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PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS 2016–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 Strateginio plano tikslas – siekti įgyvendinti Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatas bei Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos prioritetus: švietimo prieinamumas, kompetentingas vadovavimas ir lyderystė, savarankiška ir atsakinga mokykla, saugus ir 

sveikas vaikas, dėmesys mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Kuriant gimnazijos strategiją, išnaudojant galimybes, keičiantis ir prisitaikant prie 

pokyčių vadovaujamasi strateginiais dokumentais: 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

 Rengiant gimnazijos 2016–2020 metų strateginį planą taip pat vadovautasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Paįstrio Juozo Zikaro 

gimnazijos nuostatais, gimnazijos veiklos ataskaitomis, gimnazijos bendruomenės ir Gimnazijos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis. Gimnazijos 

strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-291 „Dėl darbo grupių sudarymo 

strateginiam veiklos planui parengti“.  

 Rengiant gimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo ir bendradarbiavimo principų.  

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 
 

 Analizuojant gimnazijos veiklos sritis pažymėtina, kad gimnazijos veikla 2015 metais atitinka iškeltus strateginius tikslus, regiono ypatumus 

bei valstybės rekomendacijas.  

 2014 metais atlikus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą pagal ugdymo(si) ir mokymo(si) sritį dėl pamokos organizavimo (nagrinėti veiklos 

rodikliai – mokytojo veiklos planavimas ir klasės valdymas) paaiškėjo, kad ugdymo sėkmė priklauso nuo mokytojo pasirengimo kurti palankią 

mokymuisi aplinką, vadovautis aiškia vertinimo sistema. Mokytojams reikia daugiau dėmesio skirti planavimui, pasirengimui pamokoms, klasės 

valdymui.  

 Pagrindinės veiklos sritys – mokymo ir mokymosi kokybė, pilietiškumo bei tautiškumo ugdymas, dėmesys mokytojų tobulėjimui, saugios 

aplinkos formavimas, ugdymo aplinkos turtinimas.  

 Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos tobulinimo prioritetai: ugdymo proceso planavimas, įsivertinimu grįstos švietimo kokybės kultūros, 

užtikrinančios savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną, tobulinimas; saugios ugdymo(si) aplinkos, padedančios užtikrinti ugdymo 

individualizavimą, aktyvų mokymąsi, bendradarbiavimą, moderniųjų technologijų panaudojimą bei esminių kompetencijų ugdymą, kūrimas; 

bendrosios kultūros ugdymas, mokinių saugumas; individualaus ugdymosi modelio, atitinkančio bendruomenės specifiką ir maksimaliai tenkinančio 



mokinių poreikius bei suderinto su pasirinkta tolesne veikla, įgyvendinimas; visų grandžių mokinių pasiekimų ir gebėjimų atitikimas valstybiniams 

standartams.  

 Veiklos principai – nuoseklumas, pagrįstumas, kokybiškumas, kvalifikacija.  

 2015–2016 m. m. gimnazijoje yra 239 mokiniai, 53 ugdytiniai, sudaryta 12 klasių, 3 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio 

ugdymo grupė. 

 Mokinių vidurkis klasėje – 20.  

 Skaistgirių skyriuje 2015 m. rugsėjo 1 d. sudarytos 4 jungtinės klasės (37 mokiniai), 1 jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė 

(8 ugdytiniai). Mokinių vidurkis klasėje – 5. 

 Gimnazijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 

 

Kvalifikacinė kategorija  2014 m. 2015 m. 

Mokytojai metodininkai  10 9 

Vyresnieji mokytojai  26 28 

Mokytojai  11 8 

 

 SITUACIJOS ANALIZĖ 

 Išorės aplinkos analizė.  

 Politiniai-teisiniai faktoriai.  
 Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus, į Lietuvos valstybės viziją ir raidos 

prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis, kurios išdėstytos Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, taip pat 

vadovaujamasi 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa bei Valstybine švietimo 2013–2022 m. strategija, kurių nuostatų tikslas – paversti 

Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį.  

 Gimnazijos bendruomenė, planuodama 2016–2020 metų strateginius tikslus ir uždavinius, atsižvelgė į šalies švietimo politikos ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos švietimo strategines nuostatas. Valstybinėje švietimo strategijoje 2013–2022 m. numatytas dėmesys 

mokytojų tobulėjimui, įsivertinimui, neformaliajam vaikų švietimui, mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimui. Gimnazija savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.  

 Ekonominiai veiksniai.  
 Darniam šalies vystymuisi svarbią reikšmę turi ne tik visuomenės, bet ir ekonomikos atsakingumas, kai verslas prisiima atsakomybę už 

socialinę ir gamtinę aplinką, bendruomenės ar šalies raidos procesus. Gimnazijoje verslo socialinė atsakomybė daugiau pasireiškia per pavienes atskirų 

organizacijų iniciatyvas, pvz., šeimos tarpusavio santykių stiprinimo, vaikų ir jaunimo socialinių problemų sprendimo, gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo srityse, formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo sferoje, skatinant bendruomeniškumą. 

 Vietos bendruomenių dalyvavimas tvarkant viešuosius reikalus gana aktyvus, plėtojama ne tik kultūrinė veikla, bet ir dalyvaujama sprendžiant 

aktualias ikimokyklinio ugdymo plėtros problemas.  



 Švietimo išlaidos augo dėl Europos Sąjungos paramos. Gimnazija dalyvavo Švietimo aprūpinimo centro prie Švietimo ir mokslo ministerijos 

rengiamuose „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Suteikta galimybė įsigyti 

papildomų priemonių ugdymo procesui tobulinti: modernizuotos mokytojų darbo vietos, etapais atnaujinamos gamtos mokslų, menų ir technologijų 

mokymo bazės. 2013–2014 m. m. įgyvendintas gimnazijos ir Paįstrio bendruomenės vietos veiklos projektas ,,Sporto salės remontas fizinio aktyvumo 

skatinimui“. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje įvestas elektroninis dienynas. Vyko vidurinio ugdymo programos akreditacija, 2014 m. liepos 1 d. 

gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre. 

Socialiniai ir demografiniai veiksniai.  
Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos, taip pat ir gimnazijos įsipareigojimus. Didėja 

nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių skaičius.  

Dalis mokinių dėl ligų praleidžia daug pamokų, todėl sveikatos prevencijai gimnazijoje skiriama nemažai dėmesio.  

Šiuo metu nepalanki Lietuvos demografinė padėtis dar nelemia gimnazijos mokinių skaičiaus mažėjimo tendencijų. Paįstrio apylinkėse vyksta 

statybos, kuriasi daug jaunų šeimų, auginančių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Gavus papildomą finansavimą, gimnazijoje įsteigtos  

3 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Skaistgirių skyriuje dabar vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pirmosios 

dalies pagrindinio ugdymo programos.  

Nemokamas maitinimas 2014 metais buvo skiriamas 109 (33 %) mokiniams, 2015 metais – 99 (29 %) mokiniams. 

Technologiniai ir edukaciniai veiksniai.  
Gimnazijos veiklai daro įtaką augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas. Sparčiai kompiuterizuojamos įmonės, valstybinės įstaigos, 

teikiama vis daugiau elektroninių paslaugų. Gimnazijoje yra 23 kompiuteriai su multimedijos projektoriais ir 17 kompiuterių informatikos kabinete, 

Skaistgirių skyriuje – 8 kompiuteriai, nemažai organizacinės technikos. Diegiamos modernios mokymo priemonės. Gerėja aprūpinimas kompiuterine 

įranga, šiuo metu gimnazijoje vienu kompiuteriu naudojasi 6 mokiniai. Gimnazijos mokytojai stengiasi ugdymo procese plačiau naudoti informacines 

technologijas, kiekvienas mokytojas turi kompiuterizuotą darbo vietą su interneto prieiga.  

Vidaus išteklių analizė.  
Ugdymo aplinka. Bendras gimnazijos patalpų plotas – 3 207,34 kv. m, Skaistgirių skyriaus – 660,45 kv. m, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės pastato – 438,02 kv. m. Gimnazijoje yra 18 mokomųjų kabinetų, sporto salė, aktų salė, biblioteka su skaitykla. 2014 metais panaudojus 

ES ir gimnazijos lėšas įrengta šiuolaikiška sporto salė ir treniruoklių salė. Gimnazijos pastato būklė gera. Panaudojant 2 proc. GPM, kitas paramos 

lėšas remontuojamas gimnazijos vidaus patalpos, tvarkoma aplinka. Atnaujinami mokykliniai baldai ir įranga. Kabinetuose yra modernių mokymo 

priemonių.  

Žmogiškieji ištekliai. Gimnazijoje 2015–2016 m. m. dirba 45 pedagoginiai darbuotojai: 4 vadovai, 30 mokytojų, 3 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 3 auklėtojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas. Gimnazijoje paslaugas teikia bibliotekininkas. 

Gimnazijos aptarnaujantį personalą sudaro 30 žmonių. Gimnazijoje veikia 4 savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė 

taryba, Mokinių taryba. Gimnazijoje įkurta mokytojų profesinė sąjunga. 

Išnagrinėjus situaciją, parengta SSGG analizė. 

 

SSGG ANALIZĖ 



 

SSGG analizė atlikta vadovaujantis 2013–2015 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, atliktų mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

apklausų NMVA 2014 m., 2015 m. rezultatais. Gimnazijos įsivertinimui naudotas interneto puslapis www.igesonline.lt. Vadovautasi Vaiko gerovės 

komisijos, veiklos kokybės įsivertinimo grupių, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų, Metodinės tarybos posėdžių protokolais, ataskaitomis ir visų 

geros valios žmonių, bendruomenės nuomone. 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazijos statusas; 

 Mokyklinė uniforma; 

 Elektroninis dienynas; 

 Atnaujinta sporto salės įranga ir inventorius; 

 Renovuotas pastatas ir ugdymui pritaikyta tvarkinga, graži, jauki 

aplinka; 

 Tradicijų puoselėjimas, renginių organizavimas; 

 Kryptingas meninis ugdymas 2–II klasėse; 

 Aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su Paįstrio kultūros 

centru bei kaimo bendruomene; 

 Visi darbuotojai – savo srities specialistai, nuolat keliantys 

kvalifikaciją, dalyvaujantys tobulinimosi renginiuose; 

 Kruopštus ir sąžiningai dirbantis aptarnaujantis personalas; 

 Gimnazijos vadovų kompetencija, įsipareigojimai ir lyderių savybės 

skatina gerus tarpusavio santykius su darbuotojais ir telkia komandas 

veiklos procesams įgyvendinti; 

 Įstaigoje ugdomi vaikai nuo ankstyvojo iki brandaus amžiaus; 

 Sudaromos galimybės mokytis įvairių ugdymo(si) poreikių turintiems 

mokiniams;  

 Didėjantis ugdytinių skaičius. 

 Ne visiems vaikams sudaromos galimybės dalyvauti 

neformaliojo vaikų švietimo veikloje; 

 Neaptverta gimnazijos teritorija (neužtikrinamas mokinių 

saugumas); 

 Nepakankamai priimama psichologinė, logopedinė ir 

socialinė pagalba vaikui, šeimai; 

 Tėvų (globėjų, rūpintojų) motyvacijos stygius 

bendradarbiaujant su ugdymo įstaiga, nepakankamas 

domėjimasis savo vaiko ugdymu; 

 Pasyvus mokytojų dalyvavimas projektinėje veikloje; 

 Dalykų ryšiai ir jų sąsaja su realia gyvenimo aplinka;  

 Blogi brandos egzaminų, PUPP, ST rezultatai; 

 Išnaudotos ne visos bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) galimybės;  

 Neišnaudotos mokinių įsivertinimo galimybės; 

 Nėra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

tinkamos lauko žaidimų aikštelės; 

 Atskirų mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

 

Galimybės Grėsmės 

http://www.igesonline.lt/


 Maksimaliai išnaudoti klasių valandėlių ir psichologinės pagalbos 

užsiėmimų mokiniui, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

galimybės kaip veiksnys mokinių motyvacijai ir bendruomeniškumui 

skatinti; 

 Skatinti tėvus (globėjus, rūpintojus) aktyviau naudotis elektroniniu 

dienynu; 

 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui naudoti interneto puslapį 

www.igesonline.lt; 

 Galimybės įsijungti į Europos partnerystės ir bendradarbiavimo 

projektus, naudotis Europos fondų paramos programų galimybėmis; 

 Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir tobulinimas;  

 Naujų bendrų gimnazijos ir gyvenvietės bendruomenės tradicijų 

kūrimas; 

 Tobulinti tarpusavio santykius, siekti didesnio susiklausymo; 

 Kokybiškiau tęsti ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, 

atsižvelgiant į mokinių pasiekimus; 

 Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, mokymosi stilių ir 

formų plėtotė. 

 Nepilnos šeimos arba tėvai dirba užsienyje; 

 Bedarbystė, ekonominė situacija sudaro prielaidų šeimose 

formuotis abejingam požiūriui į vaikų mokymąsi; 

 Blogėja mokinių fizinė sveikata; 

 Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės už vaiko mokymąsi 

ir elgesį mažėjimas; 

 Mokinių atsakomybės už savo veiksmus stoka; 

 Daugėja mokinių, turinčių pamokų lankomumo, drausmės 

problemų, elgesio ir emocijų sutrikimų; 

 Žema tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų vertybių sistema; 

 Konkurencija su miesto mokyklomis. 

 

 

VIZIJA 

 

Aktyvi, moderni, kūrybinga, motyvuojanti, puoselėjanti bendruomenės tradicijas, atitinkanti Lietuvos bei Panevėžio rajono savivaldybės 

švietimo poreikius bei teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija. 

 

MISIJA 

 

Gimnazija, teikdama privalomą priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, formuoja humanistines nuostatas puoselėjančią 

kūrybišką asmenybę, užtikrina aukštos kokybės gebėjimų ir vertybių įsisavinimą skatinantį ugdymą, tenkinantį individualius mokinio ugdymosi ir 

saviraiškos poreikius, sudaro sąlygas mokytojų ir specialistų profesinių kompetencijų tobulinimui, skatina aktyvų mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokytojų, vietos bendruomenės ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą, kuria saugią ir visapusiškam asmenybės tobulėjimui palankią 

aplinką, formuoja mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.  

 

VERTYBĖS 

 

http://www.igesonline.lt/


Pagarba ir dėmesys asmeniui, tolerancija, pasitikėjimas, siekiant bendrų tikslų.  

Visų gimnazijos bendruomenės narių partnerystė.  

Gimnazija – nuolat besimokanti organizacija.  

Nuolatinis atsinaujinimas ir darbas bendruomenės labui. 

 

STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

1. Puoselėti optimalią šeimos, socialinių partnerių, 

bendruomenės ir gimnazijos sąveiką, vystant 

gimnazijos veiklą. Išsaugoti ir puoselėti esančias 

tradicijas, skatinti bendruomeniškumą. 

2. Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) 

užtikrinimas. 

3. Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

 

STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Strategija: Puoselėti optimalią šeimos, socialinių partnerių, bendruomenės ir gimnazijos sąveiką, vystant gimnazijos veiklą. Išsaugoti ir puoselėti 

esančias tradicijas, skatinti bendruomeniškumą. 

Tikslas: Stiprinti šeimos, socialinių partnerių ir kaimo bendruomenės 

bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant gimnazijos veiklą. Išsaugoti 

ir puoselėti tradicijas, skatinti bendruomeniškumą. 
Diegimo strategija ir priemonės 

1. Uždavinys: Skatinti komunikaciją su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

socialiniais partneriais, kaimo bendruomene bei dalytis informacija ir 

atsakomybe. 

1.1. Psichologiniai ir pedagoginiai seminarai tėvams (globėjams, 

rūpintojams), gimnazijoje dirbančių specialistų konsultacijos.  

1.2. Naudoti interneto puslapį www.igesonline.lt. Kviesti tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir socialinius partnerius į gimnazijos renginius.  

1.3. Informuoti apie gimnazijos renginius elektroniniame dienyne, 

gimnazijos interneto puslapyje, spaudoje. 

2. Uždavinys: Sukurti ir taikyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio ir 

psichologinio švietimo sistemą. 

2.1. Anketavimas, apklausos, pokalbiai, klasės valandėlės, 

individualios konsultacijos.  

2.2. Naudoti internetinį puslapį www.igesonline.lt. 

3. Uždavinys: Organizuoti bendrus renginius su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), bendruomene. 

3.1. Renginiai, šventės, netradicinio ugdymo dienos, išvykos.  

3.2. Skatinti Paįstrio bendruomenę lankytis gimnazijos renginiuose, 

siekiant įveikti pasitaikančias vietovės negeroves, susijusias su 

mokinių veikla. 

3.3. Visuotinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų organizavimas, 

skatinant tėvus (globėjus, rūpintojus) dalytis savo patirtimi, organizuoti 

http://www.igesonline.lt/
http://www.igesonline.lt/


jų vedamas pamokas. 

4. Uždavinys: Puoselėti ir plėtoti gimnazijos bendruomenės tradicijas, 

skiepyti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus ir įpročius 

bei pilietinę atsakomybę. 

4.1. Senųjų gimnazijos tradicijų tobulinimas, turtinimas.  

4.2. Kiekvienos klasės tradicijų, išskirtinumo paieška ir formavimas.  

4.3. Mokytojų, mokinių ir visos gimnazijos bendruomeniškumo 

jausmo stiprinimas.  

4.4. Gimnazijos istorijos faktų fiksavimas ir sisteminimas.  

4.5. Pamokos gimnazijos muziejuje, etnokultūros panaudojimas 

formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo veikloje. 

Veikla: 

1.Gimnazijos muziejaus informacijos pildymas. 

2. Suteiktos konsultacijos. 

3. Savalaikis ir kvalifikuotas mokymosi sunkumų ir elgesio sutrikimų 

identifikavimas.  

4. Tyrimų rezultatų pristatymas bendruomenei ir pateiktos 

rekomendacijos problemoms spręsti. 

5. Klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) veikla ir indėlis į gimnazijos gyvenimą 

– tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas vykdant klasės veiklas, 

kontroliuojant vaikų mokymąsi ir pamokų lankymą, ugdant vaikų 

atsakomybę už savo mokymąsi. 

6. Atnaujinta tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo bei komunikavimo 

sistema. 

7. Kasmet vykdomos priemonės: menų diena, gyvenimo sėkmės 

pamokos, sporto renginiai.  

Laukiami rezultatai: 

1. Dauguma tėvų (globėjų, rūpintojų) turės pakankamai pedagoginių ir 

psichologinių žinių, padedančių sėkmingai bendrauti ir bendradarbiauti 

su vaiku, siekiant individualios pažangos. 

2. Daugumos tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas su klasės 

vadovu ir dalykų mokytojais užtikrins jų vaiko sėkmingą individualią 

pažangą. 

3. Gimnazijos ir šeimos šventė, labdaros spektakliai (dalyviai  tėvai 

(globėjai, rūpintojai), mokytojai, mokiniai), menų diena, mokslo metų 

užbaigimo šventė, mokslo pirmūnų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pagerbimo šventė.  

4. Gimnazijoje gyvuoja patriotiškai nusiteikusi, tradicijas puoselėjanti 

bei kurianti bendruomenė. Paįstrio bendruomenės nariai, mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) yra nuolatiniai gimnazijos gyvenimo dalyviai. 

Efekto kriterijai: Aukštas gimnazijos kultūros ir bendruomeniškumo lygis, tradicijų puoselėjimas. 

Atsakingi, vykdytojai Gimnazijos administracija, specialistai ir klasių vadovai 

Vykdymo data 2016–2018 m. 

Reikalingos lėšos, ištekliai Žmogiškieji ištekliai 

Strategija: Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

Tikslas: Užtikrinti ugdymo(si) veiksmingumą ir kokybę. Diegimo strategija ir priemonės 

1. Uždavinys: Užtikrinti ugdymo kokybę. 1.1. Tobulinti ugdomosios veiklos formas.  

1.2. Kurti ugdomojo konsultavimo sistemą.  

1.3. Parengti ir įgyvendinti priemonių planą pamokų kokybei stiprinti. 

2. Uždavinys: Užtikrinti mokinių ugdymosi kokybę. 2.1. Stiprinti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi.  



2.2. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.  

2.3. Parengti ir naudoti nuotolinių kursų programas savarankiškai 

besimokantiems, gabiems mokiniams.  

2.4. Elektroninio dienyno informacijos naudojimas. 

3. Uždavinys: Užtikrinti ugdymo veiksmingumą. 3.1. Tobulinti mokytojų kompetencijas veiksmingai identifikuojant  

mokinių pažangą ir pasiekimus pamokoje.  

3.2. Stiprinti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo turinio dermę 

užtikrinant individualią mokinių pažangą.  

3.3. Užtikrinti veiksmingą gabių mokinių ugdymą.  

3.4. Tobulinti ugdomosios veiklos stebėsenos bei analizės ir pagalbos 

mokytojui sistemą. 

3.5. Organizuoti anketavimą, apklausas ir jų analizes. 

Veikla: 
1. Netradicinėse erdvėse vykusios pamokos.  

2. Stebėtų pamokų protokolai.  

3. Parengtos ir integruojamos atitinkamos programos.  

4. Vestos integruotos pamokos.  

5. Gabieji ir specialiųjų poreikių vaikai dalyvauja jų poreikius 

atitinkančioje veikloje. 

6. Gerėjantys ugdymo rezultatai, egzaminų rezultatai. ST, PUPP, 

bandomųjų ir pasitikrinamųjų brandos egzaminų rezultatų, pusmečių ir 

metinių įvertinimų dermė. Mokinių pasiekimai rajono, šalies, tarptautiniu 

mastu.  

7. Mokymo metodikos taikymo stiprinat motyvaciją pavyzdžiai. Mokinių 

iniciatyvos. 

Laukiami rezultatai:  

1. Dauguma mokytojų gebės organizuoti veiksmingą mokinių ugdymą 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius.  

2. Įvairesnė mokymo strategijų pasiūla palengvins mokinių mokymąsi 

bei padės mokiniams siekti pažangos.  

3. Bus sustiprinta ir išplėtota kokybės vadybos bei ugdomojo 

konsultavimo sistema. 

4. Dauguma mokinių įgis ar sustiprins mokėjimo mokytis 

kompetenciją ir bus atsakingi už savo sistemingą mokymąsi.  

5. Mokinio elektroninio dienyno informacija ir mokytojų ugdomoji 

veikla užtikrins tinkamą beveik visų mokinių pamokų lankomumą.  

6. Bus tenkinami ugdymosi poreikiai taikant įvairesnius mokymo 

metodus. 

7. Beveik visi antrųjų gimnazijos klasių mokiniai pagal savo gebėjimus 

išlaikys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.  

8. Visi mokytojai gebės pamokose taikyti veiksmingas individualios 

mokinių pažangos ir pasiekimų pamokoje identifikavimo strategijas.  

9. Gabiausi mokiniai sėkmingai dalyvaus šalies ir tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

Efekto kriterijai: Daugelis mokinių padarys individualią pažangą. 

Atsakingi, vykdytojai Gimnazijos administracija, specialistai ir klasių vadovai 

Vykdymo data 2016–2020 m. 



Reikalingos lėšos, ištekliai Mokinio krepšelio lėšos. Tėvų 2 proc. pajamų mokesčio parama. 

Strategija: Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

Tikslas: Kurti saugią ugdymo(si) aplinką. Diegimo strategija ir priemonės 

1. Uždavinys: Plėtoti saugios aplinkos gimnazijoje kūrimą. 1.1. Didinti Vaiko gerovės komisijos veiklos veiksmingumą (tobulinti 

Vaiko gerovės komisijos narių kompetencijas koordinuoti prevencinę 

veiklą).  

1.2. Efektyvinti neformalųjį švietimą, plėsti mokytojų psichologines 

žinias, stiprinti mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

bendradarbiavimą.  

1.3. Siekiama mokinių pagalbos vieni kitiems. 

2. Uždavinys: Gerinti gimnazijos aplinkas, vadovaujantis saugos ir 

sveikatos reikalavimais. 

2.2. Įgyvendinant tikslą bus turtinami gimnazijos materialiniai ištekliai, 

sudarantys palankias sąlygas edukacinių aplinkų kūrimui, aprūpinimui, 

ir atnaujinama įstaigos aplinka, kuri atitiktų higienos normas. 

3. Uždavinys: Kurti, turtinti, atnaujinti ir plėtoti aplinką, skatinančią 

vaikų ir darbuotojų profesinį tobulėjimą. 

3.1. Renovuoti ikimokyklinio ugdymo grupių pastato išorę. 

3.2. Prie ikimokyklinio ugdymo grupių pastato įrengti automobilių 

stovėjimo aikštelę, sutvarkyti šaligatvius, gerinti lauko žaidimų 

aikštyną, aptveri teritoriją tvora. 

3.3. Rengti įvairius mokymus Vaiko gerovės komisijos nariams, 

dalykų mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visai 

gimnazijos bendruomenei saugios aplinkos kūrimo klausimais.  

3.4. Gimnazijos lėšų skirstymas, atsižvelgiant į saugios ir sveikos 

aplinkos įrengimą gimnazijoje.  

3.5. Seminarai bendruomenei apie higienos reikalavimus atitinkančios 

aplinkos kūrimą  

Veikla: 
1. Nuosekliai taikoma patobulinta elgesio skatinimo ir drausminimo 

sistema.  

2. Tyrimų rezultatai ir rekomendacijų taikymas.  

3. Mokymosi sutarties, mokinio taisyklių laikymasis, patarimai ir 

rekomendacijos stenduose, internetinėje svetainėje.  

4. Suteikta psichologinių žinių, padedančių sėkmingai bendrauti ir 

bendradarbiauti su vaiku, siekiant akademinės ir socialinės vaiko 

pažangos.  

5. Priimtų sprendimų, nutarimų laikymasis.  

Laukiami rezultatai: 
1. Sukurta saugi aplinka, kurioje bendruomenės nariai jausis 

visaverčiai, pasitikės savimi, mokės socialiai priimtinais būdais 

išreikšti savo jausmus ir spręsti kylančius sunkumus tiek su 

bendraamžiais, tiek su suaugusiais. 

2. Saugi aplinka teigiamai veikia mokinių ir bendruomenės savijautą.  

3. Higienos reikalavimus atitinkančios sąlygos daro įtaką ir visam 

ugdymo procesui. 



6. Nuolat vykdomos smurto, nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos 

programos.  

7. Nuolat įgyvendinama Patyčių strategija.  

8. Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.  

9. Sudarytos ugdymosi bei saviraiškos galimybės neformaliojo vaikų 

švietimo veikloje.  

10. Nuolat palaikoma švara, tvarka ir saugumas gimnazijos patalpose ir 

jos teritorijoje. 

Efekto kriterijai: Mokiniai ugdysis saugioje aplinkoje. 

Atsakingi, vykdytojai Gimnazijos administracija, specialistai, personalas. Panevėžio rajono 

švietimo centro renginiai, lektorių (psichologų) atvykimas į gimnaziją. 

Vykdymo data 2016–2020 m. 

Reikalingos lėšos, ištekliai Mokinio krepšelio lėšos. Tėvų 2 proc. pajamų mokesčio parama. 

Žmogiškieji ištekliai. 

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

 Priežiūrą vykdys gimnazijos 2016–2020 metų strateginio plano rengimo darbo grupė, socialiniai ir ekonominiai partneriai, gimnazijos 

bendruomenė, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kitos suinteresuotos grupės. 

 Strateginio plano stebėsena ir vertinimas vykdomas viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio plano analizė vykdoma kartą per metus, 

tikslų įgyvendinimą įvertinant pagal iš anksto nustatytus sėkmės kriterijus bei veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Strateginis planas koreguojamas 

lapkričio–gruodžio mėnesiais. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama kiekvienų metų gruodžio mėnesį. 

 Strateginio plano uždaviniai ir priemonės gali būti papildomi ir keičiami kasmet. Tikslai gali keistis tik kas 2–3 metai. Vizija gali keistis tik 

rengiant naują strateginį planą arba iš esmės keičiant dabartinį. 

 Projektus dėl strateginio plano pataisymo gali teikti kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys. Projektai dėl strateginio plano keitimo 

pateikiami raštu gimnazijos 2016–2020 metų strateginio plano rengimo darbo grupei. Visi pasiūlymai apsvarstyti gimnazijos 2016–2020 metų 

strateginio plano rengimo darbo grupės, Gimnazijos tarybos posėdžiuose. Jei pasiūlymui pritaria Gimnazijos taryba, jis teikiamas derinti Panevėžio 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui. 

 

1. Strateginio plano priežiūra: 

Strateginio plano pakeitimo ir tobulinimo projektų kaupimas ir jų 

analizė. 

Strateginio plano įgyvendinimo metinių ataskaitų rengimas. 

Gimnazijos 2016–2020 metų strateginio plano rengimo darbo grupė. 

Socialiniai ir ekonominiai partneriai. Ekspertų ir kitos suinteresuotos 

grupės. 



2. Strateginio plano ataskaitų tvirtinimas:  

Strateginio plano pakeitimų ir gimnazijos 2016–2020 metų strateginio 

plano rengimo darbo grupės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, visuotiniai tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimai. 

3. Visuomenės supažindinimas su rezultatais:  

Kasmet pasiekti strateginio plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi 

gimnazijos bendruomenei, informacija pateikiama interneto tinklalapyje 

ir stenduose. 

Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, visuotiniai tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimai. 
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