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                     PATVIRTINTA 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2017 m. sausio  24  d. 

                     įsakymu Nr. V1-12 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. Kėdainių r. Labūnavos  pagrindinės mokyklos (toliau Labūnavos pagrindinė mokykla arba 

mokykla) strateginis planas – mokyklos bendruomenės veiksmų ir sprendimų visuma, kuri 

padeda mokyklai įgyvendinti ilgalaikius tikslus, diegti naujoves ir stimuliuoti kaitą. 
1.2. Mokyklos strateginiam planui sukurti ir jam įgyvendinti yra sudaryta darbo grupė, patvirtinta 

2016 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-115. 
1.3. Mokyklos strateginis planas sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

pakeitimą (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), apibrėžiantį formalaus švietimo esmę, pagalbą 

mokyklai, mokytojui, mokiniui, švietimo prieinamumą ir kokybės siekį, mokyklos veiklą, 
bendruomenės narių teises, pareigas bei atsakomybę, valdymą, savivaldą ir finansavimą,  

Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013 -2022 metų strategiją, 
patvirtintą LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII -745, kuria siekiama  sutelkti 
švietimo bendruomenės pastangas esminiams pokyčiams švietimo srityje, kurie būtini 

atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius, nuostatas, pasaulines švietimo filosofijos, politikos ir 
praktikos tendencijas, Geros mokyklos koncepciją, patvirtintą Švietimo ir mokslo minis tro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1308, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų aprašą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu 
Nr.V-1309. 

1.4. Mokyklos strateginis planas remiasi Kėdainių rajono savivaldybės plėtros planu iki 2020 m. 
(2012 m. vasario 10 d. Nr. TS - 53),  kuriuo siekiama  efektyvių ir kvalifikuotų žmoniškųjų 

išteklių,  darnios žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinančios infrastruktūros bei sukurti 
kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone. Kėdainių rajono 
savivaldybės švietimo strateginiais tikslais ir prioritetais, aprašytais 2017-2019 m. Kėdainių 

rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintame 2016-12-30 rajono tarybos 
sprendimu Nr. TS-272. 

1.5. Šiame strateginiame plane numatomi būdai ir priemonės tolesnei mokyklos plėtrai. Jį rengiant 
atsižvelgiama į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, bendruomenės narių 
rekomendacijas. Siekiama sukurti veiksmingą ir darnią atsakingu valdymu, tikslingu 

finansavimu ir racionaliu išteklių naudojimu pagrįstą ugdymo sistemą. 
1.6. Mokyklos strateginis planas aptariamas mokyklos  tarybos posėdyje, derinamas su steigėju, 

tvirtinamas direktoriaus įsakymu.  
1.7. Pritarus mokyklos tarybai ir mokyklos direktoriui įsakymu patvirtinus, 2017-2019 metų 

strateginis planas skelbiamas mokyklos svetainėje : www.labunava.kedainiai.lm.lt . 

 
II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 
2.1. 1949 m. atidaryta septynmetė mokykla Pakapių kaime, kuri 1950 m. persikėlė į Labūnavą. 

1965 m. pastatyta nauja dviejų aukštų (dabartinė) mūrinė mokykla. 
2.2. 2004 m. prie pagrindinės mokyklos prijungti Nociūnų ir Beinaičių skyriai su 

priešmokyklinėmis bei ikimokyklinėmis grupėmis. 2010 m. Beinaičių skyrius likviduotas.  
2.3.Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Labūnavos darželis „Ąžuoliukas“ reorganizuotas   prijungimo būdu 

prie Labūnavos pagrindinės  mokyklos. 

2.4. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių r. Pelėdnagių mokykla-darželis „Dobiliukas“ 
reorganizuotas prijungimo būdu prie Labūnavos pagrindinės  mokyklos. 

2.5. Labūnavos  pagrindinė mokykla yra vienintelė pagrindinė mokykla Pelėdnagių seniūnijo je, 
turinti tris skyrius:  
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2.5.1. „Ąžuoliuko“ skyrius. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinis, priešmokyklinis 

ugdymas. 
2.5.2. Nociūnų skyrius. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinis, priešmokyklinis, 

pradinis  ugdymas. 

2.5.3. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinis, 
priešmokyklinis, pradinis  ugdymas. 

2.4. Kėdainių r. Labūnavos  pagrindinė mokykla yra Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinė 
įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, kodas 191020750. 

2.5. Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla.  

2.6. Mokyklos adresas: Barupės 2, Labūnava, Kėdainių r. 
2.7. Mokymo kalba – lietuvių. 

2.8. Mokyklos steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba. 
2.9. Mokymo forma: dieninė.  
2.10. Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

bendrojo pradinio, pagrindinio išsilavinimo teikimas. 
2.11. Kitos veiklos sritys ir rūšys – neformalusis švietimas, pagalba mokiniui ir mokytojui.  

2.12.  Mokykla išduoda pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus,  mokymosi 
pasiekimų pažymėjimus. 

2.13. Labūnavos pagrindinėje mokykloje mokosi mokiniai iš Pelėdnagių ir Babtų 

seniūnijų.  
2.14. Mokykloje ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse.  
2.15. Specialiųjų poreikių mokiniai mokosi pagal jiems pritaikytas ir individualizuotas programas. 

Mokykloje dirba socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas. 

2.17. Ugdymo procese  vienas iš svarbesnių tikslų – kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, 
sudaryti palankias galimybes įvairių polinkių, gebėjimų ir interesų mokiniams patirti sėkmę. 

Orientuoti ugdymo turinio procesą ir vertinimo sistemą į mokinio kompetenciją (mokėjimo 
mokytis, iniciatyvumo, kūrybiškumo ugdymą). 

2.18. Mokykloje veikia mokyklos, mokytojų ir mokinių tarybos.  

2.19. Mokytojai sistemingai kelia kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Veikia trys metodinės 
grupės, kurių nariai dalinasi gerąja patirtimi, domisi naujovėmis, analizuoja ir sprendžia 

ugdymo problemas. Veiklų dermę koordinuoja metodinė taryba. 
2.20. Mokykloje yra kabinetinė sistema. Yra visų mokomųjų dalykų kabinetai.  Kiekviename 

kabinete įkurtos kompiuterinės darbo vietos mokytojui. Nuolat atnaujinama IT bazė. 

2.21. Sporto inventoriaus pakanka, tačiau reikia atnaujinti. Reikia remontuoti sporto salę, įrengti 
sporto aikštyną pradinukams „Ąžuoliuko“ skyriaus teritorijoje, atnaujinti žaidimų aikštelių, 

pavėsinių dangą skyriuose.  
2.22. Neformaliojo švietimo veikla – pamokinės veiklos praktinė tąsa. Joje dalyvauja apie 88,05 

% mokyklos ir jos skyriaus mokinių pagal pomėgius ir gebėjimus.  

2.23. Mokyklos mokytojų komanda įgyvendino 2013-2015 m. Švietimo mainų paramos fondo 
Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės Pagal mokymosi visą gyvenimą projektą "From 

story to story". Užmegzti ryšiai su septyniomis užsienio šalių mokyklomis. Šiuo metu 
vykdomas projektas C.L.E.V.E.R. pagal Erasmus+ programą. Projektas skirtas 3-7 metų 
vaikams, dalyvauja 9 šalys.  

2.24. 2014-2016 metų strateginis tikslas - gerinti  mokyklos veiklos kokybę siekiant visų ugdytinių 
pažangos,  nepriklausomai nuo jų pradinių žinių ir aplinkos veiksnių, skatinant darbuotojų 

aktyvumą, perteikiant ir dalinantis informacija, organizuojant darbą komandose, racionalia i 
panaudojant išteklius. 

2.25. Daug dėmesio skiriama nepilnamečių nusikalstamumo ir priklausomybių prevencija i. 

Rizikos grupių mokiniai įtraukiami į neformaliojo švietimo veiklą. Sistemingai dirbama su  
ugdytinių šeimomis,  palaikomi glaudūs ryšiai, sudarytos galimybės glaudžiam 

bendradarbiavimui. Teikiamos tėvams rekomendacijos dėl probleminio elgesio keitimos i 
strategijos būdų parinkimo. Siekiama nuosekliai įgyvendinti asmeninę tėvų atsakomybę už 
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privalomą vaikų mokymąsi, numatyta mokymo sutartyje.  Prevencinės programos integruo tos 

į dalykų programas,  klasės auklėtojo, neformaliojo švietimo veiklą. 
 

III SKYRIUS 

  IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

3.1. Išorinės aplinkos analizė (PESTE analizė): 
 
            3.1.1.  Politiniai ir teisiniai veiksniai. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos  vykdoma švietimo politika yra formuojama atsižvelgiant į 
bendrąsias Europos sąjungos švietimo politikos gaires, prioritetus ir vertybes. Mokykla  savo 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais 
įstatymais, Valstybės švietimo strategijos nuostatomis, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 
Respublikos vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės ir 

poįstatyminiais aktais. Mokyklos  veikla atitinka ir neprieštarauja Lietuvos valstybės vykdomai 
švietimo politikai. Tiesiogiai švietimo srityje mokykla vadovaujasi  ikimokyklinio ugdymo 

metodinėmis rekomendacijomis, ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašu, priešmokyklinio 
ugdymo bendrąja programa, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis ir 
išsilavinimo standartais, PUPP programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, 

Bendraisiais ugdymo planais,  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarka 
ir kitomis ŠMM ministro patvirtintomis tvarkomis. 

 Mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti organizacija, yra priklausoma 
nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t. y. Švietimo ir mokslo ministerijos, bei 
steigėjo - Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Kėdainių rajono strateginio plano, 

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos plano, Kėdainių rajono Mero potvarkių, 
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų. 

 Įstaigos savarankišką veiklą reglamentuoja Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 
mokyklos nuostatai, direktoriaus patvirtintos tvarkos, mokykloje veikiančių saviva ldos 
organizacijų - Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos bei  Mokinių tarybos  nutarimai. Šiais, 

aukščiau išvardintais teisės aktais, sprendimais ir nutarimais vadovaujasi mokyklos direktorius, 
tiesiogiai vadovaujantis įstaigai ir reglamentuojantis jos veiklą savo įsakymais. 

 
            3.1.2. Ekonominiai veiksniai. 
 Labūnavos pagrindinė mokykla  finansuojama iš dviejų pagrindinių šaltinių: iš 

Lietuvos Respublikos vyriausybės skiriamų švietimui nacionalinio biudžeto asignavimų (mokinio 
krepšelio) ir savivaldybės finansavimo (aplinkos lėšų). Mokyklos  ekonominė situacija priklauso 

nuo bendros  valstybės ekonominės būklės ir rajono savivaldybės finansinių galimybių bei vietos 
politinių sprendimų. 
 Vyriausybės skiriamos lėšos (mokinio krepšelis) yra skirtas švietimo ir mokymo 

reikmėms - iš esmės ugdymo plano realizavimui. Tai lėšos pedagogų darbo užmokesčiui, Sodrai, 
kvalifikacijai kelti, vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, mokinių pažintinei veikla i 

organizuoti. Tai valstybės garantuotos lėšos, kurios keičiantis “krepšeliui“ didėja ar mažėja, tačiau 
iš esmės jas racionaliai naudojant tenkinami  pagrindiniai poreikiai. 
 Rajono finansavimas yra skirtas aplinkos funkcijoms garantuoti - nepedagoginių 

darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, elektrai, šildymui, transportui, 
ryšiams, kitoms paslaugoms ir prekėms įsigyti.  Šios srities finansavimas nėra perteklinis, todėl 

reikia sudėlioti tinkamai prioritetus ir nustatyti atskiras veiklos sritis, kurias labiausiai reikia 
finansuoti. Nuolat reikia taupyti, kad skiriamų lėšų pakaktų mokyklos ir skyrių aplinkos tinkamam 
funkcionavimui užtikrinti. 

Ekonominę mokyklos  padėtį  blogina seni, nerenovuoti Nociūnų ir „Ąžuoliuko“ skyrių 
pastatai, todėl  dideles išlaidas tenka skirti šildymui, ypač Nociūnų skyriuje. 

Mokykla papildomų lėšų gauna: ugdymo mokesčio, rėmėjų, 2 % paramos, dalyvaudama 
projektuose, už atsitiktines paslaugas, kurios padeda pagerinti ugdymo sąlygas bei praturtint i 
ugdymo aplinką. 
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            3.1.3. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. 
Labūnavos pagrindinės mokyklos  socialinę-kultūrinę situaciją ir tendencijas apsprendžia 

bendroji situacija Lietuvos Respublikoje, Kėdainių rajone ir Pelėdnagių  seniūnijoje, kurios   

teritoriją aptarnauja mokykla  su savo skyriais Pelėdnagiuose ir  Nociūnuose. 
Pagrindinė problema ir didžiausią įtaką darantis veiksnys - gyventojų gimstamumo skaičiaus 

mažėjimas. Dėl šios priežasties mokykloje ir skyriuose neužpildomos klasės, yra jungtinių klasių. 
Tai turi esminės įtakos krepšelio lėšų mažėjimui ir įvairiapusiam mokinių poreikių  tenkinimui. 

Situacija šalyje tiesiogiai atsispindi mokyklos gyvenime: šeimos ekonominė krizė ir dalies 

gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos įsipareigojimus; didėja 
specialiųjų poreikių ir socialiai problemiškų mokinių skaičius. 

Mokykla  yra priklausoma nuo vietos tendencijų – mažėjantis darbo vietų  skaičius vietoje, 
emigracija  į užsienį ar miestus didina socialiai pažeidžiamų asmenų skaičių. Kinta vietos 
gyventojų kultūriniai poreikiai.  

Apie trečdalis mokinių gauna nemokamą maitinimą, dešimt procentų ugdytinių šeimų - 
socialinę paramą. Dvidešimčiai procentų ikimokyklinio amžiaus ugdytinių yra mažinamas atlygio 

už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje mokestis. Kasmet ryškėja kultūrinio ir intelektualinio lygio 
mažėjimas, yra priklausomybių problema, pasitaiko smurto ir  patyčių atvejų. Mokyklai  tenka 
svarbus vaidmuo - sudaryti sąlygas mokinių socializacijai, padėti  įgyti gyvenimo įgūdžių, 

pasiruošti gyvenimui. 
Daugiau kaip trečdalis mokinių bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų yra 

vežiojami į mokyklą, „Ąžuoliuko“, Pelėdnagių „Dobiliuko“ ir Nociūnų  skyrius, todėl garantuojant 
mokinių užimtumą laukiant autobuso pradinių klasių mokiniai nukreipiami  į  pailgintos dienos 
grupę, vyresnieji nukreipiami į  neformaliojo švietimo užsiėmimus. Mokiniai noriai laiką leidžia 

bibliotekoje, žaisdami kitose mokyklos erdvėse. 
  

            3.1.4. Technologiniai veiksniai. 
 Informacinių technologijų plėtra kelia iš principo naujus uždavinius švietimo 
sistemai. Ugdymo kokybės gerinimas taikant modernius ugdymo metodus, naudojant pažangias 

technologijas verčia keisti ir atnaujinti mokyklos  materialinę mokymo bazę. Labūnavos 
pagrindinėje mokykloje  yra informacinių technologijų kabinetas, kompiuteriais aprūpinti visi 

kabinetai, grupės. Visi kompiuteriai prijungti prie interneto. Kabinetuose, aktų salėje, biblioteko je 
yra projektoriai arba televizoriai. Svarbu plėtotis jų naudojimą. Operatyvi informacija tėvams 
pasiekiama elektroninio dienyno pagalba. Mokykla ir toliau siekia ištobulinti IT naudojimą 

ugdymui bei sukurti  saugią,  modernią ir motyvuojančią ugdymosi aplinką,   
 

            3.1.5. Edukaciniai veiksniai. 
 Švietimo ir mokslo ministerija nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio 
formavimui ir reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką (bendrieji ugdymo 

planai). Ugdymo įstaigai suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti 
ugdymo procesą (įstaigos ugdymo planai, metinės veiklos programos). Dėl nepakankamo mokinių 

skaičiaus ribojama mokinio krepšelio lėšų suma, kuomet  negalima visiškai tenkinti mokinių 
poreikių. Mokykla  dažnai turi mokinių poreikius derinti su mokyklos  finansinėms galimybėmis. 
Prastėjanti socialinė-ekonominė situacija turi tiesioginę įtaką  mokyklos mokinių mokymosi ir 

elgesio motyvacijai.   
 

3.2. Vidinės aplinkos analizė: 
 
3.2.1. Teisinė bazė. 

Mokykla vadovaujasi: LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymais; rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos įsakymais, 

nutarimais; mokyklos nuostatais; vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis; mokyklos darbuotojų 
pareigybių aprašymais; mokyklos direktoriaus įsakymais; paramos gavėjo statusu;  kitais teisinia is 
dokumentais. 

file:///C:/Users/Direktore/AppData/Roaming/Microsoft/Word/panaudoti/Mokyklosnuostatai%202005.doc
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 Mokyklos veiklą organizuoja, administruoja ir vykdo mokyklos administracija ir Mokyklos 

taryba. Apie biudžeto lėšų panaudojimą administracija atsiskaito Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijai, mokyklos bendruomenei. 
 

3.2.2. Organizacinė struktūra. 
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla  yra bendrojo ugdymo įstaiga, teikianti 

ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą: „Ąžuoliuko“ 

skyriuje - ikimokyklinį,  priešmokyklinį ugdymą, Pelėdnagių „Dobiliuko“ ir Nociūnų skyriuose -  

ikimokyklinį,  priešmokyklinį bei pradinį ugdymą, Labūnavos pagrindinėje mokykloje – pradinį 

ir pagrindinį ugdymą. 

Klasės komplektuojamos vadovaujantis mokyklos nuostatuose ir darbo tvarkos taisyklėse 
nustatyta tvarka, o mokinių paskyrimą į klases įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Klasių 

komplektų skaičių tvirtina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. 
 

 
 

1 pav. Valdymo struktūra 
 

 
 

2 pav. Veiklos struktūra 

UGDYMAS

Ikimokyklinis Priešmokyklinis Pradinis Pagrindinis
Neformalusis

švietimas
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

 

3.3. Ugdytiniai: 

3.3.1. Ugdytinių skaičiaus dinamika Labūnavos pagrindinėje mokykloje (3 pav.) 

 

3 pav. Ugdytinių skaičius 

 

3.3.2. Mokinių  skaičius koncentrais Labūnavos mokykloje (4 pav.) 

 

4 pav. Mokinių skaičius  
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3.3.3. Ugdytinių skaičius koncentrais „Ąžuoliuko“ skyriuje (5 pav.) 

 

5 pav. Ugdytinių skaičius  

 

3.3.4. Ugdytinių skaičius koncentrais „Dobiliuko“ skyriuje (6 pav.) 

 

 

3.3.5. Ugdytinių skaičius koncentrais  Nociūnų skyriuje (7 pav.) 

 

7 pav. Ugdytinių skaičius  
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3.4. Mokinių pažangumas: 

3.4.1. 1-4 kl. mokinių pažangumo  palyginimas proc. (8 pav.) 

 

8 pav. 1-4 kl. mokinių pažangumas 

 

3.4.2. 5-8 kl. ir 9-10 kl. mokinių pažangumo palyginimas proc. (9 pav.): 

 

9 pav. 5-8 kl. ir 9-10 kl. mokinių pažangumas 

 

3.4.3. 1-4 kl. mokinių kokybinio rodiklio palyginimas proc. (10 pav.) 

 

10 pav. 1-4 kl. mokinių kokybinis rodiklis 
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3.4.4. 5-8 kl. ir 9-10 kl. mokinių kokybinio rodiklio palyginimas proc. (11 pav.) 

 

11 pav. 5-8 ir 9-10 kl. mokinių kokybinis rodiklis 

 

3.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkiai ( 12 pav.) 

 

 12 pav. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkiai  

 

 

3.6. Mokinių lankomumas: 

3.6.1. Mokinių lankomumo palyginimas (13 pav.) 

 

13 pav. Mokinių lankomumas 
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3.6.2. Praleistų pamokų vidutiniškai tenka 1 mokiniui (14 pav.) 

 

14 pav.  Vidutiniškai 1 mokiniui tenka praleistų pamokų 

 

3.7. Švietimo pagalbos gavėjai: 

 

3.7.1. Švietimo pagalbos gavėjų dinamika Labūnavos pagrindinėje mokykloje (15 pav.) 

 

15 pav. Švietimo pagalbos gavėjai 

 

3.7.2. Specialiųjų poreikių ugdytinių dinamika (16 pav.) 

 

16 pav. Specialiųjų poreikių ugdytiniai 
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3.7.3.  Ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų dinamika (17 pav.) 

 

17 pav. Ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimai 

 

3.8. Kėdainių r. Labūnavos  pagrindinės mokyklos socialinis pasas 2016– 2017 m.m.(1 lentelė): 
3.8.1. Labūnavos pagrindinėje mokykloje ugdomi 107 ugdytiniai iš 71 šeimų, „Ąžuoliuko “ 
skyriuje  - 39 ugdytiniai iš 32 šeimų, Nociūnų skyriuje - 39 ugdytiniai iš 30 šeimų, Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyriuje - 93 ugdytiniai iš 75 šeimų.  Į mokyklą ir jos skyrius pavežami 99 vaikai: 
visi 99 ugdytiniai vežami mokykliniais autobusais.  

3.8.2. Šeimų socialinė padėtis yra vidutinė, nes iš 208 šeimų 21 šeima yra socialiai remiama. Tai 
sudaro 10,09 proc. visų šeimų. Nemokamai maitinami 64 mokiniai ir priešmokyklinukai, kas 
sudaro 35,75 proc. 

 
3.9. Pedagogai, kiti specialistai: 

3.9.1. Įstaigoje dirba 98 darbuotojai, iš jų 53 pedagogai (be vadovų) (18 pav.), 15 pedagogų, tai 
nepagrindinė darbovietė  (19 pav.), 1 -  vyresnysis specialusis pedagogas-logopedas, 1- socialinis 

pedagogas, 1 - bibliotekininkas, 45 - nepedagoginiai darbuotojai. Mokykloje dirba 7 (13.21 %) 
mokytojai metodininkai, 21 (39,62 %) mokytojų turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 
4 (11,43%) mokytojai, 6(11,32%)  vyr. auklėtojai, 3(5,7%) auklėtojai (20 pav.).  

3.9.2.Direktorius  vadovauja mokyklai nuo 2013 m. sausio 1 d., turi II vadybinę kvalifikac inę 
kategoriją. 

3.9.3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, turintis 36 metų pedagoginio darbo patirtį, pavaduotoju 
dirba ketverius metus. 
3.9.4.73% mokytojų turi didesnį kaip 15 metų pedagoginio darbo stažą, 11 % pedagoginį darbą 

dirba 10-14 metų, 16 % - iki 10 metų. 
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Labūnavos pagrindinės 
mokyklos socialinis pasas 2016-

2017 m.m. 

Labūnavos 
pagrindinė 

mokykla 

Ąžuoliuko 
skyrius Nociūnų 

skyrius 

Pelėdnagių  
“Dobiliuko” 

skyrius 

Iš viso 

mokykloje 

Daugiavaikės šeimos 13 7            7 8 35 

Socialiai remtinos šeimos 13 2 4 2 21 

Probleminės šeimos 1 1 2 6 10 

Disfunkcinės (asocialios) šeimos 3 - - 1 4 

Pilnos šeimos 51 31 18 57 157 

Nepilnos šeimos 20 1 12 18 51 

Važinėjantys mokiniai 70 4 16 9 99 

Mokiniai, gaunantys nemokamą 

maitinimą 33 

2 

15 

14 

64 



3.9.5.Pedagogai ir kiti darbuotojai: 

 
 

 
 

18 pav. Mokyklos pedagogai 

Labūnavos pagrindinėje mokykloje 
dirba 53 pedagogai (be vadovų)

Nociūnų skyriuje 

6 pedagogai

Priešmokyklinio ugd. 
pedagogas 1

Auklėtojai 2

Meninio ugd. 
mokytojas 1

Mokytoja i 

2

"Dobiliuko" 
skyriuje 

16 pedagogų

Priešmokyklinio ugd. 
pedagogas 1

Auklėtojai 6

Meninio ugd. 
mokytojas 1

Logopedas 

1

Mokytoja i

7

"Ąžuol iuko" 
skyriuje 

5 pedagogai

Priešmokyklinio ugd. 
pedagogas 1

Auklėtojai 1

Meninio ugd. 
mokytojas 1

Mokykloje 

26 pedagogai

Soc. pedagogas 1

Spec. pedagogas-
logopedas 1

Psichologas 1

Mokytojo padėjėjas 1

Mokytoja i 

22
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19 pav. Pedagogai, dirbantys nepagrindinėje darbovietėje 
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20 pav. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos 

 
 



 

 
21 pav. Pedagogų amžius proc. 

 
 

 
 

22 pav. Pedagogų darbo stažas proc. 

 
 
 

FINANSINIAI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI  

 

3.4. Finansiniai ir materialieji ištekliai: 
2014 m. mokymo aplinkai skirta  -269897 Eur. 
       krepšeliui                       -347660 Eur. 

 
2015 m. mokymo aplinkai skirta  - 376026 Eur 

       krepšeliui  - 400300 Eur. 
 
2016 m. mokymo aplinkai skirta  - 417300 Eur.  

       krepšeliui  - 466400 Eur. 
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Mokyklai skirtų  valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų pasiskirstymas: 

 

 

Išlaidų straipsniai 

 2013 m. 

tūkst. Eur 

2014 m.* 

tūkst. Eur 

 2015 m.  

tūkst. Eur 

 2016 m.  

tūkst. Eur 

Darbo užmokestis 324,3 402,3 544,2 579,4 

Soc. draudimo 

įmokos 
99,0 123,4 170,8 179,2 

Mityba 10,6 18,3 25,7 30,3 

Medikamentai - - 0,3 0,3 

Ryšių paslaugos 1,1 0,8 1,6 1,2 

Spaudiniai 1,4 1,2 2,1 2,0 

Transporto 
išlaikymas 

11,8 10,7 10,4 12,8 

Kitos prekės 5,6 9,7 19,1 33,9 

Komandiruotės - 0,4 0,1 - 

Kvalifikacijos 
kėlimas 

0,5 1,4 1,3 2,5 

Komunalinės 

paslaugos 
64,2 67,7 72,7 81,1 

Kitos paslaugos 3,6 5,8 8,7 8,5 

Iš viso: 522,1 641,7 857,0 931,2 

 
*Nuo 2014-09-01 prijungtas Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius. 
 

Paramos lėšos:  
 

Paramos šaltinis 

 

 2013 m. 

tūkst. Eur 

2014 m.* 

tūkst. Eur 

 2015 m.  

tūkst. Eur 

 2016 m.  

tūkst. Eur 

VMI 2 proc. parama 2017,50 3316,77 3119,57 3213,07 

Kitų rėmėjų  parama 566,61 625,36 1479,38 1965,21 

Viso: 2584,11 3942,13 4598,95 5178,28 

 
Mokinio krepšelio lėšos skirtos pagal MK metodiką pakankamai užtikrina ugdymo proceso 

organizavimą. Pedagogų darbo užmokesčiui taikomas vidutinis tarifinio atlygio koeficientas.  
Gauta 2% gyventojų pajamų mokesčio parama per 2014 - 2016 m. – 9631,96 Eur. Mokykla 

gavo papildomą finansavimą dalyvaudama projektuose: Comenius projektas „From story to story“ 
(2600,00Eur), ERASMUS+C.L.E.V.E.R. (7244,00 Eur), įgyvendindama vietos projektus: „Pyktis  
ne brolis 3“(500,00 Eur) „Sveikatą stiprinanti mokyklėlė“ (400,00 Eur), „Ateik ir atsivesk 

draugus“ (300,00 Eur) 11,0 tūkst. Eur. Papildomai gautų lėšų panaudota  higienos normų 
trūkumams šalinti, pavėsinių remontui -3500,00 Eur. 

Mokyklai aplinkos lėšų skirta pakankamai išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir sodros 
įmokas, apmokėti  sąskaitas už paslaugas ir prekes. 

Faktiškai gaunamos lėšos nepatenkina visų  mokyklos poreikių siekiant modernizavimo ir 

kaitos. Procesas dėl lėšų stygiaus nėra pakankamas. Sena šildymo sistema nepajėgi apšildyti 
mokyklos skyrių patalpų, nėra galimybės racionaliai naudotis šildymu pagrindinės mokyklos 

pastate. 
Stebimi ir teigiami poslinkiai. Renovuotas pagrindinės mokyklos pastatas. Nupirkta 

pakankamai IT priemonių, kitų ugdymui reikalingų priemonių. Sutvarkytos pavėsinės Nociūnų 

skyriuje, pradėta Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus pastato išorės renovacija. Mokykla aprūpina 
mokinius vadovėliais,  užtikrinamas mokinių pavėžėjimas. 

 

 



RYŠIŲ SISTEMA 

 

Kėdainių pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos 
biuras 

 

Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos 
biuras 

Kauno miškų i r 

apl inkos inžineri jos  

kolegi ja  

 

Kauno miškų i r 

apl inkos inžineri jos  

kolegi ja  

Kėdainių PRC 

Kauno profes inės  

mokyklos  

 

Kauno teri torinės  

darbo biržos   

Kėdainių skyrius . 

 Kėdainių jaunimo 

darbo centras  

Kėdainių M. Daukšos 

viešoji  bibl ioteka  

Kėdainių sporto 

centras, Kėdainių  

kalbų, muzikos 
mokyklos LL2 ugdymo įstaigos  

Kėdainių šviesioji,  

,,Atžalyno“ gimnazijos  

Labūnavos, 

Pelėdnagių,  

Nociūnų 

bendruomenių centrai 

 

Kėdainių švietimo 
pagalbos tarnyba 

Kėdainių kultūros 

centras 

Labūnavos skyrius  

 

Mugės  
,,Rinkos aikštės“ 

redakcijos 
Kėdainių krašto, 

Balticum  TV 

Kėdainių r. Policijos 

komisariatas 

Kėdainių r. 

savivaldybės  

administracijos 

Pelėdnagių seniūnija  

 
Kėdainių rajono 

savivaldybė 
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IV SKYRIUS 

 SSGG ANALIZĖ 

 

 

STIPRYBĖS 
(vidinis faktorius: mokyklos bruožai, kurie gali būti naudingi siekiant tikslo: kas einasi gerai? kuo galime 

pasikliauti? kuo esame patenkinti? kas suteikia energijos? kuo didžiuojamės? kuo mes stiprūs?)  

 

Kompetentingi ir kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui 
specialistai. 

Aktyvus profesinių veiklinimo patyriminių, pažintinių vizitų 
mokiniams/ugdytiniams organizavimas. 

Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdantis mokinių kūrybiškumą. 

Tikslingas biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų panaudojimas atsižvelgiant 
į finansines galimybes. 

Tvarkinga, estetiška, jauki mokykla ir jos aplinka. 
Sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui ir naujų kompetencijų 

įgijimui. 

Dirba visi pagalbos mokiniui specialistai. 
Apgalvotas ir suderintas mokinių pavėžėjimas. 

Renovuota pastato išorė. 
 

 

SILPNYBĖS 
(vidinis faktorius: bruožai, kurie gali būti žalingi visai mokyklos bendruomenei: kas yra sunku? su kokiomis 

kliūtimis susiduriame? ko mums trūksta? kas mums sunkiai pavyksta? kur kliudome patys sau?) 

 

Dalis gerai besimokančių mokinių išvyksta mokytis į miesto gimnazijas. 
Dalies mokinių motyvacijos ir sąmoningumo karjeros planavimui stoka. 

Pedagogų bendruomenės susitarimų nepakankamas laikymasis, 
bendradarbiavimo kultūros ir kolegialaus mokymosi stoka. 

Neišnaudotas tėvų/globėjų galimybių pažinimas. 

Daug mokinių iš socialiai remiamų šeimų. 
Mažėja vietos gyvenvietės, o didėja pavėžėjamų į mokyklą mokinių skaičius. 

Nepakankamai efektyviai įgyvendinama mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo sistema. 

Tobulintinos mokyklos veiklos įsivertinimo procedūros. 

Atskirų mokinių mokymosi kokybės lėta pažanga dėl atsakomybės stokos. 
Dalies tėvų abejingumas dėl vaikų mokymosi rezultatų. 

Dažnėjantys mokinio elgesio taisyklių pažeidimo atvejai. 
Nepakankamas tėvų, mokytojų, mokinių bendradarbiavimas. 

 

 

GALIMYBĖS 
(išorinis faktorius, kuris gali būti naudingas siekiant tikslo: kokios ateities galimybės? ką per mažai 

išnaudojame? ką galime optimizuoti? kokių naujų galimybių matome?)  

 
Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdymo procese. 

Asmeninės mokinių/ugdytinių pažangos stebėjimo ir  fiksavimo 

tobulinimas. 
Ugdymo karjerai užsiėmimų organizavimas tikslinėms mokinių 

grupėms. 
Kolegialaus ryšio stiprinimas, gerosios patirties  sklaida. 

Klasių auklėtojų ir specialistų bendradarbiavimo glaudinimas. 

 

GRĖSMĖS 
(išorinis faktorius, kuris gali būti kliūtis jūsų mokyklos bendruomenei: kur įžvelgiame ateities pavojus ir grėsmes? su 

kokiais sunkumais galime susidurti? kokių nepageidaujamų pasekmių baiminamės?)  

 
Šeimų socialinė - ekonominė padėtis apsprendžia abejingą tėvų požiūrį į 

vaikų ugdymą. 

Plintanti negatyvių socialinių veiksnių įtaka (socialiniai tinklai, demografinė 
padėtis, menkas materialinis apsirūpinimas) daro įtaką ugdymo(si) proceso 

efektyvumui, kultūros ir bendravimo elgsenai. 
Mokinių skaičiaus nestabilumas. 

Didėjantis specialiųjų poreikių mokinių skaičius. 
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Tėvų galimybių pažinimas ir jų įtraukimo į bendras veiklas didinimas. 
Materialinės bazės gerinimas ir atnaujinimas pritraukiant projektų lėšas. 

Dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies projektuose, sudarančiuose 
galimybę gerinti ugdymosi aplinką ir perimti pozityvią patirtį. 

Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, inicijuojant pozityvios 
pedagoginės patirties sklaidą. 

Komandinio darbo stiprinimas, aktyviau įtraukiant mokytojus, pagalbos 

mokiniui specialistus, savivaldos institucijas į mokyklos veiklos 
planavimą, vertinimą ir organizavimą. 

 
 

Mažėjanti mokymosi motyvacija ir mokymosi pasiekimų smukimas. 
Neaptverta mokyklos teritorija apsunkina saugios ugdymosi aplinkos 

užtikrinimą. 
Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir emocijų, sveikatos sutrikimų, skaičius. 

 

 

 
 



 
 

V SKYRIUS 
 INSTITUCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 
 

VIZIJA 

 

Labūnavos pagrindinė mokykla – gera pradžia Pelėdnagių  seniūnijos vaikams, atvira, besimokanti ir 

besikeičianti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti tradicijas bendruomenė.  
 

MISIJA 

 

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, ruošiant skirtingų 

poreikių ugdytinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.  
 

FILOSOFIJA 

 

Neiti į priekį – reiškia eiti atgal. 

 
VERTYBĖS 

 

 Demokratiškumas, atsakomybė.  

 Atviras bendravimas, nuoširdumas, tolerancija. 

 Pagarba, pasitikėjimas, pagalba. 

 Kūrybingumas, iniciatyvumas, atsinaujinimas. 
  

 

PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I. Prioritetas. Veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos.  

1. Tikslas. Gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. 

1.1. Uždavinys. Aktualizuoti ugdymo  turinį, atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei 
galimybes. 
1.2. Uždavinys. Kurti ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką. 

1.3. Uždavinys. Stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo  pagalbos specialistų 
bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams. 

1.4. Uždavinys. Tobulinti mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir 
informavimo sistemą. 
 

II. Prioritetas. Stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti mokyklos bendruomenė. 

2. Tikslas. Skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu 

puoselėjant tradicijas. 

2.1. Uždavinys. Telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją.  
2.2. Uždavinys. Palaikyti bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių 

bendradarbiavimo formų. 
2.3. Uždavinys. Įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, aktyvint i 

auklėtojų/mokytojų ir šeimos bendradarbiavimą bei tėvų švietimą. 
2.4. Uždavinys. Puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje, rajone, 
respublikoje, užsienyje. 
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VI SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PLANAS 
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Prioritetas.  Veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos.   

1.  Strateginis tikslas. Gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. 

1. 1. Aktualizuoti ugdymo  turinį, atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes. 

1. 1. 1. Tirti ir analizuoti mokinių mokymosi 

poreikius, stilius. 

Nuosekliai ir kryptingai kasmet 

vykdomi mokinių mokymosi 
poreikių nustatymo, mokymosi 

stilių tyrimai,  analizuojami 
rezultatai.  

Klasių auklėtojai,  

mokytojai, 
psichologas 

2017-

2019 m. 

ŽI, 

SBVB; 

1. 1. 2.  Koreguoti ugdymo turinio planus, 

atsižvelgiant į kintančius mokinių 
poreikius, pasiekimus, iškylančius 
sunkumus, atsirandančias naujas 

galimybes. Tobulinti mokinių pažangos 
ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą. 

Plėtoti ugdymą karjerai.  
 

Ugdymo turinio planai atitiks 

mokinių pajėgumą, turimus 
išteklius ir mokytojų patirtį, skatins 
kiekvieną mokinį kelti sau 

ugdymosi tikslus, įsivertinti 
pažangą ir darys įtaką siekiant 

geresnių rezultatų, užtikrins 
Bendrųjų programų įgyvendinimą.  
Ugdymo turinys bus aktualizuotas, 

sietas su mokinių patirtimi, 
gebėjimais, gyvenimo praktika. 

Dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos , 
ugdymo karjerai 
specialistai 

2017-

2019 m. 

ŽI, 

SBVB; 

1. 1. 3. Efektyvinti pamokos planavimą, 

vadovaujantis ne mokymo, o mokymosi 
paradigma, nuolat stebėti išmokimą, 
naudojant kuo įvairesnius vertinimo 

būdus, įtraukiant mokinius į 

Pamoka – ugdymo kokybės 

garantas. Mokytojas planuodamas 
galvoja apie tai, kaip išmokyti 
mokinius žinias interpretuoti, kaip 

spręsti iškilusias problemas, 
mokytis tyrinėjant, 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 
švietimo pagalbos  
specialistai 

2017-

2019 m. 

ŽI, 

SBVB, PR 
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įsivertinimą, akcentuojant jų asmeninę 

pažangą. 
 

 
 

eksperimentuojant, atrandant ir 

išrandant, kuriant. Toks 
 mokymas atitiks šiuolaikinio 

mokymo sampratą. 
Pamokose bent 80 proc. mokinių 
bus aišku, koks turi būti veiklos 

rezultatas ir pageidaujamas 
užduoties atlikimo lygis, veiks 

veiklos pamokoje įsivertinimo 
sistema. Kryptingai ir sistemingai 
bus stebimas išmokimas pamokoje, 

sudaromos galimybės mokiniams 
išmatuoti daromą pažangą. Bent 60 

proc. mokinių sustiprės motyvacija 
fiksuoti individualią pažangą.  
Trejų mokslo metų vidutinis 

pažangumo rodiklis bus ne 
žemesnis kaip 95 proc. Per trejus 

mokslo metus praleistų pamokų, 
tenkančių vidutiniškai 1 mokiniui, 
skaičius nedidės. 

1. 1. 4. Pamokose diferencijuoti mokymosi 
veiklas pagal mokinių gebėjimus,  
mokymosi pasiekimus, vyraujantį 

mokymosi stilių. 

Dauguma (80 proc.) mokytojų 
pamokose pritaiko pagrindinius 
ugdymo turinio elementus mokymo 

turinį, mokymosi metodus, 
vertinimo būdus. Numato skirtingas 
užduotis ir veiklas skirtingų 

gebėjimų ir poreikių mokiniams ar 
jų grupėms.  Mokiniams sudaroma 

galimybė rinktis veiklas pagal 
gebėjimus. Didesnę laiko dalį 
mokiniai dirba poromis ar mažose 

grupėse (to paties ar skirtingo 
gebėjimų lygio). Mokiniai mokomi 

Dalykų mokytojai, 
švietimo pagalbos  
specialistai 

2017-
2019 m. 

ŽI, SBVB 
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įsivertinti savo ir įvertinti kitų 

darbo rezultatus. Namų darbų 
užduotys individualizuojamos bei 

diferencijuojamos. 

1. 1. 5. Planuoti ir vesti integruotas pamokas. Visi mokytojai bendradarbiauja ir 
ilgalaikiuose planuose numato 

mokomųjų dalykų integraciją. Per 
mokslo metus 5-10 klasių 
mokytojai vykdo 1, pradinių klasių 

mokytojai - 2 ilgalaikius 
integruotus projektus. Mokytojai 

kartą per 3 mėnesius veda 
integruotas pamokas. Sudaromos 
sąlygos integruotų  mokymosi 

veiklų įgyvendinimui - lankstus 
tvarkaraštis, veiklos planuose 

numatytos tarpdalykinės 
integracijos, projektų dienos. 
Organizuotas seminaras mokykloje, 

patobulinta mokytojų ugdymo 
turinio integravimo kompetencija. 

Metodinė taryba, 
d. pavaduotojas 

ugdymui, 
dalykų mokytojai 

2017-
2019 m. 

ŽI, SBVB 

1. 1. 6. Vykdyti mokinių pasiekimų stebėseną. Sukurta mokinių/vaikų mokymosi 

/ugdymosi pažangos stebėsenos 
sistema.  Sukurta individualios 
mokinių pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistema. Dalyko 
diagnostinės užduotys rengiamos 

atsižvelgiant į BP nurodytus 
pasiekimų lygius. Atliekami ir 
analizuojami 1–10 klasėse 

diagnostinių testų rezultatai. 
Numatomos ugdymo proceso 

tobulinimo kryptys. Vykdoma 
grįžtamoji kontrolė. Mokinių 

Administracija, 

metodinė taryba, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai 

2017-

2019 m. 

ŽI, SBVB 
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pažangos stebėsenai vykdomi 

standartizuoti testai. Atliekami 
pažangos stebėsenos efektyvumo 

tyrimai. Duomenų tvarkymui ir 
analizei naudojama programinė 
įranga. 

1. 2.  Kurti ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką. 

1. 2. 1. Taikyti inovatyvius mokymosi metodus, 
paremtus aktyviu  mokinių mokymusi. 

Daugiau nei 50 proc. visų pamokų 
per mokslo metus taikomi 
mokymąsi skatinantys mokymosi 

metodai, informacines 
komunikacinės technologijos.  

Pagrindiniame ugdyme 30 proc. 
gamtos mokslų dalykui, pradiniame 
ugdyme - 20 proc. pasaulio 

pažinimo dalykui skirtų pamokų 
per mokslo metus skiriama 

eksperimentavimui, tyrinėjimui ir 
praktinių įgūdžių ugdymui.  20 
proc. socialinių mokslų dalykui 

skirtų pamokų laiko per mokslo 
metus skiriama 9–10 klasėse 

mokinių projektinio darbo 
gebėjimams ugdyti.  

Metodinės grupės, 
dalykų mokytojai 

2017-
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
PR 

1. 2. 2. Parengti kabinetų, klasių, grupių 
turtinimo ir modernizavimo planus ir 

juos įgyvendinti. 

Sukurta mokomųjų kabinetų 
aprūpinimo priemonėmis duomenų 

bazė. 
 

Administracija, 
kabinetų vadovai 

2017-
2019 m. 

SB, SBVB, 
PR 

1. 2. 3. Organizuoti ugdomąją veiklą kitose 

edukacinėse aplinkose. 

Kartą per pusmetį dalykų, pradinių 

klasių mokytojas, klasių auklėtojas 
vykdo ugdomąją veiklą kitose 
edukacinėse aplinkose: 

bibliotekoje, skaitykloje, gamtoje, 
muziejuose, bankuose, edukacinėse 

Administracija, 

metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

2017-

2019 m. 

ŽI, SBVB, 

PR 
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išvykose, kt. Vykdomas mokinių 

profesinis švietimas. Ugdymas 
netradicinėse aplinkose numatomas 

ilgalaikiuose planuose. 

1. 2. 4. Tikslingai taikyti informacines 
technologijas pamokoje. 

Informacinės technologijos  keičia 
mokymosi galimybes. Užtikrinamas  

informacinių technologijų taikymas 
ugdymo procese, turimų IKT 
priemonių tikslingas panaudojimas 

tobulinant mokytojų kompetenciją 
ir vykdant grįžtamąją kontrolę. 

Dauguma mokytojų (80 proc.)  
tinkamai taiko IKT siekdami 
pamokos uždavinių, atsižvelgdami į 

mokomojo dalyko specifiką, 
mokinių pasirengimą. Daugumoje 

pamokų mokymas vaizdus, vyrauja 
aiški poveikio ir sąveikos su 
mokymo(si) priemonėmis 

paradigma. 

Administracija, 
IT specialistas, 

dalykų mokytojai 

2017-
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
PR 

1. 2. 5. Išradingai naudoti ir kurti įvairias 
mokyklos aplinkas ugdymo proceso 

įvairinimui. 

Mokytojų/auklėtojų kartu su 
mokiniais projektuotos, įrengtos, 

dekoruotos mokinių/vaikų darbais 
klasės ir bendros mokyklos erdvės. 

Administracija, 
klasių,  grupių 

auklėtojai, dalykų 
mokytojai  

2017-
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
PR 

1. 2. 6. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis 
kompetenciją. 

Mokykloje susitarta dėl Mokėjimo 
mokytis (toliau –MM) 

kompetencijų ugdymo veiklos 
krypčių. Į MM kompetencijos 

ugdymo procesą įtraukta visa 
mokyklos bendruomenė.  
Patobulinta mokytojų MM ugdymo 

kompetencija. Parengtos mokėjimo 
mokytis kompetencijos ugdymo 

rekomendacijos. Apie mokėjimą 

Administracija, 
metodinė taryba 

2018 m. ŽI, SBVB 
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mokytis organizuojamas mokinių ir 

jų tėvų švietimas. Analizuojant 
pokyčius sėkmingai panaudojami 

MM kompetencijos vertinimo 
instrumentai. Stiprinama mokinių 
atsakomybė už savo mokymąsi,  

padidėja mokinių aktyvumas 
pamokose. Patobulinta mokytojų 

mokėjimo mokytis ugdymo 
kompetencija. 

1. 3. Stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo  pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą 

mokiniams. 

1. 3. 1. Panaudoti ugdymo plano galimybes 
skirtingų poreikių ir gebėjimų mokinių 
ugdymui. 

Atlikti tyrimai dėl mokinių 
skirstymo į laikinas grupes pagal 
pasiekimų lygius, dalykų 

konsultacijų  veiksmingumo, 
pasirenkamųjų programų pasiūlos 

atitikimo mokinių poreikius. 
Ugdymo plane skiriama ne mažiau 
kaip 50 proc. valandų, skirtų 

mokinių poreikiams tenkinti, 
išanalizavus mokinių ir jų tėvų 

poreikius, atsižvelgus į mokyklos 
veiklos kryptis ir galimybes.  
Organizuojamos dalykų 

konsultacijos 1-10 klasių 
mokiniams, atsižvelgus tyrimo 

rezultatus, mokinių ir jų tėvų 
poreikius. Apie 25 proc. mokinio 
ugdymo poreikiams tenkinti skirtų 

pamokų, 15 proc.  neformaliojo 
švietimo valandų  skiriama gabiųjų 

mokinių ugdymui. Siūlomos 2 

Administracija, 
mokyklos 
savivaldos 

institucijos 

2017 - 
2019 m. 

SBVB 
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naujos   pasirenkamųjų dalykų ir 

įvairių dalykų modulių programos. 

1. 3. 2. Tobulinti klasės auklėtojo veiklos 
planavimą ir organizavimą.   

Atnaujinta klasės auklėtojo veiklos 
planavimo forma. Kasmet 

mokykloje susitarta dėl prioritetinių 
veiklos krypčių ugdant mokinių 

kompetencijas. Nuosekliai 
vykdomos numatytos priemonės, 
įtraukiami švietimo pagalbos, 

ugdymo karjerai specialistai, tėvai, 
mokytojai. Dauguma (80 proc.) 

klasių auklėtojų taiko inovatyvius 
ugdymosi metodus, ne rečiau kaip 1 
kartą per pusmetį visi auklėtojai 

vykdo ugdomąją veiklą kitose 
edukacinėse aplinkose. Kartą per 

metus analizuojami veiklos 
pokyčiai, jų įtaka mokinių 
vertybinių nuostatų formavimui, 

kompetencijų ugdymui, klasės 
mikroklimato gerinimui. 

Organizuoti mokymai klasių 
auklėtojams, patobulinta klasės 
auklėtojo kompetencija, dalijamasi 

gerąja patirtimi. Taikomos  naujos 
bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais  formos. Kryptingai 

vykdoma klasės auklėtojo veiklos 
stebėsena ir vertinimas. 

Administracija, 
metodinė taryba, 

dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai, 

psichologas 

2017 - 
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
PR 

1. 3. 3. Organizuoti pedagoginės, spec. 

pedagoginės, psichologinės, socialinės 
pagalbos teikimo mokiniui efektyvumo 

tyrimus. 

Kasmet atliekami 2-3 mokinių 

mokymosi lūkesčių, gabių ir 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

tenkinimo, pagalbos mokiniui 
teikimo efektyvumo, psichologinio 

VGK, 

švietimo pagalbos  
specialistai 

2017 - 

2019 m. 

ŽI, SBVB 
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klimato tyrimai. Tobulinama Vaiko 

gerovės komisijos veikla 
identifikuojant mokinių gebėjimus, 

mokymosi, motyvacijos ar elgesio 
sutrikimus. Mokyklos 
bendruomenė aktyviau įsijungia 

analizuojant mokinių mokymo(-si) 
problemas ir priimant sprendimus. 

Kryptingai vykdomas taikomų 
prevencinių priemonių 
veiksmingumo vertinimas. 

1. 3. 4. Atlikti sistemingus tyrimus, 
analizuojant mokinių individualius 
planus, identifikuojant mokinių 

gebėjimus, aiškinantis jų nuolatines 
nesėkmes, mokymosi motyvacijos ir 

elgesio sutrikimus. Parengti ir 
įgyvendinti kvalifikuotos ir efektyvios 
socialinės, specialiosios ir pedagoginės 

pagalbos mokymosi sunkumų 
turintiems bei gabiems mokiniams 

priemonių planą.  

Bus sudaromos sąlygos mokiniui 
palyginti esamus pasiekimus su jo 
lūkesčiais. Bus atliekamas 

kvalifikuotas mokymosi sunkumų, 
elgesio sutrikimų identifikavimas. 

Tyrimų rezultatai bus pristatomi 
bendruomenei, aptariami su 
mokiniais individualiai. Vertinimo 

metu gauta informacija bus 
panaudojama ugdymo proceso 

koregavimui ar tolesniam 
planavimui. Pamokų lankomumo, 
mokinių pažangumo, dalyvavusiųjų 

olimpiadose, konkursuose, 
projektuose laimėjimų skaičiaus 
teigiami pokyčiai. 

Administracija, 
švietimo pagalbos  
specialistai, klasių 

auklėtojai, 
dalykų mokytojai 

2017 - 
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
PR 

1. 3. 5. Kurti konsultavimo sistemą. Kasmet vykdoma mokytojų, tėvų 
apklausa dėl švietimo pagalbos 
poreikio. Per mokslo metus 

organizuotos ne mažiau kaip 4 
atvejų analizės mokytojams, 

suburtos savitarpio pagalbos 
grupės. Tėvams ne mažiau 2 atvejų 

VGK, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

2017 - 
2019 m. 

ŽI, SBVB 



 31 

analizės ugdomieji pokalbiai su 

PPT, mokyklos ŠP  specialistais, 2 
bendros konsultacijos specialiųjų 

poreikių mokinių tėvams . 
E. dienyne reguliariai pateikiama 
informacija tėvams, mokytojams. 

Mokyklos svetainėje sukurtas 
skyrius „Tėvų švietimas“, kuriame 

ŠP, UK specialistai rengia aktualią 
informaciją tėvams. 

1. 3. 6. Taikyti įvairesnes bendravimo ir 

bendradarbiavimo su tėvais formas. 

Mokykloje taikomos įvairesnės 

bendravimo ir bendradarbiavimo 
formos su tėvais.  Per mokslo 
metus organizuojami 2 aktyvūs 

tėvų susirinkimai.   Bendra tėvų, 
mokytojų, mokinių iniciatyva 

suorganizuojami 2 mokyklos 
renginiai. Mokinių tėvai įtraukiami 
į ugdymo procesą, mokymo(si) 

pagalbos teikimą.  Dalis tėvų  veda 
pamokas, 50 proc. tėvų dalyvauja 

kitoje mokyklos organizuojamoje 
veikloje. Aktyviai veikia suburtas 
iniciatyvių tėvų klubas. Tėvų 

iniciatyvinės grupės veikloje 
dalyvauja 30-50 tėvų. 
 

Administracija, 

mokyklos taryba, 
kl. auklėtojai 

  

1. 3. 7. Klasių  auklėtojams  
sistemingai organizuoti veiklas, 
skatinančias tinkamus mokinių 

tarpusavio santykius. Analizuoti klasės  
auklėtojų planus, įrašus e. dienyne, 

pamokų stebėjimo lapus.  
 

65 % klasių auklėtojų sistemingai 
organizuoja veiklas, skatinančias 

tinkamus ugdytinių tarpusavio 
santykius.  

 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, metodinė 

taryba, klasių 
auklėtojai 

2017 - 
2019 m. 

ŽI 
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1. 4. Tobulinti mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą. 

1. 4. 1. Parengti vieningos mokinio asmeninės 
pažangos stebėjimo, fiksavimo bei 
rezultatų analizavimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašą. 

50 % 5–10 klasės mokinių nusimato 
pagrįstus savo mokymosi tikslus ir 

įsivertina jų įgyvendinimą asmeninės 
pažangos fiksavimo pokalbių metu 2 

kartus per metus.  

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, metodinė 

taryba, klasių 
auklėtojai 

2017 m. ŽI, PR 

 

1. 4. 2. Sudaryti ir įgyvendinti klasių auklėtojų, 

dalykų mokytojų, specialistų, teikiančių 
pagalbą mokiniui, tėvų ir mokinio 
asmeninio tobulėjimo veiklos planą.  

Parengta asmeninio tobulėjimo 

veiklos plano schema. Du kartus 
metuose pildomi asmeninio 
tobulėjimo veiklos planai. 

Metodinė taryba, 

mokytojai, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

2017 - 

2019 m. 

ŽI, SBVB 

 

1. 4. 3. Pamokose taikyti įvairesnius išmokimo 

stebėjimo būdus, vertinimą, pagrįstą 
konkrečiais vertinimo kriterijais. 

Dauguma mokytojų (80 proc.) taiko 

veiksmingus, informacijos 
mokytojui teikiančius išmokimo 

stebėjimo, patikrinimo būdus. 
Išmokimo vertinimas aiškus 
mokiniams. Vertinant remiamasi 

konkrečiais vertinimo kriterijais. 

Mokytojai 2017 - 

2019 m. 

ŽI 

1. 4. 4. Tobulinti mokomųjų dalykų vertinimą. Parengtos naujos ir kas 2 metai 
koreguojamos dalykų vertinimo 

tvarkos. Mokykloje susitarta dėl 
vertinimo kriterijų ir  pažangos 

fiksavimo mokomojo dalyko, 
klasės, mokyklos lygmenimis. 
Susitarta dėl mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 
pažangos ir pasiekimų vertinimo 
tvarkos. Vertinimas vienodinamas 

klasės ir mokyklos lygmeniu, 
grindžiamas su bendrosiomis 

programomis suderintais 
standartais. Mokinių pasiekimai ir 
pažanga vertinama visapusiškai: 

žinios, supratimas, gebėjimai, 
įgūdžiai, nuostatos. Mokinio 

Metodinė taryba, 
VGK, mokytojai 

2017 - 
2019 m. 

ŽI 
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pažangos fiksavimui sukurtos 

naujos priemonės. Didinamas  
vertinimo veiksmingumas, 

patikimumas ir validumas. 
Organizuoti seminarai mokykloje, 
patobulinta mokytojų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo  kompetencija. 

1. 4. 5. Atnaujinti mokinių/ugdytinių pasiekimų 
ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą.   

 

Atnaujintas pasiekimų ir pažangos 
vertinimo tvarkos aprašas. Aprašas 

peržiūrimas kas 2 metai ir pagal 
poreikį koreguojamas. Užtikrinta 

bendrų mokyklos ir mokomųjų 
dalykų vertinimo nuostatų dermė.  
Mokiniai, ugdytinių tėvai kasmet 

supažindinami su bendrais ir dalyko 
vertinimo kriterijais, objektyviau 

vertinamos mokinių žinios ir 
pasiekimai. 

Administracija, 
metodinė taryba, 

mokytojai 

2017 m. ŽI 

Prioritetas.  Stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti mokyklos bendruomenė. 

2.  Strateginis tikslas. Skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant 

tradicijas. 

2. 1. Telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją. 

2. 1. 1. Parengti  mokytojų, švietimo pagalbos 
specialistų, vadovų, kvalifikacijos 

tobulinimo ir atsiskaitymo tvarką. 

Parengti  mokytojų, švietimo 
pagalbos specialistų, vadovų, 

kvalifikacijos tobulinimo ir 
atsiskaitymo tvarką. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, metodinė 
taryba 

2017 m. ŽI 
 

2. 1. 2.  Organizuoti mokymąsi bendruomenėje, 

skatinant lyderystę. 

Mokykloje kasmet organizuojami 

2-3 seminarai, atsižvelgus į 
mokyklos veiklos prioritetus, 
mokyklos bendruomenės 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, 
siūlymus, mokinio krepšelio lėšas, 

skirtas kvalifikacijai tobulinti.  

Administracija, 

metodinė taryba, 
mokytojai 

2017-

2019 m. 

ŽI, SBVB 
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Dauguma mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų (80 proc.)  
aktyviai dalinasi patirtimi bei rodo 

iniciatyvą perimant gerąją patirtį. 
Kiekvienas mokytojas, švietimo 
pagalbos specialistai  per 2 metus 

pasidalina patirtimi mokykloje – 
saviugdos pamokose, pristato savo 

gerąją patirtį, veda praktinius 
užsiėmimus,  atviras pamokas, kt. 
Mokytojai metodininkai kasmet 

organizuoja 1 atvirą pamoką. 
Kasmet 2-3 mokytojai savo patirtį 

skleidžia rajone, respublikoje. Per 
mokslo metus organizuojama 10 
atvirų pamokų, kuriose dalyvauja ir 

aptaria 30 proc. mokytojų.  Įdiegtos  
naujos gerosios patirties perėmimo 

ir dalijimosi formos, skatinama 
lyderystė, kuriamos besimokančios, 
pokyčių  komandos. Sukurtas 

mokytojų gerosios patirties sklaidos 
duomenų bankas.  

2. 1. 3. Taikyti kolegialų grįžtamąjį ryšį  

pamokos kokybės gerinimui. 

Atsižvelgiant į mokinių 

individualius poreikius ir gebėjimus 
bus tobulinama ugdymo kokybė: 
didinamas mokymosi patrauklumas 

modernizuojant ugdymo procesą, 
stiprinama mokinių mokymosi 

motyvacija, teikiama veiksminga 
pagalba mokiniui, tobulinama 
mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema, kuriama ir 
įgyvendinama mokinių 

Administracija, 

metodinė taryba, 
mokytojai 

2017-

2019 m. 

ŽI, SBVB 
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individualios pažangos stebėsenos 

sistema, kuri leis reguliariai stebėti 
asmeninę mokinių pažangą, teiks 

grįžtamąjį ryšį apie ugdymo 
proceso kokybę ir mokinių 
mokymosi pasiekimus. 

2. 2.  Palaikyti bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų. 

2. 2. 1. Tęsti vykdomus ir kurti naujus, 
mokyklos veiklos kryptis atspindinčius, 
projektus.  

Įgyvendinamas projektas: „Sėkmės 
pamoka“. 
Parengtas ir įgyvendinamas 

projektas: „Augu Lietuvoje“.  

Administracija, 
metodinė taryba 

2017 -
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
SB, PR 

2. 2. 2. Tęsti ir plėtoti prevencijos, 
socializacijos, sveikatos stiprinimo  

programas mokykloje. 

Parengta sveikatą stiprinančios 
įstaigos programa. Dalyvaujame  

Sveikatiados, patyčių prevencijos 
Olweus, Zipio draugai,  Antras 
žingsnis programose. 

Švietimo pagalbos 
specialistai, 

mokytojai 

2017 -
2019 m. 

 

2. 2. 3. Teikti paraiškas ir dalyvauti 
tarptautiniuose projektuose. 

Kasmet teikiamos paraiškos 
dalyvauti tarptautiniuose 
projektuose. Dalyvaujant 

parengiamuosiuose vizituose, 
užmegzti ryšiai su partneriais 

užsienyje ir  gautas finansavimas 
vienam dvišalių arba daugiašalių 
mokyklų partnerysčių projektui. 

Administracija, 
mokytojai, 
specialistai 

2017-
2019 m. 

ŽI, ES 

2. 3. Įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, aktyvinti auklėtojų/mokytojų ir šeimos 

bendradarbiavimą bei tėvų švietimą. 

2. 3. 1. Taikyti įvairesnes bendravimo ir 
bendradarbiavimo su tėvais formas. 

Mokykloje taikomos įvairesnės 
bendravimo ir bendradarbiavimo 

formos su tėvais.  Per mokslo 
metus organizuojami 2 aktyvūs 
tėvų susirinkimai.   Bendra tėvų, 

mokytojų, mokinių iniciatyva 
suorganizuojami 2 mokyklos 

renginiai. Mokinių tėvai įtraukiami 

Administracija, 
mokyklos taryba, 

švietimo pagalbos 
specialistai, 
kl. auklėtojai 

2017 -
2019 m. 

ŽI, SB, PR 
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į ugdymo procesą, mokymo(si) 

pagalbos teikimą. 50 proc. tėvų 
dalyvauja kitoje mokyklos 

organizuojamoje veikloje. Aktyviai 
veikia suburtas iniciatyvių tėvų 
klubas. Tėvų iniciatyvinės grupės 

veikloje dalyvauja 10-30 tėvų. 

2. 3. 2. Stiprinti mokyklos savivaldos institucijų 
(Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos, 

Mokinių tarybos) partnerystę, skatinti  
iniciatyvumą  mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

Aktyviai veikia visos savivaldos 
institucijos: Mokyklos taryba, 

Mokytojų taryba, Mokinių taryba. 
Savivaldos institucijos  įtrauktos į 

mokyklos planavimo procedūras, 
teikia pasiūlymus, inicijuoja 
pokyčius. Vyksta sėkmingas 

bendradarbiavimas mokytojų 
metodinės veiklos, vadybinės 

patirties sklaidos, mokinių bendrų 
renginių, projektų rengimo temomis 
su užsienio, respublikos ir rajono 

mokyklomis.  

Administracija, 
savivaldos 

institucijų vadovai 

2017 -
2019 m. 

ŽI, PR 

2. 3. 3. Įtraukimas mokinių tėvus į prevencinių, 
socializacijos, sveikatos stiprinimo 

programų, projektų renginių planavimą 
ir vykdymą. 

Socialinė – psichologinė komanda 
organizuoja tėvų švietimą sveikatos 

ir žalingų įpročių, nusikalstamumo 
prevencijos temomis, individualiai 
konsultuoja mokinių tėvus. 

Švietimo pagalbos 
specialistai 

2017 -
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
PR, UP, ES 

2. 4. Puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje, rajone, respublikoje, užsienyje. 

2. 4. 1. Mokytojams dalintis gerąja darbo 

patirtimi organizuojant seminarus, 
atviras veiklas rajono kolegoms. 

Mokytojai metodininkai, vyresnieji 

mokytojai bent vieną kartą per 
mokslo metus veda atviras pamokas 

arba parengia jiems priimtina tema 
seminaro programą, ją pristato 
teminio seminaro ar konferencijos 

metu rajono, mokyklos  
pedagogams. 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

2017-

2019 m. 

ŽI, SBVB, 

PR 
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2. 4. 2. Mokykloje organizuoti mokytojų 

respublikines konferencijas. 

Vieną kartą metuose mokykloje 

arba jos skyriuose organizuojamos 
mokytojų metodinės respublikinės 

konferencijos, kurių metu 
mokytojai dalijasi gerąja darbo 
patirtimi. 

Administracija, 

metodinė taryba 

2017-

2019 m. 

ŽI, SBVB, 

PR 

2. 4. 3. Mokykloje organizuoti mokyklos ir 
rajonines mokinių konferencijas. 

Mokiniai vadovaujami mokytojų 
tyrinėja,  atlieka eksperimentus, 
vykdo projektus ir kitas veiklas 

netradicinėse aplinkose. 
Mokykloje ar jos skyriuose 

organizuojamos pažintinės, 
mokomosios, praktinės 
konferencijos, kurių metu mokiniai 

skaito pranešimus pristatydami 
atliktus tyrimus, projektus bei kitas 

veiklas.  

Administracija, 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

2017-
2019 m. 

ŽI, SBVB, 
SB, PR 

2. 4. 4. Įgyvendinti projektą 
C.L.E.V.E.R.(Children Learn English 
Very Easily and Rejoice) pagal 

programą Erasmus+. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 
žaisdami mokosi anglų kalbos. 
Parengtos metodinės priemonės 4-7 

metų vaikų anglų kalbos mokymui. 
Dalindamiesi patirtimi pedagogai 

lankysis užsienio mokyklose, 
kuriose organizuos aktyvius 
užsiėmimus ugdytiniams. 

Administracija, 
Erasmus projekto 
valdymo ir 

vykdymo darbo 
grupė 

2017-
2018 m. 

ŽI, ES, UP 

2. 4. 5. Puoselėti krašto bei mokyklos tradicijas, 

turtinti ir sisteminti mokyklos istorijos 
muziejuje esančius eksponatus ir kitą 

medžiagą. 

Pilietiškumo ugdymu siekiama 

giliau pažinti gimtojo krašto, 
apylinkių istoriją, papročius ir 

tradicijas. Mokykla stiprina pilietinį 
ugdymą formuodama 
besimokančiųjų tautinę savimonę, 

perteikdama esmines etninės 
kultūros vertybes. Mokytojų darbo 

grupės pasirinktini organizuoja 

Mokyklos 

muziejaus vadovas, 
mokytojai 

2017-

2019 m. 

ŽI, SBVB, 

SB, PR 
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mokykloje tradicinius renginius. 

Kuriama gyva mokyklos istorija: 
trumpi renginių aprašai, nuotraukos 

eksponuojamos mokyklos 
stenduose, vėliau sisteminama 
mokyklos metraštyje. 

Sukaupta medžiaga apie mokyklos 
istoriją ir veiklą  panaudojama 

pamokose, kitoje ugdomojoje 
veikloje, talpinama mokyklos 
internetinėje svetainėje, pateikiama 

kraštotyros darbų parodose 
Kėdainių krašto muziejuje ir kitur.  

 

Finansavimo šaltiniai : Savivaldybės biudžetas SB ; Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB;  

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES ; Paramos, privačių investuotojų lėšos PR ; Pajamų už suteiktas paslaugas, ugdymą lėšos UP ; 

Žmogiškieji ištekliai ŽI. 

 

VII SKYRIUS 

PLANO VYKDYMO STEBĖSENA   

 

7.1.Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė.  
 Strateginio plano sėkmės rodiklių apskaita ir analizė vykdoma kartą per metus, tikslų įgyvendinimą įvertinant pagal iš anksto nustatytus kriterijus 

bei mokyklos veiklos įsivertinimo metodiką. Analizės duomenys pateikiami lentelėje: 

 

1. Strateginis tikslas   

Uždavinys Planuotas rezultatas Ką darėme? Kokius rezultatus 

gavome? Kaip vertiname savo 

rezultatus? Ko pasimokėme? 

Sprendimai dėl veiklos 

tobulinimo 201.. m. 

Įgyvendinimo data 

1.1.          

1.2.          

1.3     

     

Išvada: 
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Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 2019 m. spalio–gruodžio mėnesį. Strateginio plano koregavimas atliekamas lapkričio– gruodžio 
mėnesiais. Strateginis planas gali būti koreguojamas pasikeitus šalies ar savivaldybės švietimo politikai, įstatymams, finansavimo sąlygoms. Taip pat 

kiekvieno etapo pabaigoje, atsižvelgiant į įsivertinimo ar įvertinimo išvadas. Strateginio plano uždaviniai ir priemonės gali būti papildomi arba keičiami 
kasmet. Tikslai gali keistis tik kartą per 2–3 metus. Vizija gali keistis tik rengiant naują strateginį planą arba iš esmės keičiant dabartinį. Projektus dėl 
strateginio plano pataisymo gali teikti kiekvienas mokyklos bendruomenės narys. Projektai dėl strateginio plano keitimo turėtų būti pateikiami raštu 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupei. Visi pasiūlymai turi būti apsvarstyti. Jei pasiūlymui pritaria Mokyklos taryba, strateginio plano 
pakeitimas turi būti teikiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjui pritarti.  

 
7.2. Plano įgyvendinimo priežiūros procesas.  

Strateginio įstaigos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio plano projekto rengimo darbo grupė pristato 

strateginį planą Labūnavos pagrindinės mokyklos ir skyrių bendruomenėms,  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė stebi ir vertina, kaip 
įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikia siūlymus bei pageidavimus koregavimui. Aptaria mokyklos tarybos susirinkimo metu kartą metuose. 

 

1. Strateginio plano priežiūra 

• Strateginio plano pakeitimo ir tobulinimo projektų kaupimas ir jų 
analizė. 

 • Strateginio plano įgyvendinimo metinių ataskaitų rengimas. 

Mokyklos 2017–2019 metų strateginio plano projekto rengimo ir  
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. Socialiniai ir 

ekonominiai partneriai. Ekspertų ir kitos suinteresuotos grupės. 

2. Strateginio plano vykdymo ataskaitų tvirtinimas  

• Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės ataskaitos 
svarstymas ir tvirtinimas. 

Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Mokyklos taryba. 

3. Visuomenės supažindinimas su pasiektais rezultatais   

•Kasmet pasiekti strateginio plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi 

mokyklos bendruomenei, informacija pateikiama mokyklos 
tinklalapyje ir stenduose. 

 Mokinių taryba,  Mokytojų taryba, Mokyklos taryba, Visuotinia i 

tėvų susirinkimai. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
PRITARTA  
Mokyklos tarybos 2017 m. sausio 12 d.  

protokoliniu nutarimu Nr. V3-01 .   
 

PRITARTA  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius 

2017 m. sausio 13 d.  

 


