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Vizija  Mokykla – nuolat besimokanti, ugdanti skirtingų poreikių mokinius 

bendruomenė, kurioje vyrauja dialogo ir susitarimo kultūra.  

 

Misija Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, užtikrinant 

inovatyvią, saugią aplinką, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus. 

 

Vertybės ir 

filosofija 

Vertybės: pagarba ir atsakomybė; saugumas ir sveikata; pozityvumas ir 

bendradarbiavimas; atvirumas kaitai; pilietiškumas; mandagumas. 

 

Filosofija – norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D. Lokas). 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ: 

Politiniai–teisiniai veiksniai 

Vilkaviškio pradinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija 

2013–2022, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimais, Geros mokyklos 

koncepcija,  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2019–2027 metų strateginiu plėtros planu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, Steigėjo patvirtintais Vilkaviškio pradinės mokyklos nuostatais ir kitais teisės 

aktais. 

Ekonominiai veiksniai 

Centro ekonominė veikla susijusi su šalies ekonomika, nes dalį išlaidų (mokymo lėšas) 
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finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos lėšas) – savivaldybė.  

Finansiniai ištekliai yra valdomi įstatymų nustatyta tvarka ir finansinės ataskaitos 

skelbiamos susirinkimų ir posėdžių metu bei mokyklos interneto svetainėje.  

Išanalizavus 2018–2020 metais skirtų lėšų panaudojimą, prioritetinė sritis buvo skirta 

vadovėliams įsigyti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas (1 lentelė).  
 

1 lentelė. Lėšų panaudojimas 

Metai 
Mokymo lėšos 

(Eur) 

SF – aplinkos 

lėšos (Eur) 

Paramos lėšos 

(Eur) 

Projektinės lėšos 

(Eur) 

2018 m. 144144,00 160709,00 1826,00 1040,45 

2019 m. 528730,00 192730,00 2236,40 842,00 

2020 m. 601786,00 205000,00 2674,26 975,00 
 

Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, Rėmėjų lėšomis įrengtos edukacinės erdvės 

ir atnaujintas estetinis mokyklos vaizdas – įrengti želdynai abiejuose mokyklos korpusuose. 

Mokykla pritraukia lėšas dalyvaudama finansuojamuose projektuose.  

Trūksta SF (aplinkos lėšų) bendram mokyklos ūkiniam funkcionavimui, nes mokyklos 

abu pastatai yra seni, jiems reikia nuolatinių investicijų, todėl būtina didinti finansavimo 

išteklius. Kreditorinis įsiskolinimas 2018 metais – 2960,91 eurų, o 2019 m. – 1579,04 eurų. 

Socialiniai veiksniai 

Nuo 2018 metų apie 10 procentų sumažėjo Vilkaviškio rajono gyventojų skaičius (tai 

atsiliepia ir gimstamumo mažėjimui). Natūralu, kad kintant gyventojų skaičiui savivaldybėje, 

kinta ir mokykloje besimokančių mokinių skaičius. 2019–2020 metais pastebimas didėjantis 

skaičius grįžtančių į Lietuvą šeimų. Mokinių skaičius mokykloje per trejus mokslo metus 

sumažėjo nedaug (2 lentelė). 
 

2 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita 2018–2020 metais 

Mokslo metai Mokinių skaičius 

2018 453 

2019 458 

2020 443 

 

Mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje – Gudelių, Matuliškių, 

Stirniškių, Karalių kaimuose, į mokyklą pavėžėjami geltonuoju mokykliniu autobusu, D. Šelvių, 

Giedrių – miesto autobusu.  

Iš pateiktų duomenų matyti, kad kasmet pavežamų mokinių skaičius keičiasi nedaug (3 

lentelė).  
 

3 lentelė. Mokinių pavėžėjimas 

Mokslo metai Pavėžėjami mokiniai  

2018–2019 4 procentai 

2019–2020 5 procentai 

2020–2021 6 procentai 
 

Kasmet mokykloje nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius panašus. 2020 m. 

rugsėjo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatai 
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dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir 

darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje 

klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. 2020–2021 m. m. 

nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius  išaugo dvigubai. (4 lentelė). 

4 lentelė. Nemokamas mokinių maitinimas 

Mokslo metai Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą 

2018–2019 15 procentų 

2019–2020 18 procentų 

2020–2021 36 procentai 
 

Nuolatinis dėmesys skiriamas mokiniams iš šeimų (2018–2020 metais procentiniai 

skaičiai nesikeitė), kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (5 

lentelė). 
 

5 lentelė. Socialinė aplinka 

Mokslo metai Mokiniai iš šeimų, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos 

2018–2019 2 procentai 

2019–2020 2 procentai 

2020–2021 2 procentai 
 

Kasmet, rengiant mokyklos socialinį pasą, pastebimas 2 procentais didėjantis nepilnų 

šeimų skaičius. Atitinkamai 3 procentais padidėjo ir daugiavaikių šeimų skaičius (6 lentelė). 
 

6 lentelė. Šeimų suvestinė (iš mokyklos socialinio paso) 

Mokslo metai Vaikai, kurie auga nepilnose 

šeimose  

Daugiavaikių šeimų skaičius  

 

2018–2019 14 procentų 18 procentų 

2019–2020 16 procentų 20 procentų 

2020–2021 18 procentų 21 procentas 
 

2018–2020 metų laikotarpiu, vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimų, skaičius padidėjo 6,6 procentais. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius keitėsi 

nedaug (7 lentelė). 
 

7 lentelė. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiaus kaita 

Mokslo metai Kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimų bei 

specialiųjų poreikių turintys 

mokiniai  

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių skaičius  

2018–2019 76 (11,48 procentai) 24 (5,29 procentai) 

2019–2020 78 (17,03 procentai) 31 (6,77 procentai) 

2020–2021 80 (18,05 procentai) 24 (5,42 procentai) 
 

8 lentelė. Numatomas mokinių skaičius 2021–2023 metais 
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Mokslo metai Numatomas ugdytinių skaičius  

2021–2022  440 

2022–2023  430 
 

Technologiniai veiksniai, ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Mokykloje siekiama užtikrinti ugdymo kokybę, naudojant modernias švietimo 

technologijas ugdymo turiniui perteikti. 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje naudojami 124 

kompiuteriai. Ugdymo(si) procese naudojami 109 kompiuteriai (iš jų 52 – kompiuterinėse 

klasėse). Visose 23 klasėse ir 2 salėse sumontuota multimedijos įranga, mokymo klasėse 

naudojamos 3 interaktyvios lentos, 40 planšetinių kompiuterių.  

Pažangių technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo(si) metodiką, atnaujinti 

technologines mokymo(si) aplinkas, diegti kokybiškai naujus mokymosi įrankius. Šiuo metu 

mokyklos vidiniame tinkle duomenų perdavimo sparta yra ne didesnė kaip 100 MBps. 

Mokykloje turimos naujosios technologijos leidžia inovatyviau organizuoti ugdymo 

procesą, individualizuoti, personalizuoti ir diferencijuoti mokymą. Mokytojai pamokose naudoja 

projektorius, kompiuterius, interaktyvias lentas, planšetinius kompiuterius ir kitą techniką. 

Informacinės bei komunikacinės technologijos sudaro galimybę mokiniams įgyti šiuolaikinį 

išsilavinimą, mokytojams – lengviau įgyvendinti naują mokymo(si) paradigmą, taikyti 

skaitmenines technologijas mokinių pasiekimų vertinimui, mokytojų veiklos įsivertinimui 

(IQES online Lietuva), atliekamų tyrimų organizavimui, duomenų bazių valdymui ir kt. 

Informacinės ir komunikacinės technologijos daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir 

visam ugdymo procesui. Besikeičiančios technologijos bei jų taikymo galimybės skatina plėtoti 

IKT švietime infrastruktūrą. Naujos technologijos skatina organizuoti ugdymosi procesą 

virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. Informacinės technologijos naudojamos 

mokyklos bendruomenės narių bendravimui ir informavimui bei valdymo procesui. 

Mokykloje yra patvirtintas Vilkaviškio pradinės mokyklos bendradarbiavimo su tėvais 

priemonių planas (Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymas Nr. V-54), kuriuo remiantis siekiama tenkinti mokyklos bendruomenės interesus, 

užtikrinti glaudų bendradarbiavimą. Informacija apie ugdymo procesus ir kitą veiklą pateikiama: 

mokinių tėvų susirinkimų metu; Atvirų durų dienų metu; mokyklos interneto svetainėje 

www.vilkaviskiopradine.lt ir elektroniniame dienyne www.manodienynas.lt. 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ: 

Teisinė bazė 

Mokyklos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais (Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, 

Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija ir kt.), Vyriausybės nutarimais, Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, Vilkaviškio pradinės mokyklos nuostatais, strateginiu, 

metiniais veiklos planais, ugdymo planais, darbo tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų, 

komandų, darbo grupių nutarimais. 

Organizacinė struktūra 

Tai priemonių visuma mokykloje darbams suskirstyti į skirtingas užduotis ir 

koordinuoti šių užduočių vykdymą. Aiški vadovavimo, pavaldumo, atskaitomybių lygių ir 

funkcijų sistema sudaro galimybes veiksmingiausiu būdu mokyklos tikslams įgyvendinti. 

Organizacinės struktūros schemoje (žr. schemą) pateiktas bendruomenės narių  darbo 
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paskirstymas ir atskaitomybė. 
 

Schema. Organizacinė struktūra 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Pedagoginiai darbuotojai nuolat siekia mokinio ugdymo(si) sėkmės, savo veikloje 

vadovaujasi bendrais susitarimais. Kas mėnesį organizuojami Metodikos grupės susirinkimai, 

kurių metu įvardijamos sėkmės ir diskutuojama apie tobulintinas sritis ugdymo procese. 

Mokytojai metų pabaigoje pildo savęs vertinimo anketą, kurioje analizuoja ir fiksuoja 

asmeninį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimo kryptis, įgyvendinant mokyklos tikslus ir 

uždavinius.  

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius mokykloje – 34,64 (iš kurių ugdymo procesui 

organizuoti ir valdyti skirta – 2,5 etato).  

Mokykloje dirba pilna pagalbos mokiniui specialistų komanda. 2020–2021 m. m. 

dirba: 2 socialiniai pedagogai (1,5 etato), psichologas (1 etatas), 2 logopedai (0,75 etato), 1 

specialusis pedagogas-logopedas (1,5 etato), 6 mokytojo padėjėjai (3 etatai).  
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Mokykloje dirba 43 atestuoti pedagoginiai darbuotojai, įgiję kvalifikacines kategorijas 

(9 lentelė). 
 

9 lentelė. Kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojų Vyresniųjų 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų ekspertų 

2 25 14 - 
 

Pedagogai turi ilgametę darbo patirtį, kurių daugumos darbo stažas yra virš 15 metų 

(10 lentelė). 
 

10 lentelė. Pedagoginių darbuotojų darbo stažas 

4–9 metų 10–14 metų 15 metų ir daugiau  

2 1 41 
 

Vidutinis pedagoginių darbuotojų amžius yra 50 metų ir daugiau (11 lentelė). 
 

11 lentelė. Pedagoginių darbuotojų amžius 

Amžius 25–29 m. 30–34 m. 35–39 m. 40–44 m. 45–49 m. 50–54 m. 55–59 m. 60–64 m. 

Skaičius 1 - 2 3 7 12 5 6 
 

Pedagogų kaita mokykloje vyksta dėl pensinio amžiaus ar pasikeitusių gyvenimo 

aplinkybių (12 lentelė). 
 

12 lentelė. Pedagoginių darbuotojų kaita mokykloje 

Metai 2018 m.  2019 m. 2020 m. 

Skaičius 47 46 43 
 

Atsižvelgiant į strateginius Lietuvos švietimo dokumentus, mokykloje ypatingas 

dėmesys skiriamas asmeniniam pedagoginių darbuotojų profesiniam tobulėjimui. 

Įgyvendindama mokyklos bendruomenės tikslus bei uždavinius, mokytojams sudarytos 

sąlygos nuolat mokytis, tikslingai tobulėti. Reflektuodami mokytojai dalinasi patirtimi, žinias 

taiko praktiškai – ugdomas mokytojų kūrybiškumas, mokėjimo mokytis kompetencija. 

Mokytojai nuolat tobulina savo profesines kompetencijas – dalyvauja rajono savivaldybės ir 

respublikiniuose seminaruose, konferencijose. 

Mokykloje nepedagoginiams darbuotojams skirta 17,75 pareigybės (etato) dalis: 

mokytojų padėjėjams skirta 3,25 pareigybės (etato), bibliotekininkams – 1,5 pareigybės 

(etato), direktoriaus pavaduotojui ūkiui – 1 pareigybė (etatas), vyriausiam buhalteriui – 1 

pareigybė (etatas), buhalteriui – 0,5 pareigybės (etato), raštinės vedėjui – 1 pareigybė (etatas) 

dalis, sekretoriui – 0,25 pareigybės (etato), energetikui – 0,25 pareigybės (etato), kompiuterių 

priežiūros specialistams – 0,75 pareigybės (etato), vairuotojams – 1,25 pareigybės (etato), 

kiemsargiui – 1 pareigybė (etato), valytojams – 3,15 pareigybės (etato) dalis,  pastatų ir 

sistemų einamojo remonto darbininkams – 1,5 pareigybės (etatų), rūbininkams-budėtojams – 1 

pareigybė (etatas).  
 

Planavimo sistema 

Vilkaviškio pradinėje mokykloje sukurta ir sklandžiai veikia planavimo sistema, kurią 

sudaro šie planavimo dokumentai: 

1. Strateginis veiklos planas; 

2. Ugdymo planas; 
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3. Metinis veiklos planas; 

5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas; 

6. Mokytojų ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai; 

7. Individualios programos; 

8. Socialinio pedagogo veiklos planas; 

9. Specialiojo pedagogo veiklos planas; 

10. Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veiklos planas; 

11. Klasių vadovų veiklos planas; 

12. Metodikos grupės veiklos planas; 

13. Mokyklos mėnesių veiklos planai; 

14. Kryptingo meninio ugdymo programos; 

14. Neformaliojo švietimo būrelių programos; 

15. Bibliotekininko ir bibliotekos vedėjo veiklos planai. 

Programų ir planų uždaviniai atitinka mokyklos prioritetus, pagrįstus mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis. Finansinę ir ūkinę veiklą įstaiga planuoja rengdama Mokymo ir 

aplinkos lėšų, specialiųjų ir paramos lėšų panaudojimo sąmatas.  

Ugdymas ir mokymasis 

Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, 

nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, mokyklos įsivertinimo ir 2017 m. 

birželio 19 d. Nr. A-31 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengtais Vilkaviškio 

pradinės mokyklos išorės vertinimo ataskaitos duomenimis. Mokyklos pradinio ugdymo planą 

rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais buvo 

įtraukti mokytojai, mokyklos administracijos ir Vaiko gerovės komisijos atstovai, mokinių tėvai.  

Atsižvelgdami į tobulintinas veiklos kryptis, mokytojai rengia dalykų ilgalaikius 

ugdymo planus, integruoja atskiras programas, planuoja dalykų integraciją. Ugdymas 

planuojamas taip, kad veiklos padėtų siekti išsikeltų ugdymo tikslų, vienos kitas papildytų ir 

derėtų. Keldami ugdymo tikslus, mokytojai atsižvelgia į mokinių asmeninę, socialinę ir 

kultūrinę patirtį, jų gyvenimo veiklos kontekstą. Mokytojai planuoja ir parenka prasmingas 

ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas 

įgyvendinti, išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, taip pat patirti mokymosi sėkmę. 

Įsivertinimas 

Vadovaudamasi Švietimo įstatymo 37 straipsnio 5 dalimi, mokyklos įsivertinimo sritis 

parenka mokyklos taryba, kuri analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl 

veiklos tobulinimo. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

kovo 29 dienos patvirtintą Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodiką, kasmet atliekamas giluminis ir kas dveji metai – platusis 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos 

pristatomos mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Remiantis įsivertinimo rezultatais, 

sprendžiama dėl tolimesnės mokyklos veiklos ir jos tobulinimo krypčių, analizuojama mokyklos 

pažanga, numatoma ir planuojama pažangos strategija. NŠA kasmet teikiami apibendrinti 

įsivertinimo duomenys bei viešai skelbiama apie mokyklos pažangą.  

Kiekvienais metais vykdoma „Tėvų, globėjų apklausa NŠA“. Apklausose dalyvauja 

apie 50 procentų tėvų, globėjų. Palyginus 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. atliktų apklausų 

rezultatus matyti, kad tėvai išskiria šias stipriąsias mokyklos veiklos puses: mokytojai moko 
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mokinius bendradarbiauti, padėti vienas kitam; mokykla skatina mokinius būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo kūrėjais; tėvai įtraukiami į vaikų sėkmių aptarimus mokykloje; mokytojai 

padeda suprasti mokymosi svarbą gyvenime; mokykloje organizuojama socialinė ir 

visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga. Tarp žemiausių įvertinimų 2017 m. ir 

2018 m. buvo teiginys „Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko nebuvo 

juokiamasi, šaipomasi, tyčiojamasi“.  

2019 metais atliktas mokinių, mokytojų savijautos, tarpusavio santykių bei kuriamo 

mikroklimato mokykloje ypatumų įsivertinimas. Pasirinktas apklausos metodas – anketos. 

Tyrimo dalyviai – visi mokytojai ir 3–4 klasių mokiniai. Tyrimo metu nustatyta, kad mokiniai 

teigiamai vertina mokymąsi šioje mokykloje; tarp mokinių ir mokytojų vyrauja šilti tarpusavio 

santykiai; mokytojams ir mokiniams svarbi mokinio sėkmė mokymosi procese; mokytojai 

motyvuoti spręsti, ieškoti tinkamų sprendimų kylantiems sunkumams; pastebėta nepagarbaus, 

nedraugiško elgesio apraiškų tarp mokinių. Atsižvelgiant į tai, mokykloje vykdomos 

prevencinės programos „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“, o nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  

kiekvienoje klasėje ir priešmokyklinėje grupėje pirmadieniais pirma pamoka skiriama 

Socialiniam emociniam ugdymui pagal programą „Laikas kartu“.  

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė 2020 m. gegužės mėnesį atliko 2-os srities 

(Ugdymas(is) ir mokinių patirtys), temos 2.4  Vertinimas ugdant  rodiklių 2.4.1. Vertinimas 

ugdymui ir 2.4.2. Mokinių įsivertinimas, vertinimą. Vertinimui pasirinktas apklausos metodas. 

Vykdytoje apklausoje dalyvavo dvi respondentų grupės: mokytojai (100 procentų) ir 4 klasių 

mokiniai (86 procentai). Nustatyta, jog vertinimas vyksta pagal iš anksto numatytus vertinimo 

kriterijus; įsivertinimui pamokoje naudojami įvairūs ir suprantami mokiniams metodai; mokiniai 

mokomi ir skatinami įsivertinti bei įvertinti draugų darbus atsakingai, laikantis susitarimų; 

mokymosi sėkmės ir nesėkmės aptariamos drauge ir nuolat; mokiniai geba įsivertinti bei 

įvertinti draugų darbus remiantis vertinimo kriterijais. Daugiau laiko reikėtų skirti individualiam 

sėkmių ir nesėkmių aptarimui ir tolimesnių mokymosi žingsnių numatymui.  

2020 metų spalio mėnesį, naudojant „IQES online Lietuva“ sistemą, atliktas platusis 

mokyklos veiklos įsivertinimas. Pateiktą klausimyną užpildė 87,2 procentai respondentų. 

Nustatytos aukščiausios vertės: 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (3,4); 2.1.1. Ugdymo(si) 

tikslai (3,4); 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (3,4); 4.2.3. Mokyklos tinklaveika (3.2.); 

4.3.1. Kompetencija (3.2.). Žemiausios vertės: 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (2,3); 3.1.3. Aplinkų 

bendrakūra (2,7); 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (2,7); 3.1.1. Įranga ir priemonės (2,8); 1.1.1. 

Asmenybės tapsmas (2,9).  

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas  
Pirmas strateginis tikslas – gerinti ugdymo kokybę, siekiant padėti mokiniams patirti 

sėkmę. 

Pirmo uždavinio įgyvendinimas. Pamokos tobulinimas, siekiant kiekvieno mokinio 

asmeninės ūgties. 

Mokykloje 2017 m. gegužės 8–12 dienomis buvo atliktas mokyklos veiklos kokybės 

išorinis vertinimas. Nustatyti stiprieji mokyklos veiklos aspektai: veiklos, įvykiai ir nuotykiai 

mokykloje (2.3.2.), mokinių socialumas (1.1.1.), ugdymo(si) integralumas (2.2.2.), 

bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2.), pasidalyta lyderystė mokyklos bendruomenėje (4.1.2.), 

įsipareigojimas susitarimams (4.1.2.), pozityvus pedagogų profesionalumas (4.3.1 . ), mokyklos 

savivaldos veiklos skaidrumas ir atvirumas (4.1.3.), optimalus išteklių paskirstymas (4.1.1.), 

solidari bendradarbiavimo kultūra (4.2.1 . ). Tobulintini mokyklos veiklos aspektai: ugdymo(si) 
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diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas (2.2.2.), gabumų ir talentų ugdymas 

pamokoje (2.1.3.), vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1 . ), mokytojo ir mokinio dialogas vertinant 

(2.4.2.), mokinių pasiekimų asmeniškumas pamokoje (1.2.1.). 2017–2020 m. vykdytos pamokos 

tobulinimo priemonės pagal mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planą, parengtą remiantis 

išorinio vertinimo išvadomis. Apibendrinus 2018–2020 m. mokytojų įsivertinimą, stebėtų 

pamokų įvertinimus, nustatyta, jog dauguma (90 procentų) mokytojų formuluoja aiškius ir 

pamatuojamus mokymosi uždavinius kiekvienoje pamokoje, pripažįsta mokinių skirtybes ir 

atsižvelgia į jas organizuodami mokymąsi. Ugdomąją veiklą nuolat diferencijuoja, 

individualizuoja, suasmenina, kelia  individualius uždavinius pamokose 85 procentai mokytojų. 

Teikti pagalbą silpniau besimokantiems gabius mokinius skatina dauguma (90 procentų) 

mokytojų. 95 procentai mokytojų planuoja pamokas ir kitas veiklas atsižvelgdami į mokinių 

sėkmes ir galimybes, pateikia pamokose aiškius vertinimo kriterijus, įtraukia mokinius į 

mokymosi pasiekimų vertinimą, įsivertinimą kiekvienoje pamokoje. Dauguma (90 procentų) 

mokytojų kartu su mokiniais aptaria mokymo(si) uždavinius ir numato tolimesnius mokymo(si) 

žingsnius.  

Ugdymo(si) pasiekimai atitinka individualias kiekvieno mokinio galias, stebima 

nuolatinė ugdymo(si) pažanga: vadovaujantis atlikta 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. 

NMPP rezultatų analize, ketvirtų klasių mokinių skaitymo ir rašymo pasiekimai yra aukštesni 

nei vidutiniai šalies skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimai, o pasaulio pažinimo 

testų rezultatai yra tarp 16 procentų geriausių šalies rezultatų. 2017–2018 m. m., 2018–2019 m. 

m. mokinių metinius įvertinimus atitinka NMPP rezultatai (1 diagrama).  
 

1 diagrama. Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių (4 kl.) pasiekimų palyginimas. 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis (procentais) 

 

 

2019 metais mokykla dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro IEA TIMSS 

(matematikos ir gamtos mokslų) tyrimuose. Tyrimo rezultatų duomenimis, mokyklos ketvirtokų 

matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai yra aukštesni nei šalies vidurkis (2 ir 3 diagramos).  
 

2 diagrama. Vidutinio matematikos rezultato palyginimas 2015–2019 mokslo metais 
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3 diagrama. Vidutinio gamtos mokslų rezultato palyginimas 2015–2019 mokslo metais 

 
Lyginant 2018–2020 m. duomenis, 5,14 procentų padaugėjo pradinio ugdymo 

programą aukštesniuoju lygmeniu baigusių mokinių:  

Mokslo metai 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 

Ketvirtokai 16 (12,9 procentai) 16 (15,09 procentai) 23 (18,04 procentai) 
 

Antro uždavinio įgyvendinimas. Įgalinančios ir pasidalytosios lyderystės bei 

bendruomenės narių atsakomybės skatinimas. 

Mokytojai noriai bendradarbiauja, mokosi vieni iš kitų. 98 procentai mokytojų įgyja 

teorinių ir praktinių žinių, tobulina profesines kompetencijas ir siekia asmeninės pažangos 

dalyvaudami projekte ,,Kolega – kolegai“ (vesdami ir stebėdami pamokas), mokydamiesi 

mokyklų partnerystės tinkle, dalindamiesi gerąja patirtimi metodikos grupės susirinkimų metu, 

apskrito stalo diskusijose. 2–3 kartus per mokslo metus vykstančiuose klasės tėvų 

susirinkimuose mokytojai rengia ir skaito pranešimus pedagoginėmis temomis. Tėvams 

(globėjams, rūpintojams) suteikia žinias ir pagalbą, aptaria kiekvieno mokinio ugdymo(si) 

pažangą individualių pokalbių metu. Vykdomas individualus prevencinis darbas su mokinių 

tėvais / globėjais / rūpintojais, sprendžiant iškilusias problemas, teikiant socialinę ir / ar 
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pedagoginę pagalbą, konsultuojant. Kasmet organizuojamos atvirų durų dienos mokykloje 

tėvams / globėjams.  

Dauguma (95 procentai) gabių mokinių dalyvauja mokyklos, rajono savivaldybės, 

apskrities, regiono bei šalies olimpiadose, konkursuose, turnyruose, varžybose, čempionatuose 

ir kituose renginiuose. Gabiausi ir aktyviausi mokiniai kasmet paskatinami nemokama pažintine 

kelione.  

2018–2019 m. m. užimtos 52 prizinės vietos rajono savivaldybės, šalies, regiono 

konkursuose, olimpiadose, varžybose. Tai 3,38 procentais daugiau nei 2017–2018 m. m. Dėl 

2020 m. kovo 16 d. šalyje paskelbto karantino renginiai rajone, regione ir šalyje nevyko. Tai 

lėmė mažesnį užimtų prizinių vietų skaičių 2019–2020 m. m.: 

Mokslo metai Laimėtojai 

rajone 

Laimėtojai 

regione 

Laimėtojai 

šalyje 

Viso 

2017–2018 m. m.  21 3 15 39 (8,49 procentai) 

2018–2019 m. m. 33 8 11 52 (11,87 procentai) 

2019–2020 m. m. 13 4 18 35 (7,67 procentai) 
 

2017–2020 metais mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės gebėjimai, tinkamo 

elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai lavinami tradicinių mokyklos renginių: 

viktorinų „Gudručių klubas“ ir „Čia Lietuva“, žaidimo „Taip ir ne“, dailyraščio konkurso, 

matematikos olimpiados „Skaičių labirintais“, tarpklasinių kvadrato, estafečių, šaškių, šachmatų 

varžybų, Teatro dienos, Europos kalbų dienos metu. Taip pat renginių, organizuotų rajono 

savivaldybės mokiniams – meninio skaitymo konkurso „Tėvynei iš vaiko širdelės“, Lietuvos 

pradinukų matematikos olimpiados (LPMO, savivaldybės etapas), konferencijos šalies gabiems 

1–4 klasių mokiniams „Tai įdomu“ metu. 

Mokinių saviraiškos poreikiai tenkinami vykdant neformaliojo ugdymo būrelių veiklą. 

Vykdytas kryptingas meninis ugdymas – teatras, dainavimas, dailė, keramika.  

Būrelius lankančių mokinių skaičius 2019–2020 m. m. 5 procentais didesnis nei 2017–

2018 m. m.: 

Mokslo metai 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 

Lankančių mokinių 

procentas 

92 procentai 95 procentai 97 procentai 

 

Mokykloje ryškus bendruomeniškumas, vyksta daug įdomios veiklos visai 

bendruomenei: kalėdinės bendrystės valandėlė „Sėkmė priklauso nuo mūsų“ (lektorė psichologė 

J. Bortkevičienė), Advento popietės „Šv. Kalėdų stebuklo belaukiant“, mokyklos įsteigimo 

dešimtmečio savaitės renginiai mokykloje ir išvyka į edukaciją Zyplių dvare, edukacinės 

išvykos „Nepažinta Marijampolė“, „Dzūkų krašto senieji amatai“, Kretingos dvaro muziejaus, 

senųjų amatų centro, V. Into akmenų muziejaus lankymas. Visa bendruomenė aktyviai 

dalyvauja mokykloje ir rajono savivaldybėje skelbiamose saugumo, gerumo, kalėdinių eglučių 

puošybos ir kitose akcijose, Gyvybės dienos, valstybinių švenčių minėjimuose. Klasių 

bendruomenės dalyvauja ir laimi prizines vietas šalyje skelbtuose projektuose „Olimpinė 

savaitė“, „Pasaulinė košės diena“, „Išjudink kitus“, „Kamštelių vajus“, „Nuo gimtinės iki 

plačios šalies“, „Šauniausia klasė“ ir kita. 

Siekiant ugdymo kokybės, mokyklos administracija  sudaro tinkamas sąlygas mokytojų 

kompetencijoms ugdyti bei tobulinti. 97 procentai mokyklos bendruomenės narių mokėsi 

bendruose mokymuose, surengtuose atsižvelgiant į mokyklos veiklos tobulinimo planą po išorės 
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vertinimo: ,,Kūrybiškumas ir inovacijos mokiniui, mokytojui, mokyklai“, „Individualios 

mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas“, Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – 

skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybės. Kelias gabaus vaiko link“. Dvidešimties klasių 

mokytojų komanda pedagogines kompetencijas tobulino dešimties dienų trukmės mini mokymų 

kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Pamokos planavimas orientuojantis į mokinių 

kompetencijų ugdymą“, „Vertinimas ugdant“, „Dalykų ryšiai ir integracija“ (pagal projektą, 

finansuojamą iš ES struktūrinių fondų, įgyvendinant priemonę 09.4.2-ES FA-V-715 „Bendrojo 

lavinimo ir kitų mokymo įstaigų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“). 100 

procentų mokytojų mokėsi proceso valdymo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokėjimo 

mokytis, asmeninio veiksmingumo. Kitas profesines kompetencijas tobulino vykdydami 

savišvietą, dalyvaudami mokymuose, seminaruose, kursuose, rengiamuose Vilkaviškio rajono 

švietimo pagalbos tarnybos, Marijampolės, Kauno ir kituose šalies švietimo centruose bei 

pastaraisiais metais ypač aktualiuose nuotoliniuose seminaruose, paskaitose, konferencijose, 

kursuose. Vidutiniškai kiekvienas mokytojas kvalifikaciją 2018–2020 metais  kėlė 6 dienas per 

mokslo metus (37 valandas).  

Mokykloje vyrauja dialogo ir susitarimų kultūra. Rengiant mokyklos veiklos planą, 

mokytojai inicijuoja renginius, prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą. Aktyviai dalyvauja 

įvairiose mokyklos veiklos darbo grupėse, komandose organizuojant netradicinio ugdymo 

dienas, konkursus, olimpiadas, varžybas, konferencijas mokyklos, rajono savivaldybės ar šalies 

pradinių klasių mokiniams.  

Antras strateginis tikslas – kurti inovatyvią, funkcionalią mokyklos aplinką. 

Pirmo uždavinio įgyvendinimas. Mokyklos vertybių puoselėjimas.  

Puoselėjant vertybes mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai įtraukiant tėvus ir 

visą mokyklos bendruomenę: Mokslo ir žinių diena, Tarptautinė mokytojo diena, valstybinių 

švenčių paminėjimai, Šv. Kalėdų popietės, mokslo metų pabaigos edukacinės išvykos. Tėvai 

noriai dalyvauja netradicinio ugdymo dienose, skirtose meninei, sportinei, pažintinei veiklai, 

padeda vykdant pažintines-edukacines išvykas mokiniams, siūlo idėjas ir padeda jas įgyvendinti 

organizuojant pramoginius, prevencinius renginius, akcijas. Dėl 2020 m. kovo–gegužės 

mėnesiais šalyje paskelbto karantino dalis planuotų edukacinių išvykų, pramoginių ir 

prevencinių renginių mokiniams ir visai bendruomenei neįvyko.  

Mokykloje skatinamas sveikas gyvenimo būdas. 100 procentų mokinių įgijo žinių 

sveikos gyvensenos klausimais dalyvaudami tradicinio tęstinio projekto ,,Sveikas vaikas – vartai 

į ateitį“ veiklose, popietės ,,Mes – prieš žalingus įpročius“ metu. Įgyvendinant projektą 

,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ visi 1–4 klasių mokiniai dalyvavo nemokamuose 

edukaciniuose fizinio ugdymo užsiėmimuose. 

Socialiniai gebėjimai, atsakomybė prieš klasės draugus ir bendruomenę, mokėjimo 

dirbti komandoje įgūdžiai ugdomi dalyvaujant  mokykloje  bei rajono savivaldybėje ir šalyje 

skelbiamose saugumo, pilietiškumo akcijose: „Būk matomas“, „Padėkime beglobiams 

gyvūnams“, „Pasidalykime gerumu“, „Mėnuo be patyčių“, „Pasveikinkim vieni kitus“ 

„Padėkime vienišam žmogui“, „Mes rūšiuojam“, Tolerancijos diena ir kt.. Pradinukai mokosi 

savanoriauti: 3–4 klasių mokiniai padeda prižiūrėti tvarką pertraukų metu įvairiose mokyklos 

erdvėse. 

Antro uždavinio įgyvendinimas. Tikslingai naudoti informacines technologijas. 

Mokykloje įsteigtos dvi kompiuterių klasės. Pirmame mokyklos korpuse įrengta mobili 

kompiuterių klasė, o antrame korpuse – įprastinė kompiuterių klasė. Abiejose kompiuterių 
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klasėse yra po 26 kompiuterius, skirtus mokinių savarankiškam darbui.  

Įsigytas vienas  55“ vaizdo ekranas bei mokyklai patikėjimo teise valdyti ir disponuoti 

skirta 40 planšetinių kompiuterių. Tai sudaro galimybę vaizdžiai perteikti mokomąją medžiagą 

mokiniams, taip pat ugdo jų savarankiškumą bei IT pritaikymą ugdymo procese. 

Trečio uždavinio įgyvendinimas. Kurti saugų, estetinį mokyklos įvaizdį. 

Abiejuose mokyklos korpusuose įrengti alpinariumai pagerino estetinį mokyklos 

įvaizdį. 

Suremontuotas pagalbos mokiniui specialistų kabinetas antrame mokyklos korpuse, 

kurio atnaujinimas prisidėjo prie racionalesnio patalpų panaudojimo ugdymo procesui, pagerėjo 

estetinis kabineto vaizdas. Abiejuose mokyklos korpusuose įkurtos poilsio erdvės ir pasyvios 

zonos, stiprinančios mokinių darnos jausmą. Funkcionaliai aplinkai kurti atnaujintas sporto 

aikštynas antrame mokyklos korpuse. Pirmame mokyklos korpuse įrengta teritorijos vaizdo 

stebėjimo sistema ir atnaujinti pirmo korpuso įėjimo laiptai. Visa tai padeda užtikrinti saugią 

aplinką. Antro korpuso pastate apšiltintos kelių, viršutiniame aukšte esančių, kabinetų 

perdangos, kurios leido sumažinti suvartojamos šilumos energijos kiekį bei užtikrinti 

komfortabilią  mokymosi aplinką. 

Dvi priemonės įgyvendintos tik iš dalies – pirmame korpuse neatnaujintas sporto 

aikštynas (reikalinga sintetinė danga) bei neįrengtas gamtamokslinių tyrimų kabinetas (o tik 

stotelės priemonėms).  Buvo tikimąsi, kad sumažės mokinių skaičius ir mokomajam kabinete 

įrengsime laboratoriją. Kitų laisvų patalpų mokykloje neturime.  

Vidaus darbo kontrolė 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, 

patvirtintu 2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1253 (nauja redakcija 2020-05-07 Nr. XIII-2924) 

sudaryta darbo grupė, kurios tikslas įgyvendinti vidaus kontrolės politiką mokykloje 

(Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-102). 

Mokykloje reguliariai vykdoma ūkinė, finansinė, darbo drausmės, turto naudojimo ir apskaitos 

kontrolė. Ūkinę, finansinę vidaus kontrolę vykdo direktorius, vyriausiasis buhalteris, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui, sudarytos komisijos. 

Mokyklos darbuotojų funkcijas, teises ir atsakomybę reglamentuoja Darbo tvarkos 

taisyklės, pareigybių aprašymai. Už darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos 

direktorius, o įgyvendinimo kontrolę vykdo pavaduotojai ugdymui ir ūkiui.  

Ugdomąją stebėseną atlieka mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Vidaus darbo kontrolė skatina visų bendruomenės narių atsakomybę. 

SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ) ANALIZĖ: 

Stiprybės: 

1. Bendradarbiavimas su tėvais. 

2. Mokinių pasiekimai. 

3. Ugdymo planavimas. 

4. Mokytojų kompetencija. 

5. Mokyklos tinklaveika. 

Silpnybės:  

1. Prasta mokyklos pastatų būklė. 

2. Nusidėvėjęs sporto aikštynas. 

3. Aplinkų bendrakūra.  
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 4. Asmenybės tapsmas. 

Galimybės:  

1. Specialiojo pedagogo, logopedo pagalba. 

2. Mokymasis ne mokykloje. 

3. Tikslingas įrangos ir priemonių panaudojimas. 

Grėsmės: 

1. Daugėja mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų. 

2. Neigiami demografiniai pokyčiai (mažėja gimstamumas). 

3. Brandus mokytojų amžius. 

4. Materialių išteklių trūkumas ūkinėms funkcijoms atlikti.  

STRATEGINIAI TIKSLAI: 
 

1. Strateginio tikslo pavadinimas 

Sėkmingas, saugus ir sveikas vaikas 

Kodas 

1 

Strateginio tikslo aprašymas 

Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių skirtybes – amžiaus tarpsnio, 

asmeninius ir ugdymosi poreikius, interesus, gebėjimus, mokymosi stilius. Kiekvienam 

mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių 

užduotis įvairiose ugdymo aplinkose (mokykloje bibliotekoje, gamtoje ir kt.). Mokytojai 

įtraukia mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių projektavimą, įrengimą, dekoravimą. 

Kilus ugdymosi, psichologinėms ar socialinėms problemoms, mokiniai visuomet ir laiku 

sulaukia tinkamos pagalbos. Drausmė ir tvarka mokykloje palaikoma sutelkiant mokinių 

dėmesį į jiems prasmingą veiklą, mokymąsi. Mokiniai laikosi susitartų taisyklių, pasitiki savo 

jėgomis, nebijo iššūkių – juos priima kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes, yra sveikai 

ambicingi ir atkaklūs. Konstruktyviai sprendžia problemas, gerbia kitą asmenį ir yra 

geranoriški. Noriai bendrauja ir bendradarbiauja, prisiima atsakomybę. Sąmoningai renkasi 

sveiką gyvenimo būdą. 

2. Strateginio tikslo pavadinimas  

Kultūringa ir atvira kaitai mokykla 

Kodas 

2 

Strateginio tikslo aprašymas  

Mokykloje vyrauja dialogo ir tarimosi kultūra. Mokinių tarpusavio, mokinių ir 

mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu. Mokytojų 

bendruomenė – solidari bendruomenė, kai santykiai grindžiami geranoriškumu vienas kitam ir 

kolegialia pagalba. Dirbdami drauge mokytojai pasiekia aukštesnių individualių ir bendrų 

rezultatų. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja palaikydami ir skatindami mokinio pažangą, 

stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. Pamokose, projektinėje veikloje 

naudojamos informacinės technologijos. Virtualios mokymosi aplinkos pasirenkamos 

tikslingai ir yra saugios. Mokyklos erdvės funkcionalios, pritaikytos arba lengvai pritaikomos 

skirtingiems ugdymo(si) poreikiams. Įrengtos zonos aktyviam ir pasyviam poilsiui, 

bendravimui. Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo 

reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos. 

STRATEGINIŲ PROGRAMŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS: 
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1. Tikslas –  sėkmingas, saugus ir sveikas vaikas 

Uždavinys Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Terminai Vykdytojai Lėšų 

šaltiniai 

1.1. Ugdymą 

organizuoti 

įvairiose 

aplinkose, 

atsižvelgiant į 

mokinių skirtybes 

– amžiaus 

tarpsnio, 

asmeninius ir 

ugdymosi 

poreikius, 

interesus, 

gebėjimus, 

mokymosi stilius 

1.1.1. Ugdymo(si) 

diferencijavimas ir 

individualizavimas, 

suasmeninimas  

Dauguma (90 proc.) 

mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

ugdymą 

organizuoja 

atsižvelgdami į 

mokinių skirtybes 

2021–2022 m. Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.2. Ugdymo(si) 

organizavimas 

įvairiose mokyklos 

erdvėse  

20 proc. pamokų 

vyksta įvairiose 

mokyklos erdvėse: 

lauko klasėse, 

bibliotekoje, 

gamtoje 

2022 m. Vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.3. Ugdymo 

organizavimas 

įvairiose erdvėse ne 

mokykloje 

15 proc. pamokų 

vyksta tėvų 

darbovietėse, 

muziejuose 

2022  m. Vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.1.4. Ugdymo 

organizavimas 

naudojant įvairius 

mokymosi būdus, 

formas, priemones 

Dauguma ( 90 

proc.) pamokų 

vyksta naudojant 

įvairias 

šiuolaikiškas 

priemones, 

mokymosi būdus ir 

formas 

2021–2022 m. 

m. 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.1.5. Kvalifikuotos 

specialiojo 

pedagogo, logopedo 

pagalbos teikimas  

Įsteigtas spec. 

pedagogo, logopedo  

etatas. Pagalbą 

gauna visi, kuriems 

rekomenduota ŠPT  

ir mokyklos VGK  

2021 m. Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Mokymo 

lėšos 

1.1.6. Gabių mokinių 

dalyvavimas 

konferencijose, 

olimpiadose, 

konkursuose, 

viktorinose, 

varžybose 

Dauguma (80 proc.) 

gabių mokinių 

dalyvauja 

olimpiadose, 

viktorinose, 

konkursuose 

2021–2023 m. Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Ugdyti 

mokinių 

atsakomybę, 

pasitikėjimą savo 

jėgomis, 

konstruktyvų 

problemų 

sprendimą 

organizuojant 

įvairią  prasmingą 

veiklą. 

1.2.1. Konkursų, 

olimpiadų, 

konferencijų 

organizavimas 

30–35 renginiai 

mokyklos ir rajono 

savivaldybės 

pradinių klasių 

mokiniams, 

3 konferencijos 

šalies pradinukams 

2021–2023 m. Vadovai, 

mokytojai 

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.2. Mokytojai 

įtraukia mokinius į 

klasės ir bendrų 

mokyklos erdvių 

projektavimą, 

įrengimą, 

dekoravimą 

Mokinių darbų 

parodos bendrose 

mokyklos erdvėse 

rengiamos 3–4 

kartus per mokslo 

metus; klasėse – kas 

mėnesį 

2021–2023 m. Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai  
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1.2.3.  SEU 

programų 

įgyvendinimas  

Dauguma (90 proc.) 

mokinių yra 

atsakingi, laikosi 

susitarimų, geba 

spręsti problemas 

2021–2023 m. Vadovai, 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2. Tikslas – kultūringa ir atvira kaitai mokykla 

Uždavinys Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Terminai Vykdytojai Lėšų 

šaltiniai 

2.1. Skatinti visų 

mokyklos 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimą, 

vadovaujantis 

pagarbos, 

atsakingumo ir 

lyderystės 

principais 

2.1.1. Tradicinių 

renginių, valstybinių 

švenčių paminėjimo, 

projektų 

organizavimas,  

įtraukiant tėvus ir 

visą mokyklos 

bendruomenę 

90 proc. 

bendruomenės narių 

dalyvauja visose 

šventėse, 

renginiuose 

 

 

2021–2023 m. Vadovai, 

mokytojai, 

tėvai  

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

2.1.2. Bendri 

renginiai, projektai, 

išvykos mokyklos 

bendruomenei 

Dauguma (80 proc.) 

bendruomenės narių 

dalyvauja 

renginiuose, 

projektuose 

2021–2023 m. Vadovai, 

mokytojai, 

tėvai 

Projekto 

lėšos, 

rėmėjų 

lėšos 

2.1.3. Mokytojų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis gerąja 

patirtimi (projektas 

„Kolega – kolegai“, 

mokymasis rajono 

savivaldybės 

mokyklų partnerystės 

tinkle) 

80 proc. mokytojų 

bendradarbiauja, 

mokosi vieni iš 

kitų, tobulina 

profesines 

kompetencijas 

 

 

 

2021–2023 m. Vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.4. Mokytojų 

pedagoginių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

95 proc. pedagogų 

kartu mokosi 

bendruose 

mokymuose , 80 

proc. mokytojų  

dalyvauja 

nuotoliniuose 

seminaruose 

2021–2023 m. 

 

 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

Mokymo 

lėšos 

2.1.5.Tikslingas 

skaitmeninių 

priemonių, virtualių 

aplinkų naudojimas 

ugdymo procese 

Išklausyti seminarai 

apie skaitmeninių 

priemonių bei 

virtualių erdvių 

panaudojimą 

ugdymo procese. 

Dauguma (90 proc.)  

mokytojų geba 

tikslingai naudoti 

skaitmenines 

priemones, 

virtualias erdves 

2021–2022 m. Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Mokymo 

lėšos 
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2.1.6. Projekto 

„Mokinių gebėjimo 

atskleidimo ir jų 

ugdymo sistemos 

plėtra Nr.09.2.2-

ESFA-V-707-04-

0001“ vykdymas  

Mokiniams 

sudarytos sąlygos 

užsiimti kūrybine 

saviraiška, tobulinti 

gebėjimus, gerėja 

gabių mokinių 

pasiekimai 

2021–2023 m. Vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos 

2.2. Kurti 

skirtingiems 

ugdymosi 

poreikiams 

pritaikytas 

šiuolaikiškas 

edukacines 

aplinkas 

2.2.1. Naujų erdvių 

kūrimas 

Įrengtas 

nusiraminimo 

kambarys II 

mokyklos korpuse 

2021 m. Direktorius, 
pavaduotojas 

ūkiui 

Mokymo 

lėšos, 

rėmėjų 

lėšos 

Įrengta laboratorija 

mokykloje 
2022–2023 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Aplinkos 

lėšos, 

rėmėjų 

lėšos 

2.3. Saugios 

aplinkos 

užtikrinimas 

2.3.1. Bendrų erdvių 

mokykloje 

atnaujinimas 

 

Pakeista sporto 

aikštyno danga I 

mokyklos korpuse 

2021–2023 m Direktorius, 
pavaduotojas 

ūkiui 

Projekto 

lėšos,  

aplinkos 

lėšos 

Įrengti atskiri 

įėjimai į mokyklą 

(laiptų atnaujinimas 

abiejuose mokyklos 

korpusuose) 

2021 m. Direktorius, 
pavaduotojas 

ūkiui 

Aplinkos 

lėšos 

Įrengtos 

automobilių 

parkavimo aikštelės 

prie abiejų 

mokyklos korpusų 

2021–2023 m. Direktorius, 
pavaduotojas 

ūkiui 

Rėmėjų 

lėšos 

2.3.2. IT įrangos 

atnaujinimas bei 

inovatyvumo 

skatinimas 

 

Įsigyta interaktyvi 

lenta ir mobili 

stotelė 

kompiuteriams 

2023 m. Direktorius, 
pavaduotojas 

ūkiui 

Mokymo 

lėšos 

Įvestas 

šviesolaidinis 

internetas II 

mokyklos korpuse 

2022 m. Direktorius, 
pavaduotojas 

ūkiui 

Aplinkos 

lėšos 

Atnaujinta vaizdo 

stebėjimo kamera II 

mokyklos korpuse 

2021 m. Direktorius, 
pavaduotojas 

ūkiui 

Aplinkos 

lėšos 

 

Lėšų poreikis (asignavimai) strateginių tikslų priemonių planui įgyvendinti,   

numatomi finansavimo šaltiniai 2021–2023 m. (eurais): 
 

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai  

2020-iesiems 

metams 

Projektas 

 2021-

iesiems 

metams 

Projektas 

 2022-iems 

metams 

Projektas  

2023-iems  

metams 

1. Iš viso asignavimų:  802370,00 889500,00 911600,00 911800,00 

1.1. Išlaidoms: 80237,00 889500,00 911600,00 911800,00 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 725800,00 743900,00 76250,00 762500,00 

1.2. turtui įsigyti     

2. Finansavimo šaltiniai 802370,00 889500,00 911600,00 911800,00 
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2.1. Savivaldybės biudžetas: 798721,00 885300,00 907300,00 907500,00 

2.1.1. iš jo: 

valstybės biudžeto specialioji 

tikslinė dotacija VB 

592700,00 612100,00 622700,00 622700,00 

2.1.2. Savivaldybės funkcijoms 

skirti asignavimai SB 

205000,00 272000,00 283400,00 283600,00 

2.1.3. Pajamos už suteiktas 

paslaugas SP 

1021,00 1200,00 1200,00 1200,00 

2.2. Kiti šaltiniai: 3649,00 4200,00 4300,00 4300,00 

2.2.1. 1,2 procentų parama 2674,00 3000,00 3000,00 3000,00 

2.2.2. Skolintos lėšos     

2.2.3. Tėvų įnašai ir rėmėjų lėšos     

2.2.4. Projektinė veikla    975,00 1000,00 1000,00 1000,00 

2.2.5. LR ŠMM     

2.2.6. Rėmėjų lėšos  200,00 300,00 300,00 

2.2.7. Valstybės dotacija     
 

Strateginio plano įgyvendinimas ir priežiūra 

Strateginio planavimo grupė plano projektą pristato mokyklos bendruomenei, 

mokyklos tarybai. Tokiu būdu mokyklos bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus bei 

pageidavimus.  

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje vyksta praeitų metų strateginio plano veiklos 

analizė, kurios duomenys fiksuojami lentelėje:  
 

TIKSLAS 

Uždaviniai Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Išvados apie 

pasiektą 

tikslą 

1      

2      
 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. Bendra strateginio plano analizė 

pateikiama mokyklos bendruomenei ir mokyklos tarybai, kurie teikia pastebėjimus, siūlymus, 

tariamasi, kaip optimaliau įgyvendinti strateginius tikslus ir uždavinius, tikslingiau panaudoti 

turimas lėšas, pritraukti kitų reikalingų sėkmingam procesui lėšų.  

Mokyklos direktorius stebi ir įvertina, ar mokyklos bendruomenė įgyvendina 

strateginius tikslus ir uždavinius. Vyriausiasis buhalteris analizuoja, ar tinkamai planuojamos ir 

naudojamos biudžeto lėšos. 

Strateginis planas gali būti koreguojamas. 
 

 

________________________ 


