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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, 58 straipsnio 2 dalies 1 

punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl 

vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigybei“, atsižvelgdamas į Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2020-10-

23 raštą Nr. S-66, 

p r i t a r i u Akmenės rajono Ventos gimnazijos  2020–2022 metų strateginiam veiklos planui 

(pridedama). 
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AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS  

2020–2022 METŲ 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

 

 

Biudžetiniai 

metai 
2020–2022 metai 

Asignavimų 

valdytojas, kodas 
Akmenės rajono Ventos gimnazija, 190448680 

Vykdytojas, 

kodas 
Akmenės rajono Ventos gimnazija, 19 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Gimnazijos strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, Lietuvos Valstybine švietimo 2013–2022 

metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 m. 

strateginiu plėtros planu, Akmenės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu 

(patvirtintu 2020 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-16) ,Ventos gimnazijos nuostatais, kitais teisės 

aktais ir nusako Ventos gimnazijos strateginius tikslus bei apibrėžia veiklos rezultatus. 

Įgyvendinant gimnazijos strateginį veiklos planą, bus įgyvendinamas pagrindinis Lietuvos 

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu 

pagrindu valstybės gerovės kūrimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir 

solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį. 

Siekiant įgyvendinti Ventos gimnazijos strateginio plano tikslus 2020–2022 metams, bus telkiamos 

gimnazijos bendruomenės – mokinių, mokytojų, tėvų, gimnazijos vadovų ir personalo bei 

socialinių partnerių – pastangos. 

 

II SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

POLITINIAI – TEISINIAI VEIKSNIAI 

Gimnazija yra Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis 

antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, sąskaitą banke ir įregistruotas valstybės įmonės 

Registrų centro Šiaulių filiale. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės 

rajono savivaldybės taryba. 



Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, Lietuvos 

Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, 

Akmenės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2016–2021 m.,  Ventos gimnazijos 

nuostatais, kitais teisės aktais. 

Ventos gimnazijos strateginio plano paskirtis – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, numatyti 

gimnazijos vystymo perspektyvas ir prioritetus, pastovią kaitą, telkti gimnazijos bendruomenę 

aktualioms problemoms spręsti. 

Ventos gimnazijos strateginis planas 2020–2022 metams yra gimnazijos strategijos 2017–2019 

metams tęsinys. Strateginio plano tikslas – siekti įgyvendinti Valstybinės švietimo strategijos 

nuostatas ir Akmenės rajono savivaldybės 2020 – 2022 m. strateginio plano tikslus bei prioritetus. 

Į strateginio plano rengimą buvo įtrauktos gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Berželis“ bendruomenės: pasiūlymus teikė savivaldos institucijos, metodinės grupės, mokiniai, 

mokinių ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų tėvai. Plano projektas aptartas Mokytojų 

taryboje, Mokinių taryboje, Tėvų aktyve ir Gimnazijos taryboje. 

Galutinį strateginio plano projektą parengė gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-73 sudaryta darbo grupė.  

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Gimnazija yra finansuojama iš Savivaldybės ir Mokinio lėšų (ML). ML lėšų pakanka ugdymo 

plano realizavimui, tačiau sumažėjus mokinių skaičiui nebeatitinka šiandienos lūkesčių. 

Siaurinamos mokinių pasirinkimo galimybės, tik minimaliai lėšų pakanka mokytojų kvalifikacijai 

kelti bei spaudiniams. Gimnazijos finansinė padėtis patenkinama, ugdymo lėšos naudojamos 

efektyviai. 1,2% GPM lėšų surinkimas padeda geriau užtikrinti efektyvesnį gimnazijos 

funkcionavimą. 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius papildomų lėšų gauna iš tėvų fiksuoto mokesčio. 

Gimnazija finansinių įsiskolinimų neturi, biudžeto lėšų aplinkai pakanka būtinoms  išlaidoms 

finansuoti. 

Lėšų dalinai pakanka kabinetų kompiuterinei technikai ir inventoriaus atnaujinimui. 

Gimnazija gauna papildomų lėšų dalyvaudama rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose bei 

ieškodama rėmėjų. 

SOCIALINIAI – KULTŪRINIAI VEIKSNIAI 

Ventos gimnazija patraukli rajono visuomenei - propaguojamos vertybės, visuomeninės normos 

skatina mokinius mokytis. Daug buvusių gimnazijos mokinių savo vaikus atveda mokytis į mūsų 

gimnaziją. Bendradarbiavimu pagrįsti ryšiai su respublikos, rajono švietimo, meno, kultūros 

įstaigomis. Aktyvi sportinė, projektinė, popamokinė, kultūrinė veikla žinoma rajone.  

Tačiau prastėjanti demografinė padėtis lemia mažėjantį mokinių skaičių gimnazijoje. 

 

Gimnazijoje mokosi: 

Metai Pradinis 

ugdymas 

Pagrindinis 

ugdymas 

Vidurinis 

ugdymas 

Bendras 

vaikų 

skaičius 

Klasių 

komplektų 

skaičius 

2017 93 160 45 298 13 

2018 96 156 40 292 14 

2019  98 150 36 284 14 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ ugdytinių skaičius: 

Metai Ikimokyklinio 

amžiaus gr. 

Priešmokyklinio amžiaus 

gr. 

Vaikų skaičius 

2017 5 (89) 2 (30) 119 

2018 5 (95) 2 (26) 121 

2019 5 (83) 2 (30) 113 



 

Dėl tėvų užimtumo šeimos mažai skiria dėmesio vaikų ugdymui(si). Dalis tėvų emigruoja. 

Didėja socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų skaičius. Gausėja socialinę atskirtį 

patiriančių vaikų, kuriems reikia švietimo pagalbos. 

Ikimokykliniame ugdymo skyriuje „Berželis“ taikomos lengvatos už vaiko išlaikymą skatina 

daugiavaikes šeimas naudotis ugdymo įstaigos paslaugomis. Mokesčio už ikimokyklinę įstaigą 

lengvata buvo taikoma: 2017 m. –34 vaikams, 2018 m. –33  vaikams, 2019 m. – 30 vaikų. 

 

Nemokamą maitinimą gauna: 

Metai Gimnazijoje Ikimokyklinio ugdymo 

skyriuje 

2017 89 6 

2018 70 12 

2019 65 6 

 

Specialiųjų poreikių ugdytinių skaičius. 

Metai Gimnazijoje Ikimokyklinio ugdymo 

skyriuje 

2017 24 0 

2018 28 0 

2019 33 1 
 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Gimnazijoje yra dvi kompiuterių klasės (35 kompiuteriai, iš jų mokinių ugdymui 32). Vienoje 

pagrindinėje kompiuterių klasėje yra įdiegta 16 virtualių darbo vietų, skirtų moksleiviams ir 

vienas kompiuteris-serveris, skirtas mokytojui, kuris valdo mokinių virtualias darbo vietas. Kita 

kompiuterių klasė yra skirta pradinių klasių informacinių technologijų ugdymui. Čia įrengta 15 iš 

steigėjo gautų stacionarių kompiuterių, skirtų moksleivių ugdymui. Bibliotekoje-skaitykloje yra 

10 kompiuterių, iš jų mokinių ugdymui 8. 

2020 metų pavasarį mokykla gavo 63 planšetinius kompiuterius Taip pat gimnazija turi išmaniąją 

klasę su 28 planšetiniais kompiuteriais. 

Iš viso mokinių ugdymui gimnazijoje naudojami 141 kompiuteris (iš jų 91 planšetiniai). Įvairių 

dalykų kabinetuose ir klasėse (išskyrus biblioteką ir kompiuterių klases) kompiuterizuotos 

mokytojų darbo vietos  – 56. Administracija naudojasi 7 kompiuteriais. 

Iš viso gimnazijoje yra naudojami 207 kompiuteriai (31 nešiojamas, 91 planšetinis, 85 

stacionarūs). Iš šių kompiuterių yra 87, kurie 4 metų ir senesni. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje yra naudojami 23 kompiuteriai (10 nešiojamų, 5 planšetiniai, 8 

stacionarūs, iš jų 8 yra 4 metų ir senesni). Kiekvienas grupės auklėtojas naudojasi nešiojamu 

kompiuteriu (7 vnt.). Vaikų ugdymui naudojami 5 planšetiniai kompiuteriai. 

Įstaigoje naudojami 34 daugialypės terpės projektoriais, iš jų 2 ikimokykliniame ugdymo 

skyriuje, 4 interaktyvios lentos, iš jų 1 ikimokykliniame ugdymo skyriuje. Dauguma projektorių 

yra senesni nei 7-10 metų, nuo ilgalaikio naudojimo perdega jų lempos, todėl iškyla poreikis juos 

nuolat atnaujinti, įsigyti naujų, kad užtikrinti nenutrūkstamą ugdymo organizavimą. Projektoriai 

įrengti visuose gimnazijos dalykiniuose kabinetuose. 

Gimnazijoje veikia akademinis saugusis bei spartusis LITNET administruojamas šviesolaidinis 

internetas (greitaveika iki 100 Mbps). Visuose įstaigos kabinetuose įrengtas laidinis internetas. 

Dalyje gimnazijos veikia viešasis TELIA belaidis internetas.  Mokykla turi įsidiegusi 2 saugaus 

belaidžio interneto stoteles (bibliotekoje ir kompiuterių klasėje). Planuojama 2020-2021 m.m. 

gimnazijoje įdiegti dar 6 belaidžio interneto prieigos taškus (ES projekto lėšos). Tikėtina, kad 

tuomet visuose įstaigos kabinetuose veiks belaidis interneto ryšys. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus visuose kabinetuose taip pat įvestas laidinis internetas 

(greitaveika iki 100 Mbps). Viename korpuse įdiegtas belaidis ryšys. Planuojame įrengti belaidį 

ryšį ir kitame korpuse. 



Įstaiga naudojasi 3 fiksuoto telefono numeriais (2 gimnazijoje, 1 ikimokyklinio ugdymo skyriuje) 

Informacija platinama elektroniniame TAMO dienyne, elektroniniu paštu ir gimnazijos interneto 

svetainėje bei įstaigos Facebook puslapyje. Įstaiga turi ir naudoja GSuite for Education platformą 

tiek nuotoliniam mokymui, tiek vidiniams įstaigos reikalams tvarkyti. Taip pat įstaiga naudojasi 

IQES Online Lietuva įsivertinimo įrankiais (sistema naudojama patikimoms mokinių, tėvų ir 

mokytojų anoniminėms apklausoms rengti). Ikimokyklinio ugdymo skyriuje naudojamas 

dienynas MŪSŲ DARŽELIS. 

Nuo 2017 m. gimnazijoje įdiegta saugos sistema. Gimnazijos jurisdikcijoje saugoma saugos-

stebėjimo kamerų 14 dienų laikotarpio įrašų informacija: gimnazijos išorės teritorijoje 10 kamerų, 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus išorės teritorijoje 7 kameros. 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

INSTITUCIJOS STRUKTŪRA 

Gimnazija yra bendrojo ugdymo mokykla: pagrindinis tipas – gimnazija (akredituota vidurinio 

ugdymo programa), kitas tipas – pagrindinė mokykla (pagrindinio ir pradinio ugdymo programa). 

Mokymosi formos: grupinio mokymosi (kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas) ir 

pavienio mokymosi (individualus ir savarankiškas mokymo proceso organizavimo būdai). 

Pagrindinės veiklos rūšys: priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.  

Gimnazija turi ikimokyklinio ugdymo skyrių ,,Berželis“. Jis vykdo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

Gimnazijos organizacinę struktūrą sudaro trys lygmenys: 

 nuolatinio valdymo lygmuo – gimnazijos direktorius, švietimo padalinio vadovai, 

vyriausiasis buhalteris; 

 savivaldos lygmuo – gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba; 

 periodinio valdymo lygmuo – metodinė taryba, metodinės grupės, gimnazijos direktoriaus 

įsakymu sudaromos komisijos ar darbo grupės specifiniams ugdymo ar ugdymo aprūpinimo 

klausimams spręsti (atestacijos komisija, strateginio, ugdymo plano, metų veiklos plano 

rengimo darbo grupės, inventorizacijos komisija ir kt.) 

Gimnazijos vidaus struktūra ir valdymas: 

 



 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Įstaigos pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų ir pareigybių sąrašas 

Pareigybių skaičius 

(darbo krūvis, etatai) 

Administracij

a (vadovai, 

padalinių 

vadovai) 

Ūkinė veikla 

(ūkvedžiai, sargai, 

vairuotojai, 

valytojai, 

buhalteriai ir pan.) 

Kiti 

darbuotojai 

(pagalbos 

mokiniui 

specialistai) 

Mokytojai Iš viso 

Gimnazija 

Užimta pareigybių 3 17,35 6 26,32 52,67 

Darbuotojų 

skaičius 

3 17 7 29 56 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Berželis“ 

Užimta pareigybių 1 10,90 1,25 11,55 24,70 

Darbuotojų 

skaičius 

1 9 2 11 23 

 

Gimnazijoje dirba 33 pedagogai, iš jų atestuoti 14 mokytojo metodininko (42,4%), 16 

vyresniojo mokytojo (48,5%^), 3 mokytojo (9,1%) kvalifikacinėms kategorijoms. 

Mokytojų pasiskirstymas pagal amžių. 

Amžius Mokytojų skaičius Procentai nuo bendro skaičiaus 

25-30 0 0 

31-40 3 9,1 

41-50 5 15,2 

51-60 14 42,4 

61-65 11 33,3 

 Mokiniams pagalbą teikia specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė, 

mokytojo padėjėjos. Gimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 1 

bibliotekininkas. 



 

PLANAVIMO SISTEMA 

Gimnazija veiklą vykdo pagal: 

 gimnazijos strateginį veiklos planą;  

 gimnazijos  metinį veiklos planą (mokytojų, mokinių, metodinės tarybos, pagalbos 

mokiniui specialistų);  

 gimnazijos  ugdymo planą;  

 gimnazijos  tarybos veiklos planą; 

 gimnazijos mėnesio veiklos planą. 

Planams sudaryti skiriamos darbo grupės (strateginiam, metiniam veiklos planui ir ugdymo 

planui). Pasiūlymai teikiami e–dienyno pagalba (mokinių, tėvų, mokytojų  apklausos), 

susirinkimų ir pasitarimų metu. 

Ugdymo procesas organizuojamas: priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas 

pagal bendrąsias programas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą „Berželio pumpurėliai“, pagal metodinės veiklos planą, grupių 

auklėtojų veiklos planus, neformalaus ugdymo būrelių veiklos planus. 

Planai  derinami, siekiama dermės tarp planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros 

nuolatos tobulinamos, atsižvelgiama į kontroliuojančių institucijų nurodymus ir rekomendacijas, 

siekiant kuo didesnio visos gimnazijos bendruomenės veiklos efektyvumo. 

VIDAUS KONTROLĖ 

Gimnazijoje kasmet vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas, ugdymo turinio įgyvendinimo 

stebėsena. Strateginio plano, metinių veiklos planų, ugdymo plano įgyvendinimo ataskaitos 

pristatomos gimnazijos bendruomenei. Vykdomos tėvų ir mokinių apklausos.  

Mokslo 

metai 

Tirtos sritys Stipriausios sritys Tobulintinos sritys 

2016-

2017 

 

1. NMVA tėvų, globėjų 

apklausa 2016,  

dalyvavo 188 tėvai. 

 

 

Greta įprastinių pamokų 

mokykloje organizuojama 

ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, 

projektinės savaitės ir pan.) 

(2.3.2), vidurkis  - 3,6;  

Tėvams yra aišku, į ką, kilus 

klausimams, galime kreiptis 

(2.3.2), vidurkis- 3,6. 

Mokykla organizuoja 

tėvams 

šviečiamuosius 

užsiėmimus įvairiomis 

vaikų ugdymo (4.2.2) 

temomis, vidurkis - 

2,7 

Tėvų išsakytos 

nuomonės, kritika ir 

pasiūlymai yra 

aptariami ir 

įgyvendinami (4.2.2), 

vidurkis-2,9. 

 

 

2016-

2017 

m. m. 

 

 

 

 

 

2. NMV mokinių 

apklausa 2016, 

dalyvavo 227 mokiniai. 

 

 

 

Greta įprastinių pamokų 

mokykloje organizuojama ir 

kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, 

projektinės savaitės ir pan.), 

vidurkis 3,5(2.3.2) 

Mokyklos mokytojai 

visuomet padeda, papildomai 

paaiškina tiems mokiniams, 

kuriems sunkiau sekasi 

mokytis (2.3.2)vidurkis – 3,4. 

 Mūsų mokyklos mokiniai 

drausmingai elgiasi net ir 

tada, kai nemato mokytojai 

(2.2.2.), vidurkis- 2,0. 

Mano tėvai mokykloje 

aktyvūs – įsitraukia į 

renginių organizavimą, 

veda pamokas, vyksta kartu 

į ekskursijas, žygius ir 

kt.(4.2.2), vidurkis -2,4. 



3. Mokymosi 

organizavimas (2.2.2) 

3.1. SUP mokinių 

apklausa, dalyvavo 20 

mokinių 

 

 97 proc. sutinka ir iš dalies 

sutinka, kad mokytojai 

mokslo metų eigoje su klasės 

mokiniais aptaria jų 

mokymosi pažangą, 

paaiškina, pataria, kaip jie 

galėtų geriau mokytis. 

87 proc. yra mokytojų 

gerbiami.  

75 proc. SUP mokinių 

teigė, jog dauguma 

mokytojų gerai nežino 

mokinių stiprybių.  

47 proc. nesutinka, jog  

dauguma mokytojų 

rūpinasi SUP mokiniais, 

jeigu jie turi problemų. 

3.2. Mokinių apklausa, 

dalyvavo 178 mokiniai 

 

 

93 proc. mokinių teigė, jog 

dauguma mokytojų gerbia 

mokinius ir skiria papildomai 

laiko, jei būtina pagalba ir 

jaučiasi mokytojų gerbiamo.  

 

 

 

56 proc. mokinių mano, jog 

mokytojai vieni su kitais 

nederina namų darbų 

skyrimą tos pačios klasės 

mokiniams 

91 proc. mokinių teigė, jog 

kai kuriuose pamokose 

mokiniai labai triukšmauja, 

sunku susikaupti. 

3.3. Tėvų apklausa, 

dalyvavo 200 tėvų 

 

 

86 proc. tėvų sutinka, jog 

dauguma mokytojų 

pasirūpina, kad vaikas gautų 

pagalbą, jeigu iškyla 

gimnazijoje problemų. 86 

proc. teigė, jog mokytojai 

mokslo metų eigoje su klasės 

mokiniais aptaria jų 

mokymosi pažangą, paaiškina, 

pataria, kaip jie galėtų geriau 

mokytis 

70 proc. tėvų mano, jog 

mokytojai vieni su kitais 

nederina namų darbų 

skyrimą tos pačios klasės 

mokiniams. 58 proc. mano, 

jog mokymosi krūviai 

mokiniams yra per didelis 

4. Asmenybės branda 

(1.1.), sritis Asmenybės 

tapsmas (1.1.1.), 

rodiklis Socialumas. 

Pedagogų apklausa. 

Dalyvavo 21 pedagogas. 

55 proc. mokytojų mano, jog 

pasitaiko pavienių patyčių 

atvejų, 32 proc. mokytojų 

mano, kad pasitaiko patyčių 

atvejų, bet problema 

išsprendžiama pasitelkiant 

savus resursus. 

59 proc. pastebi, jog 

mokytojų kolektyve 

pasitaiko nesutarimų, bet 

patyčiomis to nepavadintų. 

 

2017-

2018 

m.m. 

 

 

 

Mokinių apklausa. 

Apklausti 4-II 

gimnazijos klasės 

mokiniai. Iš viso 201 

mokinys 

Klasės lygmenyje  geresnis 

mikroklimatas vyresnėse, 

gimnazijos klasėse, čia 

sutarimas didesnis (85 proc. 

gerai sutaria su klasiokais). 

Penktoje ir septintoje klasėse 

pusė ir šiek tiek daugiau nei 

pusė mokinių nurodė, jog 

sutaria su klasės grupe. 

Ketvirtadalis visų 

apklaustųjų mokinių nurodė 

jog buvo porą kartų, kai 

mokytojai vienokiu ar 

kitokiu būdu pasityčiojo iš 

mokinių. 

Šeštoje ir aštuntoje klasėje 

stebima internetinių patyčių 

problema. 

Tyrinėjama sritis - 

Rezultatai. 1.1 Tema - 

Asmenybės branda, 

1.1.1 Rodiklis – 

Asmenybės tapsmas 

(savivoka, savivertė; 

Didžioji dalis mokytojų, 

mokinių ir tėvų sutinka, kad 

gimnazijoje yra veiksminga 

skatinimo programa.  

41 proc. mokinių nežino, 

kokią profesiją pasirinks, 74 

proc. mokytojų teigia, kad 

mokiniai yra pasimetę 

renkantis profesiją ir 41 

proc. tėvų mano, kad 

gimnazijoje nepakankamai 



socialumas; gyvenimo 

planavimas) 

skiriama dėmesio karjeros 

planavimui.  

2018-

2019 

m.m. 

NŠA metodika tirtų 

respondentų rezultatai 

Dalyvavo 186 mokiniai 

Man yra svarbu mokytis – 

vidurkis 3.6  

 

Į mokyklą einu su 

džiaugsmu – vidurkis 2,6  

 

Dalyvavo 70 tėvų Mokykloje mokytojai 

mokinius moko 

bendradarbiauti, padėti vienas 

kitam – vidurkis 3,5 

Mano vaikas gali pasirinkti 

užduotis pagal savo 

gebėjimus - vidurkis 2,8 

* - tema arba veiklos rodiklis pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės 

vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą (Žin., 2009, Nr.40-1517). 

Mokinių pažangumas, lankomumas ir pasiekimai 2017–2019 m. 

 

Mokinių mokymosi ir pažangumo rodikliai išlieka aukšti ir stabilūs.  
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Mokinių dalyvavimas dalykinėse olimpiadose       Mokinių, pelniusių prizines vietas                      

                                                                                    dalykinėse olimpiadose, skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSKAITOS TINKAMUMAS 

Apskaitos sistema atitinka statistikos ir švietimo sistemos reikalavimus. 

Gimnazija duomenų perdavimui, sisteminimui ir veiklų įgyvendinimui naudoja šias programas: 

 MR (mokinių registras);  

 PR (pedagogų registras);  

 ŠVIS (švietimo valdymo informacinė sistema);  

 EAIS (elektroninė archyvų informacinė sistema);  

 TRAPIS (Strateginio planavimo informacinė sistema);   

 Finansų valdymas ir apskaitos „Biudžetas VS “;  

 „Transporto priemonių valdymas ir kontrolė“;   

 MOBIS (biblioteka); 

 TAMO (elektroninis dienynas); 

Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos gimnazijoje atliekamos 

naudojant bankų internetines sistemas. 

 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Gimnazija patikėjimo teise valdo Akmenės rajono savivaldybės perduotą turtą - gimnazijos 

pastatą, kurio bendras plotas - 4841,70 m2, ugdymui skirtas plotas – 1800,61 m2.  Gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Berželis” įsikūręs atskirame 1979 metais pastatytame pastate, 

kurio plotas -  1198,45 m2 . 

Pagrindiniai gimnazijos lėšų šaltiniai: mokinio krepšelis (MK), savivaldybės biudžeto (SB) 

asignavimai (aplinkos lėšos), specialiųjų programų lėšos, biudžetinės įstaigos pajamos, rėmėjų 

lėšos, 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.  

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pedagogų atlyginimams, socialinio draudimo įmokoms, 

pedagogų kvalifikacijos kėlimui, vadovėliams ir mokymo priemonėms, mokinių kultūrinei 

pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui, informacinių technologijų diegimui. Mokinio 

krepšelio lėšos planuojamos pagal Vyriausybės patvirtintą mokinio krepšelio metodiką. 

Aplinkos lėšos skiriamos nepedagoginių darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo 

įmokoms, komunalinėms paslaugoms. Aplinkos lėšos planuojamos Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais. Biudžetinės įstaigos pajamos planuojamos pagal sudarytas sutartis už 

patalpų, transporto paslaugas ir pagal vaikų ir lankytinų dienų skaičių.  

Savivaldybės suformuotas aplinkos lėšų biudžetas tenkina Gimnazijos  poreikius.  

Gimnazija papildomų lėšų gauna iš 1,2% tėvų pajamų mokesčio ir rėmėjų lėšų. Gimnazija 

sukauptas nebiudžetines lėšas už teikiamas paslaugas naudoja gimnazijos projektų finansavimui, 

mokinių ir mokytojų skatinimui, materialinės bazės gerinimui. 

Gimnazijai skirta:  
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Metai Mokinio lėšos (ML) Eur Savivaldybės biudžeto (SB) aplinkos lėšos 

Eur 

2017 452 428,89 236 715,76 

2018 494 991,61 214 738,00 

2019 507 646,63 226 748,91 

Ikimokyklinio ugdymo skyriui „Berželis“ skirta:  

Metai Mokinio lėšos (ML) Eur Savivaldybės biudžeto (SB) aplinkos lėšos 

Eur 

2017 106 700,00 178 200,00 

2018 112 900,00 204 300,00 

2019 125 688,62 197 700,00 
 

 

III SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Tinkama ugdymo aplinka, gera mokyklos geografinė 

padėtis. 

 Išskirtinės tradicijos. 

 Kompetentingi mokytojai. 

 Aktyvus mokinių dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. 

 Veikla, grindžiama bendruomenės narių 

bendradarbiavimu.  

 Naujausiomis technologijomis grindžiamas ugdymas. 

 Jaunimo iniciatyvas skatina administracija ir aktyvūs 

mokytojai. 

 Mokytojų iniciatyvas palaiko administracija. 

 Neformalių veiklų įvairovė sudaro sąlygas 

visapusiškam asmenybės ugdymui. 

 Veiksminga pagalbos mokiniui specialistų veikla. 

 Abiturientų mokslo tęstinumas. 

 Gimnazijos aplinka pritaikyta judėjimo negalią 

turintiems mokiniams. 

 Dalies mokinių mokymosi 

motyvacijos, atsakomybės, 

savarankiškumo, drausmės ir 

aktyvumo stoka. 

 Dalies tėvų pasyvumas, menkas 

domėjimasis pokyčiais gimnazijoje ir 

abejingumas vaikų mokymuisi ir 

elgesiui.  

 Ugdymo (si) diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

 Nerenovuotas ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus pastatas. 

 Nerekonstruota lauko krepšinio 

aikštelė. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Gerinti mokinių mokymosi kokybę, taikant 

įvairesnius mokymosi būdus, patyrimines, 

projektines veiklas. 

 Išnaudoti bendradarbiavimo (mokytojų tarpusavio, 

tėvų ir mokytojų, tėvų ir mokinių, mokytojų ir 

mokinių) teikiamas galimybes, skatinti tėvų pagalbą 

mokiniams. 

 Efektyvesnis tėvų į(si)traukimas į gimnazijos veiklą. 

 Aktyviau dalyvauti rajoniniuose ir respublikiniuose 

renginiuose bei skleisti gerąją patirtį. 

 Dalyvauti šalies ir ES projektuose. 

 Partnerystė su įvairiomis institucijomis gimnazijos 

įvaizdžio gerinimui. 

 Rėmėjų paieška. 

 Mažėjantis mokinių skaičius.  

 Mažas mokinių, pasirinkusių vidurinio 

ugdymo programą, skaičius. 

 Daugėja mokinių su elgesio ir emocijų 

sutrikimais. 

 Neigiamų socialinių reiškinių 

egzistavimas (bedarbystė, emigracija, 

didėjantis visuomenės agresyvumas, 

žalingų įpročių plitimas, tėvų 

abejingumas vaikų poreikiams). 

 Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

 Trūkstant mokinio lėšų (ML) 

siaurinamos mokinių pasirinkimo 

galimybės. 

 



 

IV SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJOS 

STRATEGINĖS IŠVADOS 

Atsižvelgiant į išorės ir vidaus veiksnius, gimnazijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, 

veiklos kokybės įsivertinimo per 2017–2019 m. išvadas, įstaiga planuoja įgyvendinti šiuos 

prioritetus: 

 įtraukiojo ugdymo principų diegimas, taikant kiekvieno mokinio pažangos matavimo 

sistemą, stiprinant pagalbą kiekvienam mokiniui; 

 pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų savijautą 

gimnazijoje, kūrimas; 

 gimnazijos kultūros, bendruomeniškumo santykių puoselėjimas, gimnazijos įvaizdžio 

gerinimas. 

VIZIJA 

Kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, 

bendruomeniška gimnazija. 

MISIJA 

Ugdymo įstaiga teikianti pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, sudarant sąlygas visapusiškos 

asmenybės formavimuisi per asmeninės pažangos skatinimą ir savaiminį ugdymąsi sociokultūrinių 

veiklų įvairovėje 

VERTYBĖS 

Pagarba, atsakomybė, asmeninė ūgtis. 

STRATEGINIAI TIKSLAI  

2020–2022 M. 

 Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties. 

 Sveikos gyvensenos, lyderystės, bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas. 

 Gimnazijos ugdymo(si) bazės ir edukacinių aplinkų modernizavimas bei puoselėjimas. 

 

V SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

2020–2022 m. 

1 TIKSLAS:  ĮTRAUKIOJO UGDYMO UŽTIKRINIMAS, SIEKIANT KIEKVIENO 

MOKINIO ASMENINĖS ŪGTIES. 

Tikslo siekimas padės gerinti ugdymo kokybę tenkinant mokinių individualius poreikius bei didinti 

pamokos veiksmingumą, mokinių mokymosi motyvaciją. Pamokos veiksmingumas didės 

įgyvendinus numatomas veiklos priemones, gerinančias mokinių pažinimą, ugdymo proceso 

diferencijavimą ir individualizavimą, vertinimo metodų ir formų pritaikomumą bei aktyvių 

mokymo metodų panaudojimą. Ugdymo proceso kokybė gerės tobulinant pedagogų kvalifikacijos 

kėlimą bei metodinės patirties sklaidą. Sėkmės rodikliu bus aukštesni mokinių individualūs 

ugdymo (si) pasiekimai, mokymosi tęstinumas, pedagogų profesinis tobulėjimas. 

Uždaviniai tikslui 

įgyvendinti 

Priemonės Vertinimo kriterijai 

1.1.  Sistemingai 

analizuoti mokinių 

ugdymosi poreikius 

ir teikti savalaikę 

pagalbą. 

1.1.1. Ugdymo procese fiksuoti, 

stebėti, analizuoti mokinio 

asmeninę ūgtį. 

Išplėtota kiekvieno mokinio 

asmeninės ūgties fiksavimo sistema, 

kasmet bent 2% mokinių pasiekimai 

pagerės. 

1.1.2. Užtikrinti vertinimo kriterijų 

aiškumą, įvairovę ir pažangą 

skatinantį grįžtamąją ryšį. 

Atnaujinta gimnazijos vertinimo 

sistema. 

Laikomasi bendrų Gimnazijos 

susitarimų dėl vertinimo ugdant, 

derinami skirtingi vertinimo būdai, 



ugdoma mokinių asmeninė 

atsakomybė už mokymosi 

rezultatus. 

1.1.3. Teikti veiksmingą, savalaikę 

pedagoginę pagalbą gabiems ir 

patiriantiems mokymosi sunkumų 

mokiniams  

Atlikta specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ankstyva 

diagnostika, programų pritaikymas, 

savalaikė sutrikimų korekcija. 

 

50% SUP mokinių gebės įsivertinti 

ir vertinti savo pasiekimus, gali 

palyginti savo mokymosi rezultatus 

su ankstesniais rezultatais, 

įsivertinti 

savo daromą pažangą. 

1.1.4. Individualizuoti ir 

diferencijuoti mokomąją medžiagą 

pamokose, skiriant namų darbus 

įvairių gebėjimų mokiniams. 

Organizuotas ugdymas pagal 

kiekvieno poreikius. 

1.1.5. Vykdyti mokytojų 

konsultacijas mokiniams. 

Kasmet paskirtos valandos 

konsultacijoms, sudarytas 

konsultacijų grafikas. 

Mokymosi pagalbos teikimas per 

pamokas mokinių poreikiams 

tenkinti 

1.1.6. Gerinti pamokų lankomumą. 
Pamokų lankomumas pagerėjęs 

10%. 

1.1.7. Organizuoti mokomųjų 

dalykų olimpiadas, konkursus, 

varžybas, konferencijas bei aktyviai 

dalyvauti rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose, varžybose, parodose, 

projektuose. 

2% daugiau mokinių laimi prizines 

vietas konkursuose, varžybose, 

olimpiadose. 

1.1.8. Įgyvendinti ugdymo karjerai 

programą. 

Kiekviena klasė per metus aplankė 

po 1 įstaigą ir susipažino su 

įvairiomis profesijomis. 

Organizuoti 5 susitikimai su 

aukštųjų mokyklų, profesinio 

rengimo centrų, įvairių profesijų 

atstovais, dalyvauta studijų mugėse, 

organizuota Karjeros diena 

gimnazijoje. 

1.2. Taikyti 

inovatyvius mokymo 

metodus, ugdymo 

procesą organizuoti 

įvairiose edukacinėse 

erdvėse 

1.2.1.Pamokose organizuoti 

projektinę, tiriamąją veiklą, taikyti 

inovatyvius mokymo metodus. 

. 

Gimnazijoje 30%, ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje 15% ugdomųjų 

veiklų bus įgyvendinta per 

patyriminį mokymą. 

1.2.2. Organizuoti netradicines 

bendramokyklines patyrimines 

dienas 

Kiekvienais mokslo metais 

organizuota bent viena kiekvienos 

metodinės grupės patyriminė diena. 

1.2.3. Integruoti mokymo turinį. Kasmet suplanuota ir pravesta 10%. 

daugiau integruotų pamokų, 

projektų, konkursų, viktorinų. 



1.2.4.Organizuoti ugdymo procesą 

įvairiose gimnazijos edukacinėse 

erdvėse, už gimnazijos ribų. 

Per mokslo metus pravesta 5% 

dalykui skirtų pamokų kitose 

erdvėse 

1.2.5. Ugdymo procese naudotis 

internetinėmis sistemomis, 

skaitmeninių mokymo priemonių 

elektroninėmis erdvėmis, 

mokymosi aplinkomis ir 

priemonėmis internete. 

Sukurta nuotolinio mokymo 

platforma. 

Kasmet bent 10%. pamokų 

organizuojama nuotolinio mokymo 

būdu. 

1.3. Gilinti pedagogų 

dalykines 

kompetencijas. 

1.3.1. Skatinti mokytojus kelti 

kvalifikaciją, atsižvelgiant į 

gimnazijos prioritetus, programas ir 

priemones. 

Organizuoti 2 tikslinius, su 

gimnazijos veiklos tikslais 

susijusius, seminarus. 

100% mokytojų kelia pedagoginę 

kvalifikaciją (vidutiniškai 5 dienas). 

1.3.2. Skatinti mokytojų tarpusavio 

bendradarbiavimą bei patirties 

sklaidą.  

Mokytojų metodinės veiklos 

sklaida, atitinkanti kvalifikacinę 

kategoriją, „Mokytojas – 

mokytojui“. 

Vesta 10 atvirų įvairių dalykų 

pamokų, parengta 20 straipsnių ir 

pranešimų spaudai. 

1.3.3. Organizuoti konferencijas 

gimnazijos, rajono ir šalies 

mokiniams, pedagogams. 

Organizuotos bent 2 konferencijos 

gimnazijos, rajono ar šalies 

pedagogams, mokiniams. 

1.3.4.Tobulinti mokytojų ugdymo 

turinio įgyvendinimo priežiūrą ir 

įsivertinimą. 

Efektyvi, skatinanti tobulėti 

mokytojų ir nepedagoginių 

darbuotojų veiklos savianalizė 

2 TIKSLAS: SVEIKOS GYVENSENOS, LYDERYSTĖS, BENDRADARBIAVIMO 

KULTŪROS PUOSELĖJIMAS 

Įgyvendinant šį tikslą padidės mokyklos bendruomenės aktyvumas, kūno kultūros ir sporto 

renginių įvairovė, aplinka bus dar saugesnė ir sveikesnė. Mokinys, dalyvaudamas 

bendradarbiavimo veiklose, realizuos save kūrybinėje, pažintinėje, mokslinėje ar altruistinėje 

srityse, geriau pažins aplinką, ras bendraminčių, išsiugdys gebėjimą ir norą dirbti įvairiose grupėse, 

komandose. Bendradarbiavimas būtinas ir reikšmingas sprendžiant patyčių, motyvacijos, 

mokyklos nelankymo, elgesio, mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimo problemas, remiantis 

tėvų nuomone. 

Bus siekiama stiprinti gimnazijos ryšius su kitomis ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais, 

užtikrinti gerus gimnazijos bendruomenės narių santykius, pozityvų bendruomenės požiūrį į 

gimnazijos veiklą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir kūrybiškumui ugdyti(s), gimnazijos atvirumui 

didinti ir veiklai reprezentuoti. 

Uždaviniai tikslui 

įgyvendinti 

Priemonės Vertinimo kriterijai 

2.1. Kurti sveiką, 

saugią emocinę ir 

fizinę aplinką, 

skatinančią mokinių 

saviraišką. 

 

2.1.1. Ugdyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius.  

 

Parengti Ventos gimnazijos 

sveikatingumo ugdymo 

programą 2021- 2026 m, kurią 

įgyvendinant pagerėja sveikatos 

stiprinimo procesų kokybė, didėja 

galimybės dalyvauti sveikatą 

stiprinančioje veikloje. 

 2.1.2.Organizuoti įvairius 

sportinius renginius, projektus, 

varžybas, judriąsias pertraukas. 

Kasmet organizuotos bent 2 

tradicinės sporto šventės, 5 



varžybos, 10 žygių dviračiais ar 

pėsčiomis.  

Bent 3 kartus per savaitę mokiniai 

dalyvauja judriųjų pertraukų 

veiklose. 

 2.1.3. Plėsti neformaliojo ugdymo 

būrelių pasiūlą 

Mokinių, lankančių būrelius, 

skaičius išaugo 5 %.  

 

2.1.4. Užtikrinti kokybišką vaikų 

maitinimo, socialiai remtinų 

mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimą. 

Sudarytos sąlygos įstaigos 

mokiniams teikti sveikatai palankų, 

šviežią, šiltą, vietoje pagamintą 

maistą. 

100% bus užtikrinamas nemokamas 

maitinimas vaikams iš šeimų, 

galinčių pasinaudoti maitinimo 

lengvata, teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

2.1.5. Tęsti patyčių, smurto 

prevenciją  

20 % sumažės patyčių, smurto 

atvejų. 

100% suteikta socialinė, 

psichologinė, pedagoginė pagalba 

probleminio elgesio mokiniams. 

 
2.1.6. Organizuoti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą 

Organizuoti bent 9 vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai. Suteikta 

pedagoginė, socialinė, 

psichologinė pagalba mokiniams, 

tėvams 

 

2.1.7. Įgyvendinti socialines ir 

emocines kompetencijas ugdančias 

prevencines programas. 

Įgyvendinta socialinio ir emocinio 

ugdymo LIONS QUEST programa. 

 
2.1.8. Ugdyti gyvenimo įgūdžius 

per projektinę veiklą. 

Dalyvauta bent 2 Akmenės rajono 

savivaldybės skelbiamuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose 

projektuose ir 100% įgyvendintos 

planuojamos veiklas. 

2.2. Puoselėti 

lyderyste grįstas 

veiklas.  

 

2.2.1. Stiprinti savivaldos 

institucijų veiklą, akcentuojant jų 

atsakomybę už Gimnazijos veiklos 

kokybę. 

Savivaldos atstovai dalyvavo 

veiklos planavime ir vertinime, 

teikė siūlymus veiklai tobulinti 

 

2.2.2. Skatinti kiekvieną 

bendruomenės narį dalyvauti į kaitą 

orientuotose veiklose 

 

Kasmet organizuoti du 5 - IV 

gimnazijos klasių susitikimus su 

administracija, metodine taryba, 

siekiant aptarti ugdymosi lūkesčius, 

lankomumą, veiklos tobulinimo 

pasiūlymus. 

 

2.2.3.Skatinti Jaunimo organizacijų 

veiklas, aktyvinant pilietiškumo ir 

etnokultūrines tradicijas. 

Rengti programas, projektus, 

akcijas, skirtas tautiškumui ir 

pilietiškumui ugdyti, tradicinėms 

datoms paminėti 

 
2.2.4. Aktyvinti socialinius ryšius 

Gimnazijos bendruomenėje. 

Inicijuoti savanorystės veiklas 

ir projektus. 



2.3. Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

tėvais, partneriais ir 

kitomis 

institucijomis. 

 

2.3.1.Stiprinti geranoriškus 

Gimnazijos bendruomenės narių 

tarpusavio santykius. 

Organizuoti bent 3 bendrus 

renginius, išvykas, diskusijas, 

akcijas. 

 
2.3.2.Tęsti tėvų klubo 

„Aktyvuokimės“ veiklas.  

Įtraukti tėvus į edukacinių 

užsiėmimų, sportinių žygių 

organizavimą. 

 
2.3.3.Tęsti pedagoginį tėvų, vietos 

bendruomenės narių švietimą 

Organizuoti 2 mokymai tėvams. 

Atlikti bent 2 tėvų nuomonių 

tyrimai 

 2.3.4. Toliau aktyviai ieškoti 

rėmėjų. 

Piniginėmis premijomis paskatinti 

3geriausius akademinius 

pasiekimus turintys, 

asmeninę pažangą padarę mokiniai 

ir 1 Metų 

abiturientas. Įrengtos poilsio zonos, 

tvarkoma aplinka. 

 2.3.5. Viešinti gimnazijos 

pasiekimus, jos veiklą 

 

Gimnazijos darbuotojų, vykdančių 

veiklos sklaidą internetinėje 

svetainėje, spaudoje, skaičius 

padidėjo 10%. 

 

3 TIKSLAS: GIMNAZIJOS UGDYMO(SI) BAZĖS IR EDUKACINIŲ APLINKŲ 

MODERNIZAVIMAS BEI PUOSELĖJIMAS. 

Siekiant šio tikslo bus siekiama, kad įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos 

reikalavimus, gimnazijoje būtų užtikrinamas pakankamas reikalingų vadovėlių skaičius, didinami 

naujos ir programinės literatūros fondai, atnaujinamos kompiuterinės priemonės, diegiamos naujos 

technologijos. 

Uždaviniai tikslui 

įgyvendinti 

Priemonės Vertinimo kriterijai 

3.1. Pagerinti 

moksleivių 

ugdymo(si) sąlygas. 

3.1.1. Įgyvendinti ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus „Berželis“ 

modernizacijos projektą. 

Apšiltintas skyriaus pastatas, 

atnaujinta elektros instaliacija, 

kanalizacijos sistema, modernizuota 

šildymo sistema. Įrengta prieiga 

neįgaliesiems. 

3.1.2. Renovuoti gimnazijos sporto 

salę. 

Atnaujinta apšvietimo sistema, 

pakeista grindų danga, įrengta 

ventiliacijos sistema, atliktas salės 

sienų, lubų, balkonų ir persirengimo 

kambarių kosmetinis remontas. 

Įrengta prieiga neįgaliesiems. 

3.1.3. Rekonstruoti lauko krepšinio 

aikštelę.  

Pakeista krepšinio aikštelės danga. 

3.1.4. Ugdymo erdvėse diegti 

šiuolaikines informacinių 

technologijų priemones. 

Modernizuotos bent 10 mokytojų 

darbo vietos, nuolat atnaujinama IT 

bazė. 

3.1.5. Atnaujinti ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus lauko pavėsines. 

Įrengtos bent 3 saugios lauko 

pavėsines, atitinkančios higienos 

normas ir saugumo reikalavimus. 



3.1.6. Įrengta kondicionavimo 

sistema. 

Aktų salėje, naujojo korpuso II ir 

III aukštuose įrengtos 

kondicionavimo sistemos. 

3.1.7. Dalykinių kabinetų remontas. Suremontuoti kasmet bent 2 

kabinetus. 

3.2. Užtikrinti 

veiksmingą įvairių 

mokymo priemonių 

naudojimą ugdymo 

procese. 

3.2.1. Įsigyti elektroninių mokymo 

priemonių: e-vadovėlių, pratybų, 

testų, platformų licencijų. 

Nuotolinio mokymo procese bus 

tikslingai, racionaliai naudojamos 

mokomosios programos,  e-

vadovėliai, IKT produktai, 

interneto ištekliai. 

3.2.2. Turtinti grožinės literatūros 

bei vadovėlių fondus. 

Grožinės literatūros fondai 100% 

aprūpinti privalomaisiais  

spaudiniais bei naujausiais, 

ugdymo programas atitinkančiais, 

vadovėliais. 

3.3. Sukurti 

edukacines bei 

laisvalaikio erdves. 

3.3.1. Dalyvauti projekte „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis"  (1–4, 5–8 kl.). 

 

Įgytos dalykinės gamtos  ir 

technologinių mokslų 

kompetencijos ugdys mokinių 

gebėjimą taikyti žinias praktinėje 

veikloje. 

3.3.2. Įrengti gamtos mokslų 

laboratoriją.  

3.3.3. Įrengti mitybos klasę. 

Moderni, tinkama netradicinėms 

pamokoms, konferencijoms 

ugdymo(si) aplinka. 

3.3.4. Lauko klasių įrengimas. Nugriauti mediniai sandėliai ir 

įrengta bent viena lauko klasė. 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STEBĖSENA 

Gimnazijos strateginio plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant gimnazijos metinį 

veiklos planą. 

Gimnazijos direktorius, švietimo padalinių (skyrių) vadovai stebi ir įvertina, ar gimnazija 

įgyvendina strateginius tikslus, ar atsakingi asmenys (nurodyti metiniame veiklos plane) įvykdė 

numatytus uždavinius, ar vykdomos priemonės yra efektyvios. 

Gimnazijos strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais 

lygmenimis. 

Strateginio plano rengimo grupė, esant poreikiui, kiekvienais metais koreguoja gimnazijos 

strateginį planą ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui. 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo 

šaltiniai nurodyti priede Nr.1. 

 

  ________________________________  

SUDERINTA     

Gimnazijos tarybos    

2020-08-31 posėdžio    

protokoliniu nutarimu    

(protokolo Nr.GP-3)    



Priedas Nr. 1 

 

2020-2022 m. programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai (eurų) 

      

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Paraiška biudžetiniams 2020 m. 

2021 m. 

asignavimų 

poreikis 

2022 m. 

asignavimų 

poreikis 

Bazinis 

biudžetas 

(2019 m. 

patvirtinta) 

Pakeitimas 

/ Naujas 

Poreikis iš 

viso 

1. Iš viso asignavimų  1058566,39 199087,52 1257653,91 1237520,00 1255050,00 

1.1. Išlaidoms: 1058566,39 199087,52 1257653,91 1237520,00 1255050,00 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 856529,96 166923,52 1023453,48 1023453,48 1023453,48 

1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 
4000,00 920,00 4920,00 0,00 0,00 

2.   Finansavimo šaltiniai: 1058566,39 199087,52 1257653,91 1237520,00 1255050,00 

2.1. Savivaldybės biudžetas: 1058566,39 199087,52 1257653,91 1237520,00 1255050,00 

2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji 

tikslinė dotacija  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

iš jos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1. valstybės deleguotoms 

funkcijom vykdyti (SB (deleg)) 
20910,00 -2190,00 18720,00 20800,00 22850,00 

2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK) 582396,39 120538,41 702934,80 707200,00 714600,00 

2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms 

savivaldybėms  perduotoms  įstaigoms 

išlaikyti (SB (KSD)) 

          

2.1.1.4. valstybės investicijų programa 

(VIP) 
          

2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės 

nutarimus (SB  (VN)) 
0,00 0,00       

2.1.1.6. bendrosios dotacijos 

kompensacija (BDK) 
0,00 0,00       

2.1.1.7. nepanaudota bendrosios 

dotacijos kompensacija (NBDK) 
          

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos 

kitoms reikmėms atlikti (SB (KR)) 
416300,00 77079,11 493379,11 466200,00 473700,00 

2.1.3. Skolintos lėšos (SL)           

2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP) 38960,00 3660,00 42620,00 43320,00 43900,00 

2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialioji programa  (SB (AA)) 
          

2.1.6.Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))           

2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai AL 

(LBL): 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos 

(KP):           

2.2. Kiti šaltiniai:            

2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)           

2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)           

2.2.3. Kitos lėšos (KT)           

 

 

 


