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I. ĮVADAS 

                      

                      Tverų vidurinės mokyklos strateginio plano tikslas efektyviai valdyti mokyklos 

veiklą, pasirinkti teisingą vystymosi kryptį, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms 

spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendintos vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos, planuoti 

kaitos pokyčius. 

                      Rengiant mokyklos strateginį 2014-2018 metų planą, remtasi: 

                      1. Valstybinės švietimo strategijos 2015-2022 metų  nuostatomis; 

                      2. Rietavo savivaldybės strateginiu planu 2014-2015 m.; 

                      3. Mokyklos vidaus audito rekomendacijomis. 



                      Atsiţvelgta į: 

 mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus, 

 mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius, 

 mokyklos socialinės aplinkos ypatumus. 

Konsultuotasi su: 

 Rietavo savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais. 

 Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos darbuotojais. 

Mokyklos strateginį planą rengė direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės. 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo, 

 bendradarbiavimo principų. 

                      Įgyvendinant strateginio plano kryptis, bus nuolat organizuojamas tęstinis pradinis, 

pagrindinis ir vidurinis ugdymas, uţtikrinant išsilavinimo standartus ir tenkinant mokyklos 

bendruomenės narių bei seniūnijos gyventojų poreikius. 

                      Strateginis planas numatytas 2014–2018 m. laikotarpiui. 

  

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

  

                      Teisinių aktų, liudijančių mokyklos įsteigimo datą, nėra. Mokyklos įsteigimo datą -

1804 – liudija „Tarybų Lietuvos enciklopedija“, V. 1988. 

                      Tverų vidurinė mokykla – savianalizuojanti, priimanti sprendimus, atsiţvelgianti į 

kiekvieno bendruomenės nario poreikius, sistema. Svarbu, kad tai neprieštarautų bendru susitarimu 

priimtoms darbo tvarkos ir elgesio taisyklėms, uţtikrintų: moksleiviams – savirealizavimą, saugumą 

ir darbingą aplinką, mokytojams – darbo aplinką, sąlygojančią jų kompetencijos kėlimą bei 

kūrybiškumą, jų vaidmens mokyklos gyvenime svarbą, techniniams darbuotojams – saugaus darbo 

sąlygas. 

                      Tverų vidurinės mokyklos steigėjas iki 2000 m. geguţės 1 d. buvo Plungės rajono 

savivaldybės Taryba, nuo 2000 m. geguţės 1 d. -  Rietavo savivaldybės Taryba. 

Mokykla, pasitikdama savo 2010 m. jubiliejų, puoselėja garbingas tradicijas, yra 

seniūnijos kultūros centras, savo veiklą grindţia bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindu, 

kiekvieną bendruomenės narį priima kaip asmenybę, turinčią savo poţiūrį, nuomonę ir sugebančią 

apginti savo įsitikinimus, telkia bendruomenę spręsti šiandieninei mokyklai keliamus uţdavinius. 

  

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 



                      

                      Tverų vidurinės mokyklos  veiklos rezultatai. 

                      Mokyklos misija -   teikti kokybišką valstybinius standartus atitinkantį ugdymą, 

įgyvendinti demokratiškumo ir humanizmo principais besivadovaujančios ugdymo įstaigos modelį. 

Mokykla garantuoja mokiniams lygias galimybes įgyti vidurinį išsilavinimą. Plėtoja mokinių ir 

mokytojų saviraišką. Teikia kiekvienam mokiniui būtinas ţinias ir įgūdţius. Skatina pasitenkinimą 

mokymusi bei vidinę motyvaciją mokytis visą gyvenimą. Palaiko glaudţius ryšius su mokinių 

tėvais ir visa Tverų bendruomene. Puoselėja pagarbą ţmogui, toleranciją, meilę artimam, tautai, 

savam kraštui, sąţiningumą, poreikį tobulėti. 

                      2014-2018 m. strateginio veiklos plano tikslas: kokybiškų švietimo paslaugų bei 

psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. 

                      . Tikslai: ugdymo kokybės gerinimas, ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių 

didinimas, pagalbos mokiniams efektyvinimas, mokyklos kultūros kėlimas, mokytojų profesinės 

kvalifikacijos kėlimas. 

                      Prioritetai: bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas, kokybiškų švietimo 

paslaugų bei psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimas, ugdymo modernizavimas ir 

bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis tobulinimas. 

Tverų vidurinėje mokykloje  vykdomos pradinio, pagrindinio (I ir II koncentrai), 

vidurinio ugdymo programos, siūlomi pasirenkamieji dalykai (teisės pagrindai, technologijos,  

braiţyba, informacinės technologijos, psichologija) ir dalykų moduliai (lietuvių kalbos ir 

matematikos). 

Vykdant neformalųjį ugdymą, mokykloje veikia 12 būrelių: 5  1-4 klasių 

moksleiviams,   5-12 klasių moksleiviams, juose dalyvauja kasmet  apie 150 moksleivių. Ypač 

moksleiviai mėgsta sporto, keramikos, informatikos, kulinarų būrelių uţsiėmimus. Jaunieji 

keramikai rengia savo darbelių parodas moksleiviams ir tėvams, kulinarai gilinasi į sveikos mitybos 

paslaptis. Ypač gausiai  lankomi sporto būrelio uţsiėmimai Moksleiviai uţsiiminėjo krepšinio, 

futbolo, stalo teniso, lengvosios atletikos sekcijose. Pasiekti rezultatai – I vieta Rietavo 

savivaldybės moksleivių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varţybose. I vieta ,,Golo“ futbolo varţybose, I 

vieta Rietavo savivaldybės krepšinio 5x5  varţybose. Krepšininkai atstovavo savivaldybės 

mokyklas Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio 3x3 zoninėse varţybose Vidmantuose ir 

iškovojo II vietą. Pradinių klasių ,,Šviesoforo„„ varţybose uţimta II vieta ir dalyvauta Tauragėje 

zoninėse varţybose. Bėgimo estafetėje Rietave I-II vietos, komandinėje estafetėje - I vieta.  

Mokykla ir toliau dalyvauja projektų rašyme. Vykdyti du projektai. Projekte ,,Akmenys šalia mūsų“ 

dalyvavo 15 pradinių klasių moksleiviai. Jie susipaţino su gimtinės akmenų paminklais, jų istorija.  

Antrasis projektas ,,Padėk sau ir kitam“ vykdomas nuo 2004 m. jame dalyvauja visi mokyklos 

moksleiviai. 2013 m. projekto veikla buvo labiau orientuota į krašto ekologiją, sveiką gyvenseną.  

       Rengiant ugdymo planą,  stengiamasi patenkinti mokinių poreikius ir pageidavimus 

vidurinio ugdymo programoje. 

                      Mokykloje ugdoma 12 specialiųjų poreikių mokinių, 38 mokiniai turi kalbos ir kitų 

komunikacinių sutrikimų. 



Gabių vaikų ugdymas vyksta per pamokas (individualizuojant darbą), dalykinėse 

olimpiadose ir konkursuose, neformaliojo ugdymo uţsiėmimuose . 

Olimpiadų ir konkursų rezultatai: dalyvauta savivaldybėje organizuotose olimpiadose 

ir konkursuose. Uţimta:  matematika –   III vieta (11 kl.),  informacinės technologijos – II vieta (12 

kl.). Lietuvių k. (diktantas) – I vieta (5 kl.), II vieta (10 kl.), prancūzų kalba -  I ir dvi  II vietos (9 

kl.,10 kl), II vieta (10 kl.), chemija – III vieta (9 kl.), geografija – I vieta(10 kl,), II vieta (6 kl.), 

istorija – III vieta (10 kl.), rusų kalba 3 pirmos vietos ( 9, 10, 10 kl). 

       Mokykla yra pagrindinis kultūros centras Tveruose. Tveriškiai noriai dalyvauja 

mokykloje rengiamuose kasmetinėse mugėse. Moksleivių ir mokytojų meninių darbų parodose, 

švenčių minėjimuose. Kasmet mamos sukviečiamos į joms skirtą šventę ,,Yra mama – yra namai“. 

Moksleiviai ir mokytojai dalyvauja visose seniūnijoje organizuojamose renginiuose (rašomi šventės 

scenarijai, ruošiamos programos, parodos ir kt.). 

Kurso kartoti, tėvų prašymu buvo palikti 2 mokiniai pagal pagrindinio ugdymo 

programą. Nelankančių mokyklos moksleivių nėra. Praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui – 40 be prieţasties – 16. Geriausiai lankė I-IV klasių mokiniai. 

Mokyklos mokiniams buvo teikta kvalifikuota pedagoginė, psichologinė, logopedinė 

pagalba. 

Socialinio pedagogo dėmesys buvo kreipiamas į lankomumo, emocinių ir elgesio 

turinčių mokinių problemas, vykdomos prevencinės programos apie ţalingų įpročių ţalą. Buvo 

bendraujama ir bendradarbiaujama su klasių auklėtojais, mokytojais, administracija, Rietavo 

policijos nepilnamečių inspektore, mokinių tėvais. Atliekama tiriamoji veikla. Sprendţiant 

bendravimo bei tarpusavio konfliktus uţfiksuoti 36 atvejai, apsilankyta kartu su auklėtoja vieno je 

šeimoje, kalbėtasi su tėvais 10 kartų, pravestos 3 prevencinės paskaitos moksleiviams, kitos 

problemos spręstos mokykloje mokytojų tarybos posėdţių metu. 

Mokyklos psichologė  tyrė 1 ir 5 klasių adaptaciją, mokinio ir mokytojo santykiai, 10 

klasės mokinių profesinius interesus, 12 klasės mokinių asmenybės profilius. 

Nemokamai pietus valgė – 161 mokiniai, o priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių 64  

moksleiviams buvo dalinami pieno produktai. 

Į mokyklą buvo paveţama 114 mokinių. 

Mokykloje buvo sudarytos sąlygos mokytojams tobulinti dalykinę kompetenciją ir 

kelti kvalifikaciją. Mokytojai dalyvauja seminaruose ir išklauso įvairios pedagoginės ir metodinės 

informacijos. Mokykloje veikia 4 metodiniai rateliai: pradinių klasių, tiksliųjų mokslų, kalbų, 5-12 

klasių vadovų. 

Toliau buvo vykdoma Vaiko gerovės komisijos veikla, kuri analizavo elgesio taisyklių 

paţeidimus, bėgimo iš pamokų, nesėkmingo mokymosi atvejus. Konsultuojami mokytojai, 

dirbantys su specialiųjų. poreikių mokiniais. 

Visų klasių mokiniams buvo organizuojamos ekskursijos ,,Paţinkime savo kraštą“. 



Mokytojų tarybos posėdţiuose nagrinėjome šiuos klausimus: ,,Aktyvumo ir dėmesio 

sutrikimų turinčių vaikų ugdymas“, ,,Dėl mokinių mokymosi krūvio tyrimų rezultatų“. Ir toliau 

tyrėme ir aptarėme kaip mokykla tenkina V-X klasių mokinių ir jų tėvų poreikius.  

Buvo tikrinta, kaip tvarkoma mokyklinė dokumentacija, kaip buvo formuojami 

būreliai ir mobiliosios grupės, domėtasi penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje, tikrinta kaip 

mokykla tenkina 5-11 kl. mokinių ir jų tėvų poreikius (klasės tikrintos atskirai:  pamokų lankymas, 

anketavimas, pokalbiai su mokiniais ir tėvais), tikrinta kiekvieno mokykloje veikiančio būrelio 

darbas, domėtasi mokyklos bibliotekos, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo. pedagogo darbu 

ugdymo karjeros vadovo veikla, pagalba hiperaktyviam mokiniui, atliktas ,,Interesų tyrimas“ 10 

klasės mokiniams, domėtasi, kaip  vyko papildomas darbas su mokiniais turinčiais mokymosi 

sunkumų, atlikti mokymosi pasiekimų tyrimai 4 klasėje (baigiant pradinio ugdymo pakopą), 8 

klasėje (baigiant pagrindinio ugdymo I koncentro) tyrimai,  domėtasi, kaip ruošiami 10 kl. 

moksleiviai  laikyti egzaminus, aiškintasi mobiliųjų grupių įtaka ugdymo gerinimui, aptarta 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūla būsimiesiems vienuoliktokams, organizuotos 

paskaitos 10 klasės moksleiviams, ,,Egzaminų baimė ir jos įveikimas“, 7-10 klasių moksleiviams  

,,Krizių prevencija“, paskaita klasių vadovams ,,Padrąsinimo svarba, ugdant vaiko pasitikėjimą 

savimi“ ir kt. 

Tverų virurinės mokyklos Medingėnų skyriaus veiklos rezultatai 

                      Įstaigos misija: teikti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti 

savarankišką, kūrybingą ţmogų, sąmoningą, aktyvų pilietį. 

                      Suteikti mokiniams kokybišką pagrindinį išsilavinimą saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

                      Skyriaus veiklos programos tikslai, uţdaviniai, prioritetai, vykdytos programos, 

priemonės  bei jų įgyvendinimo rezultatai. 

Prioritetai:  

Asmens kompetencijų ugdymas. 

Aktyvios, mokymosi skatinamosios aplinkos kūrimas. 

Metiniai veiklos programos tikslai: 

Uţtikrinti ugdymo kokybę, didinti mokymosi patrauklumą. 

Kurti saugią, sveiką ir jaukią mokymosi aplinką 

Mokyklos Medingėnų skyriuje buvo vykdomos priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programos. Įgyvendinama 14 neformaliojo ugdymo programų (sportinė, etninė 

kultūra, muzikavimo  ir kt. veikla). Organizuojant darbą su gabiais moksleiviais bei mokymosi 

spragų turinčiais moksleiviais diferencijuotam mokymui 5-10 klasėse sudaromos mobilios grupės. 

Mokykloje buvo mokoma 6 spec. poreikių moksleiviai, iš jų  5 pagal individualizuotą programą, 1 

pagal pritaikytą programą. Mokytojai minėtų  moksleivių mokymui parengia individualias ir 

specialiąsias ugdymo programas. Skyriuje organizuotos tradicinės (Rugsėjo 1-osios diena, Europos 

kalbų diena, rudeninio derliaus šventė, Mykolinės Rietavo savivaldybėje, Mokytojo dienos 

paminėjimas, adventinė popietė, Kalėdinės eglutės šventė, sausio 13 –osios paminėjimas, Vasario 



16 – ajai   skirtas renginys-viktorina „Aš paţįstu savo kraštą“, šv. Valentino diena, šimtadienis, 

Kaziuko mugė, Ţemės diena, Mamyčių šventė, paskutinė ketvirtokų pamoka „Dar pabūkime kartu“) 

ir netradicinės (rinkimai į Lietuvos Moksleivių Parlamentą, metodinė diena „Kūrybiškumo 

ugdymas pradinėse klasėse“), ekskursijos, šventės, įvairūs renginiai. Ugdymo procese panaudojama 

daugiau ir   įvairesnių  darbo metodų. Darnūs kolektyvo santykiai yra paremti mokytojų 

bendravimu profesiniais klausimais, tolerancija, bendro tikslo siekimu, kolegialumu. Kolektyvas 

kuria atvirą, kūrybišką, glaudţiai bendradarbiaujančią mokytojų bendruomenę, suprantančią, kad 

švietimo kaita mokykloje priklauso nuo veiklios ir darnios mokytojų komandos. 

Jauki skyriaus aplinka ugdo savarankišką asmenybę, padeda susikurti nestandartinę 

aplinką, kurioje  moksleivis jaustųsi šeimininku. Kiekviena klasė mokykloje turi savo erdvę ir 

rūpinasi jos tvarka ir estetika. 

Moksleiviai ruošiami olimpiadoms. Moksleiviai ir jų tėvai supaţindinami per tėvų 

susirinkimus su pasiekimų rodikliais, daroma analizė. 

Moksleivių pasiekimai: Dalyvavome visose olimpiadose.  Šviesoforo konkursas – 

ketvirta vieta. Sportinės varţybos - pirma, antra, trečia vietos iš lengvosios atletikos. Lietuvių k. 

diktantas – 2,3 vietos, geri rezultatai iš matematikos konkurso ,,Kengūra„„. Prizinės vietos iš 

istorijos, biologijos, fizikos. Graţiai pasirodė skaitovai. Visi 10 klasės moksleiviai  pasitikrino 

ţinias iš lietuvių kalbos ir matematikos. Jų rezultatai : 

Matematika – labai gerai -  1, gerai- 2, patenkinamai – 4. 

Lietuvių k. – labai gerai – 1, gerai – 4, patenkinamai – 2. 

Sporto būrelio uţsiėmimų metu moksleiviai ţaidţia tenisą, krepšinį, futbolą, šaškėmis, 

uţsiima lengvąja atletika, ruošiasi savivaldybės sporto varţyboms, mokykloje organizuoja 

sveikatingumo dienas. 

Technologijų būrelio uţsiėmimuose moksleiviai mokomi harmoningos visumos: 

groţio – darbo – naudos dermės. Kai kuriems tai padės motyvuotai rinktis būsimą veiklos sritį. 

Savo darbus moksleiviai eksponuoja mokykloje, savivaldybės Mykolinių šventėje ir kitose 

parodose. 

                      Mokyklos mokytojai ir  moksleiviai  aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. Buvo 

vykdomi šie projektai: vaikų socializacijos programa „ Medingėnų krašto atspindţiai fotografijoje“, 

tarptautinis projektas „Vaikai vaikams“, pradinių klasių stovykla „Aukime sveiki“.  

                      Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

Tikslinė grupė – mokiniai ir jų tėvai. 

Klasių ir moksleivių skaičius pagal ugdymo programas: 

Mokykloje- priešmokyklinio ugdymo grupėje – 17; pradinio ugdymo programoje – 

54; pagrindinio ugdymo - 114; vidurinio ugdymo programoje – 15; viso 195 mokiniai (78 

mergaitės, 99 berniukai). 



                      Skyriuje moksleivių  skaičius  per pastaruosius trejus metus sumaţėjo nuo 99 iki 72. 

Yra 4 jungtinės klasės. 

     

                        

  

Problemos: 

Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. 

 Mokinių maţėjimas klasėse (išvyksta į uţsienį, tėvai išsikelia gyventi kitur, mokiniai, 

ţinodami, kad ateityje nebebus vidurinės, išeina mokytis į gimnaziją), didelis praleistų 

pamokų skaičius, mokinių nenoras dirbti individualiai ar naudotis konsultacija ( mokiniai 

vis rečiau kreipiasi į mokytoją pagalbos), gabių mokinių maţėjimas, specialiųjų. poreikių 

mokinių skaičiaus didėjimas, tėvų ir vaikų sumaterialėjimas, maţas tėvų domėjimasis vaiko 

mokymosi rezultatais, nepakankamas moksleivių tėvų domėjimasis mokykla, vaikų veikla 

klasėje, mokykloje, maţėjantis neformaliojo ugdymo valandų skaičius, maţina mokinių 

uţimtumą. Dar nepakankamas tėvų ir mokytojų, mokytojų ir moksleivių bendradarbiavimas. 

Didėjantis mokinių agresyvumas, nepagarba mokytojams. 

  Skyriaus apšildymui reikalingas dar vienas kuro katilas, nes du katilai nepajėgia apšildyti 

patalpų. 

 Skyriui reikalinga pakeisti koridorių langus,  remontuoti stogą. 

 Mokyklai reikia atnaujinti šildymo sistemą (sistema įrengta 1975 m.). 

  

Mokyklos SSGG 

  

VEIKLOS SRITIS STIPRYBĖS SILPNYBĖS GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
  

  

MOKYMAS IR UGDYMAS 

 - geri mokinių ir mokytojų santykiai; 

- diferencijuojamas ir individualizuojamas 
mokymo turinys; 

- elektroniniai dienynai; 

- mokiniams prieinama informacija skaitykloje. 

- silpnėja tėvų įtaka vaikų mo-kymuisi, 

trūksta darbo priemonių, pratybų 
susiuvi-nių, vadovėlių; 

-daugėja mokinių, nesuinteresuotų mokslu. 

- skatinti mokinius savarankiškai siekti 

informacijos; 

-dirbti papildomai su silpnais, diferencijuoti 

mokymą; 

-naudoti naujus mokymo metodus. 

- maţėjantis gabių mokinių skaičius, vis 

lėtėja dėstomo dalyko suvokimo laikas, 
didėja tėvų nesirūpinimas vaiko mokymusi, 
moky-muisi mokiniai ski-ria vis maţiau 

laiko. 

PAGALBA MOKSLEI-

VIAMS 
-mokytojai teikia pa-galbą visiems besikrei-

piantiems mokiniams, turi atskiras programas 
silpniems ir gabiems mokiniams; 

-yra visi specialistai teikti pedagoginę ir 
psichologinę pagalbą vaikui. 

-silpna mokinių mokymosi moty-

vacija, dalis mo-kinių pagalbos nenori; 

-per didelės mo-kinių grupės uţsienio 

k. ir technologijų mokymui. 

-sudarytas papildomo darbo grafikas 

konsultacijoms; 

-papildomai dirbti su itin gabiais mokiniais. 

-mokiniai nori rezultato, bet nesistengia 

dirbti; 

-daugėja mokinių su elgesio sutrikimais; 

-vietoj mokytojo konsultacijos mokiniai 
renkasi kompiuterį. 

MOKYMO PASIE-KIMAI - uţimtos geros vietos olimpiadose; 

-didelės dalies mokinių pasiekimai atitinka 
standartus; 

- geresnis tėvų informavimas el. dienyno 
pagalba. 

-didelė dalis mo-kinių nesuintere-suoti 
siekti geres-nių rezultatų; 

- mokytojai orien-tuojasi į vidutinius 
mokinius, trūksta laiko gabiems vaikams. 

-daugiau dėmesio skirti gabiems moki-
niams, formuojant tokių mokinių gru-pes 

pagal dalykus; 

-mokiniai gali nau-dotis visomis infor-

macinėmis priemonėmis. 

-gerųjų mokinių išvykimas iš mokyklos; 

-vaikų abejingumas savo darbo rezultatams; 

-pamokų praleidinė-jimas be prieţasties. 

MOKYKLOS ETOSAS 

(tikėjimo, vertybių, mo-ralinių 

nuos-tatų ir tradicijų visuma, 

lemianti efek-tyvų darbą) 

-visų bendruomenės narių savitarpio su-
pratimas ir pagalba, 

mokykla – vienintelis kultūros centras, ry-šys 

-ţema mokinių tarpusavio ben-dravimo 
kultūra; 

-maţa kultūrinių renginių miestelyje. 

-gerinti bendravimą su tėvais ir jų įtrau-
kimas į renginius; 

-kelti mokinių ir mokytojų bendravimo 

-neigiama vyresnių jaunuolių įtaka 
moksleiviams; 



su seniūnija, tra-dicijų puoselėjimas; 

-graţiai tvarkomas mo- kyklos vidus ir aplinka. 

kultūrą. -moralinių vertybių visuomenėje nykimas; 

-neigiama kompiuterio įtaka vaikams. 
NEFOR-MALUSIS 

UGDYMAS 
- dalyvavimas projek-tuose tradicijų puo-

selėjimas, aktyvi sportinė veikla ir geri rezultatai. 
- maţas būrelių pasirinkimas, po-

pamokinėje veik-loje dalyvauja vis  

tie patys mokiniai; 

-trūksta lėšų deko-racijoms, išvykoms, 

trūksta būrelių vadovų, prastas 

pasiruošimas renginiams. 

-įdomiau vesti būrelius; 

-dirbti su mokinių aktyvu; 

-suaktyvinti klasių vadovų darbą; 

-kuo daugiau vaikų įtraukti į popamokinę 

veiklą. 

-didėjantis mokinių nenoras dalyvauti 

popamokinėje veikloje; 

-apsvaigę vaikai renginių metu; 

-maţėja valandų skaičius reforma-liajam 
ugdymui; 

-vis daugiau laiko vaikai praleidţia prie 

kompiuterio. 

  

Medingėnų skyriaus SSGG 

  

Stiprybės Silpnybės 

 Ugdymo planas 

atitinka mokyklos 

tikslus, yra išsamus ir 

suderintas klasės ir 

pakopos lygmeniu . 

 Mokymosi tempas 

sudaro sąlygas 

kiekvienam 

moksleiviui atlikti 

teikiamas uţduotis. 

 Mokyklos 

mikroklimatą, 

kuriame vyrautų 

pagarba ir 

pasitikėjimas, kuria 

visa mokyklos 

bendruomenė. 

 Bendruomenės nariai 

tapatinasi su 

mokykla, didţiuojasi 

ja ir dalyvauja kuriant 

mokyklos viziją, 

filosofiją bei tikslus. 

 Reguliariai vykdomas 

visų pedagogų darbo 

vertinimas. 

 Veikia elektroninis 

dienynas. 

  

        

 Mokiniams stinga 

aktyvumo ir 

savarankiškumo 

pamokų metu. 

 Silpna psichologinė 

ir logopedinė 

pagalba. 

 Tėvai 

nepakankamai 

įtraukiami į 

mokyklos veiklą. 

 Nepakankamas 

mokyklos 

finansavimas. 

Būtina atnaujinti 

mokyklos 

inventorių, įsigyti 

šiuolaikinių 

ugdymo 

kompiuterinių 

programų. 

 Nepakankama 

mokyklos sporto 

bazė. 

 Finansinių išteklių 

trūkumas. 

 Mokinių mokymosi 

motyvacijos stoka. 

 Nusidėvėjusi sporto 

salės aplinka, 



mokymo bazė. 

Galimybės Grėsmės 

 Dalyvauti   

projektuose. 

 Kelti mokytojų 

kvalifikaciją. 

 Aktyvinti 

etnokultūrinę veiklą. 

 Teikti  problemų  

turintiems moks-

leiviams socialinę 

pagalbą. 

 Bendradarbiauti su 

kitomis 

institucijomis. 

 Skleisti savo 

mokyklos gerąją 

patirtį. 

 Bendradarbiaujant su 

verslo struktūromis, 

ieškoti daugiau 

rėmėjų. 

 Aktyviau dalyvauti 

LR Vyriausybės 

projektuose. 

 Aktyviau naudoti 

informacines 

technologijas. 

 Didesnį dėmesį skirti 

gabių mokinių 

ugdymui. 

  

 Naujų technologijų 

stoka. 

 Maţėjantis 

moksleivių skaičius. 

 Daugėja asocialių  

ir nedarnių šeimų. 

 Didėja mokinių 

skaičius, turintys 

raidos ir intelekto 

sutrikimų. Mokinių 

sveikatos būklė, 

didėja moksleivių 

skaičius, turintys 

regos sutrikimų. 

 Trūksta lėšų 

mokomųjų kabinetų 

remontui, baldų 

atnaujinimui, 

priemonių 

įsigijimui. 

 Organizuojant 

popamokinę veiklą 

negalime skirti 

pakankamai lėšų, 

aprūpinant būrelius 

reikiamomis 

priemonėmis ir 

medţiagomis. 

Susiduriame su 

neaktyviu 

vyresniųjų klasių 

mokinių 

dalyvavimu 

popamokinėje 

veikloje. 

 Aktyvindami 

mokinių tėvus 

dalyvauti mokyklos 

valdyme, 

susiduriame su 

dideliu jų 

uţimtumu, 

nepakankamu 

domėjimusi 

švietimo reforma ir 

pokyčiais 

mokykloje, kai 



kuriais atvejais ir su 

menkomis ţiniomis 

apie šiuolaikinę 

mokyklą. 

 Nepakankamas 

finansavimas. 

 Mokomuosiuose 

kabinetuose stinga 

pagal mokyklų 

aprūpinimo 

standartus būtinų 

mokymo priemonių. 

 Rėmėjų stygius. 

  

IV. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

                      

4.1. VIZIJA 

  

 Tverų vidurinė mokykla – tai institucija, besiorientuojanti į Tverų bendruomenės poreikius 

ir interesus bei šalies švietimo sistemos plėtrą. 

 Tai mokykla, uţtikrinanti kokybišką, valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą ir 

prisiimanti atsakomybę uţ iškeltų ugdymo tikslų įgyvendinimą. 

 Tai tobulėjanti, garantuojanti visiems lygias ir saugias ugdymosi sąlygas, moderni, atvira 

mokykla, savo veiklą grindţianti bendraţmogiškomis demokratinėmis ir humanistinėmis 

vertybėmis, ugdyti dorą, išsilavinusį, išlaikantį tautinę, patriotinę savimonę Lietuvos pilietį. 

  

4.2.MISIJA 

  

       Įgyvendindama kokybišką valstybinius standartus atitinkantį ugdymą teikiančios, 

demokratiškumo ir humanizmo principais besivadovaujančios ugdymo įstaigos modelį, mokykla:  

 garantuoja mokiniams lygias galimybes įgyjant ugdymo įstaigos modelį atitinkantį 

išsilavinimą; 

 plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką; 

 teikia kiekvienam mokiniui būtinas ţinias ir įgūdţius, skatina pasitenkinimą mokymusi bei 

vidinę motyvaciją mokytis visą gyvenimą, ugdo mokinių gebėjimus savarankiškai kurti savo 

karjerą; 

 palaiko glaudţius ryšius su mokinių tėvais ir visa Tverų bendruomene; 

 skatina puoselėti savo krašto etnokultūrą; 



 kuria kiekvieno gebėjimus atitinkančią aplinką, sudarančią sąlygas bendruomenės narių 

pilnaverčiam bendravimui, ţinių, paţangos ir patirties sklaidai; 

 puoselėja pagarbą ţmogui, toleranciją, meilę artimam, tautai, savam kraštui, sąţiningumą, 

poreikį tobulėti.        

4.3. FILOSOFIJA 

  

       Mokyklos humanistinė ir demokratinė veiklos kryptys bei vertybių sistema sudaro 

palankias sąlygas ugdomąją veiklą grįsti demokratijos, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo 

principais. 

  

4.4. VEIKLOS PRIORITETAI 

  

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas, geri visų bendruomenės narių santykiai 

formuojant pilietinę brandą. 

Tolerancija nuomonių įvairovei. 

Laisvos, kūrybingos, sugebančios save suvokti ir realizuoti asmenybės ugdymas. 

Kokybiškų švietimo paslaugų bei psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. 

Ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis 

priemonėmis tobulinimas. 

  

V. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

1. Ugdymo kokybės gerinimas.  

1. Informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese. 

1. Aktyvių mokymo metodų taikymas ugdymo procese. 

1. Ugdymo turinio integravimas. 

1. Mokymo proceso aprūpinimas. 

1. Moksleivių mokymosi motyvacijos skatinimas ir pamokų lankomumo gerinimas. 

2. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas.  



2. Ugdymo turinio planavimo tobulinimas. 

2. Sąlygų atskleisti ir plėtoti savo gebėjimus įvairaus pajėgumo mokiniams sudarymas.  

3. Pagalbos mokiniams efektyvinimas.  

3. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, atsiţvelgiant į jų reikmes, kokybės gerinimas. 

3. Profesinio informavimo, orientavimo ir kitų konsultacijų mokiniams teikimo 

plėtojimas. 

3. Materialinės pagalbos socialiai apleistiems ir socialiai remtiniems mokiniams 

teikimas. 

3. Mokinių ţalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos efektyvinimas. 

3. Savalaikis psichologinės pagalbos teikimas. 

4. Mokyklos kultūros kėlimas.  

4. Mokyklos bendruomenės ir visuomenės narių informavimo sistemos tobulinimas.  

4.2.Bendravimo ir bendradarbiavimo  su mokinių tėvais efektyvinimas. 

4.3. Mokyklos ryšių su vietos bendruomenės savivalda, socialiniais partneriais šalyje 

ir uţsienyje stiprinimas. 

5. Mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimas. 

                      5.1. Mokytojų kompiuterinio raštingumo kėlimas ir gebėjimų taikymas. 

5.2. Metodinės veiklos tobulinimas 

6 tikslas. Mokyklos veiklos planavimo tobulinimas 

6.1. Tiriamosios veiklos organizavimas. 

6.2. Mokyklos vadovų veiksmingo vadovavimo įgūdţių bei mokėjimų plėtojimas. 

6.3. Veiksmingas mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas. 

6.4. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į jos veiklos planavimą. 

  

  

VI. MOKYKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

1 TIKSLAS: UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS. 



  

Uždavinys 1.1. Informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Kabinetų, 

aprūpintų 

kompiuteriu, 

progra-mine-

demonstracine 

įranga ir kt., 

atniauji-

nimas. 

Tikslingas jų 

galimybių 

naudojimas 

ugdyme 

4-ių kabinetų 

(vienas iš jų 

pradinių klasių), 

aprūpintų 

programine-

demonstracine 

įranga, 

steigimas. 

Uţsiėmimų 

juose vedimas. 

Skyriuje 2-jų 

kabinetų. 

2014-2018 B.Rubavičienė 

A.Sūdţiuvienė 

G.Bertauskienė 

I.Valančienė 

Iš 

mokinio 

krepšelio 

lėšų 

2. Bibliotekos 

ir skaityklos, 

kaip 

informacinio 

centro 

mokykloje 

turtinimas 

Mokyklos 

skaitykloje 

atnaujinti ir 

įrengti 5 

kompiuterizuotas 

vietas 

2014-2018 L.Švaplienė 

S.Plechavičienė 

I.Bagdonienė 

Iš 

mokinio 

krepšelio 

lėšų 

3. Intraneto, 

kaip vidinio 

mokyklos 

kompiuterių 

tinklo, 

sukūrimas ir 

galimybių 

panaudojimas 

Sudaryti sąlygas 

mo-kyklos 

bendruomenei 

naudotis 

informacija, 

skirta 

mokymuisi, 

moky-mui, 

informavimui ir 

administravimui 

2014-2018 K.Mačernis Iš 

mokinio 

krepšelio 

lėšų 

4. IKT 

taikymas, 

siekiant 

ugdymo (si) 

kokybės ir 

patrauklumo 

Mokinių 

motyvacijos 

didėjimas. 

Savarankiškas 

mokinių veiklos 

poreikio 

tenkinimas 

2014-2018 E.Jurkuvienė Iš 

mokinio 

krepšelio 

lėšų 

  

Uždavinys 1.2. Aktyvių mokymo metodų taikymas ugdymo procese. 

Priemonės Pasiekimo Pasiekimo Atsakingas Lėšų 



indikatorius laikas poreikis 

(litais) 

1. Metodinės 

medţia-gos ir 

mokytojų paren-gtų 

darbų kaupimas apie 

aktyvių ugdymo 

metodų taikymą 

Parengtų 

metodinių 

darbų skaičius 

aplankuo-se ar 

kompiuterinėje 

laikmenoje 

Kasmet E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Metodinių 

grupių 

vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.Bendradarbiavimas 

su savivaldybės ir 

šalies ugdymo 

įstaigo-mis, siekiant 

pasidalin-ti 

aktyviųjų ugdymo 

metodų taikymo 

darbe patirtimi 

Susitikimai su 

savival-dybės 

įstaigų 

pedagogais 

įvairiuose 

renginiuose ir 

metodiniuose 

rateliuose. 

Vizitai į 

bendradarbiau-

jančias 

mokyklas 

(Var-niai, 

Judrėnai, 

Rietavas, 

Laukuva) 

Kasmet A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Metodinė 

taryba 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3. Mokytojų kvali-

fikacijos kėlimas, 

taikant aktyviuosius 

ugdymo metodus 

Statistinė 

informacija 

apie 

mokytojus, 

kėlusius 

kvalifikaciją 

dėl aktyvių 

ugdymo 

metodų darbe 

taikymo 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

(8 tūkst. 

kiekvienais 

mokslo 

metais) 

Mokinių skatinimo 

sistemos 

tobulinimas. 

Tobulinti 

ugdomosios veiklos 

formas 

Informacija 

apie mokinių 

skatinimo 

sistemos tobu-

linimą. Bus 

atsiţvelgta į 

mokinių 

mokymosi 

stilius. 

  A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

  

  

Uždavinys 1.3. Ugdymo turinio integravimas. 



Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Ugdymo 

turinio kaitos, 

atitinkančios 

mokinio 

amţių, patirtį, 

gebėjimus ir 

interesus, 

uţtikrinimas, 

integruo-jant 

sociokultūrinį 

gyvenimo 

kontekstą 

Ugdymo 

turinys, 

tempas 

atitinka 

įvairius 

mokinių 

gabumus, 

interesus ir 

poreikius 

Kasmet Dalykų 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2. 

Tarpdalykinė 

integracija 

Reguliuojami 

mokinių 

mokymosi 

krūviai, 

tikslingai 

skiriami 

namų darbai, 

vedamos 

integruotos 

pamokos 

2014-2018 Dalykų 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3. Ugdymo 

turinio 

integravimo 

patirties 

kaupimas, 

skleidimas ir 

apibendrinimas 

Aptarimai 

metodiniuose 

dalykų 

rateliuose, 

Moky-tojų 

taryboje, 

susitiki-

muose su 

savivaldybės 

ar šalies 

pedagogais 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

  

Uždavinys 1.4. Mokymo proceso aprūpinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų poreikis 

(litais) 

1. Racionalus 

biudţeto lėšų 

naudojimas 

Kasmetinis ūkinės-

finansinės veiklos 

programos 

sudarymas ir jos 

įgyvendinimas 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

A.Kuzminskienė 

  

2. Aktyvus 

dalyvavi-mas 

Parengtų ir 

įgyvendintų 

Kasmet A.Sūdţiuvienė Projektų lėšos 



projektuose, 

siekiant praturtinti 

ir tobulinti ugdymo 

procesą 

projektų skaičius E.Jurkuvienė 

Dalykų mokytojai 

3. Tinkamo 

aprūpini-mo 

vadovėliais ir 

kitomis ugdymo 

priemonėmis 

organizavimas 

Įsigytų vadovėlių ir 

ugdymo priemonių 

skaičius 

Kasmet A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

A.Kuzminskienė 

B.Rubavičienė 

S.Plechavičienė 

L.Švaplienė 

I.Bagdonienė 

G. Bertauskienė 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

(  tūkst. 

kiekvienais 

mokslo metais) 

4. Mokomųjų 

kabinetų 

aprūpinimas 

ugdymo 

priemonėmis pagal 

Mokyklų 

aprūpinimo 

standartus 

Įsigytų ugdymo 

priemonių skaičius 

2014-2018 Kabinetų vadovai 

S.Plechavičienė 

L.Švaplienė 

I.Bagdonienė 

G.Bertauskienė 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

5. Rėmėjų lėšų pri-

traukimas ir pakan-

kamas 

apsirūpinimas 

ugdymo 

priemonėmis 

Gautos rėmėjų lėšos 2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

Rėmėjų lėšos 

  

Uždavinys 1.5. Moksleivių mokymosi motyvacijos skatinimas ir pamokų lankomumo 

gerinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1.VGK posėdţių 

organizavimas 

Mokinių praleistų 

be prieţasties 

pamokų skaičiaus 

maţėjimas 

2014-2018 E.Jurkuvienė 

V.Baubkuvienė 

  



G.Jankauskienė 

Klasių vadovai 

2. Mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas ir 

dalijimasis gerąja 

patirtimi, siekiant kelti 

mokinių mokymosi 

motyvaciją 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

kursuose, 

seminaruose ir kt. 

renginiuose, 

skaičius 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3. Ugdymo programų 

(pagal mokinių porei-

kius) rengimas iš mo-

kyklos nuoţiūra ski-

riamų ar neformaliojo 

ugdymo valandų 

Parengtų ir 

įgyvendintų 

programų skaičius 

Kasmet A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

4. Gabių, sunkumų 

turinčių ir specialiųjų 

poreikių mokinių 

tenkinimas 

Pagerėjęs mokinių 

paţangumas 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Dalykų mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

5. Ugdymo(si) turinio 

diferencijavimas, 

atsiţvelgiant į mokinių 

galimybes 

Pagerėjęs mokinių 

paţangumas ir 

lankomumas 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Dalykų mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

6. Mokinių paţangos ir 

pasiekimų vertinimo 

sistemos plėtojimas ir 

įgyvendinimas 

Skatinimas mokinių 

pasiekimų 

įsivertinimus, 

paţangos stebėjimas 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Metodinė taryba 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

7. Ugdymo karjerai 

informavimo sistemos 

veikla 

Vykdomas 

profesinis 

informavimas ir 

konsultavimas, 

ryšiai su 

aukštosiomis 

mokyk-lomis, darbo 

birţa 

2014-2018 L.Lidekauskienė 

V.Vaičikauskienė 

J.Mašickienė 

Klasių vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

8. Tėvų informavimo 

apie mokinių pasiekimus 

efektyvinimas 

Tikslingai ir 

efektyviai 

naudojamos 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė Mokinio 

krepšelio 

lėšos 



elektroninio dienyno 

teikiamos 

galimybės. 

Pagerėjęs mokinių 

paţangumas ir 

lankomumas 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Klasių vadovai 

9. Psichologo, socialinio 

pedagogo, logopedo 

paslaugų teikimas 

Geresni mokymosi 

rezul-tatai. 

Sėkmingai sprenk-

dţiamos 

individualios 

mokinių problemos 

2014-2018 V.Vaičikauskienė 

J.Tubutienė 

V.Baubkuvienė 

G.Jankauskienė 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

10. Bendradarbiavimas 

su pagalbą mokiniui 

teikiančiomis institu-

cijomis (Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, 

psichologinė, 

pedagoginė tarnyba) 

Konkrečios 

pagalbos, vizitų ir 

apsilankymų 

skaičius 

2014-2018 V.Baubkuvienė 

G.Jankauskienė 

  

  

11.Mokinių skatinimo 

sistemos tobulinimas 

Efektyviai 

funkcionuojanti 

mokinių skatinimo 

sistema 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Mokyklos taryba 

Mokinių taryba 

2% pajamų 

mokesčio 

sąskaitos 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

  

2 TIKSLAS: UGDYMO TURINIO IR FORMŲ PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 

  

Uždavinys 2.1. Ugdymo turinio planavimo tobulinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Mokinių 

poreikių 

tyrimas 

Sukurta 

mokinių 

poreikių 

tyrimo sistema 

Kasmet Mokytojų 

taryba, 

Metodinės 

grupės 

50 litų 

kiekvienais 

metais 

2. Naujų 

vertinimo 

metodų 

diegimas 

Sukurta 

vieninga moki-

nių vertinimo 

sistema 

Kasmet Metodinių 

grupių 

nariai 

50 litų 

kiekvienais 

metais 



Dalykų 

mokytojai 

3. 

Grįţtamosios 

kontrolės 

stiprinimas, 

kritinio 

mąstymo 

ugdymas 

sėkmingai 

mokinių 

ateities 

karjerai 

Naujų metodų 

diegimas 

pamokose; 

kritinio 

mąstymo ir 

aktyvių 

mokymo 

metodų 

diegimas 

Kasmet Mokytojų 

taryba 

- 

4. Dalykų 

ilgalaikių 

planų 

rengimo 

kokybės 

gerinimas 

Bus sukurta 

vieninga 

sistema, 

vienodi 

reikala-vimai 

ilgalaikiams ir 

trumpalaikiams 

planams. 

Ugdymo 

turinio plana-

vimas 

trumpesniam 

laikotarpiui 

Kasmet Mokytojai 100 litų 

kiekvienais 

metais 

                      

Uždavinys 2.2. Sąlygų atskleisti ir plėtoti savo gebėjimus įvairaus pajėgumo mokiniams 

sudarymas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Sukurti gabių 

mokinių ir vaikų 

su negalia 

ugdymo sistemas 

Bus sukurta 

gabių vaikų 

paieškos ir 

paramos jiems 

sistema. Spec. 

poreikių vaikai 

bus integruoti į 

klases. 

Iki 2018 

m. 

Metodinė 

taryba 

50 litų 

kiekvienais 

metais 

2. Mokinių 

individualių 

poreikių 

tenkinimas 

(individualizuotos 

programos). 

Pritaikytų 

Bus sukurta 

mokymosi 

paţangą 

skatinanti 

paramos 

sistema; 

diferencijuojami 

Kasmet Mokytojai 100 litų 

kiekvienais 

metais 



programų 

kūrimas 

namų darbai. 

Mokiniai gebės 

mokytis pagal 

savo gabumus 

3. Mokinių 

mokymosi krūvių 

maţinimas 

Jeigu vyks 

dalykų 

integracija, 

sumaţės ir 

mokymosi 

krūvis, tačiau 

reikalingi 

mokytojai -

entuziastai, 

kurie parengtų 

įvairių dalykų 

integruotas 

programas 

Kasmet Mokytojai - 

  

Uždavinys 2.3. Mokinių bendrųjų ir dalykinių gebėjimų ugdymas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. 

Pasirenkamųjų 

dalykų 

programų 

įvairovės 

sukūrimas 

Kuo daugiau 

naujų 

programų, 

tuo didesnė 

galimybė 

pasirinkti. 

Kasmet Mokytojai 100 litų 

kiekvienais 

metais 

2. Mobilių 

grupių, mo-

dulių atskirų 

dalykų 

ţinioms gilinti 

įvairovė 

Didesnė 

galimybė 

gilinti atskirų 

dalykų ţinias 

Kasmet Dalykų 

mokytojai 

100 litų 

kiekvienais 

metais 

3. Būrelių, 

klubų veikla. 

Neformaliojo 

ugdymo 

programos 

Galimybė 

gilinti 

kūrybiškumą, 

įvairius 

bendruosius 

gebėjimus 

Kasmet Būrelių 

vadovai 

100 litų 

kiekvienais 

metais 

4. Naujų 

ugdymo 

programų 

kūrimas. 

Konsultacinės 

valandos 

Bus sukurta 

naujų prog-

ramų – 

mokiniams 

dides-nė 

galimybė 

pasirinkti. 

Kasmet Mokytojai 50 litų 

kiekvienais 

metais 



Parama 

mokymosi 

sunkumų 

turintiems 

mokiniams, 

siekiant 

mokymosi 

paţangos 

  

3.TIKSLAS:PAGALBOS MOKINIAMS EFEKTYVINIMAS. 

  

Uždavinys 3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, atsižvelgiant į jų reikmes, kokybės 

gerinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų poreikis 

(litais) 

1. Logopedo, 

specialiojo 

pedagogo pagalbos 

mokiniams 

teikimas 

Logopedo, 

specialiojo 

pedagogo 

konsultacijos. 

2014-2018 Logopedė/specia-lioji 

pedagogė 

Socialinė pedagogė 

Dalykų mokytojai 

Pagal 

galimybes 

2. Specialiųjų 

poreikių mokinių 

mokėjimo mokytis 

kompetencijų 

ugdymas 

Specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo ir 

jų kompetencijų 

lavinimas, 

atsiţvelgiant į jų 

reikmes 

2014-2018 Specialioji pedagogė 

Mokytojai 

Pagal 

galimybes 

  

Uždavinys 3.2. Profesinio orientavimo ir kitų konsultacijų mokiniams teikimo plėtojimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Karjeros 

ugdymo 

sistemos 

mokykloje 

plėtojimas 

Karjeros 

planavimo 

klausimais 

konsultacijų 

mokiniams 

bei jų 

tėvams 

teikimas 

2014-2018 Ugdymo 

karjerai 

konsultantė, 

J. 

Mašickienė 

Klasių 

vadovai 

Pagal 

galimybes 



  

Uždavinys 3.3. Materialinės pagalbos socialiai apleistiems ir socialiai remtiniems mokiniams 

teikimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Nemokamo 

maitini-mo 

organizavimas 

Apskaitos 

tvarkymas, 

talonų 

kontrolė 

2014-2018 Soc.pedagogės   

2. Socialinių 

projektų, 

programų, 

skirtų 

sėkmingesnei 

mokinių 

socializacijai 

rengimas 

Projektų, 

programų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

2014-2018 Pradinių 

klasių 

mokytojos 

Klasių 

vadovai 

Gautos 

lėšos iš 

projektų 

3. Labdaros 

akcijų 

organizavimas 

socialinei 

pagalbai teikti 

Vienos 

labdaringos 

akcijos 

organizavimas 

per metus 

2014-2018 Mokinių 

taryba 

Mokyklos 

taryba 

Gauti 

daiktai, 

lėšos 

akcijos 

metu 

  

Uždavinys 3.4. Mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos efektyvinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1.Teisės 

paţeidimų, 

mokyklos 

nelankymo, 

nusikalstamumo, 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medţiagų 

vartojimo, 

smurto, 

ŢIV/AIDS 

prevencinės 

veiklos 

aktyvinimas, 

įtraukiant tėvus, 

mokytojus 

Mokinių, 

mokytojų, 

tėvų 

dalyvavimas  

prevenciniuose 

renginiuose. 

Apklausos, 

tyrimai 

2014-2018 Klasės 

vadovai 

Soc. 

pedagogės, 

Psichologė 

VGK 

Pagal 

galimybes 



  

Uždavinys 3.5. Savalaikis psichologinės pagalbos teikimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Psichologinės 

pagalbos mokiniams 

teikimas 

Konsultacijos, 

paskaitos, 

apklausos, 

tyrimai 

2014-2018 Psichologė Pagal 

galimybes 

2.Bendradarbiavimas 

su kitų mokyklų 

psichologais, 

dalijimasis patirtimi 

Patirties 

sklaida, 

pranešimai 

mokytojams, 

tėvams 

2014-2018 Psichologė Pagal 

galimybes 

  

4 TIKSLAS: MOKYKLOS KULTŪROS KĖLIMAS. 

  

Uždavinys 4.1.  Mokyklos bendruomenės ir visuomenės narių informavimo sistemos 

tobulinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

  

Lėšų 

poreikis                 

 (litais) 

1. Komunikacinių 

priemonių ir 

skelbimų lentos 

naudojimas mo-

kyklos 

bendruomenės 

narių 

informavimui. 

Skelbimų, 

informacinių 

pranešimų 

pateikimas 

skelbimų lentoje, 

mokyk-los 

internetiniame 

pus-lapyje ir 

elektroniniame 

dienyne 

2014–2018 Mokyklos 

administracija 

Skyriaus vedėja 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

Mokiniai 

100 litų kiekvienais 

metais 

2. Komunikacinių 

priemonių 

naudojimas 

visuomenės narių 

informavimui. 

Straipsniai apie 

mokyk-los veiklą 

spaudoje, 

mokyklos ir Tverų 

ben-druomenės 

interneti-niame 

puslapyje 

2014-2018 Mokyklos 

administracija 

Skyriaus vedėja 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

Mokiniai 

50 litų kiekvienais 

metais 



2. Mokyklos 

savival-dos 

institucijų dalyva-

vimas, svarstant 

mo-kyklos veiklos 

tobu-linimo 

klausimus. 

Svarstyti 

klausimai, priimti 

sprendimai, 

sprendimų 

vykdymas ir 

grįţtamoji 

kontrolė 

2014–2018 A.Sūdţiuvienė 

Savivaldos 

institucijų nariai 

50 litų kiekvienais 

metais 

  

Uždavinys 4.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo    su mokinių tėvais efektyvinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis                 

1. Du tėvų 

susirinki-mai 

klasėse per metus 

Susirinkimų 

organi-zavimas ir 

pravedimas, 

informacijos 

sklaida, problemų 

iškėlimas ir 

sprendimas, 

grįţtamasis ryšys 

2014–2018 Klasių vadovai 50 litų kiekvienais 

metais 

2. Du visuotiniai 

tėvų susirinkimai 

per mokslo metus 

Susirinkimų 

organizavimas ir 

pravedimas 

2014–2018 Mokyklos 

administracija, 

skyriaus vedėja 

Klasių vadovai 

300 litų kiekvienais 

metais 

3. Atvirų durų 

dienos 

organizavimas 

Šios dienos 

organizavimas ir 

pravedimas 

2014–2018 Mokyklos 

administracija 

skyriaus vedėja 

Būrelių vadovai 

Ugdymo karjerai 

koordinatorė 

L.Lidekauskienė 

100 litų kiekvienais 

metais 

4. Kūrybinės 

veiklos 

(darbų, piešinių, 

nuotraukų parodos 

) pristatymas 

Darbų, piešinių, 

nuotraukų 

eksponavimas 

2014–2018 Būrelių vadovai 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

Pradinių klasių 

mokytojos 

100 litų kiekvienais 

metais 

5. Glaudesnis 

bendra-

darbiavimas su 

tėvais dėl profesijų 

pasirin-kimo. 

Susitikimų 

organizavimas ir 

pravedimas 

2014–2018 Ugdymo karjerai 

koordinatorė 

L.Lidekauskienė 

Mokyklos 

administracija 

skyriaus vedėja 

Klasių vadovai 

100 litų kiekvienais 

metais 

  



Uždavinys 4.3. Mokyklos ryšių su vietos bendruomenės savivalda, socialiniais partneriais šalyje 

ir užsienyje stiprinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis                 

1. Projektų 

rengimas ir jų 

vykdymas 

Vykdomų 

projektų skaičius 

ir dalyvių skaičius 

2014–2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Mokytojai 

200 litų kiekvienais 

metais 

2. Dalyvauti 

tarptautiniuose 

projektuose 

Projektų skaičius, 

dalyvių skaičius 

2014–2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

100 litų kiekvienais 

metais 

3. Glaudţiau 

bendradarbiauti su 

vietos 

bendruomenės 

savivalda 

Bendros veiklos 

organizavimas 

2014–2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Mokytojai 

500 litų kiekvienais 

metais 

  

  

  

  

  

5 TIKSLAS: MOKYTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

  

Uždavinys 5.1. Mokytojų kompiuterinio raštingumo kėlimas ir gebėjimų taikymas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Mokomųjų 

kabinetų ir 

mokytojų 

kambario 

kompiuterizavimas 

ir aprūpinimas 

Tikslingas 

nuolatinis IT 

naudojimas 

ugdyme, 

mokinių 

apklausa 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E. Jurkuvienė 

I.Valančienė 

10 tūkst. 

litų 

kiekvienais 

metais 



mokomo-siomis 

priemonėmis 

  

2. Mokytojai 

naudoja 

informacines 

technolo-gijas 

ugdymo procese 

Teminiai 

planai. 

Mokinių 

apklausa. 

2014-2018 Dalykų 

mokytojai 

500 litų 

kiekvienais 

metais 

3. PIT kompiuteri-

zavimas 

Moksleiviai 

nusistatys 

savo 

gebėjimus 

pasirenkant 

specialybę 

2014-2018 L.Lidekauskienė 3000 litų 

(500 litų 

kiekvienais 

metais) 

4. Atnaujinti ir 

moder-nizuoti  

pasenusią 

kompiuterinę 

įrangą mokykloje 

Nauja įranga 2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

1000 litų 

kiekvienais 

metais 

5. Mokomųjų 

kabinetų ir 

mokytojų 

kambario 

kompiuterizavimas 

ir aprūpinimas 

mokomo-siomis 

priemonėmis 

Tikslingas 

nuolatinis IT 

naudojimas 

ugdyme, 

moksleivių 

apklausa 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

10 tūkst. 

litų 

kiekvienais 

metais 

  

Uždavinys 5.2. Metodinės veiklos tobulinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

(litais) 

1. Metodinių 

būrelių veiklos 

orientavimas į 

mokytojų 

bendradarbiavimą 

Metodinių 

būrelių planai 

2014-2018 Metodinių 

grupių 

vadovai 

300 litų 

kiekvienais 

metais 

2. Mokytojų 

metodi-ninkų 

vadovavimas 

mokyklos 

mokytojų 

metodinei veiklai 

Efektyvesnis 

veiklos 

planavimas 

2014-2018 E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Mokytojai 

metodininkai 

1000 litų 

kiekvienais 

metais 

3. Profesinės 

kvalifik-acijos 

Vyr. 2014-2018 A.Sūdţiuvienė 2000 litų 

kiekvienais 



tobulinimas mokytojas-1 

metodininkas-

1 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

metais 

4. Rengti ir 

kaupti metodinę 

medţiagą 

originalias 

mokomą-sias 

programas ir 

vaizdo priemones 

Sukauptos 

programos ir 

priemonės 

2014-2018 E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

2000 litų 

kiekvienais 

metais 

  

  

6 TIKSLAS: MOKYKLOS VEIKLOS PLANAVIMO TOBULINIMAS. 

                      

Uždavinys 6.1. Tiriamosios veiklos organizavimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų poreikis 

1.Mokinių 

paţangumo ir 

lankomumo 

analizės atlikimas 

Fiksuotos mokinių 

sėkmės, problemos, 

pasiekimai. 

2014-2018 E.Jurkuvienė 

V.Baubkuvienė 

I.Valančienė 

200 litų 

kiekvienais 

metais 

2. Popamokinės 

veiklos 

kokybiškumo 

analizė 

Pravesti anketinę 

apklausą ir atlikti 

analizę 

2014-2018 A.Grabauskienė 

I.Valančienė 

  

200 litų 

kiekvienais 

metais 

3. Domėjimasis ir 

atsiliepimų 

rinkimas apie 

mokinių pasiren-

gimą mokytis 

kitose mokyklose 

Surinkti 

atsiliepimus, 

pravesti pokalbius 

su buvusiais 

mokiniais 

2014-2018 10,12 klasių vadovai 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

300 litų 

kiekvienais 

metais 

4. Pedagoginės 

veiklos stebėjimas, 

analizavi-mas ir 

vertinimas 

Pagal susidarytą 

planą 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

- 

  



Uždavinys 6.2. Mokyklos vadovų veiksmingo vadovavimo įgūdžių bei mokėjimų plėtojimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų poreikis 

  

1. Mokyklos 

vadovų nuolatinis 

kvalifika-cijos 

kėlimas 

Kvalifikacijos 

paţymėjimai 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

  

  

500 litų 

kiekvienais 

metais 

2. Mokyklos 

vadovai kelia 

vadybinę 

kategoriją 

Pasitvirtintos 

vadybinės 

kategorijos 

2014-2018  A.Sūdţiuvienė 

 E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

1000 litų 

kiekvienais 

metais 

                      

Uždavinys 6.3. Veiksmingas mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų 

poreikis 

  

1. Remtis 

vidaus 

audito 

išvadomis 

Vidaus 

audito 

medţiaga 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė 

 I.Valančienė 

  

500 litų 

kiekvienais 

metais 

2. Sąlygų 

dalintis 

gerąja 

patirtimi 

sudarymas 

Ryšiai su 

kitomis 

mokyklomis, 

tobulinimosi 

renginiai 

2014-2018 E.Jurkuvienė 

Metodinių 

grupių 

vadovai 

1000 litų 

kiekvienais 

metais 

  

  

  

  

  



  

Uždavinys 6.4. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į jos veiklos planavimą. 

Priemonės Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas Lėšų poreikis 

  

1. Darbo grupių 

mokyklos veiklai 

planuoti sudarymas 

Įtraukiama 

mokyklos 

bendruomenė su jos 

pasiūlymais 

2014-2018 A.Sūdţiuvienė - 

2. Bendravimo su 

tėvais 

efektyvinimas 

Mokykla – 

kultūrinis, 

informacinis centras 

2014-2018 Mokyklos taryba 

V.Baubkuvienė 

E.Jurkuvienė 

I.Valančienė 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

500 litų 

kiekvienais 

metais 

  

Vaikų skaičiaus dinamika Tverų vidurinėje mokykloje 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

P.U.G. 9 4 5 9 6 15 

I 20 5 4 5 9 6 

II 11 20 5 4 5 9 

III 14 11 20 5 4 5 

IV 12 14 11 20 5 4 

V 10 12 14 11 20 5 

VI 17 10 12 14 11 20 

VII 19 17 10 12 14 11 

VIII 22 19 17 10 12 14 

IX 15 22 19 17 10 12 

X 15 15 22 19 17 10 

XI 15 13 16 18 14 18 

XII 15 15 13 16 18 14 

Viso 194 177 168 160 145 143 

  

  

Vaikų skaičiaus dinamika Medingėnų skyriuje 



    

PUG 

  

1kl. 

  

2kl. 

  

3kl. 

  

4kl. 

  

5kl. 

  

6kl. 

  

7kl. 

  

8kl. 

  

9kl. 

  

10kl. 

  

Viso 

2013 10 5 5 4 4 6 5 7 7 9 10 72 

2014 7 5 5 5 4 4 6 5 7 7 9 64 

2015 2 5 5 5 5 4 4 6 5 7 7 55 

2016 2 2 5 5 5 5 4 4 6 5 7 50 

2017 7 - 2 5 5 5 5 4 4 6 5 48 

2018 6 2 - 2 5 5 5 5 4 4 6 44 

2019 4 5 2 - 2 5 5 5 5 4 4 41 

  

  

VII. LAUKIAMI REZULTATAI. 

  

                      Įgyvendinus mokyklos strateginį planą, joje dirbs mokytojai, turintys aukštąjį 

pedagoginį išsilavinimą, mokykloje dirbs psichologas, logopedas, anglų kalbą, muziką, dailę dėstys 

mokytojai, turintys reikiamą išsilavinimą ir kvalifikacines kategorijas. Mokykla turės 1 ekspertą ir 5 

mokytojus metodininkus. Mokyklų vadovai pasitvirtins turimas vadybines kategorijas ir sieks 

aukštesnių. Visi mokykloje dirbantys mokytojai bus baigę kompiuterinio raštingumo kursus. 

Padaugės kompiuterių, skirtų moksleiviams, skaičius. Kompiuteriais ir demonstracinėmis 

priemonėmis bus aprūpinti kai kurie kabinetai. Atnaujintas informacinių technologijų kabinetas, 

skaitykloje padaugės kompiuterizuotų darbo vietų. Padedant steigėjui, bus įrengtas stadionas ir 

sporto aikštynas, tinkantis sveikatingumo ugdymui. Tverų seniūnijos lėšomis prie mokyklos bus 

įrengta estrada, kurioje vyks mokyklos ir seniūnijos bendruomenės renginiai. Mokykloje pradės 

veikti profesinio orientavimo taškas, kasmet gerės mokinių paţangumo rodiklis, sumaţės 

praleidţiamų pamokų skaičius. Pagerės pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas spec. poreikių 

moksleiviams. Didesnis dėmesys bus skiriamas ugdymo turinio diferencijavimui, 

individualizavimui atsiţvelgiant į moksleivių galimybes. Pedagogai diegs naujus vertinimo 

metodus, kasmet bus tobulinamas moksleivių poreikių tyrimas, kuo daugiau moksleivių tėvų bus 

įtraukiama į akcijų, projektų, konkursų, netradicinių renginių organizavimą. Kils mokyklos kultūra, 

gerės veiklos planavimas. 

  

  

  

  



  

Rietavo savivaldybės Tverų vidurinė mokykla 

    

  

2014-2016- ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

  

Asignavimų 

valdytojas(ai) 
Rietavo savivaldybės Tverų vidurinė mokykla 

191131366 
(asignavimų valdytojo(-ų) pavadinimas, kodas) 

  

Misija Būti kokybiška, valstybinius standartus atitinkančia 

demokratiškumo ir humanizmo prin- 

  

cipais besivadovaujančia įstaiga, teikiančia 

priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį 

išsilavinimą, ir savo veikla prisidedančia prie 
kaimo kultūrinių tradicijų puoselėjimo. 
(suformuluota/pakoreguota savivaldybės ar įstaigos misija) 

  

  

Situacijos analizė 

Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai – teisiniai veiksniai.2011m. Lietuvos 

Respublikos Seimas patvirtino naujos redakcijos 

švietimo įstatymą ir 2013m. Valstybinės švietimo 

strategijos 2013-2022 metų nuostatas. Mokyklų 

bendrosios programos, standartai įgalina perţiūrėti 

ugdymo procesą, daryti jį lankstesnį, patrauk- 

lesnį.Vadovaujamasi LR konstitucija, švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir 

nutarimais, o taip pat mokyklos nuostatais. 2012m. rugsėjo 

1d. prie mokyklos prijungta________ Medingėnų 

pagrindinė mokykla skyriaus statusu. 

Ekonominiai veiksniai. 2013m. mokyklai skirta lėšų – 

2167,0 tūkst.Lt. 

Lėšos, gaunamos iš “mokinio krepšelio”,iš dalies tenkina 

mokyklos poreikius. 



Ugdymo planai vykdomi, mokytojai kelia kvalifikaciją 

pagal poreikį, mokykla išnaudoja vadovėliams  ir kitoms 

mokymo priemonėms skiriamas lėšas. Įkurtas informacinių 

technologijų 

kabinetas (aprūpintas naujais baldais). Neturime lėšų 

mokomuosiuose kabinetuose esamų suolų ir kėdţių 

pakeitimui. 

Socialiniai veiksniai. Vaikų gimstamumas per pastaruosius 

keletą metų maţėja. Į mokyklą ateina 

vis maţiau mokinių , be to , nesant seniūnijoje laisvų darbo 

vietų , jaunos šeimos išsikelia kitur. Trūkstame kai kurių 

specialistų- kvalifikuoto muzikos mokytojo. Gyventojų 

socialinė ekonominė padėtis skirtinga. Iš 194 mokyklą 

lankančių mokinių 151 gauna nemokamą maitinimą. Tai 

sudaro 78%. Mokykloje integruotai mokosi 11 spec. 

poreikių mokiniai. Mokykla turi 0,5 etato socialinės 

pedagogės, 0,5 etato logopedės, 1 etatą psichologės, 0,25 

etato spec.pedagogo. Mokinių, kurie iki 16 metų nelankytų 

mokyklos, nėra. 

Technologiniai veiksniai.Visuomenėje vyksta spartūs 

informaciniai pokyčiai, kurie veikia mus ir kelia naujus 

reikalavimus bei problemas. Informacinės technologijos 

uţtikrina įvairios informacijos sklaidą, pagerina paiešką. 

Mokykloje turime 58 kompiuterius. Ugdymo procese 

naudojami 33 kompiuteriai. Naudojant šiuolaikines 

informacines technologijas sudaromos sąlygos 

kokybiškesnei vadybai, pagrįstai nuolatiniu procesų 

stebėjimu, atskleistų sprendimų suvokimu ir koregavimu. 

Sudaromos sąlygos keisti mokymosi sampratą, pritaikant 

skirtingoms galimybėms ir poreikiams. 

Mokykla turi kopijavimo aparatus, multigrafoprojektorių, 

vaizdo kamerą, skaitmeninį fotoaparatą. 

Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė. Mokykla savo veiklą grindţia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

norminiais aktais, Rietavo savivaldybės tarybos 

sprendimais. Mokykloje sudaromi ugdymo planai, metinė 

veiklos programa, mokyklos nuostatai, darbo tvarkos 

taisyklės, sąmata einamiesiems metams. 

Organizacinė struktūra. Mokyklai vadovauja direktorius, 

kuris skiriamas įstatymų nustatyta tvarka. Mokyklos 

taryba- aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, 

teikianti telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų 

atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir 



uţdaviniams numatyti ir įgyvendinti. 

Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija 

pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo 

klausimams spręsti. Mokykla teikia priešmokyklinį, 

pradinį, pagrindinį, vidurinį  bendrąjį lavinimą. 

Mokykloje yra priešmokyklinio ugdymo grupė ( PUG ), 1-

4 klasių 4 komplektai, 5-8 klasių 4 komplektai, 9-10 klasių 

2 komplektai, 11-12 klasių 2 komplektai. 

Žmogiškieji ištekliai. Etatai: 45,29 - pedagogų, 10,25 – 

administracijos darbuotojų, 24 aptarnaujančio personalo 

darbuotojų. Pedagogų darbo staţas: iki 10m. -3, iki 15m. – 

1, virš 15 m. -21, iš jų 6 pensijinio amţiaus. 

Mokytojų kvalifikacija: metodininkų – 4, vyr. mokytojų – 

16, mokytojų – 3, neatestuoti – 2. 

Planavimo sistema. Mokykla savo veiklą planuoja 

rengdama strateginį veiklos planą, mokyklos veiklos 

programą, ugdymo planą, mokytojų teminius planus, 

programas, projektus, savivaldos institucijų planus, 

metodinių grupių planus, klasės auklėtojų veiklos planus. 

Į planavimą įtraukiami visi mokytojai. Sudaromos darbo 

grupės. Finansinę ir ūkinę veiklą mokykla planuoja ir  

vykdo pagal biudţeto vykdomą buhalterinę apskaitą, darbo 

uţmokestį, inventorizaciją, turto apskaitą 

 reglamentuojančius LR įstatymus. 

Finansiniai ištekliai. Savivaldybės biudţetas, spec. lėšos ir 

kiti šaltiniai. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo 

sistemos.Mokykloje kompiuterizuotos 35 darbo vietos, 

įvestas interneto ryšys. Informacija platinama ir gaunama 

el. paštu. Įstaiga turi 3 laidinius telefonus, 1 fakso aparatą. 

SSGG analizė 

Stiprybės  1. Sukurta kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo 

sistema. 

                 2. Mokytojai siekia mokinių mokymosi 

motyvacijos kėlimo. 

                3. Dirbama su spec. poreikių mokiniais. 

                  4. Svetinga mokyklos aplinka. 

                  5. Kuriama mokyklos bendruomenės 

informavimo sistema. 

                  6. Mokykla dalyvauja įvairių projektų kūrime. 

  



Galimybės  1. Efektyviai naudojant krepšelio lėšas, įsigyti 

trūkstamų vadovėlių ir mokymo priemonių. 

                 2. Sistemingai atliekant smulkų remontą, gerinti 

darbo sąlygas. 

                    3. Turtinti profesinio informavimo tašką 

mokykloje. 

                    4. Telkti mokyklos bendruomenę siekiant 

geresnių rezultatų. 

                    5. Ir toliau dalyvauti įvairiuose projektuose 

siekiant pritraukti į mokyklą daugiau lėšų. 

Grėsmės. 1. Ne visi mokytojai  pripaţįsta naujoves. 

                 2. Mokinių skaičiaus maţėjimas dėl maţo 

gimstamumo. 

                 3. Dirbant su gabiais mokiniais nepakanka darbo 

diferencijavimo pamokose ir tąsos                                

                     popamokinio darbo plotmėje. 

                 4. Aktyvindami tėvus dalyvauti mokyklos 

valdyme, susiduriame su jų nepakankamu  

                     domėjimusi švietimo reforma ir pokyčiais 

mokykloje, kai kuriais atvejais su  

                     menkomis ţiniomis apie šiuolaikinę mokyklą. 

Strateginio tikslo pavadinimas Ugdymo kokybės 

gerinimas. 
Kodas 

01 

Strateginio tikslo aprašymas. Kokybišką vaikų ir jaunimo 

ugdymą galima uţtikrinti gerinant švietimo kokybės 

vadybą, mokyklos materialinę – techninę bazę. Gerinant 

ugdymo kokybę  sėkmės rodikliu bus ne tik brandos 

egzaminų rodikliai, bet ir pedagogų sugebėjimas suteikti 

reikiamą dalykinę pagalbą. 

  

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os) 

01 programa –Visuomenės ugdymo programa. 

  

  

Bendras lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai 



(tūkst. litų) 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Bazinis biudžetas 

2013- iems  m. 

Patvirtinti asignavimai 

biudžetiniams 

2014 iems metams 

Projektas 2015 

iems metams 
Projektas 2016 

iems metams 

    
1. Iš viso asignavimų  2167,0 2136,7 2136,7 2136,7 
1.1. Išlaidoms 2152,0 2136,7 2136,7 2136,7 
1.1.1. iš jų darbo uţmokesčiui 1486,6 1443,6 1443,6 1443,6 
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 
15,0       

2.   Finansavimo šaltiniai 2270,3 2140,2 2136,7 2136,7 
2.1. Savivaldybės biudţetas 2167,0 2136,7 2136,7 2136,7 
2.1.1. valstybės biudţeto specialioji tikslinė 

dotacija, iš jos  
1442,0 1403,9 1403,9 1403,9 

2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 
        

2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti     1442,0 1403,9 1403,9 1403,9 

2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti 

  

710,0 717,8 717,8 717,8 

2.1.3. Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšos 
        

2.1.4. specialiosios programos lėšos (iš 

pajamų uţ suteiktas paslaugas)     
  

15,0 

  

15,0 

  

15,0 

  

15,0 

2. Kiti šaltiniai 

  

103,3 3,5     

2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas 

  

        

2.2.2. ES lėšos 

  

        

2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšos 
        

2.2.4. Kelių prieţiūros ir plėtros programos 

lėšos 
        

2.2.5. kitos lėšos, iš jų 103,3 3,5     

2.2.5.1. 2% soc. paramos lėšų 

2.2.5.2 projektai 

2.2.5.3 parama 

1,4 

1,9 

100,0 

1,5 

2,0 

    

  

  

  



Pagrindiniai rodikliai 

  

Teikiama programų 

01- Visuomenės ugdymo programa 

  

Direktorė                                                                                                                                                              

Įstaigos vadovo pareigos  

Aldona Sūdţiuvienė                                                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Strateginio veiklos plano priedai 

  

1 B forma. Programų aprašymas. 

1 lentelė. (n-1)–(n+2) -ųjų m. programos tikslų, uţdavinių ir priemonių išlaidų suvestinė. 

2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė. 

  

  

  

Telefonas 844841295 
Data 2012-02-

17 



1 A FORMOS PILDYMAS 

  

1.   Skiltyje „Asignavimų valdytojas(-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas. 

2.   Skiltyje „Misija“ įrašoma suformuluota/pakoreguota savivaldybės, įstaigos misija. 

3. Skiltyje „Situacijos analizė“ atitinkamuose poskilčiuose aprašomi konkretūs veiksniai ir 

SSGG. 

4. Skiltyje „Strateginio tikslo pavadinimas“ įrašomas strateginis savivaldybės, įstaigos tikslas, 

suformuluotas/pakoreguotas nustačius misiją ir atlikus situacijos analizę. Poskiltyje „Kodas“ 

įrašomas atitinkamo strateginio tikslo kodas (kodai suteikiami eiliškumo principu). 

5. Skiltyje „Strateginio tikslo aprašymas“ detalizuojamas atitinkamas strateginis tikslas. 

6. Skiltyje „Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os)“ įrašomi programų 

pavadinimai su kodais. 

7. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Bazinis 

biudţetas n-1 – iems m.“ nurodomi baziniai asignavimai. 

8. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Parvirtinti 

asignavimai biudţetiniams n– iems m.“ nurodomi planuojami asignavimai. 

9. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Projektas n+1 – 

iems m.“ ir „Projektas n+2– iems m.“ įrašomos atitinkamais metais planuojamos sumos 

programoms vykdyti. 

10. Formą pasirašo institucijos vadovas (nurodomos pareigos, vardas, pavardė). 

 


