažiau domisi gimnazi-

jos veikla, šeimoje priimtos vertybės vis labiau neatitinka mokyklos deklaruojamų vertybių. Tai 

vertybinį ugdymą daro ne tokį efektyvų.  

           Statistika rodo, kad didelė dalis vaikų patiria fizinį ir psichologinį smurtą šeimose, plačiai 

paplitęs tyčiojimasis tarp vaikų, nemažai kalbama apie moralės ir vertybių krizę šių dienų visuo-

menėje. Ryškėja narkomanijos, alkoholizmo, prievartos plitimo tendencija tarp nepilnamečių. 

Mokyklai tenka svarbus vaidmuo – sudaryti vaikams sąlygas socializuotis, t.y. įgyti gyvenimo 

įgūdžių. Turi būti atkreiptas dėmesys į moksleivių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą, žalingų 

įpročių prevenciją, neformalų ugdymą. Tam būtinas išvystytas socialinės, pedagoginės bei 

psichologinės pagalbos tinklas. 

Pastebimos sveikatos sutrikimų ir sergamumo didėjimo tendencijos Lietuvoje, tai būdinga 

ir gimnazijos mokinių  kontingentui. Todėl būtina sudaryti sąlygas gimnazijoje mokytis ir mokyti 

sveikatą užtikrinančiose sąlygose ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Mokinių sveikatos ro-

dikliai: 1,1 proc. mokinių atleisti nuo kūno kultūros pamokų, 1,9 proc. lanko specialiąją kūno kul-

tūros grupę, 46,4 proc. mokinių turi regos sutrikimų,  21,7 proc.  širdies ir kraujagyslių sutriki-

mus, 18,1 proc. kvėpavimo sistemos sutrikimus, 36,4 proc. – skeleto ir raumenų sistemos sutri-

kimus, 8,9 proc.  nervų sistemos sutrikimus ir 20,3 proc. endokrininės sistemos sutrikimus. Ne-

mažai mokinių dėl ligų praleidžia daug pamokų, todėl sveikatos gerinimui gimnazijoje yra ir bus 

skiriamas ypatingas dėmesys. 

 Mokykloms įtakos turi nepalanki Lietuvos demografinė padėtis. Išlieka mokinių skaičiaus 

mažėjimo tendencija šalyje bei Panevėžio mieste. Mūsų gimnazijoje mokinių skaičius pastarai-

siais metais mažėjo, todėl klasių užpildymas yra vidutiniškas. Pasireiškia negatyvūs socialiniai 

išorės veiksniai: 

 * Mokyklą lanko 26,5 proc. mokinių iš nepilnų šeimų. 

          * 1,4 proc. mokinių auga socialinės rizikos šeimose. 

 * 18,4 proc. mokinių teikiamas nemokamas maitinimas. 

 * 15,9 proc. mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Sutelktas pedagoginės bendruomenės darbas leidžia valdyti ir redukuoti rizikos veiksnių 

pasireiškimo laikotarpius. Socialinė ir psichologinė pagalba mokiniams atitinka teisės aktų nusta-

tytus reikalavimus ir yra efektyvi. 
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Technologiniai veiksniai  

Vienu iš pagrindinių Valstybės ilgalaikės strategijos tikslų yra vykdyti informacinės ir ži- 

nių visuomenės plėtros programą. 

Pažangių technologijų atsiradimas ir plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką, atnaujinti 

materialinę mokymo bazę. Informacinių technologijų plėtra kelia iš principo naujus uždavinius  

visai švietimo sistemai. 

Informacinės technologijos leidžia diegti kokybiškai naujus mokymosi metodus, skatina 

tarpdalykinę ir teminę integraciją. Naujos technologijos skatina organizuoti ugdymo procesą vir-

tualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. Technologijų prieinamumas gimnazijoje yra išvys-

tytas – visuose kabinetuose yra įrengtos kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga, įdiegtas 

 elektroninis dienynas , veikia laisva interneto zona vestibiulyje, mokytojai komunikavimui ir 

darbui pradeda naudoti Google diską.  

            Sparčiai plintantis IKT naudojimas skatina mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. IKT plėtra 

padeda gerinti ugdymo kokybę. 

IKT naudojamos tėvų ir mokinių informavimui (interneto, facebook svetainės, el. dieny 

nas ir pan.). 

Tačiau plačios IKT galimybės kelia ir  rūpesčių dėl tinkamo naudojimosi jomis. Neišven-

giamai teks ieškoti būdų, kaip išvengti neigiamo poveikio. Naujos technologijos stabdo šeimos 

narių tarpusavio bendravimą, per daug laiko skiriama kompiuteriniams žaidimams, bendravimu 

elektroninėje erdvėje. 

                                                Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė: 

Gimnazijoje veikia šios valdymo institucijos: 

1. Gimnazijos direktorius, kuris yra skiriamas gimnazijos steigėjo Panevėžio miesto Ta-

rybos  ir vykdo Gimnazijos ir  pareigybiniuose nuostatuose numatytas funkcijas. 

2. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, vykdo Gimnazijos ir pareigybiniuose nuostatuo-

se numatytas funkcijas. 

3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, kurio veiklą reglamentuoja Gimnazijos ir 

pareigybiniai nuostatai.  

Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:  

1. Gimnazijos Taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moki-

nių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždavi-

niams numatyti ir įgyvendinti; 

2. Mokytojų Taryba, savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų profesiniams bei 

ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos vadovai, visi joje dirbantys mokytojai ir kiti 

ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai; 

3. Mokinių parlamentas – savivaldos institucija, kurią sudaro po 1 mokinį iš kiekvienos 

I-IV klasės, koordinuojama direktoriaus pavaduotojos, vykdo Gimnazijos nuostatuose numaty-

tas priemones.  

4. Metodinė Taryba – savivaldos institucija metodinei veiklai organizuoti. Ją sudaro 

metodinių grupių pirmininkai. Darbe vadovaujasi Metodinės tarybos nuostatais. 
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Žmogiškieji ištekliai: 

1. Administracija – 3 (direktorius ir 2 pavaduotojai ugdymui, visų – II vadybinė kategori-

ja). 

2. Pedagoginę pagalba teikiantis specialistai – 4 (socialinė pedagogė, 2 specialiosios pe-

dagogės, psichologė). 

3. Mokytojai  - 47 (amžiaus vidurkis 50,14 m.). Pagal kategorijas : mokytojai 1 ,vyresnieji 

mokytojai – 11; metodininkai – 32 ekspertės – 3. 

4. Neformaliojo ugdymo mokytojai – 1. 

5. Aptarnaujantis personalas – 22. 

Finansiniai ištekliai 

Gimnazija finansuojama iš valstybės, savivaldybės lėšų, dalyvavimo projektuose ir iš gy-

ventojų 2 proc. pajamų mokesčio lėšų. Mokyklos funkcijų vykdymui didelę įtaką turi reguliarus 

finansavimas. Jį ataskaitiniu laikotarpiu vertiname teigiamai. 

Mokinio krepšelio (toliau MK) pastaruosius  3 metus lėšų užteko. Skaičiuojant mokytojų 

darbo užmokestį buvo taikomas darbo užmokesčio koeficiento vidurkis. Už kontaktines valandas 

buvo mokamas 5 % priedas. Pilnai pagal MK paskirstymo metodiką  skiriamos lėšos mokymo 

priemonių ir vadovėlių įsigijimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, mokinių pažintinei veiklai, jų 

profesiniam informavimui ir IKT diegimui.  

Aplinkos finansavimą vertiname gerai. Už 2018 m. įsiskolinimų neliko.  

2018 m. 195 000 eurų skirta pastato langų keitimui. Darbai atlikti. 

Didžiulė parama gimnazijai yra  tėvų ir kitų bendruomenės narių skiriami 2 proc. gyvento-

jų pajamų mokesčio lėšų. Bet ji  mažėja. Jei 2016 m. buvo gauta 3200 eurų, tai 2018 m. jau tik 

2850 eurų. 

Planavimo sistema 

Gimnazijos planavimo sistemą sudaro: 

1. Strateginis planas. 

2. Mokslo metų ugdymo planas. 

3. Metinis veiklos planas. 

4. Dalykų teminiai planai ir programos. 

5. Metodinės tarybos veiklos planas. 

6. Metodinių grupių veiklos planai. 

7. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas. 

8. Savivaldos institucijų (Gimnazijos Tarybos ir mokinių parlamento) veiklos planai. 

9. Bibliotekos veiklos planas. 

10. Mėnesiniai gimnazijos veiklos planai. 

11. Gimnazijos metų finansinis planas. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos: 

1. Veikia gimnazijos interneto , facebook  svetainės, naudojama MOODLE aplinka, pra-

dedama naudotis Google disko galimybėmis. 

2. Gimnazijoje kompiuterizuotos 152 darbo vietos (48  kompiuteriai trijuose  informacinių 

technologijų kabinetuose, 16 kompiuterių technologijų kabinete,  kompiuterizuotos darbo vietos  

fizikos, chemijos ir biologijos laboratorijose, skaitykloje, bibliotekoje). 

3.  Kompiuterizuotos mokytojų, gimnazijos vadovų, buhalterijos, bendruomenės sveikatos 

priežiūros specialisto darbo vietos ir kt.).  

4. Gimnazijoje visos kompiuterizuotos darbo vietos turi prieigą prie Interneto. Gimnazija 
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naudojasi Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklu LITNET. 

5. Visuose mokomuosiuose kabinetuose stacionariai įrengti projektoriai. 

6. 4 kabinetuose įrengtos interaktyvios lentos. 

7. 15 kabinetų aprūpinti spausdintuvais, teikiama mokomosios medžiagos kopijavimo pa-

slauga. 

8. Kasmet atnaujinama kompiuterinė technika (vidutiniškai po 10 kompiuterių, po 3 pro-

jektorius). 

Įstaigos veiklos kontrolė  

Gimnazijos veiklos priežiūrą vykdo gimnazijos vadovai, Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius, Švietimo ir mokslo ministerijos regioninės politikos analizės 

skyrius. Vidinį įsivertinimą atlieka gimnazijos bendruomenė, išorinį – nacionalinė mokyklų verti-

nimo agentūra. Finansinius reikalus, vadovaudamiesi gimnazijos apskaitos politikos dokumentais, 

tvarko už apskaitos politikos vykdymą atsakingi darbuotojai. Gimnazijos finansinės veiklos kont-

rolę vykdo įgaliotos Valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas. 

Gimnazijos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizė (SSGG) 

Stiprybės: 

 Aukštos kvalifikacijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 Aktyvi nevyriausybinių organizacijų veikla. 

 Gimnazijos tradicijos ir renginiai. 

 Geras makro/mikroklimatas, demokratiška atmosfera, geri mokytojo ir mokinių santykiai.  

 Suteikta galimybė ugdytis lyderystės gebėjimus, mokytojų savišvietai ir saviraiškai, mo-

kytojai gali imtis įvairių iniciatyvų.  

 Veiksmingai plėtojamas ugdymas karjerai. 

 Aiškūs gimnazijos kaip organizacijos pažangos siekiai. 

 Svarbiausi sprendimai gimnazijos veiklos klausimais priimami kartu su mokytojų, tėvų, 

mokinių savivaldos institucijomis. 

 Gera IKT bazė. 

 Geri sporto rezultatai. 

 Aplinkų bendrakūra. Mokinių darbų demonstravimas.   

Silpnybės: 

 Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

 Nepatenkinamas mokinių pamokų lankomumas, vidaus darbo taisyklių laikymasis. 

 Trūksta poilsio zonų mokiniams. 

 Nepakankamas mokinių poreikių tyrimas (moduliai, neformalus švietimas). 

 Mokinių savivaldos veikla. 

 Nepakankamai išnaudotas socialinių partnerių ir atvirųjų švietimo išteklių potencialas. 

 Respublikinės ir tarptautinės projektinės veiklos teikiamų galimybių panaudojimas. 

 Individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir analizavimas. 
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Galimybės: 

 Gimnazijos kaip besimokančios organizacijos poreikis keistis ir tobulėti, sujungiant mo-

kymosi galimybes bei organizacinę plėtrą, orientuojantis į atsakingą, kūrybišką, visą gy-

venimą besimokančią asmenybę.  

 Bendradarbiaujant su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis bei socialiniais partneriais, pa-

naudoti jų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, įvairinti ugdymo organizavimą. 

 Plėtoti STEAM ugdymą. 

 Įgyvendinti novatoriško verslumo programą. 

 Lyderystės ugdymas, pasidalytosios lyderystės skatinimas. 

 Pamokos vadybos tobulinimas. 

 Grįžtamojo ryšio plėtojimas visais lygiais. 

 Gimnazijos veiklos reprezentavimas visuomenėje ir įvaizdžio formavimas. 

 Materialinės bazės modernizavimas, šiuolaikinių edukacinių aplinkų kūrimas ir turtini-

mas.  

 Pastato modernizavimas. 

 Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo gilinimas (personalizuotas moky-

mas). 

 Bendradarbiavimo su tėvais ir bendruomene plėtojimas. 

Grėsmės: 

 Nepalanki demografinė situacija mieste ir jos įtaka gimnazijai. 

 Nestabili švietimo politika, orientacija į pažymius ir brandos egzaminų rezultatus, o ne į 

kompetencijas ir vertybes. 

 Mažėjantis mokinių tėvų įsitraukimas ir atsakomybės prisiėmimas už vaikų ugdymo sėk-

mingumą. 

 Neigiamas socialinės aplinkos poveikis dėl išorinių socialinių negerovių (smurto, rūkymo, 

alkoholio)... 

 Plintanti vaikų priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, mobiliųjų telefonų, bendravi-

mo virtualioje erdvėje. 

 Mokytojų „perdegimo“ sindromas. 

 Didėjantis dėmesio ir elgesio sutrikimų turinčių mokinių skaičius. 

 Nepakankamos lėšos mokomųjų laboratorijų ir kabinetų aprūpinimui modernia įranga, 

kad būtų užtikrinta mokymosi tyrinėjant plėtra. 

 Dalis mokytojų dirba dviejose darbovietėse. 

 

 

                                                            SITUACIJOS ANALIZĖ   

Gimnazijoje, įgyvendinant 2016-2018  metų strateginį planą, ypatingas dėmesys buvo skir-

tas kokybiško išsilavinimo teikimui, sveikos bei dvasingos asmenybės ugdymui ir, svarbiausia,- 

ugdymo kokybei. Visiems uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės suplanuotos atsižvelgiant 

į turimus išteklius, į mokinių kontingentą. Jos įgyvendintos 75 proc. Gimnazijos veikla tenkina 

bendruomenės lūkesčius. 
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Svarbiausias gimnazijos tikslas buvo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti individua-

lios pažangos, tenkinant  ugdymo(si) ir būsimosios profesinės karjeros poreikius. Mokinių pažanga 

buvo vertinama vadovaujantis Bendrųjų programų reikalavimais, baigiamųjų klasių mokyklinių ir 

valstybinių egzaminų vertinimo instrukcijomis, Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sampra-

tos nuostatomis. Dauguma dalykų mokytojų kaupia pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

(PUPP), VBE, bandomųjų brandos egzaminų darbų, kontrolinių darbų rezultatus ir, juos analizuo-

dami, stebi atskirų mokinių pasiekimus. Mokinių pasiekimai aptariami mokytojų tarybos posė-

džiuose, analizuojant klasių pažangumą ir jo pokyčius kiekvieno pusmečio pabaigoje. Kai kurie 

mokytojai atlieka tyrimus, padedančius išsiaiškinti iš kitų mokyklų atėjusių mokinių pažangumo 

kritimo priežastis. Bendrasis ugdymas mokykloje mokytojų nuomone organizuojamas gerai, tačiau 

reikėtų tobulinti dalykų ryšių ir integracijos taikymą pamokose, daugiau individualizuoti ir diferen-

cijuoti ugdymo procesą, gerinti pamokos vadybą, siekti individualios mokinio pažangos. Ji yra di-

džiausia gimnazijos siekiemybė. 

Ugdymo procesas  gimnazijoje buvo organizuojamas vadovaujantis 2016-2018 m. m. ugdy-

mo planu. Jis parengtas pagal 2016-2018 m. m.  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyven-

dinimo bendruosius ugdymo planus (toliau BUP). Dauguma BUP teikiamų galimybių  įgyvendinant 

ugdymo planą  2016-2017 m. m. panaudota  95,8 proc. BUP numatytų valandų ir  100 proc. nefor-

maliojo ugdymo valandų. 2017-2018 m. m. - 97,5 proc. BUP numatytų valandų ir  100 proc. ne-

formaliojo ugdymo valandų. 2016-2017 m. m. - 95,8 proc. BUP numatytų valandų ir  100 proc. ne-

formaliojo ugdymo valandų.  

          Mokinių ir klasių komplektų kaita 2016-2018 m. 

Mokinių ir klasių komplektų skai-

čius skirtingais mokslo metais  

Mokslo metai Komplektų skai-

čius 

Mokinių skaičius 

2015-2016 19 471 

2016-2017 17 425 

2017-2018 16 387 

2018-2019 15 370 

Išvados: 

    1. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.  gimnazija sumažėjo 101  mokiniu. (t.y. 4 

klasių komplektais). Per paskutinius trejus metus  mokykloje  mokinių skaičius mažėja. 

    2.  Bendras gimnazijos mokinių klasėje vidurkis paskutinius penkerius metus mažėjo (nuo 28,5  

iki 24,73). 

    3. Dėl šios priežasties mažėjo mokytojų darbo krūviai, atsiranda nesaugumo jausmas dėl savo 

ateities, mokytojai priversti dirbti dviejose darbovietėse. 

    4.Mažėja mokinių motyvacija mokytis. Ne visi mokiniai  laikosi gimnazijoje taikomų susitarimų. 

 

 

 

 



11 

 

 

Socialinis kontekstas. 
 

 

Išvados :  

    1.Nemažėja socialinę atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia specialiosios paramos.  

    2.Socialinė - ekonominė gimnazijos mokinių šeimų situacija patenkinama.   

    3.Nemažėja socialiai remiamų, nedarnių ir nepilnų šeimų bei mokinių, patenkančių į rizikos gru-

pes, skaičius. Daug  atvejų, kuomet, išvykus tėvams dirbti į užsienį, vaikai paliekami artimųjų glo-

bai.  

    4. Šeimose puoselėjamos  vertybės ne visada  atitinka mokyklos deklaruojamas vertybes, todėl 

vertybinį ugdymą daro ne tokį efektyvų. 

          Švietimo pagalbos poreikis. 
 

 

 

 

 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skaičius  

2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m 2018-2019 m. m 

50 58 59 

Procentas nuo bendro  

(m. m.) mokinių skaičiaus 

12 proc. 15 proc. 16 proc. 

Išvados: 

         Analizuojant trejų metų statistinius duomenis matyti, kad mokinių, turinčių specialiųjų ug-

dymosi poreikių, skaičius kasmet didėja. 2018 m. gruodžio 31 d. jų yra 59, o tai sudaro 16 proc. 

nuo visų mokyklos mokinių.  

          Pedagoginiai darbuotojai. 

Mokytojų kvalifikacinė kategorija, 2019 m. sausio 1 d. 

 VISO Lietu-

vių kal-

ba 

Užsie-

nio kal-

bos 

Mate-

matika 

Gamtos 

mokslai 

ir IT 

Socialinai 

ir doros 

mokslai 

Menų ir 

techno-

logijos 

Kūno 

kultū-

ros 

Mokytojas 1      1  

Vyr. mokytojas 11  2 1 2 4 2  

Metodininkas 32 5 6 4 5 3 5 4 

Ekspertas 3 1 1  1    

VISO 47 6 9 5 8 7 8 4 
 

 Išvados:  

      1.Visi  mokytojai turi pedagogo kvalifikaciją: 2,2 proc. mokytojų, 23,4  proc. vyresniųjų  

Mokinių šeimos 
  

2017 m. 2018 m. 

Socialiai remtinos šeimos 61 60 

Probleminės šeimos - 1 

Pilnos šeimos 326 271 

Nepilnos šeimos 99 98 

 

Mokinių nemoka-

mas maitinimas 

Mokslo metai Mokinių 

skaičius 

Procentas nuo bendro  

(m. m.) mokinių skaičiaus 

2015-2016 121 25,1 % 

2016-2017 80 18,1 % 

2018 gruodžio 31 d.  59 16 % 
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mokytojų,  68,1 proc. mokytojų metodininkų ir 6,4 proc. mokytojų ekspertų.  

2. Per pastaruosius trejus metus  3 mokytojai pasikėlė kvalifikacinę kategoriją.  

3. Mokytojų skaičius mokykloje kinta nežymiai. Nuo 2016 m. mokytojų kolektyvas sumažėjo 

8 mokytojais.    

4. Mokytojų kolektyvas brandus - vidutinis amžius yra 50,14 metai.  

5. 92 proc. gimnazijos kolektyvo dalį sudaro moterys 

    Mokinių pasiekimų dinamika: 

  Valstybinių brandos egzaminų rezultatai. 

Egzaminas A
b
it

u
ri

en
tų

 

sk
ai

či
u
s  

V
B

E
 V

id
u

r-

k
is

 

A
u
k
št

es
n

y
-

si
s  

P
ro

ce
n
ta

i  

P
ag

ri
n
d
in

is
 

P
ro

ce
n
ta

i  

P
at

en
k

in
a-

m
as

 

P
ro

ce
n
ta

i  

N
ei

šl
ai

k
ė  

P
ro

ce
n
ta

i  

2018 100 35,8 10 4,5 86 37,6 120 52,2 13 5,7 

2017 135 40,5 17 5,1 157 46,9 147 44,1 13 3,9 

2016 133 34,77 12 3,6 128 39,3 161 49,5 25 7,3 

   Išvados:  

        1. 2016-2018 m. gimnazijoje vidurinio ugdymo programą baigė 368 mokiniai. Per 3 metus 

brandos atestatus gavo 365 abiturientai.  3 mokiniai jų negavo. 

        2.Visų dalykų (išskyrus anglų kalbą) valstybinių brandos egzaminų rezultatai žemesni už Pa-

nevėžio miesto gimnazijų vidurkį. 

3. 99,5 proc. mokinių baigusių vidurinio ugdymo programą gauna brandos atestatus. 

4. Mokinių, pasiekusių aukštesnįjį, pagrindinį ar patenkinamą lygmenį per pastaruosius 3 metus  

išlieka panašus. Aukščiausi pasiekimai buvo 2017 m. 

       5. Mažėja įstojusių mokytis į aukštąsias mokyklas, daugėja išvykstančių mokytis ir dirbti į už-

sienį. Aukštosiose  mokyklose (universitetuose ir kolegijose)  toliau tęsia mokslus 42 % abiturientų. 

       6. Egzaminų rezultatai negerėja, nes dalis abiturientų pervertina savo galimybes. Daug  moki-

nių, kurie  mokosi dalyką bendruoju kursu ( jis nėra orientuotas į pasiruošimą laikyti valstybinį 

brandos egzaminą), renkasi laikyti valstybinius egzaminus Jiems suteikta tokia teisė, todėl ja ir nau-

dojasi. Egzaminų rezultatai didžiąja dalimi atitiko metinius įvertinimus  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai 2016-2018 m.: 

2016-2018 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 310 II-ų gimnazijos 

klasių mokiniai.   

Išvados: 

1.Lietuvių kalbos PUPP vidurkis kasmet mažėja, neišlaikiusiųjų skaičius stabilus. Pažangu- 

mas 99,3, vidurkis 5,6.  Daugiausiai įvertinimų yra 5 ir 6. Tokį įvertinimą lemia prastas mokinių 

raštingumas, privalomos literatūros neskaitymas. Mokinių atvykusių mokytis į I-ąsias gimnazijos 

klases, lietuvių kalbos pasiekimų vertinimai svyruoja tarp 4-6.  todėl panašus ir PUPP  rezultatas. 

Metai 
Mokinių skaičius (da-

lyvavo patikrinime) 
          Lietuvių kalba               Matematika 

Vidurkis Neišlaikė Vidurkis Neišlaikė 

2016 115 5,8 1 5,2 7 

2017 102 5,6 0 5,3 0 

2018 93 5,3 1 4,3 10 
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          2. Matematika PUPP pažangumas 94,5 proc. Vidurkis- 4,93. Iš progimnazijų ,,atsinešti“ mo-

kinių matematikos įvertinimai svyruoja tarp 4 - 5,  panašus ir PUPP rezultatas. 

         3. Mokinių  PUPP rezultatai žemesni už Panevėžio miesto mokyklų vidurkį. 

        4. Nemaža dalis mokinių yra mažai motyvuoti siekti aukštesnių pasiekimų. 

       Mokinių pažangumo ir lankomumo dinamika. 

Mokinių, paliktų kartoti ugdy-

mo programos kursą, skaičius 

2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m 

1 0 0 
 

 

Mokinių, kuriems buvo pratęsti 

mokslo metai, skaičius 

2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m 

5 4 6 

 

 

Išvados: 

      1. Pažangumo suvestinės rodo, kad mokinių, paliktų kartoti kurso ir kuriems buvo skirti  papil-

domi darbai, skaičius išlieka  panašus. Mokinių, paliktų kartoti kurso 2016-2018 m., nėra. 

      2. Vidutinis trijų metų pažangumas 99,72. 

      3. Mažas labai gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičius: 2016 m.- 5, 2017 m.-4,  2018 m.-2. 

 

Išvados: 

          1.Pamokų lankomumas yra nepatenkinamas, daug pamokų yra praleidžiama be pateisinamos 

priežasties. Pamokų nelankymas turi tendenciją didėti. 

          2. Būtina tikslingesnė Vaiko gerovės komisijos ir klasių vadovų  veikla, griežtesnė mokinių 

lankomumo kontrolė, bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

          Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas neformaliajam ugdymui. 100 proc. skiriamos valan-

dos numatytos pagal ugdymo planą. Kiekvienais metais analizuojama neformaliojo ugdymo veikla. 

Pažangumas  

Mokslo metai I klasė II klasė III klasė IV klasė Vidurkis 

2015-2016 100 100 99,28 100 99,64 

2016-2017 100 100 100 100 100 

2017-2018 100 100 98,11 100 99,53 

Pažangumo 

vidurkiai  

 

 

Mokslo metai I klasė II klasė III klasė IV klasė Vidurkis 

2015-2016 6,97 6,92 6,94 6,72 6,88 

2016-2017 6,9 7,02 6,76 6,97 6,91 

2017-2018 6,94 6,69 6,66 6,67 6,77 

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-II klasės III-IV klasės Viduti-

niškai 

I-II klasės III-IV klasės 

2015-2016 98 18158 28198 23 2515 6230 

2016-2017 112 20630 26980 19 3227 4419 

2017-2018 109 18538 23798 27 2822 5669 
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Pastebima, kad ne visi būreliai dirba efektyviai. Dalis jų nėra efektyvūs ir galėtų užimti daugiau 

mokinių. Neformalus ugdymas galėtų sutelkti ne tik gimnazijai priimtiną kultūrą, jų tėvus glau-

džiam bendradarbiavimui, bet ir ugdyti mokinių pasitenkinimą savo pasiekimais pristatant savo ta-

lentus įvairiose miesto, šalies erdvėse, pristatant trumpalaikius ir ilgalaikius projektus. Be to nefor-

malus ugdymas galėtų padėti užmegzti ryšius su kitomis miesto švietimo ir kultūros įstaigomis 

Gimnazijoje pripažįstamas kiekvienas bendruomenės narys, sudarytos galimybės jo asmens 

tobulėjimui ir saviraiškai. Kasmet sudaroma mokinių ir mokytojų skatinimo komisija, kuri nustato 

labiausiai tais metais pasižymėjusius mokinius ir mokytojus. Renkami Metų I-okas, II-okas, III-

iokas, IV-okas ir Metų mokytojas. Padėkos vakaras vyksta paskutinį  balandžio ketvirtadienį. Mo-

kiniai  už gerą mokymąsi, įvairius laimėjimus apdovanojami padėkos raštais, nominantų prizais. 

Mokinių, mokytojų pastebėjimas skatina jų motyvaciją siekti aukštesnių rezultatų 

Gimnazijoje puoselėjamos savitos tradicijos. Kiekvienas renginys, gimnazijai ar valstybei 

reikšmingų dienų, švenčių paminėjimas yra skirtas gimnazijoje deklaruojamų vertybių aktualizavi-

mui. Mokiniai ir mokytojai džiaugiasi savitais gimnazijos renginiais: mokyklos gimtadieniu, kon-

kursu „Prozos rudenėlis“, tolerancijos renginiais, meninio skaitymo konkursu, adventine popiete, 

„Poezijos pavasarėliu“, sveikatinimo projektais „Ateik ketvirtadienį “, respublikinis rašinių konkur-

sas „Gyvybė – dovana, branginkime ją“ ir kt. Šios tradicijos skatina bendrą veiklą, sujungia visas 

bendruomenės grandis, įvairina ir įprasmina gimnazistų laisvalaikį, nuosekliai kuria gimnazijos gy-

venimo kultūrą. Renginiai mėgstami,  gausiai lankomi.  

Gimnazijoje vystomas pilietinis ugdymas. Veikia visuomeninės organizacijos: skautų 

draugovė ,,Gabija“, ateitininkai, muziejininkai, šaulių būrelis. Užmegzti ryšiai su karaliaus Mindau-

go batalionu, organizuojami bendri renginiai. 

                                           

STRATEGINĖS IŠVADOS 

PAVYKO ĮGYVENDINTI ŠIUOS LAUKIAMUS REZULTATUS: 

 Pradėta įgyvendinti novatoriško verslumo programa; 

 Plėtojami ryšiai su socialiniais partneriais, įsteigta ASU klasė. 

 Optimaliai realizuoti ugdymo planai, tenkinantys mokinių poreikius; 

 Parengtos individualios pažangos vertinimo tvarkos, sudaromos sąlygos mokiniui jos siekti.  

 Visi mokytojų ir kitų darbuotojų kabinetai aprūpinti kompiuteriais, internetiniu ryšiu, pro-

jektoriais ir ekranais; 

 Kuriamos edukacinės aplinkos, reikalingos ugdymo kokybei gerinti ir mokinių poilsiui; 

 Nuolat atnaujinama gimnazijos interneto svetainė; 

 Gimnazijos pastatas (pakeisti langai, suremontuota 4 sanitariniai mazgai, pradėtas rengti ro-

botikos varžybų centras); 

 

NEPAVYKO ĮGYVENDINTI: 

 pagerinti mokinių pamokų lankomumo; 

 blogėjo mokinių pasiekimai. 

 tobulintina mokinių žalingų įpročių prevencija, sveikos gyvensenos ir aplinkos propagavi-

mas ir kūrimas; 

 išorės audito metu nurodyta, kad yra tobulintini šie mokyklos veiklos aspektai: dalykų ryšiai 

ir integracija pamokose, mokytojo veiklos planavimas, mokymo nuostatos ir būdai, gabių 

vaikų mokymas pamokose. 
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2019-2021 metų strateginis planas 
VIZIJA: 

✓ Inovatyvi gimnazija, mokanti ugdyti(s) ir gyventi kintančioje aplinkoje.   

 

MISIJA: 

Kuria kiekvieno galias ir gebėjimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką pagrindiniam ir viduriniam išsilavinimui įgyti, ugdo vertybines nuostatas, lavina 

dabartiniam gyvenimui svarbias  kompetencijas, reikalingas savarankiškai kuriant savo gyvenimą. 

 

VERTYBĖS: 

❖ Mokymasis mokyti(s); 

❖ Bendradarbiavimas (visais lygiais); 

❖ Atsakomybė (pareiga, pilietiškumas, savarankiškumas); 

❖ Pagarba  (tolerancija, lojalumas, tradicijos). 

 

FILOSOFIJA 

Mes esame ieškantys… Ieškantys savęs pasaulyje ir pasaulio, savyje. Ieškoti niekada nėra lengva: ar lengva surasti tikrą, nesumeluotą žodį, at-

skleisti įsižiebiantį talentą, pastebėti besiformuojančią asmenybę?  Nelengva, bet įdomu. 

Ieškantis eina ne tik į save, bet ir į kitą, esantį šalia. Mes siekiame būti atviri, demokratiški ir laisvi. O laisvas yra tas, kuris suvokia ne tik savo, 

bet ir kito teisę būti išklausytam, pripažintam, įvertintam. 

 

TIKSLAI: 

➢ Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, siekti optimalios asmenybės brandos. 

➢ Telkti išteklius ugdymo aplinkai modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties raidai. 

➢ Tobulinti mokytojo kompetencijas, įrodančias besimokančios gimnazijos pažangą. 
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TIKSLAI UŽDAVINIAI 

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, siekti optimalios asmenybės bran-

dos. 

1. Tobulinti mokinio individualios pažangos (toliau- MIP) stebėseną, 

fiksavimą, rezultatų panaudojimą tolimesniam jo ugdymui. 

2. Gerinti pamokos vadybą bei plėtoti veiksmingą, įvairų ugdymą(si). 

3. Tenkinti mokinių socialinius, pedagoginius, psichologinius porei-

kius, tikslingai teikti pagalbą leidžiančią didinti ugdymo(-si) 

veiksmingumą. 

Telkti išteklius ugdymo aplinkai modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmin-

gai asmenybės ūgties raidai. 

1. Modernizuoti ugdymo procesą. 

2. Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įgyvendi-

nant STE(A)M iniciatyvą.  

3. Stiprinti gimnazijos tinklaveiką. 

4. Ugdyti karjeros kompetencijas, reikalingas tolesnei profesinei rai-

dai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

 

Tobulinti mokytojo kompetencijas, įrodančias besimokančios gimnazijos 

pažangą. 

1. Stiprinti mokytojų asmeninį tobulėjimą.  

2. Plėtoti STE(A)M ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas. 

3. Tobulinti gimnazijos, besimokančios organizacijos, komunikacinę 

sistemą. 

 
GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI 

  

● Ugdymo (-si) proceso kokybės gerinimas. 

● Modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 

Sparčiai daugėjant žmonijos kuriamų žinių, vis aktualesnis tampa klausimas, kurios iš jų yra būtinos ir pakankamos kaip mokyklinio išsilavi-

nimo pagrindas, o kurias reikia tiesiog išmokyti susirasti. Ypač smarkiai mokymosi galimybes keičia informacinės technologijos – jomis galima pa-

grįsti savarankišką, nuotolinį, mokyklos sienas peržengiantį mokymąsi. Informacijos pertekusiame pasaulyje gebėjimai – kritinis, analitinis, kūrybinis 

mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, iniciatyvumas ir socialumas – tampa labai vertingi. Tai įpareigoja gimnaziją parinkti įvairų ugdymosi turinį – 

įdomų, provokuojantį, pakankamai platų ir gilų, kuriantį iššūkius – įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams.  
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Siekiant įgyvendinti strateginius tikslus, didelis dėmesys bus skirtas pamokos vadybai tobulinti. Pamoka – ugdymo kokybės garantas, ją būtina 

kruopščiai planuoti. Jei mokytojas galvoja apie tai, kaip išmokyti mokinius žinias interpretuoti, kaip spręsti iškilusias problemas, mokytis tyrinėjant, 

eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, tai toks mokymas atitinka šiuolaikinio mokymo sampratą. Atsižvelgiant į mokinių individualius po-

reikius ir gebėjimus bus tobulinama ugdymo kokybė: didinamas mokymosi patrauklumas modernizuojant ugdymo procesą, stiprinama mokinių mo-

kymosi motyvacija, teikiama veiksminga pagalba mokiniui, tobulinama mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kuriama ir įgyvendinama 

mokinių individualios pažangos stebėsenos sistema, kuri leis reguliariai stebėti asmeninę mokinių pažangą, teiks grįžtamąjį ryšį apie ugdymo proceso 

kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. 

 

1 tikslas – Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, siekti optimalios asmenybės brandos. 
 

Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

1. Tobulinti 

mokinio indi-

vidualios pa-

žangos (toliau- 

MIP) stebėse-

ną, fiksavimą, 

rezultatų pa-

naudojimą to-

limesniam jo 

ugdymui. 

Gabių mokinių atpažini-

mas ir jų ugdymas forma-

liajame ir neformaliajame 

švietime. 

Yra parengtas „Gabių mokinių 

atpažinimo modelis“, nepakan-

kamai taikomas modelis. 

Sėkmingai taikomas „Ga-

bių mokinių atpažinimo 

modelis“, išryškinami ir 

tikslingi bei nuosekliai 

ugdomi mokiniai formalia-

jame ir neformaliajame 

ugdyme. 

2019 m. (kore-

guojamas „Ga-

bių mokinių at-

pažinimo mode-

lis“) 

2021 m. (tiria-

mas poveikis) 

Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 

Vidaus įsivertinimas pa-

gal metinius vidaus įsi-

vertinimo tikslus ir užda-

vinius, prioritetu išski-

riant pamokos kokybės 

analizę. 

Pastaraisiais metais vidaus įsi-

vertinimo prioritetai buvo: kar-

jeros ugdymas,  bendradarbia-

vimas su tėvais. Nepakanka-

mas dėmesys buvo skiriamas 

pamokos kokybės analizei. 

Vadovaujantis ugdomojo 

proceso stebėsenos ir pa-

galbos mokytojui sistemos 

aprašu ir atsižvelgiant į 

vidaus įsivertinimo reko-

mendacijas tikslingai ana-

lizuojama pamokos koky-

bė. 

2020 m.  Gimnazijos 

vadovai, Meto- 

dinė taryba 

MK lėšos 

Sukurti individualios pa-

žangos fiksavimo ir ste-

bėjimo modelį.  

Metodinėse grupėse ir mokyto-

jų taryboje mokinių pažanga 

yra aptariama ir analizuojama. 

Parengtas individualios 

pažangos fiksavimo ir ste-

bėjimo modelis, gerėja 

2019 - 2020 m. 

m. 

Gimnazijos 

vadovai, Me-

todinė taryba 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

Neparengtas individualios pa-

žangos fiksavimo ir stebėjimo 

modelis. 

mokinių ugdymo (si) pasi-

ekimai, nuolat aptariamos 

galimybės kiekvienam 

mokiniui siekti aukštesnės 

individualios pažangos. 

Modelis mokiniui padeda  

pažinti save, stebėti, ap-

mąstyti ir valdyti savo 

mokymąsi, suprasti savo 

stipriąsias ir silpnąsias pu-

ses, kelti mokymosi tiks-

lus; o mokytojui laiku nu-

statyti iškylančius ugdy-

mosi sunkumus ir numaty-

ti būdus jiems šalinti. 

Stebima gerėjimo tenden-

ciją. 

2. Gerinti pa-

mokos vadybą 

bei plėtoti veik-

smingą, įvairų 

ugdymą (si). 

Išorinio diferencijavimo 

I-II klasėse, atsižvelgiant 

į bendrųjų ugdymo planų 

teikiamas galimybes, plė-

tojimas. 

Šiais mokslo metais išorinis di-

ferencijavimas vykdomas tik 

lietuvių kalbos pamokose. 

Atsižvelgiant į bendrųjų 

ugdymo planų teikiamas 

galimybes sėkmingai plė-

tojamas išorinis diferenci-

javimas. 

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, dalykų 

mokytojai 

MK lėšos 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas. Savivaldus 

mokymasis, mokymo(si) 

motyvacijos skatinimas. 

Mokytojai daugiausiai kvalifi-

kaciją tobulina individuliai pa-

gal gimnazijos metinę kvalifi-

kacijos tobulinimo programą 

bei atsižvelgdami į asmeninius 

prioritetus.  

Mokytojai mokosi koman-

domis pagal kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetus. 

Kasmet Gimnazijos 

vadovai, 

Metodinė tary-

ba 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

Kolegialus mokymasis 

„Ugdymo metodai ir 

formos pamokoje“. 

Mokytojai nepakankamai dali-

nasi gerąja patirtimi metodinė-

se grupėse. 

Gerėja bendradarbiavimas 

tarp mokytojų, atsiranda 

galimybė pasimokyti iš 

kolegų patirties (geros ir 

blogos) ir „pasimatuoti“ 

naujų metodų, skatinama 

mokytojų saviugda, kūry-

biškumas ir lyderystė. 

Organizuojami nemažiau 

kaip 2 gerosios patirties 

sklaidos renginiai „Moky-

tojas mokytojui“ metodi-

nėse grupėse.  

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 

Personalizuoto ugdymo 

stiprinimas. 

Dalykų pamokose veikla ir 

užduotys individualizuojamos 

dažnai tik specialiųjų ugdymo-

si poreikių, mokymosi sunku-

mų turintiems mokiniams. Pa-

galbos mokiniui specialistai 

teikia individualią pagalbą mo-

kytojams, planuojantiems ug-

dymo turinį specialiųjų ugdy-

mosi poreikių, mokymosi sun-

kumų turintiems mokiniams. 

Nenuosekliai vykdoma asme-

ninės mokymosi pažangos ste-

bėsena.  

Iki 10 proc. išaugęs pada-

riusiųjų pažangą mokinių 

skaičius. 

Mokytojams taiko perso-

nalizuoto mokymo strate-

gijas. 

Tikslingai siejamos perso-

nalizuoto mokymo strate-

gijamos su asmenybės 

brandos auginimu, pasie-

kimais, pažanga. 

Asmeninės mokymosi pa-

žangos stebėsena vykdoma 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pakopose. 

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

Ugdomas pasitikėjimas sa-

vimi, stiprinama mokymo-

si motyvacija. 

Pamokos veiksmingumo 

didinimas.  

Diferencijuojamas ugdymo 

turinys, metodai, užduotys, 

namų darbai ir kt. visų dalykų 

pamokose įvairių gebėjimų 

mokiniams. Neanalizuojamas 

individualią pažangą padariu-

siųjų mokinių skaičius. 

Iki 10  proc. išaugęs 

padariusiųjų pažangą mo-

kinių skaičius. 

Pamokų stebėsenos duo-

menys rodo mokinių mo-

kymosi motyvacijos stiprė-

jimą, mokėjimo mokytis 

gebėjimus. 

Pagalbos mokiniams sis-

tema užtikrina teigiamą 

mikroklimatą, motyvuo-

jantį mokinius veiklai. 

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 

Saviraiškos realizacija 

dalyvaujant olimpiadose, 

konkursuose, akcijose, 

projektuose ne tik gimna-

zijos lygmenyje. 

Dalykinės olimpiados, konkur-

sai, varžybos, akcijos, projektai 

sudaro galimybę mokiniams 

patirti mokymosi sėkmę. Mies-

to ir šalies konkursuose, olim-

piadose, varžybose, projektuo-

se per paskutinius metus daly-

vavo  nedidelis skaičius moki-

nių. 

Reikėtų didesnį dėmesį skirti 

mokinių dalyvavimui projekti-

nėje veikloje ir įvairiuose kū-

rybiniuose konkursuose. 

Dalyvaudami olimpiadose, 

varžybose, konkursuose, 

organizuodami įvairius 

renginius ne mažiau 50 

proc. mokinių patiria mo-

kymosi sėkmę, praktikoje 

pritaiko pamokose įgytas 

žinias bei gebėjimus. 

Nuosekliai ir kryptingai 

plėtojamos aktyvaus mo-

kymosi formos ir būdai. 

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

 Ugdymo(si) aplinkų ne 

gimnazijoje plėtojimas. 

Ugdymui pakankamai tiks-

lingi pritaikomos gimnazijos 

erdvės, organizuojamos pa-

mokos ir edukaciniai rengi-

niai ne gimnazijoje. 2018 me-

tais 

iš viso organizuota 71 pamo-

ka ne klasėje. Vienam moky-

tojui (iš 47) tenka 1,5 pamo-

kos. 

Mokytojai 1-2 pamokas 

organizuoja realaus pasau-

lio pažinimu pagrįstą ug-

dymą už mokyklos ribų 

esančiose aplinkose. Me-

todinėse grupėse analizuo-

jamas ir aptariamas moki-

nių mokymosi už mokyk-

los ribų poveikis, tobuli-

nami taikomi būdai ir ieš-

koma naujų galimybių.  

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 

3. Tenkinti 

mokinių socia-

linius, pedago-

ginius, psicho-

loginius porei-

kius, tikslingai 

teikti pagalbą 

leidžiančią di-

dinti ugdymo(-

si) veiksmin-

gumą. 

Parengti klasės bendruo-

menės stiprinimo pro-

gramą. 

Emocinė atmosfera gimnazijo-

je gera. Mokymo(si) procese 

vyrauja partneriški mokinių ir 

mokytojų santykiai, tačiau kai 

kuriose klasėse mikroklimatas 

mokymui(si) nepakankamai 

palankus. 

Visose klasėse mikrokli-

matas palankus moky-

mui(si). Įgyvendinama 

klasės bendruomenės stip-

rinimo programa. Telkia-

mos komandos laikinoms 

problemoms spręsti. 

2021 m. Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 

Įgyvendinti psichoakty-

viųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

„Savu keliu“. 

Pradedama įgyvendinti psicho-

aktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa „Savu 

keliu“. 

Pagerės programos užsiė-

mimuose dalyvavusių mo-

kinių žinios apie alkoholio 

vartojimo poveikį ir pa-

sekmes. Šie mokiniai al-

koholio vartojimą vertina 

kaip labiau rizikingą, taip 

pat pagerės žinios apie 

alkoholio, narkotikų ir ta-

bako vartojimo poveikį bei 

2019-2021 m.  Gimnazijos va-

dovai, klasių 

vadovai, pagal-

bos mokiniui 

specialistai 

Projekto lė-

šos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

pasekmes sveikatai. 

Įgyvendinus programą, jo-

je dalyvavę mokiniai jau-

sis saugiau, geriau vertins 

atmosferą klasėje. 

Dauguma mokinių įgis so-

cialinių ir emocinių sun-

kumų įveikimo gebėjimų. 

Bus įvertintas programos 

veiksmingumo tyrimas ir 

pristatytas bendruomenei. 

Mokinių pamokų lanky-

mo prevencija 

Vykdoma nuolatinė lankomu-

mo stebėsena, taikomos pre-

vencinės priemonės.  

Nepatenkinamas mokinių pa-

mokų lankomumas, vidaus 

darbo taisyklių laikymasis. 

Sėkmingai įgyvendinama 

lankomumo tvarka.  

Stebima gerėjančio pamo-

kų lankomumo tendencija. 

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

Efektyvinti pagalbos spe-

cialistų teikiamos pagal-

bos veiksmingumą.   

Pagalbos mokiniui specialistai, 

klasių vadovai ir mokytojai 

teikia pagalbą savo klasės ar 

grupės vaikams, rūpinasi jų 

asmenybės ugdymu(-si) bei 

branda, siekia pažinti auklėti-

nių, mokinių poreikius, polin-

kius, interesus, gabumus, dife-

rencijuoja ir individualizuoja 

ugdymo procesą, domisi ir rū-

pinasi mokinių sveikata, jų 

sauga, puoselėja sveiką gyven-

seną, suteikia mokiniui reikia-

mą pagalbą pastebėjus, kad jo 

atžvilgiu taikomas smurtas, 

prievarta ar kitokio pobūdžio 

išnaudojimas, bendradarbiauja 

su pagalbos mokiniui, sveika-

tos priežiūros specialistais, in-

formuoja tėvus (globėjus, rū-

pintojus) apie iškylančias pro-

blemas, padeda mokiniams 

spręsti psichologines, sociali-

nes, bendravimo, mokymosi ir 

kt. problemas, stebi, analizuoja 

tėvų bei socialinės aplinkos 

poveikį ugdymui(-si). 

 

Tikslingai teikiama reika-

linga psichologinė sociali-

nė pedagoginė, specialioji 

pedagoginė pagalba. Ana-

lizuojama ir VGK apta-

riamas pagalbos mokiniui 

teikimas 

Kasmet Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

2 tikslas - Telkti išteklius ugdymo aplinkai modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties raidai. 

1. Modernizuo-

ti ugdymo pro-

cesą. 

Mokomųjų kabinetų mo-

dernizavimas aprūpinant 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis. 

Nepakankamai atnaujinami ir 

turtinami informacinių techno-

logijų ištekliai mokomuosiuose 

kabinetuose.  

Modernūs kabinetai, aprū-

pinti šiuolaikinius reikala-

vimus atitinkančiomis 

priemonėmis. 

2021 m. Gimnazijos 

vadovai 

MK ir pro-

jektų lėšos 

Šiuolaikinių mokymo 

metodų taikymas, eduka-

cinių aplinkų plėtra. 

Nepakankamai analizuojama, 

ar tinkamas ir mokinių moky-

mosi kokybei paveikus meto-

dinių priemonių bei IKT pa-

naudojimas. 

VĮ darbo grupės atliktas 

tyrimas apie mokymų prie-

monių panaudojimą pamo-

koje. Parengtos rekomen-

dacijos. 

Visi mokytojai taiko akty-

vius mokymo(si) metodus, 

tikslingai ir dažnai naudoja 

IKT bei kitas šiuolaikines 

mokymo priemones. 

2020 m. atliktas 

tyrimas, pareng-

tos rekomenda-

cijos. 

Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos, 

Biudžeto lė-

šos 

Atnaujinti kompiuterius, 

būtinus ugdymo procesui 

pamokoje organizuoti. 

Išplėsti bevielio ryšio 

tinklą. 

100 proc. mokomųjų kabinetų 

aprūpinti IKT. Gimnazija turi 3 

interaktyvias lentas. Visi kabi-

netai aprūpinti kompiuteriais, 

daugialypės terpės projekto-

riais ir interneto ryšiu.  

Įrengta viena šiuolaikišką 

klasė, kurioje yra interak-

tyvusis ekranas. 

Kasmet atnaujinami gim-

nazijos kompiuteriai. 

2021 m.  Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos, 

Biudžeto lė-

šos 

Poilsio zonų mokiniams 

plėtra. 

Gimnazijos koridoriuose yra 

suoliukai mokinių poilsiui. 

Yra televizorius II-ame aukšte, 

kuriame mokiniams demonst-

ruojamos gimnazijos veiklos 

aktualijos, pateikiama informa-

cija, kartais viešinami projektų 

Įrengtos papildomos poil-

sio zonos mokiniams II 

aukšte, sudarančios sąly-

gas mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymui ir 

prasmingai veiklai per-

traukų metu. 

2019 m. Direktorius, 

Gimnazijos 

taryba 

Biudžeto ir 

spec. lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

rezultatai.  

 Klasių, kabinetų turtini-

mas tyrinėjimu grįsto 

mokymo įgyvendinimui 

skirtomis priemonėmis. 

Biologijos kabinetai yra spe-

cializuoti, fizikos kabinetas turi 

priemonių, tačiau dauguma jų 

nėra modernios. 

Mokykla dalyvavo MTP plius 

projektuose: „Bendrojo lavini-

mo mokyklų mokytojų darbo 

vietos modernizavimas“, „Te-

chnologijų, menų ir gamtos 

mokslų mokymo infrastruktū-

ra“.  

Visi mokyklos kabinetai aprū-

pinti kompiuteriais, projekto-

riais ir interneto ryšiu. 

Pakanka priemonių demonstra-

vimui, nepakanka mokinių 

praktinei veiklai.  

Dalyvaujant STE(A)M 

strateginiuose projektuose 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pakopose sukurta 

moderni mokymo bazė, 

užtikrinanti mokymosi 

tyrinėjant įgyvendinimą. 

2021 m.  Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos, 

Biudžeto lė-

šos 

Projektų lė-

šos 

2. Ugdyti mo-

kinių bendrą-

sias ir dalyki-

nes kompeten-

cijas, įgyvendi-

nant STE(A)M, 

iniciatyvą ir 

novatoriško 

verslumo sam-

pratą. 

Vykdyti  mokslo popu-

liarinimo projektus įtrau-

kiant socialinius partne-

rius.  

Dalyvaujama Respublikiniuose 

mokslo populiarinimo projek-

tuose: 

 Erdvėlaivis Žemė; 

 Tyrėjų naktis; 

 Dovanokime viltį gy-

venti; 

 Mūsų eksperimentas; 

 Mes rūšiuojame; 

 Sveikatiada  - socialinė 

Vyksta respublikiniai gim-

nazijos mokytojų inicijuoti 

(ne mažiau kaip 1-2 per 

mokslo metus) projektai, 

skirti mokslo populiarini-

mui. Formuojasi nauji 

mokslo populiarinimo pro-

jektai, konferencijos ar kt. 

Kasmet Gimnazijos va-

dovai 

MK lėšos, 

projektų lėšos 



26 

 

 

Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

iniciatyva; 

 Misija nulis; 

 Europos atliekų maži-

nimo savaitė; 

 ASU klasės Lietuvoje. 

Vyksta paskaitos ir praktiniai 

užsiėmimai mokiniams. Ne-

nuosekliai nevykdomi gimnazi-

jos bendruomenės inicijuoti 

miesto ir/ar respublikiniai pro-

jektai. 

Dalykų integracijos plėtra Vyksta teminės integruotos pa-

mokos, tačiau nepakankamai 

išplėtota tarpdalykinė integra-

cija.  

Parengtos ir diegiamos ne 

mažiau kaip naujos 2 in-

tegruotos programos.  

2020 m.  Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 

Išplėtoti projektinį mo-

kymą, kaip integralų da-

lykinių ir bendrųjų kom-

petencijų, verslumo bei 

socialinės atsakomybės 

ugdymo įrankį. 

Projektai taikomi pamokose 

kaip mokymo metodas. Moki-

niai dalyvauja projektuose, bet  

projektinė veikla yra fragmen-

tiška, nėra planinga ugdymo 

proceso turinio perteikimo su-

dedamoji dalis. 

Projektai numatomi iš an-

ksto, fiksuojami ilgalai-

kiuose planuose – taps 

tikslinga, suplanuota ug-

dymo turinio įgyvendini-

mo forma. 

2019 m.  Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 

Kūrybiškumo ir kūrybin-

gumo ugdymas 

Mokiniai palankiai vertina tai, 

kad greta įprastų pamokų gim-

nazijoje organizuojama ir kito-

kia veikla, t.y. renginiai, akci-

jos edukacinės išvykos. 

Mokslinė, pažintinė, kultūrinė 

Kasmet organizuojama 8–

10 netradicinių pamokų ir 

renginių, projektinių veik-

lų.  

2020 m.  Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

veikla iš dalies dera su forma-

laus ugdymo turiniu. Šią dermę 

būtina toliau kryptingai plėtoti 

modernizuojant ugdymo proce-

są, siekiant jo patrauklumo bei 

atitikmens Geros mokyklos 

modeliui. 

Suaktyvinti ASU, KTU, 

PŠC, Panevėžio kolegi-

jos, verslo įmonių  ir 

gimnazijos partnerystę. 

Pritraukti naujus sociali-

nius partnerius. 

Pasirašytos partnerystės sutar-

tys. Bendradarbiavimas nepa-

kankamai nuoseklus. 

Vyksta galimybių paieška. 

Sukurta ir realizuojama 

bendradarbiavimo 

STE(A)M iniciatyvos 

veiklų sistema. 

Įgyvendinti ne mažiau 

kaip vieną STE(A)M ini-

ciatyvą, dalyvauti respub-

likiniuose ir tarptautiniuo-

se projektuose. 

2021 m. Direktorius MK lėšos 

Kultūrinę pažintinę veik-

lą nukreipti STE(A)M ir 

novatoriško verslumo 

samprtatos  įgyvendi-

nimui, į ugdymą įtrau-

kiant tyrėjus, mokslinin-

kus, verslininkus. 

Realizuojamas parengtas kultū-

rinės, pažintinės veiklos planas 

(UP priedas). 

Tyrėjų, mokslininkų, verslinin-

kų įtraukimo atvejai pavieniai. 

Praturtintas kultūrinės, 

pažintinės veiklos planas.  

Ne mažiau kaip 30 proc. 

veiklų orientuota į 

STE(A)M iniciatyvos įgy-

vendinimą. 

2019 m. 

 

Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 

Įsitraukti į STE(A)M  

mokyklų partnerystės 

tinklą. 

Nedalyvaujame, analizuojamos 

gimnazijos galimybės. 

Gimnazija – STE(A)M 

mokyklų partnerystės tink-

lo narė. 

2019 m. Direktorius  MK lėšos 

3.  Stiprinti 

gimnazijos 

Mokinių tėvų švietimo 

politikos gerinimas 

Įgyvendinama parengta ir di-

rektoriaus įsakymu patvirtinta 

Kasmet suorganizuoti 2-3 

užsiėmimai pedagoginė-

Kasmet Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

tinklaveiką. „Tėvų įtraukimo į gimnazijos 

veiklą modelis“ nepakanka 

kryptingos, tėvų poreikius at-

liepiančios, šviečiamosios pa-

skirties renginių. 

mis, psichologinėmis ir 

kitomis aktualiomis tė-

vams temomis. 

Klasių vadovų veiklos 

programos papildytos nau-

jo turinio veikla. 

 

Bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais stiprini-

mas 

Stokojama renginių tėvams bei 

jų įtraukimo į veiklą formų 

įvairovės, veiksmingumo tyri-

mų. 

 

Kasmet suorganizuoti 1-2 

renginiai tėvams. 

Palankūs tėvų nuomonės 

apie gimnazijos veiklos 

veiksmingumą tyrimo re-

zultatai. 

2019 m. Gimnazijos va-

dovai, Metodi-

nė taryba 

MK lėšos 

Įsteigti Tėvų klubą. Tėvų klubo nėra. Tėvų klubas pagal kompe-

tenciją sprendžia gimnazi-

jos vidaus ir išorės pro-

blemas, atstovauja gimna-

zijos, mokinių ir klubo 

narių viešiesiems intere-

sams, juos gina ir siekia 

deramai juos tenkinti. Dėl 

bendrų veiklų yra stipri-

namas gimnazijos įvaizdis. 

2019 m. Gimnazijos 

vadovai 

 

 

Rėmėjų pritraukimas Iš rėmėjų negaunama parama, 

nepakankamai išplėtota para-

mos paieškos sistema. 

Bendruomenėje sutarta dėl 

paramos paieškos modelio. 

Kasmet suorganizuoti ir 

įgyvendinti 1-2 renginiai 

su rėmėjų pagalba. 

2019 m. Gimnazijos va-

dovai,  klasių 

vadovai 

Rėmėjų, pro-

jektinės lėšos 

Gimnazijos ir mikrorajo- Gimnazijos mokytojai organi- Parengti ir kasmet įgyven- 2019 m. Gimnazijos Rėmėjų,  
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

no bendruomenių bei 

progimnazijų bendradar-

biavimo, ieškant naujų 

tradicijų, plėtotė 

zuoja parodas bibliotekoje, per 

mažai vykdomas bendradar-

biavimas Panevėžio miesto 

savivaldybės viešąja biblioteka 

( trūksta veiklos sistemiškumo, 

kryptingumo ir bendruomenės 

poreikių tyrimo). 

dinti 1-2 projektai padė-

siantys sukurti naujas 

sklaidos apie gimnaziją 

formas, formuojamas pozi-

tyvus įvaizdis mikrorajo-

ne, Panevėžyje. 

vadovai, mo-

kytojai 

2 proc. lėšos 

4. Ugdyti kar-

jeros kompe-

tencijas, reika-

lingas tolesnei 

profesinei rai-

dai ir moky-

muisi visą gy-

venimą. 

Kryptingo mokinių ug-

dymo karjerai plėtra. 

Gimnazijoje dirba profesijos 

patarėja, sukurta ugdymo kar-

jerai darbo grupė. Vyksta mo-

kinių konsultavimas karjeros 

klausimais, susitikimai su įvai-

rių profesijų ir mokymosi įstai-

gų atstovais, išvykos į įstaigas , 

įmones, aukštąsias mokyklas, 

studijų muges. 

Išplėtota ugdymo karjerai 

sistema užtikrina pagalbos 

teikimą mokiniams pla-

nuojant savo karjerą ir 

sėkmingą STE(A)M ini-

ciatyvos įgyvendinimą: 

mokinių sudominimą 

STE(A)M dalykais bei 

vidurinio ugdymo progra-

mos mokinių optimalaus  

individualaus ugdymosi 

plano sudarymą,  renkantis  

tolimesnį mokymosi kelią, 

profesijos pasirinkimą. 

Kasmet Karjeros pata-

rėja 

Žmogiškieji  

Parengti ugdymo karjerai 

turinio integravimo į mo-

komuosius dalykus re-

komendacijas. 

Neparengtos ugdymo karjerai 

turinio integravimo į moko-

muosius dalykus rekomendaci-

jos. 

Parengtos ir įgyvendina-

mos rekomendacijos dėl 

ugdymo karjerai turinio 

integravimo į mokomuo-

sius dalykus. 

2019 m. Karjeros pata-

rėja 

Žmogiškieji 

Mokinių ugdymo karjerai 

modelio sukūrimas ir 

Sėkmingai taikomas ugdymo 

karjerai tvarka. 

Sėkmingai įgyvendinamas 

ugdymo karjerai modelis. 

2021 m. Karjeros pata-

rėja 

Žmogiškieji 
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Uždaviniai 
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nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 
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kas 
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kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

įgyvendinimas Planuoja diegti mokinių ugdy-

mo karjerai modelį. 

3 tikslas – Tobulinti mokytojo kompetencijas, įrodančias besimokančios gimnazijos pažangą. 

1. Stiprinti 

mokytojų as-

meninį tobulė-

jimą. 

Ugdomojo proceso ste-

bėsenos ir pagalbos mo-

kytojui sistemos sukūri-

mas ir įgyvendinimas. 

Ruošiamasi įdiegti Mokytojų 

veiklos bei kompetencijos įsi-

vertinimą ir vertinimą. Mokslo 

metų pabaigoje, aptarus veiklą 

su kuruojančiu vadovu ar gim-

nazijos direktoriumi, susita-

riama dėl mokytojo veiklos ir 

kompetencijos tobulinimo 

krypčių kitiems metams. 

Numatoma parengti ugdomojo 

proceso stebėsenos ir pagalbos 

mokytojui sistemos aprašą. 

Sėkmingai taikomas Mo-

kytojų veiklos bei kompe-

tencijos įsivertinimas ir 

vertinimas. 

Mokytojai kasmet reflek-

tuoja savo pedagoginę 

veiklą, numato tobulinti-

nas profesines sritis. 

Didėja pasitikėjimas savo 

profesiniu pasirengimu. 

Parengtas bei įdiegtas ug-

domojo proceso stebėse-

nos ir pagalbos mokytojui 

sistemos aprašas. Išaugusi 

pamokų kokybė ir teigiami 

mokinių pasiekimų poky-

čiai (remiantis tyrimų re-

zultatais). 

2019 m. (paren-

giamas ugdomo-

jo proceso ste-

bėsenos ir pa-

galbos mokyto-

jui sistemos ap-

rašas) 

2020-2021 m. 

(pokyčių stebė-

sena, sistemos 

tobulinimas). 

Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

veiksmingumo didini-

mas. 

Gimnazijoje rengiama kvalifi-

kacijos tobulinimo programa 

atsižvelgiant į metinius tikslus 

ir uždavinius. 

Kasmet apžvelgiamas mokyto-

jų kvalifikacijos tobulinimo 

planas. 

Gimnazijoje sėkmingai 

diegiama direktoriaus įsa-

kymu patvirtinta Mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sistema, kurioje numatoma 

plėtoti bei stiprinti inova-

cijų paiešką ir aktyvių, 

2020 m. (vietoje 

kvalifikacijos 

tobulinimo pro-

gramos sukurta 

sistema) 

2020-2021 m. 

(pokyčių stebė-

Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

kritinį, inovatyvų mąstymą 

ugdančių metodų taikymą, 

gerosios patirties sklaidą. 

Aukštas mokytojų įgytų 

naujų kompetencijų tai-

kymo efektyvumo laipsnis 

(tyrimo duomenų analizė) 

sena, sistemos 

tobulinimas) 

 
Seminarai ir mokymai 

klasių vadovams apie 

komandos formavimą. 

Klasių vadovams seminarai 

nevyksta. 

Klasių vadovai įgis dau-

giau kompetencijų klasės 

bendruomenės formavi-

mui. 

2020 m. Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 

Gerosios patirties sklaida Gimnazijoje pedagogai indivi-

duliai kaupia gerosios patirties 

banką, tačiau sklaida nėra pa-

kankamai aktyvi bei rezultaty-

vi.  

Kasmet organizuojami 2-3 

patirties sklaidos renginiai 

gimnazijoje, mieste, šalyje 

2021 m. Metodinė tary-

ba 

MK lėšos 

2. Plėtoti  nova-

toriško vers-

lumo ir STE 

(A)M ugdymui 

aktualias mo-

kytojų kompe-

tencijas. 

Mokytojų kompetencijų, 

taikant IKT technologijas 

gilinimas. 

Dažniausiai IKT naudojamos 

mokymui, o ne mokymuisi. 

 

IKT naudojimas moky-

mui(si) pasieks 30 proc. 

STE(A)M dalykų pamoko-

se. 

2021 m. Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 

kvalifikacijai 

Tyrinėjimu grįsto ugdy-

mo kompetencijų plėto-

jimas. 

Perkeliamosios ir tyrinėjimu 

gristos kompetencijos ugdo-

mos, bet nėra sisteminamos.  

Įsijungta į projektus, orien-

tuotus į tyrinėjimu gristų 

kompetencijų ugdymą. 

Mokymos(si) paradigma 

vyrauja ne mažiau 50 proc. 

pamokų. 

2021 m. Gimnazijos 

vadovai 

 

Respublikinės ar tarptau-

tinės patirties pritaiky-

Nedalyvaujama mokyklų part-

nerystės projektuose.  

Iki 1-2 mokytojų ar (ir) 

gimnazijos vadovų tobu-

2021 m. Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos, 

Projektų lė-
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Uždaviniai 
Įgyvendinimo priemo-

nės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo lai-

kas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų porei-

kis ir numa-

tomi finan-

savimo šalti-

niai 

mas. linsis šalyje ar užsienyje 

STE(A)M įgyvendinimo 

srityje. 

šos 

3. Tobulinti 

gimnazijos, 

besimokančios 

organizacijos, 

komunikacinę 

sistemą. 

Gimnazijos komunikaci-

nės sistemos plėtotė. 

Informacijos sklaidai ir komu-

nikacijai maksimaliai išnaudo-

jamos elektroninio dienyno 

teikiamos galimybės. 

Strateginiams dokumentams 

rengti formuojamos ilgalaikės 

darbo grupės. 

Tyrimams, įsivertinimui bei 

apklausoms pagal 4 gimnazijos 

veiklos sritis (pagal įsivertini-

mo metodiką) naudojami IQES 

Online platformos instrumen-

tai.  

Kartais  komunikavimas ir 

bendradarbiavimas vykdomas 

naudojant Google diską. 

Nuolatinis pedagogų ir 

personalo mokymasis, 

bendradarbiavimas užtik-

rins ugdymo proceso ko-

kybės gerėjimą, racionalų 

laiką panaudojimą.  

Vidinei komunikacijai 

naudojama Office 365 ap-

linka. 

 

2021 m. Gimnazijos 

vadovai 

MK lėšos 

Komandinio darbo sis-

temos tobulinimas 

Projektams, renginiams orga-

nizuoti, įvairioms užduotims 

atlikti formuojamos laikinos 

darbo grupės. 

Suburta ilgalaikė komanda 

strateginių tikslų įgyven-

dinimo stebėsenai. 

Trumpalaikėms užduotims 

atlikti formuojamos laiki-

nos darbo grupės. 

2021m. Direktorius  MK lėšos 
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                                               2019-2021 M. STRATEGIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINIS PLANAS 

 

   Kodas 
 

Samatos straipsnių pavadinimas 

 

Asignavimai 2019 m.  
Numatomų asignavimų projektas  

2020 m. 2021 m. 

2      Mokymo lėšos. Viso asignavimų. 698100 72000 740000 

2 1     Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 679000 700000 720000 

      Iš jų:    

2 1 1    Darbo užmokestis 669400 689500 709200 

2 1 2    Socialinis draudimas 9600 10500 10800 

2 2     Prekių ir paslaugų naudojimo lėšos 10400 12000 14000 

      Iš jų:    

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugų naudojimo išlaidos 700 800 1000 

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2900 3200 4000 

2 2 1 1 1 21 Informacinių  technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  

(pažintinė veikla, profesinis orientavimas  ir kt.) 

1500 
2000 3000 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (vadovėliai, mokymo prie-

monės ir kt.) 

5300 
6000 6000 

2 7     Socialinės išmokos  3700 4000 4200 

3 1     Materialinio ir nematerialiojo turto įsigijimas (mokymo priemonės ) 5000 6000 7000 

1 4 2 1 1 3 Parama 2800 2900 3000 

1 4 2 1 1 2 Projektai 1000 5000 7000 

1 4 2 1 1 1 Specialiosios  lėšos 2000 5000 5000 

 

                                                                                      PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

 Strateginio įstaigos plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

Strateginio planavimo grupė pristato mokyklos strateginį planą mokyklos bendruomenei visuotinio bendruomenės susirinkimo metu kartą per 

metus – kalendorinių metų pabaigoje. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, taip pat teikti siū-

lymus bei pageidavimus.  
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Įstaigos direktorius ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui stebi ir įvertina, ar institucija įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuo-

tojai įvykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios, ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. 

Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir naudojamos biudžeto lėšos. 

                                           Pagrindinių plano rodiklių apskaita ir analizė 

Stebėseną vykdo strateginio planavimo grupė. Ji  posėdžiauja du kartus per metus. Sausio mėn. vyksta praeitų metų veiklos ataskaitos analizė, 

kuri pateikiama mokyklos bendruomenei visuotiniame bendruomenės susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės 

sudarytoje lentelėje.                                                                                                                                                              lentelė 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

1 tikslas – 

 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai ištek-

liai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota įgy-

vendinti (da-

ta) 

Įgyvendinta (data) 

Per tarpinį 

matavimą 

2019 m. 

Per tarpinį ma-

tavimą 2020 

m. 

Per galutinį ma-

tavimą 

2021 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

                                                                                    Plano koregavimas ir pratęsimas 

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja įstaigos strateginį planą ir teikia jį  tvirtinti. Planas yra pratęsiamas. 

SUDERINTA: 

Panevėžio „Minties“ gimnazijos 

Gimnazijos Tarybos nutarimu 2019 m. sausio 30 d. protokolo Nr. GT-1  

SUDERINTA: 

Panevėžio „Minties“ gimnazijos 

Mokytojų tarybos nutarimu 

2019 m. sausio 31 d. protokolo Nr. MT-3 


