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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos strateginis planas 2013-2018 metams parengtas 

vadovaujantis:  

 Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2)  

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2= ).  

 Valstybine švietimo 2013 -2022 metų strategija (LR seimas, 2013 m. gruodžio 23 d. 

nutarimas Nr. XII-7450). 

 Šešioliktosios Vyriausybės 2012-2016 metų programa (LR seimas 2012 m. gruodžio 13 

d. nutarimas Nr. XII-51). 

 Tauragės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2014-2020 metams 

(http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=7289). 

 Tauragės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendruoju planu 2012-2015 

metams (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=5719).  

 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais planais (LR švietimo ir mokslo 

ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-459). 

 Pradinio ugdymo programų bendraisiais planais (LR švietimo ir mokslo ministro 2013 

m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-460). 

 Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (Švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433).  

 Vidurinio ugdymo bendrąja programa (Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 

d. įsakymas Nr. V-269). 

 Gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo duomenimis.  

 Gimnazijos 2006-2012 metų strateginio plano įgyvendinimo analizės duomenimis.  

 Gimnazijos mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis.  

 Gimnazijos bendruomenės narių siūlymais ir rekomendacijomis.  

 Kitais švietimą reglamentuojančiais teisės aktais.  

 

Gimnazija, būdama Lietuvos švietimo sistemos dalimi, Strategijoje ir darbe vadovaujasi 

vertybiniais principais, apibrėžtais  Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatyme ir Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“ įtvirtintais vertybiniais principais: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2
http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=7289
http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=5719


4 

 

1. humaniškumo, demokratiškumo ir lygių galimybių, pilietiškumo, laisvės realizavimo ir 

etikos, tolerancijos ir dialogiškumo; 

2. tautinės tapatybės, istorijos pažinimu grįsto tradicijos tęstinumo ir atvirumo kultūrų 

įvairovei; 

3. bendradarbiavimo, bendro darbo ir įvairių visuomenės grupių nuomonių nuolatinio 

keitimosi ir indėlio į bendrus tikslus; 

4. kūrybiškumo, išradingumo, saviraiškos, savo ir visuomenės sėkmės kūrimo generuojant 

idėjas ir jas įgyvendinant, kontekstualaus atvirumo naujovėms ir geriausiai pasaulio praktikai; 

5. atsakingumo už savo veiksmus, aktyvaus rūpinimosi savimi, aplinka, bendruomene, 

valstybe, veiksmingo veikimo siekiant tikslų. 

  Pagrindinės strateginiame plane vartojamos sąvokos:  

Strateginis planas – dokumentas, atspindintis strategijos rengimo etapų rezultatus ir 

strategijos realizavimo esmę.  

Tobulinimas – gimnazijos veiklos įprastinių kokybių gerinimas, nesiekiant gimnazijos 

būvio esminio pokyčio.  

Kitos strateginiame plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

Į gimnazijos strateginio plano rengimą buvo įtraukta gimnazijos bendruomenė – mokytojai, 

mokiniai, tėvai. Jie dalyvavo analizuojant ir vertinant gimnazijos veiklą, nustatant stipriąsias ir 

silpnąsias gimnazijos veiklos puses. Strateginį planą rengė direktoriaus įsakymu 2013 m. gruodžio 

18 d. Nr. V-223 sudaryta darbo grupė:  

Vadovė: Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Nariai: Irena Pudžiuvienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui; 

Virginija Ivoškienė, metodinės tarybos pirmininkė; 

Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams; 

Vilma Petkutė, bibliotekininkė; 

Aušra Bernotienė, sveikatos priežiūros specialistė; 

Ramutė Dirškienė, klasės tėvų komiteto pirmininkė; 

Sigutė Kaminskytė, gimnazijos mokinių perlamento prezidentė. 
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2. 2006-2012 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 2006-2012 metų strateginis planas buvo patvirtintas 

gimnazijos steigėjo – Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 

1-1848 „Dėl pritarimo Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos 2007-2012 metų strateginiam 

planui“.  

Strateginio plano laikotarpis baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d. Strateginio plano įgyvendinimo 

analizei atlikti direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kurios pagrindą sudarė gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai. Nustatyti tikslų ir uždavinių įgyvendinimo pokyčiai.  

Gimnazijos struktūros pokyčiai: 

Gimnazijos struktūra 2006 m. rugsėjo 1d.  Gimnazijos struktūra 2012 m. rugsėjo 1 d.  

Skaudvilės gimnazija  

Priešmokyklinio ugdymo grupė  

Skaudvilės gimnazija 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 

Ikimokyklinio ugdymo grupė  

Suaugusiųjų (pagrindinio ir vidurinio)  ugdymo 

grupės 

 

Vykdomų programų pokyčiai:  

Vykdomos programos 2006 m. rugsėjo 1d.  Vykdomos programos 2012 m. rugsėjo 1d.  

Priešmokyklinio ugdymo 

Pradinio ugdymo  

Pagrindinio ugdymo I dalies  

Pagrindinio ugdymo II dalies  

Vidurinio ugdymo  

 

Ikimokyklinio ugdymo  

Priešmokyklinio ugdymo  

Pradinio ugdymo  

Pagrindinio ugdymo I dalies  

Pagrindinio ugdymo II dalies  

Vidurinio ugdymo 

Suaugusiųjų (pagrindinio ir vidurinio)  ugdymo  

 

Mokinių skaičiaus pokyčiai: 

Programos 2006 m. rugsėjo 1d. 2012 m. rugsėjo 1d. 

Priešmokyklinio ugdymo programa 24 14 

Pradinio ugdymo programa 157 86 

Pagrindinio ugdymo programos I dalis  234 149 

Pagrindinio ugdymo programos II dalis 174 99 

Vidurinio ugdymo programa  106 105 

Ikimokyklinio ugdymo programa  0 27 

Suaugusiųjų (pagrindinio ir vidurinio)  ugdymo 

programa 

0 39 

 

Klasių komplektų skaičiaus pokyčiai: 

Komplektai pagal programas 2006 m. rugsėjo 1d.  2012 m. rugsėjo 1d.  

Priešmokyklinio ugdymo programa 2 1 

Pradinio ugdymo programa 8 5 

Pagrindinio ugdymo programos I dalis  9 8 

Pagrindinio ugdymo programos II dalis 6 4 

Vidurinio ugdymo programa  4 4 
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Ikimokyklinio ugdymo programa  0 1 

Suaugusiųjų (pagrindinio ir vidurinio)  ugdymo 

programa 

0 4 

 

Darbuotojų skaičiaus kaita: 

2006 m. rugsėjo 1d.  2012 m. rugsėjo 1d.  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų – 57 

Aplinkos darbuotojų - 26 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų – 49 

Aplinkos darbuotojų - 19 

Optimizuotas etatų sąrašas: panaikintas direktoriaus pavaduotojos 0,5 etato.  

 

Finansiniai ištekliai 

2006 m. 2012 m.   

Valstybės biudžetas – 1514964 Lt Valstybės biudžetas – 2138567 Lt 

Savivaldybės biudžetas – 463300 Lt Savivaldybės biudžetas – 532600 Lt 

 Iš Europos sąjungos – 11704 Lt 

Kiti šaltiniai – 24127 Lt Kiti šaltiniai – 39530 Lt 

 

Strateginių tikslų įgyvendinimo analizė pagal numatytus laukiamus rezultatus: 

Nuo 2005 m. gimnazijai vadovauja II vadybinę kvalifikacinę kategoriją įgijusi, 27 metų 

vadybinio darbo patirtį turinti direktorė Ona Sungailienė. Ugdymo procesą organizuoja direktorės 

pavaduotoja ugdymui Ligita Visockienė, edukologijos magistrė, turinti II vadybinę kvalifikacinę 

kategoriją ir 13 metų vadybinę patirtį, o neformalųjį ugdymą organizuoja III kvalifikacinę 

kategoriją įgijusi Irena Pudžiuvienė, turinti 8 metų vadybinį stažą. 

Pagerėjo mokinių mokymasis, bendravimas ir bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis, nes 

buvo įgyvendinti šie rodikliai: 

1. Prieinamumas – visi mokiniai turi lygias galimybes naudotis mokyklos teikiamomis 

paslaugomis, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą (jei yra mokykloje laisvų vietų ir to jie 

pageidauja), socialinę padėtį ir pan. 

2. Tikslingumas – teikiamos paslaugos atitinka individualius mokinių ir jų tėvų bei 

visuomenės poreikius. 

3. Veiksmingumas – nuolatos įvertinamas paslaugų pokytis, analizuojant brandos egzaminų 

ir pasiruošimo jiems rezultatus. 

4. Vyksta aktyvus dialogas su socialiniais partneriais - Skaudvilės seniūnija,  „Skaudvilės 

krašto“ ir Skaudvilės bendruomenėmis, Tauragės PPT, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnais bei Skaudvilės nuovados pareigūnais, įvairiomis 

Tauragės, Rietavo, Pakruojo, Raseinių, Šilalės, Kelmės rajonų pagrindinėmis mokyklomis ir 

gimnazijomis bei kitais socialiniais partneriais. 
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5. Informacinėmis technologijomis geba naudotis visi baigę vidurinio ugdymo programą 

mokiniai. 

6. Išspręstos mokinių pavėžėjimo ir socialinės problemos. 

7. Įvykdyta iš dalies: buvo numatyta, kad vidurinį išsilavinimą įgis 98 % mokinių, įgijo - 

96 %. 

8. Įvykdyta: buvo numatyta, kad aukštosiose mokyklose ir kitose ugdymo institucijose 

studijas tęs 50 % mokinių, tęsia – 68,49%.  

9. Įvykdyta: buvo numatyta, kad gimnazijoje dirbs 50% tinkamą kvalifikaciją ir aukštąjį 

išsilavinimą turintys pedagogai, dirba - 100 %.  

 

Mokinių ugdymo kokybė: 

 

1 lentelė. Mokymo bazė 

 Planuota 2006 m. Pasiekta 2012 m. 

Atnaujinta mokymo bazė 80 % 80 % 

 

2 lentelė. Mokinių įgytas išsilavinimas  

 2006 

% 

2007 

% 

2008 

% 

2009 

% 

2010 

% 

2011 

% 

2012 

% 

Vidur- 

kis % 

Mokinių įgytas 

pagrindinis 

išsilavinimas mūsų 

gimnazijoje (be 

suaugusiųjų) 

97 100 99 99 100 100 100 99 

Mokiniai tęsia 

mokslą pagal 

vidurinio ugdymo 

programą  

70 74 86 85 84,5 87,5 85 82 

Mokinių įgytas 

vidurinis 

išsilavinimas (be 

suaugusiųjų) 

98,5 100 93 100 99 89 96,5 96,5 

Studijos aukštojoje 

mokykloje ar 

kitose ugdymo 

institucijose 

65,5 69,5 76,8 71,2 67,9 60,6 67,9 68,49 

 

 

3 lentelė Pedagoginiai darbuotojai 

 2006 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vidurkis 

Dirbo 

pedagogų  

57 60 61 57 54 50 49 55 

 

Gimnazija 2006-2012 m. strateginio plano tikslus ir uždavinius pasiekė visiškai ir iš dalies. 
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Kiti 2006-2012 metais įvykę organizacijos pokyčiai: 

 Diegiama valdymo sistema, pagrįsta ugdymo būklės analize, į švietimo tobulinimą 

orientuota vadybos kultūra; šiam tikslui plėtojamas gimnazijos bendruomenės 

savarankiškumas, atsakingumas.  

 Pritrauktas papildomas finansavimas iš savivaldybės, valstybės ir Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų (pagal MTP Plius projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų 

infrastruktūra“ gauta ilgalaikio turto už 83177,17 Lt, trumpalaikio turto už 25513,77 Lt.), 

kvalifikacijos kėlimas ES lėšomis, kt. finansiniais šaltiniais: ECDL, ECDL START – 45 

pedagogai, pradinio ugdymo modernizavimas taikant informacines technologijas ir 

inovatyvius mokymo(si) metodus – 8 pedagogai, Microsoft Multiple Mouse technologijos 

naudojimo mokymai – 10 pedagogų, Nuotoliniai mokymai, webinarai – 7 pedagogai, Laiko 

valdymas ir komandos formavimo įgūdžiai – 1 pedagogas, Atviras kodas pilietis – 4 

pedagogai, Civilinė sauga, priešgaisrinis mokymas – 1 pedagogas ir kt. 

 Pagal galimybes nuolat investuojama į naujas technologijas, siekiant ugdymo gerinimo.  

 Teikiama pedagoginė ir socialinė pagalba vaikus auginančioms socialinės rizikos šeimoms.  

 Vykdomos priemonės pilietinio ir tautinio tapatumo ugdymui, vaikų socializacijai, 

užimtumui.  

 Pagal galimybes atnaujinama gimnazijos materialinė bazė.  

 

 Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu vykdytas išorės auditas. Pagrindiniai jo teiginiai: 

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai: 

1. Kryptingas vertybių ir elgesio normų formavimas (1.1.1.). 

2. Gimnazijos tradicijų puoselėjimas (1.1.2.). 

3. Palankus mokymui(-si) klasių mikroklimatas (1.1.6., 2.2.3.). 

4. Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimas (1.3.2.). 

5. Tinkamas gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.). 

6. Neformaliojo švietimo veikla ir pasiekimai (2.1.5., 3.2.2.). 

7. Suprantamas daugumos mokytojų aiškinimas (2.3.3.). 

8. Potenciali bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.). 

9. Geras socialinės pagalbos organizavimas (4.2.3.). 

10. Susitarimas dėl gimnazijos vizijos, misijos, tikslų (5.1.1.). 
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Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai: 

1. Planų ir programų kokybė (2.1.1., 5.1.3.). 

2. Dėmesys atskirų mokinių pažangai pamokoje (2.3.1., 3.1.1.). 

3. Išmokimo stebėjimas ir vertinimo informacijos panaudojimas pamokoje (2.3.4., 2.6.1.). 

4. Diferencijavimas ir individualizavimas skirtingų gebėjimų mokiniams (2.5.2., 4.3.1.). 

5. Planų ir programų poveikis ugdymui(-si) (5.1.4, 5.1.2.). 

 

2012 m. atlikto vidaus audito duomenys: 

 Stipriosios pusės 

1. Sudaryta galimybė keisti mokomuosius dalykus, programas, modulius. 4 lygis. (2.5.1.) 

2. Kasmet tiriami mokinių poreikiai. 4 lygis. (2.5.1.) 

3. Gimnazijoje veikiantys būreliai yra naudingi. 3 lygis. (2.5.1.) 

4. Mokinių poreikius tenkina trys pagalbos specialistai. 4 lygis. (2.5.1.) 

5.  Dažnai veiklos diferencijavimui taikomas tarpdalykinis (projektinis) mokymas. 4 

lygis. (2.5.2.) 

6.  Spec. poreikių turintys mokiniai gali pakankamai ugdytis pamokoje. 4 lygis. (2.5.2.) 

7. Pamokose taikomi įvairūs naujos medžiagos pristatymo būdai. 3 lygis. (2.5.2.) 

8. Mokiniams pamokose  suteikiama  įvairi pedagoginė pagalba 3 lygis. (2.5.2.) 

9.  Atlikdami sudėtingesnes užduotis mokiniai gali naudotis papildomomis priemonėmis 3 

lygis. (2.5.2.) 

10. Gimnazijos mokytojai ugdymo veiklą planuoja pagal bendrąsias programas, brandos 

egzaminų programas bei gimnazijos ugdymo planą ir strateginį planą.3 lygis. (2.6.1.) 

11. Mokytojai, kartu su mokiniais, aptaria ir analizuoja savarankiškus ir kontrolinius darbus.3 

lygis. (2.6.1.) 

12. Mokytojai analizuoja savo veiklą, numatydami tobulinimosi prioritetus. 3 lygis. (2.6.1.) 

13. Dauguma moksleivių žino už ką ir kaip bus vertinami pamokose. 3 lygis. (2.6.2.) 

14. Tėvus tenkina informacijos apie moksleivių pažangą pateikimas bei jų vaikų žinių 

vertinimo sistema. 3 lygis. (2.6.2.) 

 

Silpnosios pusės 

1. Pamokoje veikla diferencijuojama nepakankamai dažnai (tik kartais). 2 lygis. (2.5.2.) 

2. Maža galimybė atsiskaitymų metu rinktis užduotis, atitinkančias gebėjimus. 

2 lygis. (2.5.2.) 

3. Tik retkarčiais diferencijuojamas užduotims atlikti skirtas laikas. 2 lygis. (2.5.2.) 
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4. Mokinių žinių lygio diagnozavimas mokslo metų pradžioje. 2 lygis. (2.6.1.) 

5. Dalijimasis gerąja patirtimi, kaip efektyvinti vertinimą bei mokinių įsivertinimą. 2 lygis. 

 (2.6.1.) 

6. Ne visada mokytojai taiko neformaliojo vertinimo metodus (silpna skatinimo sistema). 2 

lygis. (2.6.2.) 

7. Mokytojai lygina moksleivių pasiekimus su kitų klasės moksleivių pasiekimais. 2 

lygis. (2.6.2.) 

8. Moksleiviai nėra mokomi įsivertinti savo gebėjimus. 2 lygis. (2.6.2.) 
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4.SITUACIJOS ANALIZĖ 

Gimnazijos kontekstas 

2012–2013 m. m. gimnazijoje mokėsi 517 mokinių: 1 – 4 pradinio ugdymo klasėse - 86 

mokiniai; pagrindinio ugdymo 5 – 8 klasėse - 149 mokiniai; I – II gimnazijos klasėse  - 114 

mokinių, III -  IV gimnazijos klasėse – 128 mokiniai,  suaugusiųjų – 39; buvo 22 klasių komplektai. 

Taip pat teikiamos suaugusiųjų ugdymo paslaugos. 39 vaikai - ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje 

grupėse. 2013 m. mokinių skaičius: 

Klasės Mokinių skaičius Iš jų mergaičių Klasės 

komplektų 

skaičius 

Vidutinis 

mokinių skaičius 

viename 

komplekte 

1–4  84 44 5 17 

5–8  134 63 7 19 

9–10  93 58 4 23 

11–12  94 46 4 24 

 

 2013 m.m. Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijoje dirbo 50 mokytojų, 3 vadovai. Visi 

mokytojai turi reikiamą išsilavinimą, dauguma mokytojų įgiję aukštą kvalifikaciją: 1 – mokytojas  

ekspertas, 23 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų, 7 mokytojai. Keturi mokytojai 

baigę atitinkamų dalykų magistro studijas. Pedagogų amžiaus vidurkis 44,5  metų. Pedagoginio 

stažo vidurkis – 22 metai. Pagalbą mokiniams teikia logopedė, psichologė, specialioji pedagogė (po 

0,5 etato), socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Gimnazijos 

bendruomenė sėkmingai įgyvendina  filosofiją  „Per gyvenimą – gyvenimui“ (Ovidas Decroly). 

Mokytojai susibūrę į dalykų metodines grupeles, jų pirmininkai sudaro metodinę tarybą. Tai 

palengvina dalykų turinio planavimo, dėstymo metodikos  bei mokinių vertinimo ir įsivertinimo 

procedūras, tobulėja specialistų metodinė veikla. 

Per 2013 metus Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai 

Skaudvilės gimnazijoje atliko tyrimus:  „Mokinių mokymosi ir mokymo poreikių nustatymo ir 

tenkinimo“ ir ,,Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo“, ,,Dėl neformaliojo 

ugdymo“, mokinių pavežimo ir kitais klausimais, o taip pat per SVIS – „Bendrųjų ugdymo planų 

įgyvendinimas“. Mokykloje buvo vykdomas rajono VA tarnybos finansinis (už 2012 metus) bei 

vykdyto Viešojo pirkimo procedūrų  patikrinimas ir kt. Visuomenės sveikatos centro vyr. 

specialistė atliko periodinę kontrolę dėl gimnazijos atitikimo Lietuvos higienos normos HN 21: 
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2011 reikalavimų laikymasis. Gimnazija turi leidimą higienos pasą, darbuotojai dirba pasitikrinę 

sveikatą, išklausę privalomųjų higienos įgūdžių, o mokytojai ir pirmosios pagalbos mokymo 

programas ir turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Skyriaus specialistai pastoviai teikia 

pagalbą gimnazijos vadovams ir mokytojams visais mokyklos veiklos organizavimo klausimais. 

Dalyvauta ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos 

egzaminų sistemos tobulinimo Naujų Brandos darbo vertintojų“ bei „Vieningo lietuvių kalbos 

brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų“ mokymuose. Vadovės dalyvavome „Geros mokyklos 

koncepcijos“ viešame svarstyme. Dalis mokytojų dalyvavo Socialinės integracijos centro seminare - 

atviroje pamokoje „Jauku būti šalia. Padėk kitam – padėsi sau.“ Visas kolektyvas dalyvavo 

praktiniame VŠĮ „Ateities lyderiai“ seminare „Streso valdymas ir vidinė harmonija“ ir kt. Iš viso 

per 2013 m. mokytojai klausė seminarų ir kt. renginių 322 dienas (2141 val.). Vienam žmogui tenka 

7 dienos arba 47,5 val. 

Per 2013 m. gimnazijos taryba analizavo ūkinės finansinės veiklos ataskaitą, aptarė 

gimnazijos strateginio plano tikslus ir priemones jam įgyvendinti, pasiūlė ir pritarė uniformos 1-8 

klasėse įvedimui, analizavo mokinių elgesio taisykles, mokinių skatinimo galimybes, vadovėlių 

pirkimą ir kt. 

2013 m. mokytojų tarybos posėdžiuose analizavo  mokinių skatinimo, vadovėlių, ugdymo 

kokybę, mokinių pažangumą, lankomumą, metų veiklos tikslus ir uždavinius, ugdymo plano 

pritaikymo galimybes, atostogas, formuojamąjį mokymą (dešimtadienį), socialinę mokinių veiklą, 

dalykų integravimo,  mobilių grupių sudarymo, pagalbos teikimo, veiklos už praėjusius metus 

aptarimo dalykus. 

 Mokinių parlamentas inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti 

prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo(si) organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo 

programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą. Mokiniai rengė vakarus, 

konkursus, dalyvavo Tauragės dienose, Skaudvilės renginiuose.  

Klasės mokinių tėvų komitetas renkamas klasės tėvų susirinkime. Klasės mokinių tėvų 

komitetui vadovauja Ramutė Dirškienė. Dalis tėvelių noriai dalyvavo Advento vakaronėje, vedė 

pamokas savo klasių mokiniams. Klasių mokinių tėvų komitetas aptaria su klasės vadovu klasės 

mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus 

klausimus, dalyvauja apskrito stalo diskusijose, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti 

edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus gimnazijos tarybai ir direktoriui.  

 Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijoje įsivertinimo procesą vykdo direktorės įsakymu 

patvirtinta Koordinacinė vidaus audito (toliau – KVA) grupė, vadovaujama direktorės pavaduotojos 

ugdymui Ligitos Visockienės. Kasmet atliekamas platusis įsivertinimas, po to pasirenkama sritis 
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giluminei analizei. Pagrindinį darbą atlieka KVA grupės nariai, informacijai rinkti pasitelkiami kiti 

pedagogai, mokiniai, tėvai. Dažniausiai taikomas informacijos rinkimo metodas – anketavimas per 

IQESONLINE. Surinkta informacija apibendrinama, rengiamos išvados, jos pristatomos  

bendruomenei. Įsivertinimo metu surinkta medžiaga naudojama veiklai planuoti.  KVA grupės 

nariai L. Visockienė, G. Simanauskienė, A. Beišienė, R. Šlažikaitė, R. Čepauskienė ir V. Petkutė  

atliko išsamią plačiojo audito rezultatų analizę 2013 m.: 

Stipriosios pusės: 

 1.Mokyklos kultūra. 1.1.Etosas. 

1.  1.1.2. Tradicijos ir ritualai 3,21  

 1.Mokyklos kultūra. 1.2. Pažangos siekiai.  

1. 1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis 3,29 

 2.Ugdymas ir mokymasis. 2.2. Pamokos organizavimas.  

1. 2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas. 3,24 

 2.Ugdymas ir mokymasis. 2.3. Mokymo kokybė.  

1. 2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas 3,31 

 3. Pasiekimai. 3.2. Mokymosi pasiekimai. 

1.  3.2.2. Kiti pasiekimai 3,12  

2.  3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė 3,12 

 4. Pagalba mokiniui. 4.4. Pagalba planuojant karjerą  

1. 4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį 3,43 

2. 4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą 3,43 

 5. Mokyklos strateginis valdymas. 5.4. Personalo valdymas 

1.  5.4.1. Personalo komplektavimas 3,55 

 5.5. Materialinių išteklių valdymas 

1. 5.5.3. Patalpų naudojimas 3,38 

Silpnosios pusės: 

• 1.Mokyklos kultūra. 1.1.Etosas.  

1. 1.1.4. Bendruomenės  santykiai  2,81 

• 2.Ugdymas ir mokymasis. 2.4. Mokymosi kokybė.  

1. 2.4.2. Mokėjimas mokytis 2,74 

• 3. Pasiekimai. 3.1. Pažanga.  

1. 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga. 2,95 

2. 3.1.2. Mokyklos pažanga 2,95 (2011 m. buvo stiprioji pusė) 
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• 4. Pagalba mokiniui. 4.5. Tėvų pedagoginis švietimas 

1. 4.5.2. Tėvų švietimo politika 2,79 

• 5. Mokyklos strateginis valdymas. 5.5. Materialinių išteklių valdymas  

1. 5.5.1. Lėšų vadyba 3 

 

2012 ir 2013 m. lėšų pasiskirstymas (žr. diagramoje): 

•  2013 m. 

gauta 2 proc. 

parama sumokėto 

gyventojų 

pajamų mokesčio 

(GPM) 

5186,67Lt. 

Išleista 

2456,47Lt: turto 

pirkimui – 

1476,51 Lt. 

abiturientų 

atminimo 

dovanėlėms -  169,63 Lt; reprezentacinėm išlaidom – 410,33 Lt.; mokinių paramai – 400,00 

Lt.  

2013 metais 8 procentais sumažėjo mokinio krepšelio lėšos, o minimaliai algai padidėjus 6,7% 

padidėjo lėšos iš savivaldybės biudžeto. Bibliotekoje 2013 m. užsakyta vadovėlių: dailei - 16  egz.,  

matematikai-  2 egz., istorijai – 94  egz., rusų k.- 53  egz., anglų k.- 70 egz., chemijai – 9 egz.; 

tikybai – 57  egz., IT – 19 egz.; biologijai – 52 egz.; muzikai – 19 egz.; užsakyta priemonių: 

mokytojo knygos, dalinamoji medžiaga, uždavinynai, žodynai, chrestomatijos, CD, plakatų 

rinkiniai, knygos -  126 egz.  Bendra suma 15785,81 Lt.  

2013 m. gimnazijos metodinės tarybos veiklos tikslai buvo profesinio meistriškumo 

tobulinimas,  metodinės pagalbos teikimas siekiant aukštos ugdymo kokybės, naujovių sklaidos ir 

bendravimo bei bendradarbiavimo stiprinimas. Dalykų mokytojai  veiklą planuoja, atsižvelgdami į 

išsikeltus tikslus. Vienas iš dalyko specialistų ugdymo plano tikslų išplaukia iš gimnazijos veiklos 

tikslų. Metodinė taryba aprobuoja mokytojų veiklos planus. Aptarta valstybinių egzaminų 

lyginamoji analizė rajono ir šalies kontekste, atnaujinta mokinių ugdymo Pažangos ir pasiekimų 

Lėšos:

2012m. 

vals. biudž. 
l.

iš sav. 
biudž. l.

iš ES 

iš kitų šalt.

2013m. 

vals.biudž. 
l.

Iš sa. 
Biudžeto

ES

iš kitų šalt.
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vertinimo tvarka. Tirtas ir pristatytas  pamokos laiko planavimas bei pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas, ugdymosi sunkumai ir sėkmės 1, 5, III gimnazijos klasėse, bandomųjų egzaminų 

rezultatai. Buvo vykdomos išvykos, debatai, pokalbiai ir kt.   

Įgyvendinti programas padeda Vaiko gerovės komisija, vadovaujama direktorės 

pavaduotojos Irenos Pudžiuvienės. Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariamos mokinių 

elgesio, saviraiškos sutrikimo, kitos problemos, padedama mokiniui pasitikėti savimi, teikiama 

psichologinė pagalba. Kartu su seniūnijos darbuotojais analizuojamos šeimų, turinčių žalingų 

įpročių, problemos.  

2013 m. gimnazija naudojosi TAMO dienynu. TAMO dienynas leido operatyviai stebėti 

mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, vertinimą, kontrolinių darbų skyrimą. Dar yra dalis 

tėvų, neturinčių interneto, klasių auklėtojai atspausdina mokinių vertinimą ir informuoja tėvelius. 

Gimnazijoje yra patvirtinta Namų darbų skyrimo tvarka. Per 2013 m. buvo  siekiama mokinių 

ugdymo vertinimo sistemingumo. Tobulinama Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka. Stebėtose pamokose fiksuota, kad gimnazijos mokytojai naudoja formuojamąjį 

vertinimą, ieško formų ir būdų įvairovės, klasėse pakabintos lentelės su vertinimu. Mokiniams 

vertinimas aiškus. Aiškiau suvokiamas mokinio darbas siekiant vertinimą pajungti ugdymui, 

tolesniems mokymo žingsniams planuoti. Tėvai pakankamai operatyviai informuojami  apie vaikų 

pasiekimus ir elgesį mokykloje. Su aplaidžiais mokiniais sudaromos mokymosi sutartys, 

analizuojami jų tobulėjimo planai. Vadovaujamasi direktoriaus patvirtinta Mokyklos bendruomenės 

narių informavimo sistema. Apie mokinių pasiekimus ir pažangą tėvai informuojami įrašais Tamo 

dienyne. Iš pokalbių su tėvais aišku, kad juos tenkina informavimo kokybė ir dažnumas. STA 

duomenimis, 91,6 proc. tėvų pakanka informacijos apie vaiko mokymąsi ir elgesį mokykloje. Vis 

dar  yra tėvelių, mažai besidominčių mokinių pasiekimais, trūksta grįžtamojo ryšio su mokinio 

šeima.  

Labiausiai mokinių rezultatus ir mokytojų veiklą parodo PUPP it Brandos egzaminų 

rezultatai. Lietuvių k. (gimtosios) PUP laikė 53 mokiniai, neatvyko 7. Iš lietuvių kalbos pagrindinį 

lygį pasiekė 26 mokinių, aukštesnįjį 9, nepasiekė patenkinamo lygmens 3 mok., o 15 pasiekė tik 

patenkinamą lygmenį. Matematikos laikė 54, neatvyko 6. Pagrindinį lygį pasiekė 26 mokiniai 

aukštesnįjį 4, o 24 mokiniai pasiekė tik patenkinamą lygmenį.  Iš jų į atvyko į Skaudvilės 

gimnazijos III klasę 47 mokiniai  Mokosi profesinėje 5. Įgijo pagrindinį išsilavinimą 53 (60) 88 

proc. Iš 60 mok. mokėsi 11 suaugusiųjų. 7 neatvyko į PUPP. 

Gimnazijoje kaupiami pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų 

rezultatai ir jie aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose. Metodinės tarybos teigimu, yra aptariami, 

lyginami mokslo metų ir egzaminų rezultatai.  
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2013 m. laikyta 80 mokyklinių brandos egzaminų, kurių vidurkis 8,7 ir 133 valstybiniai 

brandos egzaminai, kurių vidurkis – 49. Išlaikymo procentas 89,5. 

Gimnazijoje kaupiama informacija apie mokinių tolesnį mokymąsi. Tolimesnė abiturientų 

veikla 2013 m.: 

Dvyliktok

ų sk.  

2012-2013 

m. m. 

Gavo 

brandos 

atestatus 

% 

nuo 

dvyliktok

ų sk. 

Įstojo 

mokytis į 

universitet

us 

% 

nuo 

gavusių 

brandos 

atestatą 

sk. 

Pasirink

o 

neuniver

sitetines 

studijas 

% 

nuo 

gavusių 

brandos 

atestatą 

sk. 

Nesimo

ko 

% 

nuo 

gavusių 

brandos 

atestatą 

sk. 

54 

Gimnazija 

54 100 25 46 14 26 10 19 

19 

Vakarinė 

16 84 0 0 0 0 16 100 

73 

Iš viso 

70 96 25 36 14 20 26 37 

 

Neformalusis mokinių švietimas Skaudvilės gimnazijoje vertinamas gerai. Valandos, skirtos 

neformaliojo ugdymo užsiėmimams, skirstomos atsižvelgiant į daugumos mokinių pageidavimus. 

Gimnazijos mokinių parlamento nariai džiaugiasi sporto, karpinių, jaunųjų šaulių, ritminių šokių 

užsiėmimais. Pirmame aukšte suorganizuojama karpinių arba piešinių, kalėdinių puokščių, 

Užgavėnių kaukių, mokinių rankdarbių parodos. Jaunieji šauliai keliauja į išvykas, vyksta  

draugiškos krepšinio varžybos, minima Tolerancijos diena, surengta akcija prieš rūkymą, du kartus 

per metus jauniesiems žurnalistams padedant išleidžiamas laikraštis „Savas kampas“. Mokinių, 

tėvų, mokytojų teigimu, mokykloje tenkinami daugumos mokinių saviugdos ir saviraiškos 

poreikiai. Teiginiui, kad mokykloje yra daug būrelių ir kitų užsiėmimų, pritaria 66,6 proc. mokinių, 

dalyvavusių NMVA užsakymu atliktame tyrime. 67,3 proc. tėvų, dalyvavusių šiame tyrime, teigia, 

kad vaikai po pamokų turi kur save realizuoti. 

Mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“. 10 mokinių 

pateko į geriausiųjų rajone dešimtuką. Tarptautiniame Kalbų Kengūros konkurse (rusų k.) 4 

mokiniai gavo Auksinės kengūros diplomus, 1 mokinys – sidabrinės kengūros diplomą ir 1 mokinys 

– oranžinės kengūros diplomą. Vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“  7 mokiniai gavo 

diplomus už labai gerai atliktą vertimą iš rusų kalbos ir 15 mokinių – už labai gerai atliktą vertimą 

iš anglų kalbos. Vis didesnio mokinių susidomėjimo sulaukia tarptautinis online (internetinis) rusų 

kalbos konkursas „Azbukovnik“.  Moksleivių komanda „Augimas QR“ su savo grafikos darbu 

(tokiu pat pavadinimu – „Augimas QR“), parodoje „Mokykla 2013“ vykusiame konkurse „Kas 

skatina augti laimingai?“ grafikos srityje tapo laureatais ir laimėjo šaunų prizą – trijų dienų kruizą 

maršrutu  „Ryga – Stokholmas – Ryga“. Tarptautinėje parodoje Kaune „Angelų miestas“ 3 
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mokiniai laimėjo  II vietą. Mokiniai dalyvauja Č. Kudabos konkurse ir kt. Stankutė Brigita ir 

Stankus Karolis daugkartiniai respublikinių piešinių konkurso laureatai. 

 1 – 4 klasėse veikė 9 būreliai, 5 – 8 klasėse – 14 būrelių, I – II g klasėse – 7 būreliai ir III – 

IV g klasėse – 9 būreliai. Neformaliajam ugdymui  buvo skirta 51 valanda, visos panaudotos. Vieną 

būrelį lankė 130 mokinių, 2 būrelius – 175 mokiniai, 3 būrelius – 37 mokiniai, daugiau nei 3 – 21 

mokinys. 13 mokinių lankė sporto mokyklą, 22 mokinių – muzikos mokyklą, 4 mokiniai – MKC ir 

30 mokinių – klubus. 

I – IV g klasėse veikė 16 būrelių. Džiaugiamės gimnazijos ansamblio dalyvavimu chorų 

konkurse „Chorai dainuoja 2013“, reguliariu internetinio puslapio atnaujinimu, parlamento veikla. 

Trys mokiniai dalyvavo projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. Džiaugiamės abiturienčių Lauros 

Sėdžiūtės ir Inesos Navickaitės kūrybiniu projektu „Iliustruota poezija“, kurią pristatė 

konferencijoje (gimnazijoje) „Netradicinis mokymas(is) gimnazijoje“. Turime nemažai rajoninių 

olimpiadų bei respublikinių konkursų prizininkų, džiaugiamės sportiniais laimėjimais. 

 2013 metais gimnazijoje tęsiamas  „Ugdymas karjerai“.  Mokiniams sudaryta galimybė 

mokytis planuoti  karjerą, rinktis specialybę, analizuoti darbo rinką ir kt. Sudarinėjami mokinių 

asmens karjeros planai, karjeros planavimas integruojamas į dalykų dėstymą, klasės valandėles, 

neformalųjį vertinimą. Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, aukštosiomis ir profesinėmis  

mokyklomis, darbo birža. Buvo organizuotos konferencijos, karjeros dienos, išvykos.  Sudarytos 

sąlygos vieną kartą per metus išvykti į specialybių muges. 

Gimnazijoje klasių mikroklimatas palankus mokymui(si), daugumos mokytojų ir mokinių 

santykiai pamokose grindžiami pagarba. Veikia mokinių apsaugos nuo prievartos, nusikalstamumo, 

netinkamo elgesio ir žalingų įpročių sistema. Labai didelį darbo krūvį atlieka socialinė pedagogė 

Reda Šlažikaitė. Vykdomos tradicinėmis tapusios „Savaitė be patyčių“, „Smurtui – ne“, „Kvaišalams 

– ne“, „Diena gimnazijoje su policijos pareigūne“.   Dauguma mokinių žino, kas gali padėti išspręsti 

mokykloje iškilusią problemą.  Nuolat lankosi policijos draugas Amsis, vyksta prevencinės 

pamokos apie saugų elgesį kelyje pradinių klasių mokiniams, demonstruojami filmukai. Lankosi 

Nepilnamečių reikalų pareigūnai, vyksta paskaitos, pokalbiai apie elgesį, patyčias, smurtą, 

alkoholio ir tabako vartojimą, teisės pažeidimus, susipažįsta su įstatymais ir pan.  

 Gimnazijos 4–12 (IV) kl. integruotai ar individualiai mokomi 35 specialiųjų poreikių 

mokiniai. Vienas mokinys nuo pradinių klasių iki 10 klasės mokomas namuose. Tai fizinę negalę 

turintis žmogus. 12 mokinių mokomi pagal specialiąsias programas, 23 turi kalbos ir komunikacinių 

sutrikimų. Gimnazijos Vaiko komisija tiria ir nustato specialiuosius ugdymo poreikius, informuoja 

mokinių tėvus apie rekomenduojamą programą.  
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Siekiame veiksmingumo, skirdami vienodai dėmesio visoms kokybės siekimo (veiklos) 

ciklo dalims – planavimui, planų įgyvendinimui, įsivertinimui, veiklų peržiūrai (perplanavimui).  

Gimnazija, priimdama sprendimus, dažnai tariasi su pedagoginiais darbuotojais, su 

aptarnaujančiuoju personalu.  

Mokytojai ir  aptarnaujantis personalas skatinami už gerus rezultatus Padėkomis. Drauge 

švenčiami darbo ir asmeniniai jubiliejai, džiaugiamės dėl pedagoginių ir metodinių sėkmių ir kt. 

Mokytojų taryboje, direkciniuose pasitarimuose yra svarstomi darbuotojų skatinimo ir elgesio 

taisyklių klausimai. Gimnazijos vadovės stebi darbuotojų veiklą, palaiko aktyviuosius. Siekiama 

užsibrėžtų tikslų ir ugdyti tinkantį šiuolaikinei visuomenei žmogų. Santykiai su mokiniais ir 

mokytojais grindžiami abipusiu pasitikėjimu, pagarba, tolerancija, atsakomybe, sutarimu, savalaikiu 

ir tvarkingu veiklos išbaigtumu, bendravimu ir bendradarbiavimu, asmeninių savybių, būdingų 

mokytojui,  tobulinimu. Veikla paskirstoma bendruomenės nariams, kurie vienoje ar kitoje srityje 

kompetentingesni, bet sprendimai priimami tariantis įvairiuose lygmenyse. Visada atsižvelgiama į 

bendruomenės narių individualias savybes ir galimybes bei subjektyvią jų nuomonę. Gimnazija 

siekia stabilaus darbo, orientuojasi įmokinio poreikius ir  ateities visuomenę.   

2013 metai baigia gimnazijos septintąjį dešimtmetį. Ateinantieji metai – jubiliejiniai 

gimnazijos metai. 

 

Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai veiksniai. 

Teisės aktai ir politiniai sprendimai, reglamentuojantys švietimą: 

 LR Švietimo įstatymas, 2011. 

 Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos. 

 Lietuvos švietimo koncepcija, 1992. 

 Gimnazijos koncepcija, 1999. 

 Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2005, 2009, 2012. 

 Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo 

strategija, 2009. 

 Vidurinio ugdymo programos aprašas, 2011. 

 Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos, 2009. 

 Švietimo aprūpinimo standartai, 2011. 

 

Ekonominiai veiksniai. Lietuvos ekonomikai tebeišgyvenant krizės laikotarpį, siekiama ir 

toliau taupiai ir efektyviai panaudoti gimnazijai skiriamas lėšas. Mokinio krepšelio lėšų pakanka 
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ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir būtiniausioms metodinėms 

priemonėms, vadovėliams įsigyti. Tikslingai panaudojamos 2 proc. mokesčių mokėtojų, rėmėjų, 

projektų lėšos leidžia sumažinti gimnazijos finansinius nepriteklius ir bent iš dalies išlaikyti turimą 

materialinę bazę. Gimnazijos veikla yra susijusi su valstybiniu (mokinio krepšelio) ir rajono 

savivaldybės (biudžeto) finansavimu. Mokinių krepšelis nuo 2011 m.. mažėja dėl mokinių skaičiaus 

mažėjimo. Mokinio krepšelio lėšos: 2011 m. – 2232,3 tūkst. Lt; 2012 m. – 2120,5 tūkst. Lt, 2013 m. 

– 1954,1 tūkst. Lt. 2013 m. sumažėjimą padidino 1% papildomai paimtas perskirstymui. Mažėjant 

mokinių skaičiui ir  mažėjant mokinio krepšelio lėšoms teko 2013 m. pereiti prie minimalių tarifinio 

atlygio koeficientų skaičiuojant pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį. Savivaldybės biudžeto 

lėšų poreikis kasmet auga, nes brangsta paslaugos (2012 m. – 530,4 tūkst. Lt, 2013 m. poreikis – 

apie 565,40 tūkst. Lt). Papildomas lėšas gimnazija planuoja sukaupti iš: projektinės veiklos, rėmėjų, 

gyventojų pajamų mokesčio 2 proc., patalpų nuomos. 

Socialiniai veiksniai. Šalies ekonominė situacija didina visuomenės ekonominę ir kultūrinę 

diferenciaciją. Dar palyginti aukštas nedarbo lygis Tauragės savivaldybėje tebedidina problemiškų 

šeimų ir rizikos grupių vaikų skaičių. Žemas gimstamumas kelia klasių komplektavimo rūpesčių, 

augantis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius reikalauja didinti specialiosios pagalbos 

teikimo apimtis. Socialinę pagalbą, nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius gimnazijoje 

pakankamai didelis. Nemažėja socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų skaičius. Reikalingi pagalbos 

mokiniui specialistai. Todėl gimnazijoje dirba: logopedas, spec. pedagogas, psichologas, soc. 

pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas. Emigracijos ir reemigracijos procesai tebekelia vaikų 

ugdymo, elgesio ir bendravimo bei bendradarbiavimo su tėvais problemas.  

Technologiniai veiksniai. Informacinės kompiuterinės technologijos padeda modernizuoti 

ugdymo procesą, tvarkyti duomenų bazes. IKT naudojama gimnazijos įsivertinimui, mokinių ir tėvų 

apklausoms atlikti, informacijos apie gimnazijos veiklą sklaidai, dokumentų ir duomenų bazių 

tvarkymui, ryšio palaikymui su gimnazijos bendruomenės nariais bei įvairiomis institucijomis.  

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro 

įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. Naudodamiesi gimnazijoje turima 

kompiuterine įranga mokytojai turi galimybę ruoštis pamokoms, rengti demonstracinę medžiagą, 

užduotis, testus. Mokytojai ugdymo procese naudoja įvairias mokomąsias programas, elektroninį 

dienyną TAMO. Mokiniai IKT naudoja ruošdamiesi pamokoms, ieškodami informacijos internete, 

rašydami referatus, rengdami projektus, naudodamiesi elektroniniu dienynu.  
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Vidinės aplinkos analizė 

 

Organizacinė struktūra. Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos steigėjas – Tauragės 

savivaldybės taryba. Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio, vidurinio bei suaugusiųjų (pagrindinio ir vidurinio) ugdymo programos. Gimnazijai 

vadovauja direktorė. Veiklą koordinuoja 2 pavaduotojos ugdymui ir pavaduotoja ūkiui. Gimnazijoje 

veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių parlamentas. Ugdymo 

uždavinius sprendžia Metodinė taryba, mokomųjų dalykų metodinės grupės, Vaiko gerovės 

komisija.  

Žmogiškieji ištekliai. 2014 m. gimnazijoje dirba 47 pedagogai, 3 vadovai ugdymui. 

Aukštąjį mokslą yra baigę 47 mokytojai. Pagal kvalifikacinę kategoriją gimnazijoje dirba 1 – 

mokytojas  ekspertas, 21 mokytojas metodininkas, 19 vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai. Amžiaus 

vidurkis 44,5  metai. Pedagoginio stažo vidurkis – 22  metai . 

Vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir 

suaugusiųjų (pagrindinio ir vidurinio)  ugdymo programos. Pagal jas mokosi 511 mokinių: 1 – 4 

pradinio ugdymo klasėse mokosi 82 mokiniai; pagrindinio ugdymo 5 – 8 klasėse mokosi 125 

mokiniai; I – II mokosi 92 mokiniai, III -  IV gimnazijos klasėse – 99 mokiniai. Pagal suaugusiųjų 

ugdymo programą mokosi 51 mokinys.  14  vaikų ugdomi ikimokyklinėje ir 46 darželio grupėje. 

Yra 22 klasių ir 1 priešmokyklinės grupės komplektas. Pas mus  sudarytos tinkamos sąlygos mažųjų 

veiklai, poilsiui, maitinimui, laisvalaikio žaidimams  

Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro gimnazijos strateginis planas, metinis 

veiklos planas, gimnazijos ugdymo planas, ugdymo turinio planai, savivaldos institucijų planai, 

Vaiko gerovės komisijos, metodinių grupių, klasių vadovų, specialiojo pedagogo, psichologo, 

socialinio pedagogo, logopedo veiklos planai. Planai ir programos pateikiamos nustatytu laiku, 

programų ir planų prioritetai atitinka gimnazijos prioritetus, pagrįstus gimnazijos vidaus audito 

išvadomis.  

Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos – gimnazijos taryba, mokytojų taryba, 

mokinių parlamentas, tėvų komitetas. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos 

institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos 

bendruomenei. Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos 

planą, gimnazijos ugdymo planą, gimnazijos vidaus tvarkos taisykles, kitus gimnazijos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus. 

Finansiniai ištekliai. Gimnazijos pagrindinės lėšos – moksleivio krepšelis (MK) ir 

savivaldybės biudžeto asignavimai. Gimnazija gauna lėšų ir iš gyventojų 2 proc. pajamų mokesčio, 
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skirto paramai. Papildomų lėšų gimnazija gauna vykdydama specialiąsias programas ir projektus. 

Gimnazija sudaro patalpų nuomos sutartis.  

Ryšių sistema. Gimnazijoje įrengta 1 kompiuterių klasė, kurioje yra 15 kompiuterių. 

Bibliotekoje kompiuterizuotos 4 darbo vietos. Mokytojų kambaryje įrengtos 2 kompiuterizuotos 

darbo vietos. Mokinių ir mokytojų darbui skirta 118 kompiuterių. Administracijai skirti 8 

stacionarūs ir 5 nešiojami kompiuteriai. Gimnazijoje yra 2 interaktyvios lentos, naudojama 20 

vaizdo projektorių, 2 dokumentų kameros. Gimnazijoje kompiuteriai sujungti į vietinį tinklą. 

Gimnazija naudojasi elektroniniu TAMO dienynu, turi tinklalapį www.skaudvilesgimnazija.lt,  

internetą.  

Vidaus darbo kontrolė. Gimnazijoje sukurta ugdymo priežiūros sistema. Kasmet 

atliekamas vidaus auditas. Gimnazijos buhalterė planuoja, prižiūri, teikia projektus bei ataskaitas 

apie mokyklos finansinę būklę gimnazijos direktoriui. Gimnazijos ugdymo procesą prižiūri 

Tauragės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  specialistai, gimnazijos  finansinę veiklą 

koreguoja ir prižiūri Tauragės savivaldybės administracijos finansų skyrius.  

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės: 

Gera gimnazijos strateginė savivaldybės teritorijoje vieta.  

Aukšta pedagogų kvalifikacija.  

Daugiau nei 50 proc. mokinių įstoja į aukštąsias mokyklas.  

Tradicijos, ritualai, gimnazijos simbolika, uniformos.  

Gimnazijos tvarka ir taisyklės, pageidaujamo elgesio skatinimas. 

Saugi aplinka, pagalbos teikimas mokiniui. 

Turininga popamokinė veikla. 

Silpnybės: 

Nepakankamas individualizavimas ir diferencijavimas pamokose. 

Dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka.  

Nepakankama mokymosi kokybė.  

Tėvų dalyvavimas gimnazijos savivaldoje, tėvų pagalba mokantis ir pedagoginis tėvų švietimas.  

 

Galimybės: 

Dalyvauti projektuose.  

Gerinti mokymosi sąlygas.  

Modernizuoti ugdymo procesą diegiant IKT. 

Organizuoti pedagogų, tėvų švietimą.  

http://www.skaudvilesgimnazija.lt/
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Gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis. 

Kelti kvalifikaciją. 

Grėsmės: 

Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus mažės klasių komplektai ir mokytojų krūviai.  

Dėl tebesitęsiančios finansinės-ekonominės krizės bedarbystė įtakos socialinę įtampą.  

Didėjantis problemiško elgesio mokinių skaičius.  
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4. GIMNAZIJOS STRATEGIJA 

Vizija 

Moderni, atvira pozityviai veiklai, patraukli savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe 

gimnazija. 

Misija 

Gimnazija teikia Skaudvilės ir aplinkinių seniūnijų asmenims ikimokyklinį, priešmokyklinį 

ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį, suaugusiųjų (pagrindinį ir vidurinį) išsilavinimą, sudaro 

galimybę mokytis Tauragės muzikos mokyklos Skaudvilės filiale, Tauragės sporto mokyklos filiale, 

MKC filiale,  ugdo toleranciją kitoms kultūroms bei pagarbą savo krašto tradicijoms. 

Vertybės 

Pagarba - ugdyti pagarbą žmogui, krašto tradicijoms ir istorijai. 

Atsakomybė - gimnazijos darbuotojų ir mokinių įsipareigojimas gimnazijai. 

Tolerancija - priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimas, pakanta. 

Bendradarbiavimas - gimnazijos bendruomenės susitelkimas. 

Prioritetas: ugdyti veržlų ir savarankišką žmogų, atsakingai ir solidariai kuriantį savo, 

Lietuvos ir pasaulio ateitį. 

1 tikslas. Ugdymo kokybės gerinimas, bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis 

stiprinimas. 

Valstybės prioritetai Rajono prioritetai 

Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 

2030“ 

 

LRV vyriausybės 

2012-2016 metų 

programa. 

 

Valstybės švietimo 

strategija 2013-2022 

m. 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

strateginis plėtros 

planas 2014-2020 

metams. 
Išplečiamas mokyklų – 

mokymosi 

bendruomenių 

savarankiškumas, 

užtikrinamas jų veiklos 

skaidrumas. Mokyklos 

prisiima atsakomybę už 

kiekvieno mokinio 

ugdymo kokybę. 

Sukuriama šeimų 

pedagoginio 

informavimo ir 

konsultavimo sistema.  

Suteiksime daugiau galių 

ir laisvės pačioms 

mokykloms, mokyklų 

bendruomenėms.  

 

Pasiekti tokį 

pedagoginių 

bendruomenių lygį, kai 

jų daugumą sudaro 

apmąstantys, nuolat 

tobulėjantys ir 

rezultatyviai dirbantys 

profesionalūs 

mokytojai.  

Įdiegti duomenų 

analize ir įsivertinimu 

grįstą švietimo 

kokybės kultūrą, 

užtikrinančią 

savivaldos, socialinės 

partnerystės ir vadovų 

lyderystės darną.   

Skatinti jaunimo ir vaikų 

užimtumą, kūrybiškumą 

bei socializaciją.  

Ugdyti išsilavinusią ir 

kultūrą puoselėjančią 

bendruomenę socialiai 

saugioje aplinkoje. 
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2 tikslas. Šiuolaikiškos (saugios ir sveikos) ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

Valstybės prioritetai Rajono prioritetai 

Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 

2030“ 

 

LRV vyriausybės 

2012-2016 metų 

programa. 

 

Valstybės švietimo 

strategija 2013-2022 

m. 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

strateginis plėtros 

planas 2014-2020 

metams. 

Asmens kūrybingumui 

ugdyti svarbi ne tik 

mokymo programų 

kokybė, bet ir jį 

supanti fizinė  

aplinka. Švietimo 

įstaigose reikia sukurti 

kūrybingumui palankią 

aplinką, kad mokymo 

galimybių  

neribotų menki 

materialiniai ištekliai.  

 

 

Modernizuosime 

švietimo sistemą, 

užtikrindami nuolatinį 

bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo 

įstaigų renovavimą, 

aprūpinimą 

šiuolaikinėmis 

mokymo priemonėmis, 

didinsime valstybės, 

savivaldybių 

investicijas. Sieksime, 

kad visų mokymo 

įstaigų mokiniai turėtų 

prieigą prie 

plačiajuosčio interneto. 

Dėstomąją medžiagą 

mokyklose nuolat 

papildysime vaizdo, 

garso įrašais, 

elektroniniais 

vadovėliais.  

Užtikrinant švietimo 

prieinamumą ir lygias 

galimybes, 

maksimaliai plėtojant 

vaikų ir jaunimo 

švietimo aprėptį, 

suteikti mokiniams, 

studentams ir jaunimui 

palankiausias 

galimybes išskleisti 

individualius 

gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius 

ugdymosi ir studijų 

poreikius (toliau – 

trečiasis Strategijos 

tikslas). Teikti 

veiksmingą 

pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą 

mokiniams, 

patiriantiems 

mokymosi sunkumų. 

Švietimo įstaigų ir 

aukštųjų mokyklų 

infrastruktūros ir 

mokymosi bei ugdymo 

aplinkos atnaujinimas 

ir pažangių 

technologijų 

įdiegimas. 

Modernizuoti ir 

atnaujinti švietimo 

įstaigų pastatus ir 

įrangą.  

 

 

3 tikslas. Šiuolaikinis požiūris į ugdymo procesą ir jo kaitą, kultūros plėtojimas. 

Valstybės prioritetai Rajono prioritetai 

Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 

2030“ 

 

LRV vyriausybės 

2012-2016 metų 

programa. 

 

Valstybės švietimo 

strategija 2013-2022 

m. 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

strateginis plėtros 

planas 2014-2020 

metams. 

Bendrojo lavinimo 

sistemą orientuoti į 

kūrybiškumo, 

pilietiškumo ir 

lyderystės ugdymą. 

Sukurti  

ir visose švietimo 

įstaigose įdiegti 

kūrybingumui, 

ieškojimams ir 

tobulėjimui atviras 

mokymosi  

Kursime lanksčią ir 

atvirą, kokybišką ir 

kiekvienam prieinamą 

švietimo sistemą, kuri 

atitiktų atviros 

pilietinės visuomenės 

asmens ir šalies ūkio 

poreikius ir sudarytų 

galimybę mokytis ir 

tobulėti visą gyvenimą.  

 

Garantuojant švietimo 

sistemos 

veiksmingumą, sukurti 

paskatų ir vienodų 

sąlygų mokytis visą 

gyvenimą sistemą, 

grįstą veiksminga 

pagalba atpažįstant 

save ir renkantis kelią 

veiklos pasaulyje. 

Derinti asmens 

pasirinkimą su 

Teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, 

kurti vaikų ir jaunimo 

šiuolaikinius poreikius 

atitinkančią ugdymo 

aplinką. Mokyklos 

ateitis priklauso nuo 

pedagogų 

kompetencijos ir 

profesionalumo, 

modernių ugdymo (-

osi) priemonių, 
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programas ir 

kompetencijos 

vertinimo ir 

įsivertinimo sistemą.  

valstybiniu planavimu. kokybiškų paslaugų 

teikimo.  
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5.STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI. ĮGYVENDINIMO PLANAS 

I tikslas. Ugdymo kokybės gerinimas, bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis 

stiprinimas. 

1.Uždavinys. Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą. 

Priemonė Laukiamas rezultatas Ištekliai Vykdytojai Laikas 

Kokybiškas 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimas, 

geri mokinių 

pasiekimai. 

 

 

100 proc. mokinių įgis pradinį 

išsilavinimą.  
Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

100 proc. mokinių  baigs 

pagrindinio ugdymo programos I 

dalį. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

100 proc. mokinių įgis pagrindinį 

išsilavinimą.  
Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

96 proc. mokinių įgis vidurinį 

išsilavinimą.  
Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

70 proc. suaugusiųjų mokinių įgis 

pagrindinį išsilavinimą.  
Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

80 proc. suaugusiųjų mokinių įgis 

vidurinį išsilavinimą. 
Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

99 proc. metinis mokinių 

pažangumas. 
Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

45 proc. metinė mokymosi kokybė. Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

0 proc. kursą kartojančių mokinių. Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

Standartizuotų testų rezultatai 

atitiks šalies vidurkį. 
Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

92 proc. išlaikomi brandos 

egzaminai. 
Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

Pagrindinio pasiekimų 

matematikos ir lietuvių k. vidurkiai 

atitiks šalies vidurkį. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

0 proc. pašalintų mokinių. Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

10 proc. gerėjantis lankomumas. Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Bendras mokinių metinis pažymių 

vidurkis bus ne žemesnis nei 8. 
Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

Seminaras mokytojams apie 

individualizavimą ir 

diferencijavimą. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

30 % pedagoginių darbuotojų  

pasiekia B(1) užsienio kalbų 
Mokinio O. Sungailienė 2014-2019 
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vartotojo lygį.  krepšelio 

lėšos. ES 

lėšos. 

L. Visockienė 

Kiekvienas pedagogas dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo kursuose ne 

mažiau nei 5 dienas per metus. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

Mokinių 

dalyvavimas ir 

pasiekimai 

neformaliojo 

ugdymo veikloje. 

Rajono olimpiadų dalyvių 

skaičius – 10 % mokinių. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Kengūros dalyvių skaičius - 

50% mokinių. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Respublikinių olimpiadų 

dalyvių skaičius – 2-3 mokiniai. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Mokinių, dalyvausiančių 

neformaliajame ugdyme dalis – 90 

%.  Bus panaudojamos visos UP 

numatytos valandos neformaliajam 

ugdymui.  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Ne mažiau kaip 10 renginių per 

metus.  
Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Dalyvauti visose mokiniams 

organizuojamose olimpiadose.  
Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Per mokslo metus ne mažiau kaip 

25 mokiniai laimi 1-3 vietas 

rajoninėse olimpiadose. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

95 proc. mokinių. Numatome 

dalyvauti muzikos, piešinių 

konkursuose bei tarptautiniuose 

matematikos ir kalbų konkursuose 

(pvz. „Kengūra“). 

Žmogiškieji 

ištekliai.  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Finansiniai 

ištekliai 

kokybiškam 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimui. 

Ugdymo programų įgyvendinimas, 

kvalifikacijos kėlimas, patriotinis 

ir profesinis ugdymas, kultūrinė 

pažintinė veikla ir kt. 

Valstybės 

biudžeto lėšos: 

mokinio 

krepšelis, 

viešųjų darbų 

programų lėšos, 

projektų lėšos, 

kitos 

deleguotos 

lėšos. 

O. Sungailienė 

 

2014-2019 

Vaikų vasaros stovyklų 

organizavimas, edukacinių aplinkų 

kūrimas. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos: 

aplinkos 

finansavimo 

lėšos, vaikų 

vasaros 

stovyklų 

lėšos. 

O. Sungailienė 

 

2014-2019 
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Projektų įgyvendinimas. Finansavimo 

sumos iš 

Europos 

sąjungos: 

projektų lėšos. 

O. Sungailienė 

 

2014-2019 

Kvalifikacijos kėlimas, aplinkos, 

patalpų tvarkymas, skatinimo 

programų įgyvendinimas. 

Lėšos iš kitų 

šaltinių: 

Ligonių kasų 

lėšos. 2% 

pervesto GPM 

paramai, 

viešųjų darbų 

programos 

lėšos. 

O. Sungailienė 

 

2014-2019 

Spec. programų įgyvendinimas. Spec. 

programų 

įplaukos: 

pagrindinės ir 

kitos veiklos  

pajamos. 

O. Sungailienė 

 

2014-2019 

2 uždavinys. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis. 

Priemonė Laukiamas rezultatas Ištekliai Vykdytojai Laikas 

Taikyti 

efektyvesnius 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

būdus ir 

priemones. 

 

Toliau vyks tęstiniai 

savivaldybės organizuojami 

projektai „Mokykla- vaikas – 

visuomenė“, „Sveikas kūnas – 

sveikas aš“. Ugdymas karjerai, 

„Drąsinkime ateitį“. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Besimokančių mokyklų 

bendradarbiavimo tinklų 

kūrimas ir palaikymas II etapas,  

ESF akademija, UPC mini 

mokymai, Lygių galimybių 

akademija. 

Projektų 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

Įvykę užsiėmimai 

pedagoginėmis psichologinėmis 

ir kitomis temomis, atvirų durų, 

tėvų dienos,  į veiklą įtraukiant 

ir socialinius partnerius, 

mokinių saviveikla su jų tėvais 

ir mokytojais.  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Rėmėjų 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Teikti tėvams žinias apie 

gimnazijoje vykdomas ugdymo 

programas, mokinių 

pasiekimus, mokyklos veiklos 

rezultatus, tradicijas ir šventes, 

pasitelkiant elektroninio 

dienyno tėvų informavimo 

galimybes.  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 
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II tikslas. Šiuolaikiškos (saugios ir sveikos) ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

Uždavinys. Gerinti pagalbos mokiniui paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

Priemonė Laukiamas rezultatas Ištekliai Vykdytojai Laikas 

Tobulinti 

mokiniui 

teikiamos 

pagalbos sistemą.  

Dalyvavimas programose „Zipio 

draugai“, „Antras žingsnis“, 

„Įveikiame kartu“. 

Savivaldybės 

biudžeto, 

mokinio 

krepšelio  

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Mažėja patyčių skaičius kasmet. Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Išanalizuotas specialiųjų 

poreikių ir gabių mokinių 

ugdymo organizavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo 

komandos darbo efektyvumas, 

parengtas priemonių planas.  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Parengti ir įgyvendinti mokinių 

smurto, patyčių, žalingų įpročių 

prevencijos kasmetiniai planai, 

suorganizuoti renginiai, akcijos, 

susitikimai.   

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Rėmėjų 

lėšos. 

O. Sungailienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Sudaryti mokinių asmeniniai 

tobulėjimo, pažangos ir karjeros 

planai.  

Žmogiškieji 

ištekliai, 2 

proc. lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

Kiekvienais mokslo metais 

atliekami tyrimai apie 

ikimokyklinio,  priešmokyklinio 

ugdymo grupės, pirmos ir penktos 

klasės mokinių adaptacinį 

laikotarpį, į juos atsižvelgiant 

koreguojamas ugdymo turinys.  

Žmogiškieji 

ištekliai, 2 

proc. lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė, 

A. Žiauberienė 

2014-2019 

 

III tikslas. Šiuolaikinis požiūris į ugdymo procesą ir jo kaitą, kultūros plėtojimas. 

1.Uždavinys. Organizuoti šiuolaikišką, mokiniui įdomų ugdymo procesą. 

Priemonė Laukiamas rezultatas Ištekliai Vykdytojai Laikas 

Mokymo(si) 

kokybės 

tobulinimas 

organizuojant 

ugdymą.  

Išanalizuota mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo būklė. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2015, 2019 

Atnaujinta namų darbų krūvio 

reguliavimo tvarką, krūvio 

reguliavimui pasitelktos 

elektroninio dienyno galimybes.  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Įvykusios klasių valandėlės  ir 

tėvų susirinkimai apie mokėjimo 

mokytis organizavimą.  

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 
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Vykdomas sistemingas 

mokyklos kabinetų, bendrųjų 

erdvių gerinimas.  

 

Savivaldybės 

biudžeto, 

mokinio 

krepšelio  

lėšos. 

O. Sungailienė 

A. Latožienė 

2014-2019 

Diegiami alternatyvūs mokymo 

būdai ir erdvės. 

Savivaldybės 

biudžeto, 

mokinio 

krepšelio  

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 

 Atnaujinta pozityvaus mokinių 

skatinimo sistema. 
Žmogiškieji 

ištekliai, 2 

proc. lėšos, 

rėmėjų lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

2.Uždavinys. Ugdyti bendruomenės narių kultūrą ir vertybines nuostatas.  

Priemonė Laukiamas rezultatas Ištekliai Vykdytojai Laikas 

Organizuoti 

bendrus 

renginius, 

susitikimus, 

pasitarimus, 

išvykas,  

dalyvauti 

pilietinėse 

akcijose ir 

renginiuose, 

organizuoti 

susitikimus su 

žymiais 

kraštiečiais, 

įsitraukti į šalyje 

vykdomus 

projektus. 

Įvykę renginiai, scenarijai, 

nuotraukos, metraštis, 

straipsniai spaudoje, 

internetiniame tinklalapyje. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, 2% 

GPM. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Suorganizuotas gimnazijos 

jubiliejus. Išleista knyga. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, 2% 

GPM 

paramos 

lėšos, rėmėjų 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

I. Pudžiuvienė 

2014-2019 

Bus suorganizuotas seminaras 

mokytojams psichologine tema. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

O. Sungailienė 

L. Visockienė 

2014-2019 
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6. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Strateginiam planui įgyvendinti rengiami metiniai veiklos planai, juose detalizuojamas 

strateginių uždavinių įgyvendinimas, o pagal jų įgyvendinimo lygį koreguojamas strateginis planas. 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Gimnazijos 

direktorius pristato gimnazijos bendruomenei informaciją apie strateginio plano įgyvendinimą. Visi 

bendruomenės nariai turi galimybę stebėti ir įvertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti 

pastabas bei siūlymus. Gimnazijos direktorius ir pavaduotojai stebi ir vertina, ar institucija 

įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar uždavinių įgyvendinimo 

priemonės yra efektyvios. Gimnazijos direktorius ir buhalterė stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir 

skaidriai naudojamos lėšos.  

Gimnazijos strateginis planas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus, išorės vertinimo pažymas, ataskaitas, rekomendacijas. 

 


