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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) strateginis planas parengtas  vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta ŠMM įsakymu 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308, Kauno rajono savivaldybės 2021–

2027 m. strateginiu plėtros planu, išorės vertinimo, veiklos kokybės  įsivertinimo duomenimis, mokyklos bendruomenių –  mokinių, tėvų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų – pasiūlymais.  

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2019-11-19  įsakymu Nr. V-399, kuri vadovavosi viešumo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo principais. Į strateginio plano kūrimą buvo įtraukta visa mokyklos bendruomenė. 

Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2020–2022 metais bus telkiami mokinių, tėvų, rėmėjų bei švietimo darbuotojų intelektualiniai ir 

materialiniai ištekliai. 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Mokykloje 2019 m. rugsėjo 1 d. dirba 28 etatiniai darbuotojai finansuojami iš mokyklos lėšų ir 17 etatinių darbuotojų finansuojamų iš Kauno 

rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Mokykloje dirba 25 mokytojai: 3 mokytojai ekspertai, 9 mokytojai metodininkai, 10 vyresnieji mokytojai, 3 

mokytojai. Mokinius, jų tėvus, mokytojus konsultuoja ir suteikia kitą pagalbą mokykloje dirbantys pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, 

logopedas, spec. pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkas. 

Mokykloje vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra, remiantis kasmetiniais pedagoginės veiklos priežiūros planais. Mokyklos veiklos  kokybės 

įsivertinimą atlieka administracijos ir mokytojų veiklos įsivertinimo grupės. Finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir 

Kauno rajono savivaldybės Vidaus audito ir kontrolės skyrius. Mokyklos veiklą prižiūri Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo 

ir sporto skyrius nustatyta tvarka.  
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Mokyklos strateginis planas rengiamas 3 metams.  Mokykla taip pat rengia ugdymo planą, metinius veiklos planus, metodinės tarybos, metodinių 

grupių, savivaldos organizacijų planus. 

 

Mokykla įsikūrusi Šlienavos kaime. Ji nutolusi nuo artimiausios mokyklos  6 km atstumu,  nuo artimiausios rajono gimnazijos ją skiria net 25 

km, o nuo miesto gimnazijos – 12 km. Mokykla aptarnauja ir priemiesčio teritoriją: į mokyklą mokiniai atvyksta iš Kauno rajono ir miesto vietovių, 

kurios yra nutolusios nuo mokyklos iki 14 km.  

Mokyklos pastatas, pastatytas 1960 m., nebaigtas rekonstruoti, daugelis erdvių neatitinka higienos normų, nėra užtikrintos tinkamos mokymosi ir poilsio 

sąlygos.  Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės remiamą ir finansuojamą mokyklos rekonstrukcijos projektą,  siekiama sukurti saugią, kūrybingumui 

palankią aplinką.  

Mokykloje kiekvieno besimokančiojo pažanga bei aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas siejamas su mokinio individualios pažangos 

stebėjimu (toliau MIP), pamokos kokybės tobulinimu,  tikslingu informacinių technologijų naudojimu bei į STEAM orientuotu mišriu tarpdalykiniu 

ugdymu. Nuo 2019 metų mokykloje nuosekliai pradėta stebėti MIP,  plėtojamas į STEAM orientuotas ugdymas. 2019 m. mokykla įsivertino STEAM 

potencialą, sudaryta STEAM įgyvendinimo darbo grupė, parengtas ir įgyvendinamas „Erasmus+“ KA101 Projektas 2019-1-LT01-KA101-060311 

,,STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“. Remiantis mokytojų įgyta tarptautine ir asmenine patirtimi, STEAM iniciatyvomis, 

sudarytas ir nuosekliai įgyvendinamas į STEAM orientuoto ugdymo 2019–2020 m. m. veiksmų planas. Mokykloje organizuojamos integruoto ugdymo 

veiklos, dalyvaujama šalies ir tarptautiniuose STEAM projektuose. Nuo 2018 m. mokykloje įgyvendinamas Integruotas gamtos mokslų kursas 

(vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-667 „Dėl integruoto gamtos mokslų kurso 

programos 5–8 klasėse išbandymo“). Siekiant įdiegti į mokymąsi orientuotą  ugdymo paradigmą 2019–2020 m. m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Kauno technologijos universitetu, paramos sutartis su „Bentley Systems Europe B. V. filialas“  JAV įmone. Akademinių ir verslo partnerių 

pritraukimas, kryptingas ir sistemingas projektų įgyvendinimas prisideda prie mokyklos misijos įgyvendinimo, išorės vertintojų nustatytų mokyklos 

tobulintinų sričių tobulinimo – gerėja mokinių pasiekimai, daugėja mokykloje įgyvendinamų projektų ir veiklų, orientuotų į esminių kompetencijų 

ugdymą, ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą, tenkinami mokinių ir tėvų lūkesčiai. Mokyklos bendruomenei būdingas nuolatinis 
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kūrybiškas atsinaujinimas, atvirumas inovacijoms, kūrybiškas ugdymo proceso organizavimas, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo stebėjimas ir 

fiksavimas, įvairiapusiška  ugdymo(si) aplinka, sudaranti galimybę daugiau tyrinėti, spręsti problemas ir praktiškai veikti, ugdytis kritišką, analitinį, 

kūrybišką mąstymą, pritaikant įvairių sričių žinias ir gebėjimus. Taikomas mišrus, tarpdisciplininis mokyklos sienas peržengiantis mokymas(is).  

Mokykloje dirba energingas ir brandus mokytojų kolektyvas, aktyviai veikia tėvų komitetas, mokyklos ir mokinių tarybos. Kuriama jauki, saugi, 

patogi, moderni aplinka, kurioje kiekvienas bendruomenės narys – mokinys, mokytojas, tėvas – galėtų jaustis vertingas, reikalingas ir saugus, džiaugtųsi  

galimybe dalyvauti įvairiose mokyklos organizuojamose veiklose. Telkiame pozityviai solidarią mokyklos bendruomenę, kurios narių santykiai 

grindžiami pozityviu geranoriškumu vienas kitam, pagarba, tolerancija, tarpusavio pagalba, kurios nariai formuotųsi kaip lyderiai, gebantys kūrybingai 

veikti, prisiimti atsakomybę, kritiškai mąstyti, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas.   

 

III. 2017–2019 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2017–2019 m. strateginio plano tikslai įgyvendinti 80 proc. Gerinant pamokos kokybę bei vykdant kryptingą pagalbą mokiniui, kiekvienais metais 

mokykloje organizuoti kvalifikaciniai seminarai, mokytojai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas apie aktyvių mokymosi metodų taikymą, 

gabių mokinių ugdymą, individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą, pasiekimų vertinimą, sėkmingos pamokos planavimą ir organizavimą, rengtos ir 

įgyvendintos gyvenimo įgūdžių ugdymo ir patyčių prevencijos programos. Tyrimo rezultatai rodo, jog 80 procentų mokytojų ugdymo procese naudojo 

aktyvaus mokymo(si) metodus, 70 procentų mokytojų pamokas vedė įvairiose aplinkose; dalinosi gerąja patirtimi, stebėjo ir vertino kolegų pamokas 93 

proc. pedagogų. Padaugėjo šiuolaikinių pamokų (+1 proc.), kuriose vyravo mokymosi paradigma, 20 proc. stebėtų pamokų fiksuota mokinių 

individualios pažangos stebėjimas. Aiškūs susitarimai dėl ugdymo turinio planavimo ir laikotarpių, klasių dalijimo, laikinųjų grupių sudarymo ir 

skaičiaus. Mokykla didžiuojasi atviromis integruotomis, mišraus ugdymo(si) pamokomis, į STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimu, pasirenkamųjų 

dalykų įvairove ir kokybe. Mokykla, siekdama mokinių pažangos pastovumo ir aukštesnių akademinių pasiekimų, norėdama žinoti savo pridedamąją 

vertę ugdymo procese, kiekvieną mėnesį metodinėse grupėse aptaria pažangos ir mokinių jausenos situaciją klasėse, metodinėje taryboje aptariami 

pagalbos teikimo žingsniai. Kiekvieno pusmečio ar metų pabaigoje rengia lyginamąją mokymosi rezultatų analizę. Pakitusi mokytojų kompetencija 
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turėjo įtakos mokinių mokymosi motyvacijai, tačiau veiklos kokybės įsivertinimo išvadose fiksuota, jog dalis mokytojų pamokose netaiko šiuolaikinės 

pamokos vadybos principų: dalies mokinių pasiekimai patenkinami, mokinių teigimu, pamokos nepakankamai įdomios, šiuolaikiškos ir veiksmingos. 

Mokykla sistemingai stebi ir analizuoja mokymosi pasiekimus ir pažangą, didžiuojasi mokinių aktyviu dalyvavimu neformaliojoje veikloje, pasiektais 

rezultatais, tačiau akademiniai mokinių pasiekimai (mokinių, besimokančių aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu, procentas), pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo rezultatai bei mokyklos pažangos siekiai yra tobulintini. 

Siekiant ugdyti mokinių socialines, mokėjimo mokytis, pažinimo kompetencijas, mokykloje įgyvendintos ugdymo karjerai,  FRIENDS patyčių 

prevencijos programos, socialinių įgūdžių formavimo programos „Antras žingsnis“ bei „ Zipio draugai“. Mokiniai jaučiasi saugūs, patyčių atvejų skaičius 

nedidėja, tačiau dauguma mokinių nemoka elgtis stresinėse situacijose, nesirenka sveiko gyvenimo būdo, neturi sveikos gyvensenos įgūdžių.  

Siekiant psichologinio saugumo mokykloje akcentuojamas socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas. Nuo 2017 m. peržiūrėtas ir patobulintas socialinio 

ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimas. 2018–2019 m. m. įgyvendinamos priešmokykliniame ugdyme Zipio draugai, pradiniame ugdyme Antro 

žingsnio,  pagrindiniame ugdyme –  Friends programos. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai rodo, kad mokykla palaipsniui daro 

pažangą saugumo užtikrinimo srityje, tačiau vis dar nepakankamai. Įvertinant mokyklos pažangą užtikrinant mokinių saugumą planuojama tęsti pradėtas 

mikroklimato gerinimo priemones bei plėtoti veiklas įtraukiant mokinių tėvus bei bendradarbiaujant su socialiniais partnerius. Planuojamos trys 

strateginės veiklos kryptys: tolesnis socialinio ir emocinio ugdymo programų integravimas apimantis visus vaikus ir mokinius, švietimo pagalbos būdų 

ir metodų tobulinimas, bendradarbiavimo su mokinių tėvais plėtojimas bei bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Gerinant mokyklos įvaizdį, palaikant bendruomenės iniciatyvas, kiekvienais metais įgyvendinta 5–12 projektų, įgyvendintas mokyklos fizinių ir 

edukacinių erdvių modernizacijos projektas: mokyklos biblioteka tapo informaciniu centru, visoje mokykloje įrengtas laidinis internetas, 14 kabinetų 

pakeisti kompiuteriai, įrengti projektoriai. Atnaujinamas mokyklos interneto puslapis, veikla viešinama Facbook, užtikrintas sistemingas informacijos 

apie veiklas pateikimas bendruomenei. Apklausoje dalyvavusių 90 proc. tėvų palankiai vertino informavimo tvarką, pagerėjusias fizines ir edukacines 

aplinkas, 80 proc. mokinių didžiuojasi, kad mokosi šioje mokykloje. Veiklos kokybės įsivertinimo išvadose teigiama, jog būtina plėtoti ryšius su 

socialiniais partneriais, rengti tarptautinius projektus.  
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Pagerintos ugdymo(si) aplinkos Mokykloje ugdymo proceso įgyvendinimui įrengtos Žalios edukacinės erdvės: „Žalioji klasė“, arboretumas, 

vaismedžių sodas, ekologinių augalų „mini“ sklypai. Laikinai neturint sporto salės fiziniam ugdymui ir poilsiui panaudojamas stadionas, krepšinio ir 

tinklinio aikštynai, treniruoklių kompleksas, žaidimų aikštelė pradinio ugdymo mokiniams, partnerių sporto salės. Mokykloje yra 16 kabinetų, tarp jų 

dvi laboratorijos, mokytojų kambarys su pagalbinėmis patalpomis, 2 kabinetai pagalbos mokiniui specialistams ir administracinės patalpos. Įrengtas 

bibliotekos informacinis metodinis centras. Mokymosi procese naudojami 62 kompiuteriai, 3 SMART lentos, 1 interaktyvus ekranas ir multimedija su 

3D mokomosiomis programomis. 4 spausdintuvai, iš jų vienas sujungtas su kiekvieno mokytojo darbo vieta. Visi mokyklos kompiuteriai valdomi iš 

„TELIA“ serverio. Visų mokytojų darbo vietos yra kompiuterizuotos. Kiekvienas kabinetas turi savo multimediją. Mokykloje įdiegtas internetas ir WIFI 

sistema.  

Ugdomosios veiklos tyrimai, stebėsenos dokumentai, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos rodo, kad daugumos mokytojų ir mokinių 

santykiai geri, aiškinimas suprantamas, mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs, tačiau dalyje pamokų veikla nediferencijuojama, neindividualizuojama, 

nestebima mokinių individuali pažanga, neveiksmingas išmokimo stebėjimas, dalis mokytojų nepakankamai veiksmingai parenka  mokymosi metodus, 

vertinimo bei įsivertinimo būdus,  neveiksmingai organizuoja  pamokos pabaigą. Iš pokalbių su Mokinių taryba, mokinių apklausos, paaiškėjo, jog dalis 

pamokų neįdomios, nešiuolaikiškos, naudojami tik tradiciniai mokymosi metodai, neveiksminga namų darbų skyrimo tvarka. Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas, individualizavimas ir diferencijavimas, vertinimas ugdymui(si) lieka tobulintina mokyklos veiklos kryptimi. 
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IV. SSGG ANALIZĖ 
 

Stiprybės Silpnybės 

Efektyvus kultūros paso materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių naudo-

jimas inovatyviam ugdymui. 

Bendradarbiavimas su akademiniais, verslo įmonių ir socialiniais 

partneriais.  

Ugdymo(si) krypties išgryninimas ir projekto „STEAM 6+“ 

įgyvendinimas.   

Bendradarbiavimas su stiprią geros mokyklos raišką turinčiomis  

mokyklomis perimant gerąją patirtį. 

Tėvų įsitraukimas ir bendradarbiavimas ugdymo procese. 

Visiems mokytojams sudaromos sąlygos pamokų metu naudoti 

IKT.  

Dalis mokyklos bendruomenės narių nesilaiko susitarimų ir tvarkų.  

Tik 13,2% mokytojų pamokos vadyba atitinka šiuolaikinės pamokos 

paradigmą.  

Nepakankamai efektyvi mokinių skatinimo drausminimo sistema. 

Neefektyvus bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės narių 

(mokinių, mokinių tėvų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų). 

Neįdiegta dokumentų valdymo sistema ir bibliotekos dokumentų apskaitos 

sistema. 

 Nesistemingas mokinio individualios pažangos stebėjimas ir analizavimas. 

Galimybės Grėsmės 

Kryptingai kelti mokytojų kvalifikaciją ugdant(is) bendrąsias ir 

specialiąsias kompetencijas racionaliai naudojant kvalifikacijai 

tobulinti skirtas lėšas.  

Dalyvaujant LL3 tvarumo palaikymo komandoje tobulinti 

metodinių grupių veiklą siekiant pozityvaus nuolatinio mokytojų 

profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo. 

Užmegzti ir palaikyti ryšius su naujais LR ir užsienio socialiniais 

partneriais.  

Įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės administracijos mokyklos 

rekonstrukcijos projektą. 

Ugdymo procese optimaliai ir efektyviai panaudoti  pažangias 

technologijas  socialinių partnerių įstaigose. 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus didėjimas. 

Nepakankamas finansavimas kompleksinės pagalbos (specialiosios, 

psichologinės, socialinės) teikimui mokykloje.  

Dalies tėvų pasyvumas ir atsakomybės stoka ugdant savo vaiką, tenkinant 

jo specialiuosius poreikius. 

Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija dėl stiprėjančių išorės faktorių 

(socialiai remtinos šeimos, nepriteklius šeimose, tėvų užimtumas, tėvų 

gyvenamoji vieta užsienyje ir t.t.).  

Nepakankamai veiksmingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, 

sprendžiant mokymosi, elgesio problemas. 

Pirmo aukšto kabinetai  nėra ergonomiški. Nesaugios laiptinės, nėra sporto 

salės. 
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V. MOKYKLOS MISIJA 

  

Teikti, užtikrinant kokybę  ir įvairovę kiekvienam, individualias galimybes atitinkantį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, ugdyti kūrybišką, 

savarankišką, veiklų, atsakingą žmogų, norintį ir gebantį nuolat mokytis bei kurti.  

VI. MOKYKLOS  VIZIJA 

STEAM licėjus: išlaisvintas kūrybiškumas. Išsimokslinęs, laimingas, saugus, sveikas vaikas.  

VII. MOKYKLOS FILOSOFIJA 

Vaiko asmenybės ugdymas, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, – vientisas procesas, grindžiamas humanizmo ir 

demokratiškumo principais, kultūriniu atvirumu, nuolatiniu tobulėjimu, tolerancija, stimuliuojančios mokymąsi, skatinančios mąstymą ir kūrybiškumą,  

aplinkos sukūrimu. 

VIII. MOKYKLOS VERTYBĖS 

Atsakingumas –  siekiamybė geriausio. Atsakau už žinių kokybę. Laikausi mokyklos vidaus  tvarkos taisyklių, kuriu ir saugau saugią poilsio ir darbo 

aplinką,  

Atjauta  – svarbus kiekvienas. Vertinu kiekvieno savitumą ir unikalumą. Suprantu kitų bėdas ir sunkumus. Rodau ir vertinu gerumo parodymą vienas 

kitam.   

Draugiškumas – pozityvi partnerystė ir pagalba. Esu demokratiškas, tolerantiškai bendraujantis ir bendradarbiaujantis.  

Aktyvumas –  lyderystė ir kūrybiškumas. Esu kuriantis, tobulėjantis bei įsivertinantis.  

 

IX. STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

Ugdymo(si) kokybė ir veiksmingumas: socialiai prasminga kiekvieno mokinio  asmenybės branda, pažanga, pasiekimai.   

Pozityvia partneryste grįsta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. 

Ergonomiška ugdymo(si) aplinka. 
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X. 2020–2022 METŲ MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Plėtoti mišraus, tarpdisciplininio bendrojo STEAM ugdymo modelį siekiant, individualios mokinio pažangos ir asmenybės brandos.   

2. Skatinti  pozityvia partneryste grįstą nuolatinį ir kryptingą  mokyklos bendruomenės narių  profesinį, kultūrinį tobulėjimą, padėsiantį užtikrinti pozi-

tyvaus švietimo, lyderystės bei dalykinių žinių pusiausvyrą.  

3. Kurti ir tobulinti dinamišką, atvirą, funkcionalią ir saugią aplinką, skatinančią mokymosi motyvaciją ir laiduojančią asmens ugdymo(si) sėkmę. 

 

XI. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1.Tikslas – plėtoti mišraus, tarpdisciplininio bendrojo ir STEAM ugdymo modelį siekiant individualios mokinio pažangos ir asmeninės brandos.  

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas  
Vykdytojai   Planuojami  

rezultatai  
 

Numatomi  
finansavimo 

šaltiniai   

Rezultato vertinimo kriterijus  
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai)  

Pavadinimas, mato 

vnt.  

2020   
 

2021  2022  

1.1. 

Įgyvendinti 

duomenimis 

grįstą ugdymą 

identifikavus 

mokinių 

ugdymosi bei 

pagalbos 

poreikius. 

Kokybiškai 

parengti ir 

realizuojami 

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo planai, 

mokomųjų 

dalykų ilgalaikiai 

planai, 

neformaliojo 

vaikų švietimo, 

Administracija

mokytojai  

Gerėja mokinių 

mokymosi pažanga ir 

pasiekimai.  

 

 

 

Mokymo 

lėšos 

Gavusių  pagrindinio 

ugdymo išsilavinimo 

pažymėjimus (dalis). 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

PUPP matematikos vidurkis pasiekia rajono vidurkį 

2021–2022 m. m. 

PUPP rezultatai 

(kokybės pokytis). 

+0,1  +0,1  +0,1  

PUPP (lietuvių kalba 

ir literatūra  6–10 

balų) (dalis). 

67 68 70 
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karjeros ugdymo 

programos, 

mokyklos  metų 

veiklos planai. 

PUPP (matematika 6–

10 balų) (dalis). 
18 18 23 

Mokinių 

ugdymosi 

poreikių tyrimas, 

poreikių 

stebėsena 

(analizė, 

aptarimas).  

Administracija, 

mokytojai,  

metodinės 

grupės, klasių 

vadovai 

Nuoseklus mokinių 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas. Pasiūlos ir 

poreikio ugdymosi 

veiklų mokiniams 

atitikimas.  

 

Mokymo 

lėšos  

Pasirenkamųjų dalykų 

kiekis  (dalis). 

75  78  80  

Praktikos sričių 

neformaliojo  

švietimo būrelių 

pasirinkimų kiekis 

(dalis). 

92  94.  96  

Kolegialaus 

grįžtamasis ryšys 

 

 

 

.  

Administracija, 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai   

Savalaikė į mokinio 

poreikius orientuota 

pedagoginė švietimo 

pagalba mokiniui 

numatyta tvarka. 

Mokymo 

lėšos  

Mokiniams  suteikta 

pagalbos mokiniui 

specialistų ir dalykų 

mokytojų mokymosi  

pagalba (dalis).  

70 75 80 

Veiksmingai taikomi 

ugdymo(si) metodai 

skirtingų mokymosi 

stilių ir gebėjimų 

mokiniams, nustačius 

mokymosi stilius. 

Mokymo 

lėšos 

Skirtingų mokymosi 

stilių ir gebėjimų 

mokinių ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

(dalis). 

85 90 95 

 Gerėja 2, 4, 6, 8 klasių 

NMPP rezultatai. 

Mokymo 

lėšos 

NMPP rezultatai 2, 4 

kl. (kokybės pokytis). 

+0,1  +0,2  +0,1  

NMPP rezultatai 6, 8 

kl. (kokybės pokytis). 

+0,1  +0,1  +0,1  
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Pradinio 

ugdymo, dalykų 

ir neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Mokytojai naudoja IKT 

programas, įrankius 

vertinimui/įsivertinimui. 

turinio 

individualizavimui, 

diferencijavimui. 

Mokymo 

lėšos 

Identifikuojama ir 

tenkinami gabių ir 

sunkumų turinčių 

mokinių poreikiai 

(dalis). 

55 65 80 

1.2. Tobulinti 

į STEAM 

orientuoto 

ugdymo 

procesą. 

 

Tarpdisciplininis 

mišraus 

mokymosi 

projektas 

STEAM 6+ 

Administracija, 

mokytojai 

Didėja ugdymo(si) 

patrauklumas/ 

motyvacija. 

Plėtojamas mišraus, 

tarpdisciplininio 

bendrojo ir STEAM 

ugdymo modelis. 

Mokymo 

lėšos 

Mokiniai teigiamai 

vertina  įgyvendinamą  

projektą STEAM6+ 

(dalis).  
 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

80 

 

 

 

 

Aktyvi projektinė į 

STEAM dalykus 

orientuota veikla 

mokykloje. 
  

Mokymo 

lėšos 

Įgyvendinamas 

projektas „Integruotų 

gamtos mokslų kurso 

programos 5–8 

klasėse 

įgyvendinimas“ 

(klasės). 

5–7 5–8 5–8 

Mokymo 

lėšos 

Gamtamokslinės 

„spintos“ pritaikymas  

integruotame ugdyme 

(mobilių gamtos 

mokslo priemonių 

naudojimas 1–4;5–10 

klasių pamokose) 

(dalis). 

60; 70 70; 75 85; 95 
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Mokymo 

lėšos 

Įgyvendinami 

tarpdalykiniai 

projektai 1–4; 5-8; 9–

10 klasėse (vnt.). 

3; 3; 3 4; 4; 4 4; 5; 4 

Mokymo 

lėšos 

Atliekamas gamtos 

grupinių tyrimų 

pradinėse klasėse 

taikant integruoto 

gamtos mokslų kurso 

programos patirtį 

skaičius. 

2 3 4 

Mokymo 

lėšos 

Vedamos integruotos 

pamokos. 

Integruotų pamokų 

skaičius 5–10 klasėse 

(vnt.). 

11 16 18 

Plėtojamos mokinių 

STEAM dalykinės 

kompetencijos.  

Mokymo 

lėšos 

STEAM dalykų  

modulių,  integruotų 

programų skaičius. 

3 4  4  

Užtikrinama formaliojo 

ugdymo ir neformaliojo 

švietimo  dermė. 

Mokymo 

lėšos 

Mokinių STEAM 

praktikos (NŠ) 

poreikių tenkinimas. 

(dalis). 

  88   92   94  

 
 

1.3. Plėtoti 

partnerystę su 

įvairiais 

socialiniais 

partneriais 

bendrųjų ir  

 STEAM 

dalykų srityse.  

Bendradarbiavi-

mas su Lietuvos 

ir užsienio 

institucijomis 

įgyvendinant 

STEAM 

projektines 

iniciatyvas.  

Administracija, 

mokytojai,  

metodinės 

grupės, klasių 

vadovai 

 

 

 

Inicijuoti ir vykdomi 

projektai Lietuvoje ir 

užsienyje. 

.  

 

Mokymo, 

specialio-

sios, 2% 

lėšos ir ES 

projektų 

lėšos  

Įgyvendinamų 

projektų 

skaičius. 

 

4 5 6 
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Veikla  

STEAM 

orientuotų 

mokyklų tinkle. 

STEAM dalykų 

mokytojai. 

Į STEAM 

orientuoto 

ugdymo 

įgyvendinimo 

mokykloje 

veiklos grupė. 

Sukurta į STEAM 

orientuota ugdymo 

metodika. 

 

Mokymo 

lėšos  

 

Įsijungimas ir aktyvus 

dalyvavimas  šalies 

STEAM mokyklų 

tinkle. 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavim

as su švietimo ir 

kitais socialiniais 

partneriais 

kuriant STEAM 

mokymui 

pritaikytą 

aplinką. 

Administracija, 

STEAM dalykų 

mokytojai. 

Į STEAM 

orientuoto 

ugdymo 

įgyvendinimo 

mokykloje 

veiklos grupė. 

Kuriami į STEAM 

orientuotos mokyklos 

pagrindai sudarantys 

prielaidą 2020 m. 

STEAM licėjaus vardo 

gavimui. 

 

Mokymo 

lėšos  

 

Bendradarbiavimas su 

švietimo ir kitais 

socialiniais partneriais  

(skaičius). 

3 4 

 

 

5 

1.4. Plėtoti 

socialiai 

prasmingo 

mokinių 

individualios  

pažangos 

vertinimo, 

stebėjimo  bei 

karjeros 

planavimo  

modelį. 

Asmeninės 

ūgties skatinimas 

 

Administracija

metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės  

Patobulinta mokinio 

individualios pažangos 

į(si)vertinimo sistema. 

Plėtojama 

kompetencijomis 

grįsta ugdymo 

paradigma.  

Mokymo 

lėšos  

Asmeninę pažangą  

į(si)vertinti gebančių 

mokinių skaičius,  

(dalis). 

72 75 80 

 Pradinio 

ugdymo ir 

dalykų 

mokytojai, 

mokiniai 

Mokytojai pamokose  

naudoja įvairius 

vertinimo būdus ir 

fiksuoja kiekvieno 

mokinio individualią 

pažangą. 2022 m.  

Mokymo 

lėšos 

Mokinių gebančiu 

pateikti portfolio (1–

10 klasių).  

58  

 

63  70   
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Pradinio 

ugdymo ir 

dalykų 

mokytojai 

Mokiniai dalyvauja 

olimpiadose, 

konkursuose ir kt. 

Mokymo 

lėšos 

Mokyklos aukšti, 

ypatingi (saviti)  

ugdymo(si) 

pasiekimai (vnt.). 

4   5  6   

Pradinio 

ugdymo ir 

dalykų 

mokytojai 

Taikomos reflektyvaus 

mokymosi strategijos 

įgyvendinamas 

aukštesniojo lygmens 

mąstymo gebėjimų 

ugdymas. 
 

Mokymo 

lėšos 

Mokytojų 

naudojančių 

pamokose ir 

fiksuojančių 

kiekvieno mėnesio 

pabaigoje  mokinio 

individualią pažangą 

(dalis). 

80  85 90  

Mokinių karjeros 

planavimo 

gebėjimų 

ugdymo sistema.  

Karjeros 

koordinatorius, 

psichologas, 

klasių vadovai  

Kiekvienų mokslo metų 

pradžioje pateikiami  

mokinių tolimesnio 

mokymosi duomenys. 

Tyrimas ir analizė. 

2020–2022 m.   

Mokymo 

lėšos  

Mokinių skaičius,  

(dalis) 

84 85 86 

Karjeros 

koordinatorius, 

klasių vadovai 

Vykdomos tikslinės 

konsultacijos. 

Organizuojami 

renginiai, susitikimai. 

Mokymo 

lėšos 

Konsultacijų/ 

renginių, susitikimų 

skaičius (vnt.). 

5 6 6 

Karjeros 

koordinatorius, 

klasių vadovai 

Tėvų/globėjų 

įsitraukimas į veiklas. 

Mokymo 

lėšos  
Įsitraukusių tėvų/ 

globėjų skaičius 

(vnt.).  

12 17 19 

1.5. Tobulinti 

priešmokyklin

io ugdymo 

turinį. 

Geros pradžios 

ugdymo 

metodika. 

Priešmokyklini

o ugdymo  

mokytoja 

Priešmokyklinio 

ugdymo programų 

patrauklumas vietos 

bendruomenės vaikams, 

užtikrinamas kokybiškas 

Mokymo 

lėšos 

Vaikų skaičiaus 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje 

(vnt.). 
 

11 15 18 
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į vaiko poreikius 

orientuotas ugdymas. 

Veiklų 

organizavimas 

partnerių 

edukacinėse 

erdvėse. 

Priešmokyklini

o ugdymo  

mokytoja 

Kokybiškas 

priešmokyklinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimas 

Mokymo 

lėšos, 

partnerių 

lėšos 

Veiklų skaičius. 5 7 9 

 

 

2. Tikslas. Skatinti  pozityvia partneryste grįstą nuolatinį ir kryptingą  mokyklos bendruomenės narių  profesinį, kultūrinį tobulėjimą, padėsiantį 

užtikrinti pozityvaus švietimo, lyderystės bei dalykinių žinių pusiausvyrą. 

 

Uždaviniai  
  

Priemonės 

pavadinimas  
  

Vykdytojai  
  

Planuojami  
rezultatai ir jų laikas  

  

Lėšų poreikis 

ir numatomi  
finansavimo 

šaltiniai  
  

Rezultato vertinimo kriterijus  
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai)  

 

Pavadinimas, mato vnt.  2020  2021  2022   

2.1. Siekti 

sąmoningo ir 

kryptingo 

mokymosi 

įvairiose 

komandose.  

 

 

 

 

 

Sąmoningo ir 

kryptingo  

mokyklos vidinių  

mokymų  

įvairiuose 

komandose 

organizavimas.  

Metodinės 

grupės, 

Metodinė 

taryba, 

administracija  

Visi mokytojai 

dalyvauja  

lankytų  

mokymų  

sklaidoje, sugeba  
organizuoti 

mokymus mokyklos 

viduje. 

Tikslingai planuoja 

STEAM ugdymo 

turinį.  
 

Mokymo 

lėšos  

Pranešimų/ mokymų/  

pristatymų/ atvirų 

pamokų/ KGR/ 

profesinių dialogų ir 

kitų veiklų skaičius 

(vnt.).  

17 19 20  

Tikslingas STEAM 

dalykų ugdymo turinio 

planavimas (ilgalaikių 

planų rengiama 

bendradarbiaujant 

STEAM dalykų  

mokytojams) (dalis). 

75 

 

85  90   

Bendri ir tikslingi 

kvalifikacijos 

Administracija  Mokymo 

lėšos  

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

skaičius (vnt.). 

1  2 2  
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tobulinimo 

renginiai.   

 Tikslinis mokytojų 

kvalifikacijos kėli-

mas ir pamokos va-

dybos tobulinimas. 

Mokytojų dalyvavusių 

tikslinėse kvalifikacijos 

tobulinimo programose 

skaičius ( dalis). 

65 70 85  

Bendri mokyklos 

bendruomenių  

kultūriniai 

renginiai. 

Klasių 

vadovai, 

savivaldos 

organizacijos 

Kryptingas 

iniciatyvų 

įgyvendinimas. 

Asmeninės, 

2% lėšos 

Bendrų renginių 

skaičius (vnt.). 

2 3 4  

2.2. Skatinti 

mokytojų  

judumą bei 

kitas 

keitimosi 

švietimo 

idėjomis 

formas šalyje 

ir tarptautiniu 

mastu.  

Mokytojų 

stažuotės.  

Administracija, 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Mokytojų 

patyriminis 

mokymasis šalies ir 

užsienio  

universitetuose,  

mokyklose 

partnerėse,  geros 

raiškos mokyklose.  

Mokymo 

lėšos 
Vizitų skaičius. 2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 Gerėjanti mokinių 

STEAM dalykų mo-

kymosi kokybė.  

Mokymo 

lėšos 

STEAM dalykai 

(kokybės pokytis). 
+3 +5 +7  

Patobulinta pamo-

kos vadybos kom-

petencija 

Mokymo 

lėšos 

Mokytojų veda šiuolai-

kinės paradigmos pamo-

kas ( dalis) 

15 20 28  

Kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

dalijimasis 

patirtimi. 

STEAM 

mokytojų tinkle. 

Administracija, 

Metodinė 

taryba, 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

Mokytojų bendrųjų 

ir profesinių 

kompetencijų 

orientuotų į 

STEAM augimas. 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi rajono, 

Mokymo 

lėšos 
Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

skaičius, vienetais.  

 

1 1 2  

Gerosios patirties 

sklaidos renginių 

skaičius mokykloje. 

3 4 5  
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šalies ir tarptautiniu 

lygiu. 

Gerosios patirties 

sklaidos renginių 

skaičius rajone. 

1 2 2  

Gerosios patirties 

sklaidos renginių 

skaičius šalyje. 

1 1 1  

Gerosios patirties 

sklaidos renginių 

skaičius tarptautiniu 

lygiu. 

1 

 

1 1  

 

3. Tikslas – Kurti ir tobulinti dinamišką, atvirą, funkcionalią ir saugią aplinką, skatinančią mokymosi motyvaciją ir laiduojančią asmens ugdymo(si) 

sėkmę.  

Uždaviniai  Priemonės 

pavadinimas  
Vykdytojai  Planuojami  

rezultatai  
Lėšų 

poreikis ir 

numatomi  

finansavimo 

šaltiniai  

Rezultato vertinimo kriterijus  
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai)  

Pavadinimas, mato vnt.  2020  2021  2022  

3.1. Gerinti 

mokyklos 

bendruomenės 

vidaus kultūrą. 

Mokinių  

mediatorių klubo 

(MMK) įkūrimas.   

VGK,  

administracija.   

 

Visi mokiniai 

priimti, gerbiami, 

saugūs, 

džiaugiasi 

buvimu 

mokykloje ir 

laiko ją sava.  

Mokymo 

lėšos   

Įsitraukusių mokinių skaičius 

(vnt.). 

10 20 30 

Įsitraukusių mokytojų 

skaičius (vnt.). 

5 6 7 

Veiklos LL3 

projekto tvarumo 

palaikymo 

komandoje  
 

Administracija, 

VGK, klasių 

vadovai, 

mokytojai  

Mokykloje  

vyrauja narystė, 

vienybė, 

dalijimasis, 

rūpinimasis kitais, 

pagalba, 

įsipareigojimai. 

Mokymo 

lėšos.   

Savivaldybės 

lėšos 
  

Įsitraukusių mokytojų 

skaičius (dalis). 

85 90  92 

Patyčių skaičiaus  mažėjimas 

(dalis).  

5 7 7. 

LIONS QUEST programos 1–4 5–8 9–10 
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įgyvendinimo etapai (klasės). 

Mokyklos 

dokumentų 

skaitmenizavimas 

Mokyklos 

direktorius 

Kokybiškai 

teikiamos 

paslaugos. 

Mokymo 

lėšos   

 

Skaitmenizuoti mokyklos 

bibliotekos fondai ir 

paslaugos 

( dalis). 

40 50 80 

3.2. Plėtoti  

bendruomeniškas 

iniciatyvas. 

Bendri įvairūs 

mokyklos 

bendruomenių 

renginiai. 

Klasių 

vadovai, 

savivaldos 

organizacijos 

Kryptingas 

iniciatyvų 

įgyvendinimas. 

Asmeninės, 

2% lėšos 

Bendrų renginių skaičius 

(vnt.). 

2 3 4 

Diskusijos, 

susitikimai su 

iškiliomis 

visuomenės, 

meno, sporto, 

mokslo 

asmenybėmis. 

Klasių 

vadovai, 

savivaldos 

organizacijos 

Įgyvendinti 

susitikimai 

(veiklos).  

 Asmeninės, 

2% lėšos 

 Diskusijų, susitikimų 

(skaičius). 

  

10  11  12  

Socialinės 

pilietinės 

iniciatyvos. 

Klasių 

vadovai, 

savivaldos 

organizacijos 

Įgyvendintos 

iniciatyvos 

Asmeninės, 

2% lėšos 

Įgyvendintų iniciatyvų 

(skaičius). 

3 3 4 

3.3. Ugdymo 

kokybės 

gerinimas 

įgyvendinus 

projektus ir 

įdiegus 

inovatyvias 

priemones  

Tarptautinių, 

šalies projektų  

vykdymas, 

įgyvendinimas, 

lėšų įsisavinimas.  

Administracija, 

darbo grupė  

Efektyvus 

inovatyvių, 

sukurtų projektų 

metu, intelektinių 

produktų ir 

priemonių 

naudojimas.  

Projektų, 

partnerių 

mokymo 

lėšos  

Priemones naudojančių 

mokytojų skaičius (dalis). 

10 15 24 

Sėkmingai įgyvendinti  

projektai, numatytos veiklos 

(dalis).  

100 100 100 

Teigiamas mokinių 

inovatyvių priemonių 

naudojimo įvertinimas 

(dalis). 

63 70 75 
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3.4.  Kurti ir 

tobulinti 

mokyklos 

aplinkas 

 Mokyklos 

rekonstrukcija. 

Administracija  Ergonomiška 

mokyklos poilsio 

ir ugdymo(si) 

aplinka. 

 

Savivaldybės 

lėšos  

Teigiamas mokyklos 

bendruomenių narių 

rekonstrukcijos priemonių 

įvertinimas (dalis.).  

Projekto įgyvendinimo 

etapai: 

Pradėtas rekonstrukcijos 

projektas (2020 m.) 

Rekonstruotas mokyklos 

pirmas aukštas, valgykla, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

patalpos (2021 m.). 
Pastatyta ir įrengta sporto 

salė, atidarytas Garliavos 

meno   mokyklos filialas 

(2022 m.). 

80 

 

 

85 95 

 

Mokyklos lauko 

edukacinių zonų 

įrengimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Išplėstos poilsio ir 

mokymosi zonos 

mokyklos parke. 

Aplinkos 

lėšos 
Efektyviau išnaudojamos ir 

pritaikomos lauko mokyklos 

edukacinės erdvės (dalis). 

70 80 100 

  

IX. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
 

Strateginio plano įgyvendinimą ir koregavimą vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta strateginio plano įgyvendinimo priežiūros, veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė. Grupė kiekvienų metų pabaigoje teikia ataskaitas mokytojų ir mokyklos tarybai apie strateginio plano įgyvendinimą.
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