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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Radviliškio r. Sidabravo vidurinės mokyklos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti mokyklos veiklą, telkti mokyklos 

bendruomenę ugdymo problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokyklos mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti 

reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo(si) kaitos pokyčius. 

Mokyklos strateginis planas 2014 – 2016 metams parengtas remiantis: 

 Lietuvos respublikos Švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr. 38-1804), 

 Radviliškio r. Sidabravo vidurinės mokyklos nuostatais, patvirtintais Radviliškio r. savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T-483, 

 Radviliškio r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendruoju planu, patvirtintu Radviliškio r. savival-

dybės tarybos  2012-02-02 sprendimu Nr. T-202, 

 „Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimu, 

patvirtintu Radviliškio r. savivaldybės tarybos  2014-02-13 sprendimu Nr. T-682, 

 Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos projektu, 

 Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamais uždaviniais švietimui, 

 mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, 

Rengiant šį planą atsižvelgta į mokyklos socialinės aplinkos ypatumus, bendruomenės narių pasiūlymus ir patirtį bei turimus išteklius. 

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupės, sudaryta mokyklos direktoriaus 2013-09-17 įsakymu Nr. V1-155. 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

  

Pirmoji mokykla Sidabrave istoriniuose šaltiniuose paminėta 1910 metais. 

1918 metais įkurta pradinė mokykla. 

1946 Sidabravo aštuonmetė mokykla. 

Nuo 1950 m. rugsėjo 1 d. Sidabravo vidurinė mokykla. 

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo ugdymo programas. Prioritetinėmis sa-

vo veiklos sritimis mokykla laiko ugdymo kokybę ir jos tobulinimą, mokinių pasiekimų gerinimą ir  mokymosi motyvacijos didinimą. Mokykla nuo-

sekliai stiprina materialinę bazę, kuria edukacinę aplinką, atitinkančią šiuolaikinius švietimo reikalavimus, siekia sudaryti palankias sąlygas mokinių 

gebėjimams ugdyti ir jų saviraiškai plėtoti. 

Ugdomoji veikla tikslingai planuojama ir kryptingai vykdoma. Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes, pritaikomas ugdymo turinys, 

modernizuojama bei įvairinama aplinka, taikomi aktyvieji ugdymo būdai ir metodai. Skatinamos pažintinės edukacinės išvykos ir pamokos už mokyk-
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los ribų. Bendradarbiaujama su miestelio bendruomene, čia įsikūrusiomis įstaigomis, ūkininkais ir verslininkais. Plėtojamos neformaliojo  ugdymo ga-

limybės: aktyvi sportinė, kultūrinė, meninė veikla, kur mokiniams sudaromos palankios sąlygos tobulinti savo gebėjimus, dalyvauti įvairiuose respub-

likiniuose bei rajoniniuose renginiuose. Ugdymas nuosekliai modernizuojamas, vis sėkmingiau taikomos informacinės technologijos. Visi kabinetai ir 

klasės aprūpinti technine kompiuterine įranga, vaizdo projektoriais bei interneto prieiga. Mokykla naudoja elektroninį dienyną. 

Sėkmingai įgyvendinti projektai: „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. 2012-

2013 metais buvo vykdomi tarptautiniai projektai: „Ekologinis moksleivių ugdymas“, kurį koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas, projektas 

„Kūrybinės partnerystės“, vykdytojai – Ugdymo plėtotės centras ir Britų Taryba. Projektas „Kūrybinės partnerystės“ sukuria sąlygas bendradarbiauti 

mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Projektams įgyvendinti skirta 21 000 eurų. 

Mokyklą remia A. Adamkienės labdaros ir paramos fondas. Mokykloje veikia p. A. Adamkienės dienos užimtumo centras. Kasmet mokyklos 

biblioteką pasiekia naujausios knygos. 2012 metais jų dovanota už 2319 Lt., 2013 metais už 5000 Lt. Geriausi mokiniai kviečiami studijuoti į fondo 

organizuojamas „Verslumo“, „Lyderių“, „Dailininkų“ mokyklas. 

Mokykloje sėkmingai vykdomas klasių komplektavimas. Dauguma mokinių po dešimt klasių noriai lieka ir tęsia mokymąsi mūsų mokyklos 11-

oje klasėje. 

III. SITUACIJOS ANALIZĖS ETAPAI 

 

Aplinkos analizė (PEST analizė). 

Politiniai teisiniai veiksniai. Mokykla funkcionuoja ir vystosi nuolat dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis ir yra veikiama politinių, eko-

nominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kitų veiksnių. Ji susijusi su visais procesais, vykstančiais valstybėje. Šiuo metu mokykla – atsakingai 

reaguojanti į gyvenimo pokyčius bei  kiekvieno savo nario poreikius, gebanti savo veiklą vertinti institucija. Besivadovaudama bendru susitarimu pri-

imtomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos nuostatais siekia užtikrinti savo darbuotojams ir klientams savirealizaciją, saugumą ir palankią 

ugdymui(si) bei darbo aplinką, sąlygojančią tinkamai atliktas pareigas, nuoseklų kvalifikacijos tobulinimą bei kūrybiškumą.  

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo  įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Radviliškio rajono savivaldybės teisės aktais. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 

birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytais 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimais, atsirado galimybė Radviliškio r. Sidabravo vidurinei mokyk-

lai akredituoti vidurinio ugdymo programą ir tapti gimnazija. 

Ekonominiai veiksniai.  Galimybės sėkmingai dalyvauti ES finansuojamuose ir kituose projektuose leidžia turtinti mokyklos materialinę bazę ir 

gerinti ugdymo(-si) kokybę. 

Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės (mokinio krepšelis) ir savivaldybės biudžeto, iš rėmėjų ir lėšų, gautų pagal LR  labdaros ir paramos 

įstatymą (2 proc. gyventojų pajamų mokesčio). Mokyklos mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti 
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ir būtiniausioms mokymo priemonėms, vadovėliams įsigyti. Tikslingai panaudojamos 2 proc. mokesčių mokėtojų, rėmėjų, projektų lėšos leidžia suma-

žinti mokyklos finansinius nepriteklius ir bent iš dalies išlaikyti turimą materialinę bazę. 

Socialiniai demografiniai veiksniai. Viena aktualiausių problemų, su kuria susiduria mokykla, - gimstamumo mažėjimas ir gyventojų migraci-

ja išsivežant mažamečius vaikus. Dėl šių priežasčių nuo 2014 m. pradeda mažėti Sidabravo vidurinės mokyklos mokinių skaičius.  

Mokykla yra kaimo vietovėje, dauguma tėvų uždirba minimalią algą arba turi nedidelius ūkius, dalis šeimų gyvena iš socialinių pašalpų. 2014 

m. rugsėjo 1d. 139 (52 proc.) mokiniai gauna nemokamą maitinimą, 201 (73 proc.) mokinys vežamas į mokyklą mokykliniu arba visuomeniniu trans-

portu.  

Technologiniai ir edukaciniai veiksniai. Sėkminga informacinių technologijų plėtra mokykloje padeda modernizuoti ugdymo procesą, pritai-

kant jį šiandienos reikalavimams ir skirtingų poreikių ir galimybių vaikams. Visi kompiuteriai turi internetinį ryšį. Visuose kabinetuose yra vaizdo pro-

jektoriai. Mokykla turi 4 interaktyvias lentas, nešiojamą interaktyvų projektorių, 44 mokomąsias kompiuterines programas (lietuvių, anglų, vokiečių, 

rusų kalboms, matematikai, istorijai, muzikai, fizikai, pradinėms klasėms). 

Vidaus išteklių analizė. 

Materialiniai ištekliai. Mokyklos pastatas dalinai yra renovuotas: pakeistas stogas, langai, atliktas dalies koridorių remontas. Yra sporto salė, 

biblioteka su skaitykla, valgykla, sporto aikštė ir aikštynas. Mokykla turi geltonąjį 19 vietų mikroautobusą. Palaipsniui atliekamas kabinetų remontas, 

atnaujinami baldai. 

Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje 2014 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 258 mokiniai. (2013 m. rugsėjo 1 d. – 278 mokiniai, 2012 m. rugsėjo 1d. – 264 

mokiniai), suformuota 14 klasių komplektų, veikia ikimokyklinio (19 vaikų) ir priešmokyklinio (16 vaikų) ugdymo grupės. 

Mokykloje dirba 33 pedagogai. Iš jų su aukštuoju išsilavinimu 32 ir 1 su aukštesniuoju. Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi II-

ąją vadovų kvalifikacinę kategoriją. Atestuoti mokytojai: vyresnieji mokytojai – 10, mokytojai metodininkai – 17. 

Organizacinė struktūra. Mokyklos steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Mokykla organizuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį, 

pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą bei įgyvendina ugdymo procesą pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius ugdymo planus. Mo-

kyklai vadovauja direktorius, veiklą koordinuoja du direktoriaus pavaduotojai: pavaduotojas ugdymui ir pavaduotojas ūkiui. Mokykloje veikia šios 

savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, Klasės tėvų komitetai. 

Finansiniai ištekliai. Mokykla yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto (aplinkos) lėšų (AL), valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dota-

cijos mokinio krepšeliui finansuoti skirtų lėšų (MK), deleguotų funkcijų, skirtų nemokamam mokinių maitinimui organizuoti, lėšų. Papildomos lėšos 

pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, iš gyventojų 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio mokyklai skirtų lėšų, iš pajamų, gautų už suteiktas mo-

kamas paslaugas. 2014 m. skirta 1501,1 tūkst. Lt. (2013m. – 1448,9 tūkst. Lt., 2012 m. – 1514,4 tūkst. Lt)  mokinio krepšeliui finansuoti. Mokinio 

krepšelio lėšų pakanka mokymo reikmėms tenkinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti, pedagogų 

kvalifikacijai kelti ir kt.).  

Ryšių sistema. Mokykloje kuriama ir tobulinama informacinių technologijų bazė. Yra 98 kompiuteriai. Naudojamasi elektroninio pašto pa-

slaugomis (direktorius@sidabravas.radviliskis.lm.lt, mokykla@sidabravas.radviliskis.lm.lt), mokinių ir pedagogų registrais, NEC sistema KELTAS, 

mailto:direktorius@sidabravas.radviliskis.lm.lt
mailto:mokykla@sidabravas.radviliskis.lm.lt
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švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. Žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos interneto tinklapyje http://sidabravovm.ltech.lt. Nuo 2012 m. 

rugsėjo 1 d. mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas. 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. 

Stiprybės: 

Tenkinami daugumos mokinių ugdymosi poreikiai. 

Visi mokykloje dirbantys pedagoginiai darbuotojai turi reikiamą išsilavini-

mą bei reikiamų profesinių kompetencijų ir gali tinkamai įgyvendinti mo-

kyklos uždavinius bei patenkinti mokinių ugdymo(-si) bei saviraiškos po-

reikius. 

Vyrauja geras mikroklimatas, patraukli, saugi ir jauki aplinka. 

Aktyvi mokinių savivalda. 

Turtinga mokyklos IT ir skaitmeninių priemonių bazė. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, inovacijų taikymas ugdymo procese; 

Dalyvavimas tarptautiniuose, šalies, rajono projektuose ir konkursuose. 

Silpnybės: 

Planuodami veiklą mokytojai mažai bendradarbiauja tarpusavyje klasės ir 

pakopos lygmeniu. 

Stokojama ugdymo proceso vertinimo kokybės ir lankstumo. 

Per maža dalykų integracija. 

Žema dalies mokinių mokymosi motyvacija ir vertybinės nuostatos.  

Be pateisinamos priežasties praleidžiamos pamokos. 

Mokinių pasiekimai respublikinėse olimpiadose. 

Trūksta erdvių mokinių poilsiui ir individualiam mokymuisi. 

Galimybės: 

Planuojant ugdomąją veiklą  efektyviau naudoti įsivertinimo duomenis. 

Efektyviau naudoti turimus informacinius šaltinius, edukacines mokymo 

priemones, IT ugdymo procese. 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas. 

Kryptinga pagalba planuojant karjerą. 

Vaiko saugumo užtikrinimas, vykdant prevencijos programos, tobulinant 

edukacines erdves. 

Lankomumo prevencija. 

Grėsmės: 

Mažėjantis gimstamumas. 

Smurto ir patyčių plitimas. 

Mokinių nenoras tobulėti, žemėjantis kultūros lygis. 

Didėjantis socialinės rizikos šeimų  skaičius.  

Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas.  

 

  

http://sidabravovm.ltech.lt/
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IV. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Filosofija: tikslas – darbas – sėkmė. 

Vizija: mokykla – atvira, demokratiška, saugi, dvasines vertybes puoselėjanti, kokybiškas edukacines paslaugas teikianti įstaiga. 

Misija: glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei, ugdyti dorą, išsilavinusią, kūrybišką asmenybę, ugdyti jos 

galias ir pasirengimą gyventi sparčiai besikeičiančioje ir modernėjančioje XXI amžiaus visuomenėje. 

Vertybės: tolerancija, bendradarbiavimas, pagarba, sąžiningumas, atsakomybė. 

V. MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI 

 

1. Gerinti ugdymo kokybę plėtojant kūrybiškumo ugdymą. 

2. Stiprinti mokinių saugumą ir sveikatą. 

3. Modernizuoti ugdymo(-si) aplinką ir plėsti IT naudojimą ugdymo procese. 

VI. PRIORITETŲ IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

I. TIKSLAS. GERINTI UGDYMO KOKYBĘ PLĖTOJANT KŪRYBIŠKUMO UGDYMĄ 

Tikslo aprašymas. 

Šio tikslo įgyvendinimu siekiama, kad mokytojai įgytų gerus pamokos, kitos ugdomosios veiklos, ugdymo turinio planavimo, pasiekimų ir pa-

žangos pamokoje vertinimo, mokymo ir mokymosi kokybės užtikrinimo kompetencijas. Išskirtinis dėmesys skiriamas ugdymo turinio siejimui su kū-

rybiškumo ugdymu. Pamokoje skiriamas nemažas dėmesys ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui. Tuo siekiama didinti mokymosi patrauk-

lumą. Didės mokinių noras mokytis, aktyvumas, atsakomybė, jie įgis mokėjimo mokytis ir kitas kompetencijas. 
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Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Vykdytojai Lėšų šaltiniai 

1.1. Tobulinti mo-

kytojų kompetenci-

jas, sudarant jiems 

galimybes susipa-

žinti su kūrybiško 

ugdymo organiza-

vimo metodais. 

1.1.1. Seminaras „Kūrybingumo ir kūry-

biško mokymo(-si) samprata.“ 

Mokytojai geba kūrybiškai pritaikyti nau-

jus metodus. Taikomi metodai gerina 

mokinių mokymosi motyvaciją. 

2014 

I ketvirtis 

Zenonas  

Gedvilas 

Mokinio krepšelio  

lėšos kvalifikacijos  

kėlimui. 

1.1.2. Įsteigiamas kūrybiškai dirbančių 

mokytojų klubas. 

 

Mokytojai noriai dalijasi gerąja darbo pa-

tirtimi. 

2014 

I ketvirtis 

Stefa  

Jakaitienė 

 

1.1.3. Seminaras „Refleksyvaus mokymo ir 

įvairių refleksijos būdų taikymas pamoko-

se“. 

Mokytojai perorientuoja savo veiklos prio-

ritetus nuo žinių perteikimo prie pagalbos 

mokiniui. 

2015 

IV ketvirtis 

Zenonas  

Gedvilas 

Mokinio krepšelio  

lėšos kvalifikacijos  

kėlimui. 

1.1.4. Seminaras „Mokyklos veiklos koky-

bės užtikrinimas įgyvendinant vidurinio 

ugdymo programą“. 

Gerėja ugdymo(-si) kokybė. 2014 

III ketvirtis 

Zenonas  

Gedvilas 

Mokinio krepšelio  

lėšos kvalifikacijos  

kėlimui. 

1.2. Puoselėti kūry-

biškumui ir kūrybi-

niam mąstymui pa-

lankią aplinką. 

 

1.2.1. Organizuojamos įvairios veiklos 

mokinių kūrybiniam mąstymui aktyvinti ir 

rezultatams pristatyti. 

Rengiami konkursai, projektai, kūrybinių 

darbų parodos. 

2014-2016 Kęstutis  

Tamošiūnas 

 

1.2.2. Vedamos netradicinės pamokos įvai-

riose erdvėse bei taikomi kūrybingumo 

ugdymo metodai. 

Skatinama mokinių savarankiška mo-

kymosi veikla, tarpusavio bendradarbiavi-

mas,  sudaromos sąlygos įvairių gebėjimų 

mokinių saviraiškai. 

2014-2016 Stefa 

 Jakaitienė, 

dalykų mokytojai 

 

1.2.3. Vizualinės informacijos priemonių 

atnaujinimas: televizorius ir bėganti eilutė 

koridoriuje, palydovinė televizija bibliote-

koje, šiuolaikiški stendai vestibiulyje. 

Jaukios, informatyvios, reprezentacinės 

edukacinės erdvės. 

2014 

IV ketvirtis 

 

Zenonas  

Gedvilas 

2 proc. lėšos 

 

1.3. Ugdomąją 

veiklą orientuoti į 

vaiko kūrybiškumo 

ugdymą. 

1.3.1. Metodinės tarybos posėdis „Moder-

nių mokymo priemonių naudojimas pamo-

koje“. 

Daugiau pamokų, kuriose taikomos mo-

dernios skaitmeninės mokymo priemonės. 

kartą per  

metus 

Stefa 

 Jakaitienė 

 

1.3.2. Mokytojų tarybos posėdis „Metodų, 

skatinančių mokinių kūrybiškumą, taiky-

mas pamokose“. 

Daugiau pamokų, kuriose taikomi aktyvie-

ji ugdymo metodai. 

2015 

Sausio mėn.. 

Stefa 

 Jakaitienė 

 

1.3.3. Veiklos individualizavimas ir dife-

rencijavimas pamokose. 

Ugdymo turinys pritaikomas pagal skirtin-

gą mokinių sugebėjimų lygį, mokymosi 

stilius ir patirtį, atsižvelgiama  į mokinio 

mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio 

Nuolat Visi mokytojai  
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pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmo-

ningai keliamus mokymosi tikslus. 

1.3.4. Mokinių mokymosi stilių nustatymas 

ir informacijos panaudojimas pritaikant 

ugdymo turinį, planuojant ir pasirenkant 

ugdymo metodus. 

Mokytojai sėkmingiau taiko ugdymo for-

mas bei metodus, planuoja pamokos veik-

lą. 

Kasmet 

rugsėjo mėn. 

Stefa 

 Jakaitienė, 

mokytojai 

 

1.3.5. Dalyvavimas UPC kūrybiškumo 

ugdymo projekte „Pokyčių mokykla“. 

Daugiau pamokų, kuriose taikomi aktyvie-

ji ugdymo metodai. 

2015 

 

Stefa 

 Jakaitienė 

Projekto lėšos 

 

 

II. TIKSLAS. STIPRINTI MOKINIŲ SAUGUMĄ IR SVEIKATĄ 

Tikslo aprašymas. 

Šio tikslu siekiama ugdyti visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius, sukurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę 

aplinką. Vyrauja kompleksinė veikla, apimanti ugdymo procesą, organizuojant neformalųjį ugdymą, projektinę ar kitą veiklą, bendradarbiavimą tiek 

tarp mokyklos bendruomenės narių, tiek ir bendraujant su socialiniais partneriais. 

 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Vykdytojai Lėšų šaltiniai 

2.1. Efektyvinti 

mokinių žalingų 

įpročių, patyčių ir 

nusikalstamumo 

prevenciją. 

2.1.1. Programos „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pre-

vencija“ vykdymas. 

Mažėja elgesio pažeidimų mokykloje. Nuolat Regina  

Lukošienė 

 

2.1.2. Programos „Socialinių įgūdžių ugdymas“ 

vykdymas. 

Mažėja elgesio pažeidimų mokykloje. Nuolat Regina  

Lukošienė 

 

2.1.3. „Gerumo spindulėlis“ nominacijų teiki-

mas. 

Mažėja patyčių atvejų mokykloje. Kasmet 

kovo mėn. 

Regina   

Lukošienė 

Rėmėjų lėšos 

 

2.1.4. Mokytojų  tarybos posėdis „Klasės auk-

lėtojo vaidmuo ugdant bendravimo kultūrą mo-

kyklos bendruomenėje“. 

Mažėja patyčių atvejų mokykloje. 2014 

I ketvirtis 

Stefa  

Jakaitienė 

 

2.1.5. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas. Mažėja elgesio pažeidimų mokykloje. 2014 

IV ketvirtis 

Zenonas  

Gedvilas 

2 proc. lėšos 

 

2.1.6. Konkursas „Geriausiai lankanti klasė“. Mažėja praleistų pamokų skaičius. Kartą per  

pusmetį 

Zenonas  

Gedvilas 

2 proc. lėšos 

2.2. Gilinti svei- 2.2.1. Įsijungiama į programą „Sveikatą puose- Mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių 2015 Vaiva   
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katos žinias ir 

įgūdžius. 

lėjanti mokykla“. ugdymas. I ketvirtis Kaklauskienė 

2.2.2. Dalyvavimas tarptautiniame projekte 

„Mokinių sveikatinimas“. 

Mokiniai laikosi sveikos gyvensenos 

nuostatų. 

2015-2016 Ligita  

Navickienė 

Projekto lėšos 

 

2.2.3. Stendinės medžiagos sveikatos išsaugo-

jimo ir stiprinimo klausimais rengimas. 

Informacijos sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais teikimas.  

Kartą per 

ketvirtį 

Vaiva  

Kaklauskienė 

 

2.3. Formuoti 

fizinio aktyvumo 

įgūdžius. 

2.3.1. Gerosios patirties sklaida pradinių klasių 

mokytojams „Sportiniai žaidimai ir judriosios 

estafetės kūno kultūros pamokose“. 

Pedagoginių dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

2014 

IV ketvirtis 

Vita   

Masėnienė 

 

2.3.2. Tyrimas „Mokinių fizinis aktyvumas“. Fizinio aktyvumo dažnis ir trukmė. 2014 

IV ketvirtis 

Zenonas  

Gedvilas 

 

2.3.3. Metodinės tarybos posėdis „Mokinių 

fizinio  aktyvumo skatinimas mokykloje“. 

Fizinio aktyvumo dažnis ir trukmė. 2015 

I ketvirtis 

Zenonas  

Gedvilas 

 

2.4. Sudaryti 

sveikas ir saugias 

mokymosi sąly-

gas. 

2.4.1. Pakeisti sporto salės stogo dangą ir apšil-

tinti sienas. 

Saugios ir sveikos ugdymo sąlygos. 2014 

III ketvirtis 

Kęstutis  

Tamošiūnas 

 

Rėmėjų lėšos  

2.4.2. Įrengti naujas mokymo erdves bendrabu-

čio patalpose ir sutvarkyti koridorių. 

Saugios ir sveikos ugdymo sąlygos. 2015 

I ketvirtis 

Kęstutis  

Tamošiūnas 

Aplinkos lėšos 

 

2.4.3. Pakeisti dienos užimtumo centro grindų 

dangą. 

Saugios ir sveikos ugdymo sąlygos. 2015 

I ketvirtis 

Kęstutis  

Tamošiūnas 

Aplinkos lėšos 

 

2.4.4. Pradinėse klasėse pakeisti grindis. Saugios ir sveikos ugdymo sąlygos. 

 

2016 

III ketvirtis 

Kęstutis  

Tamošiūnas 

Aplinkos lėšos 

 

2.4.5.Kasmet pakeisti dviejų kabinetų mokyk-

linius suolus. 

Saugios ir sveikos ugdymo sąlygos.  

 

Zenonas  

Gedvilas 

Mokinio krepšelio lėšos 

 

 

 

 

 

III. TIKSLAS. MODERNIZUOTI UGDYMO(-SI) APLINKĄ IR PLĖSTI IT NAUDOJIMĄ UGDYMO PROCESE. 

Tikslo aprašymas. 

Šio tikslo įgyvendinimu siekiama, kad mokytojai išmoktų dirbti mokyklos elektroninėje erdvėje, gebėtų efektyviau naudoti mokyklos IT prie-

mones, dalyvautų IT diegimo projektuose (mokyklos, steigėjo, šalies, tarptautiniu lygmeniu). Numatytos įgyvendinimo priemonės padės sukurti naują 
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informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovės praturtintą mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti 

įvairių sričių temas, taikyti aktyvius mokymo metodus, išryškinti ir lavinti individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti savarankiškai ir grupėje. 

 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Vykdytojai Lėšų šaltiniai 

3.1. Ugdyti mokyklos 

bendruomenės kompe-

tenciją veiksmingai tai-

kyti IT ugdymui, mo-

kymo ir mokymosi ko-

kybei gerinti. 

3.1.1. Mokytojų dalyvavimas respublikiniuo-

se skaitmeninių gebėjimų gerinimo projek-

tuose. 

Gerėja mokytojų IT naudojimo kompe-

tencijos. 

2014-2016 Zenonas Gedvilas Projektų lėšos 

3.1.2. Mokytojų gerosios patirties sklaida 

mokykloje  naudojant skaitmenines priemo-

nes. 

Kyla mokytojų IT naudojimo kompe-

tencijos. 

 

Kartą per 

pusmetį 

Stefa Jakaitienė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

3.2. Efektyviai naudoti 

jau sukurtą informacinę 

sistemą ir plėsti moder-

nias mokymo ir moky-

mosi paslaugas. 

3.2.1. Modernizuojamas mokyklos valdymas 

naudojant virtualią saugyklą „OneDrive“. 
Sukurtos naujos bendradarbiavimo 

ir veiklos procesų sprendimo gali-

mybės. 

2014 

IV ketvirtis 

Zenonas Gedvilas  

3.2.2. Virtualios mokymosi aplinkos „Mood-

le“ naudojimas ugdyme. 

Geresnis mokymo ir kontrolės proceso 

valdymas. 

2015 

II ketvirtis 

Vytautas Vaičaitis  

3.3. Gerinti programinį 

ir technologinį mokyk-

los aprūpinimą. 

3.3.1. Mokomųjų programų panaudojimo ir 

poreikio analizė. 
Atlikus tyrimą išaiškės, ar visi mo-

kytojai efektyviai naudoja turimas 

mokymo priemones. Į tai bus atsi-

žvelgiama planuojant naujų prie-

monių įsigijimą. 

2014 

II ketvirtis 

Stefa Jakaitienė  

3.3.2. Pildoma mokyklos kompiuterinių pro-

gramų bazė. 

Gerėja vaizdumas ir medžiagos įsimi-

nimas pamokose. 

Pagal  

poreikį 

Zenonas Gedvilas 2 proc. lėšos 

 

3.3.3. Kasmet nuperkama po vieną interakty-

vią lentą, mokinių aktyvaus atsako sistemą. 

Gerėja vaizdumas ir medžiagos įsimi-

nimas pamokose. 

Kasmet Zenonas Gedvilas 2 proc. lėšos 
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VII. STRATEGINIO PLANO REALIZAVIMAS IR KONTROLĖ 

Įgyvendinant mokyklos strateginį planą rengiami mokyklos metiniai veiklos planai. Strateginio plano vykdymo priežiūrą atlieka Stebėse-

nos grupė, sudaryta direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V1-214. Veiklos rezultatai aptariami Mokyklos taryboje kiekvienų metų gruodžio 

mėnesį. Strateginio plano koregavimas atliekamas kiekvienais metais sausio – vasario mėnesiais. 

 

_____________________ 


