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Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2016–2018 metų strateginis planas 

parengtas, atsižvelgiant į 2013–2022 m. valstybinę švietimo strategiją, Širvintų rajono savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijos (toliau – gimnazija) bendruomenės poreikius. 

Mokyklos įsteigimo data – 1923-12-19 (Švietimo ministro dr. Leono Bistro įsakymas Nr. 29, 

1923-12-19). Mokykla pradėjo veikti 1924-02-01. 1967 m. pastatytas mokyklos priestatas, sporto 

salė, bendrabutis, valgykla. Iki 1985 m. – tai Širvintų vidurinė mokykla, nuo 1985 – Širvintų I-ji 

vidurinė mokykla. Širvintų rajono valdybos 1996 m. balandžio 17 d. potvarkiu Nr. 141 mokyklai 

suteiktas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardas. 2006 metais Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro birželio 21 dienos įsakymu Nr. ISAK-1266 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

vidurinėje mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 

2006 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-130 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vidurinės 

mokyklos pagrindu įsteigta Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija. 

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga; priklausomybė – savivaldybės. Gimnazijos 

savininkė – Širvintų rajono savivaldybė; gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Širvintų rajono savivaldybės taryba, kuri sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei gimnazijos nuostatuose jos 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

Gimnazijos buveinės adresas – Vilniaus g. 69, LT-19121, Širvintos. Gimnazijos grupė – 

bendrojo ugdymo mokykla, tipas – gimnazija. Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių. Gimnazijoje 

mokoma grupinio mokymosi forma kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu bei pavienio 

mokymosi forma savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu, vykdomos pagrindinio ugdymo 

programos antra dalis, akredituota vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo 

programa, vairavimo mokymas. 

2013–2015 metų gimnazijos strateginiai prioritetai buvo: įvairių gebėjimų ir poreikių 

mokinių mokymas(is) ir ugdymas(is) modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje; efektyvios vadybos 

ir lyderystės skatinimas; gimnazijos materialinės bazės modernizavimas ir turtinimas.  

Gimnazijos pastatas erdvus, patalpų pakanka, erdvės gana racionaliai panaudojamos 

socialiniams ir kultūriniams poreikiams. Kiekvienas mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas turi 

atskirą kabinetą. Kabinetuose geras apšvietimas, sandarūs langai. Gimnazijoje skiriamas dėmesys 

ugdymo(si) aplinkų kūrimui, atnaujinimui, siekiama, kad mokiniai ugdytųsi saugioje, sveikoje, 

higienos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Daugumai mokytojų sudaromos tinkamos sąlygos 

vesti pamokas specialiai įrengtuose kabinetuose. Yra šiuolaikiškai įrengta tylioji skaitykla 

savarankiškam mokinių mokymuisi, kurioje įkurtas ir Ugdymo karjerai centras. Bendruomenės 

išmone ir pastangomis fojė įrengta poilsio erdvė gimnazistams, sumontuota švieslentė virš įėjimo į 

antrą aukštą. Sporto salėje įrengtas apsauginis tinklas, technologijų kabinete nupirkti šiuolaikiški 



 

 

stalai ir kėdės, abiejuose informacinių technologijų kabinetuose atnaujinti kompiuteriai. Gimnazijos 

centriniame kieme įrengta vieta dviračiams. 2014 metais modernizuota praktinio vairavimo mokymo 

aikštelė. Širvintų rajono savivaldybės vadovų iniciatyva 2015 metais, ruošiantis stadiono 

modernizavimui, nusausinta dalis gimnazijos teritorijos. Gimnazijos kiemuose ir pirmo aukšto fojė 

įrengtos stebėjimo kameros. Centriniame kieme pastatyti ženklai, draudžiantys stovėti automobiliams 

nuo 21 iki 6 valandos. Išspręsta nelegalaus kelio prie sporto salės, kuriuo ne vienerius metus važinėjo 

sunkiasvoriai automobiliai, problema.  

2010 m. įvykdytas pirmasis pastato renovacijos etapas, energijos taupymo projektas iš ES 

lėšų: sutvarkyta gimnazijos patalpų elektros instaliacija ir apšvietimas klasėse, pakeista grindų danga 

pirmame aukšte,  įrengta vėdinimo sistema. Tačiau liko ir neišspręstų gimnazijos problemų: būtinas 

kapitalinis vidaus patalpų remontas, neaptverta gimnazijos teritorija, neapšiltintų patalpų problema 

(sporto salė), reikalinga stadiono modernizacija. 2015 metų pirmoje pusėje Širvintų rajono 

savivaldybės administracija parengė projekto gimnazijos patalpų vidaus remontui paraišką ir pateikė 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai.  

2013–2014 m. m. įsigyta vadovėlių už 6168,93 Eur, anglų kalbos mokymo priemonių už  

222,90 Eur. (viso: 6391,80 Eur.). 2014–2015 m. m. – vadovėlių už 3398,49 Eur, mokymo priemonių 

už 20 Eur. (viso: 3418,49 Eur.). Gimnazijos bibliotekos vadovėlių fondas yra nuolat pildomas. 

Metodinė taryba kiekvienų finansinių metų pradžioje svarsto metodinių grupių pasiūlymus dėl 

ugdymo procesui reikalingų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo bei priima sprendimus dėl jų 

užsakymo. 

Gimnazijos vadovai sudaro darbuotojams galimybes rodyti iniciatyvą, teikti pasiūlymus, 

tapti lyderiais. Lyderiams išsiaiškinti, suteikiant bendruomenei galimybę už juos balsuoti, rengiami 

tradiciniai Metų mokytojo ir Metų mokinio rinkimai. Gimnazijoje skatinama  pasidalytoji lyderystė: 

gimnazijos vadovas daug dėmesio skiria profesionalios gimnazijos bendruomenės kūrimuisi, rūpinasi 

naujų lyderių ugdymu. Šeši gimnazijos mokytojai yra rajono metodinių būrelių pirmininkai. Veikli 

gimnazijos metodinė taryba. Tai gimnazijos veiklos sritis, kurioje per pastaruosius dvejus mokslo 

metus padaryta didelė pažanga. Priežastis – metodinės tarybos vadovo vadybiniai gebėjimai ir 

atsakingas požiūris į šį darbą ir veikli komanda – metodinės tarybos nariai. Nuo 2015 metų rugsėjo 

mėnesio, pasikeitus darbo grupės vadovui, naują kokybę įgavo gimnazijos veiklos įsivertinimo 

organizavimas. 2015 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetas – gimnazijos bendruomeniškumo didinimas. Organizuoti seminarai: „Santykiai ir 

organizacinė kultūra mokykloje“. Lektorius – Audrius Matiukas;  „Kaip susikalbėti ir efektyviai 

veikti?“. Lektorė –Lidija Laurinčiukienė. Siekdamas geriau išgirsti gimnazijos mokytojų lūkesčius ir 

nuomonę įvairiais gimnazijos veiklos klausimais, gimnazijos vadovas 2015 metų birželio mėnesį 

organizavo individualius metinius pokalbius su gimnazijos mokytojais ir pagalbos mokiniui 

specialistais.  

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis gimnazijoje mokėsi 365 mokiniai, iš jų I-II klasėse – 178 

mokiniai, III-IV klasėse – 187 mokiniai. 2015–2016 m. m.  suformuota 15 klasių. Nemokamas 

maitinimas skirtas 58 mokiniams. Mokiniams švietimo pagalbą teikia gimnazijos socialinis 

pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Gimnazijoje dirba 4 administracijos darbuotojai (direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui (1,5 pareigybės) ir 1 ūkvedys). Direktorius neturi vadybinės kategorijos, du pavaduotojai 

ugdymui atestuoti II vadybinei kategorijai. Iš viso gimnazijoje dirba 48 pedagogai, iš jų 2 atestuoti 

mokytojo eksperto, 28 mokytojo metodininko, 14  vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorijoms, 

3 mokytojo, 1 neatestuotas mokytojas. Iš viso gimnazijoje iš savivaldybės biudžeto aplinkos lėšų 

finansuojami 32 etatai. Gimnazija turi valgyklą. Už mokinių ir darbuotojų maitinimo organizavimą 

ir kokybę atsako gimnazijos direktorius. 

 



 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2014–2015 m. m. baigė 384 mokiniai (per mokslo metus išvyko 13, atvyko 3). Labai gerai 

mokėsi 34 (8,8 %), gerai 75 (19,5 %), nepažangūs 2 (0,5 %). Po vieną I ir II klasių mokinį palikta 

kurso kartoti. 2015 m. pavasarį visi 105 abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą (100 %). 74 

abiturientai įstojo į aukštąsias, 8 į profesines mokyklas, 17 dirba (5 iš jų – užsienyje), 3 savanoriai 

šalies kariuomenėje. 2015 m. pavasarį iš 108 antrokų pagrindinį išsilavinimą įgijo 107 (99,1%). Tęsia 

mokslą gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą 88 mokiniai, kiti 19 mokosi kitose bendrojo 

ugdymo ar profesinėse mokyklose. 

Mokiniams sudarytos galimybės lankyti įvairias neformaliojo švietimo programas. 

Gimnazijoje jas lanko 64 % mokinių. Vidutiniškai vienam mokiniui tenka 0,11 programos valandų 

(skaičiuojant pagal bendrą gimnazijos mokinių skaičių) ir 0,17 programos valandų (skaičiuojant pagal 

mokinių, lankančių programas, skaičių). Gimnazijoje veikia 14 programų, 5 projektai („Drąsinkime 

ateitį“, „Matyti širdimi“, „Mes prieš smurtą“, „Skrydis“, „Dizaino manufaktūra“), 2 organizacijos 

(šaulių ir skautų), 1 klubas (jaunųjų žurnalistų). Programų rūšių skaičius – 12 (sporto, šokių, muzikos, 

dailės, teatro, profesinės, technologinės, pažintinės, žinių gilinimo + projektai + organizacijos + 

klubas). Sėkmingai dalyvauta tarptautiniuose projektuose: Comenius projekte „Today – Tomorrow – 

Together“ ir projekte „Veiklus jaunimas“. Mokiniai turėjo galimybę savo gebėjimus realizuoti 

dalyvaudami įvairiose dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. 2014–2015 m. m. rajoninėse 

dalykinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 135 mokiniai, 97 iš jų tapo nugalėtojais, 

respublikoje dalyvavo 7 mokiniai, tačiau prizinių vietų nelaimėta. Rajoninėse sportinėse varžybose 

dalyvavo 138 mokiniai ir visi iškovojo prizines vietas. Šalies varžybose 11 mokinių  užėmė prizines 

vietas.  

Gimnazija savo veiklą įsivertina, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607 „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“. Nuo 2015 metų taikomas apklausos metodas „IQES 

online Lietuva“ sistemoje. 2012–2013 m. m. įsivertinta vidaus veiklos sritys 1.1.4. Bendruomenės 

santykiai ir 4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas; 2013–2014 m. m. – 1.1.2 Tradicijos ir ritualai 

ir 2.4.1. Mokymosi motyvacija; 2014–2015 m. m. – 1.3.2  Pageidaujamo elgesio skatinimas ir 2.4.2. 

Mokėjimas mokytis; 2015–2016 m. m., gimnazijos tarybai pritarus, pasirinktos veiklos sritys – 5.3.1. 

Valdymo demokratiškumas ir 2.4.2 Mokėjimas mokytis. Informacija apie gimnazijos įsivertinimo 

rezultatus skelbiama gimnazijos interneto svetainėje (www.lsg.lt, ĮSIVERTINIMAS). 

 

III SKYRIUS 

GIMNAZIJOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Gimnazija patikėjimo teise valdo Širvintų rajono savivaldybės perduotą turtą ir pastatą, kurio 

bendras plotas 5182,6 kv. m., ugdymui skirtas plotas – 4864,7 kv. m.  

Gimnazija racionaliai naudoja mokinio krepšelio, ūkio ir paramos lėšas, planingai atnaujina 

mokyklinius suolus, kėdes, klasių lentas, baigiami kompiuterizuoti mokomųjų dalykų kabinetai, 

papildomai įsigyta multimedijų, reikalingų mokymo priemonių. 2014 ir 2015 metai baigti be 

kreditorinių įsiskolinimų. 2013 metais Paramos fondo lėšomis, gimnazijos tarybai pritarus, 

modernizuota praktinio vairavimo mokymo aikštelė, 2014 metais nupirktos kėdės į aktų salę, 2015 

metais – žaliuzės 8 kabinetų langams.  

Gimnazijoje veikia 115 kompiuteriai (19 nešiojamų). 32 kompiuterizuotos darbo vietos 

įrengtos dviejuose informacinių technologijų kabinetuose, 25 vietos – technologijų, muzikos, dailės, 

chemijos, biologijos, fizikos ir kituose kabinetuose, 1 vieta – ugdymo karjerai centre, 12 vietų – 

skaitykloje ir bibliotekoje, 2 vietos – mokytojų kambaryje, taip pat kompiuterizuotos gimnazijos 

administracijos, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo vietos. Turima kompiuterinė 

technika nuolat atnaujinama. Gimnazijoje yra 1 serveris (LITNET serveris aprūpina gimnazijos ir 

daugelį rajono mokyklų interneto ryšiu), 3 kopijavimo aparatai, 19 daugialypės terpės projektorių, 2 

http://www.lsg.lt/


 

 

namų kino sistemų komplektai, 22 spausdintuvų, fojė įrengta švieslentė. Visi kompiuteriai turi laisvą 

prieigą prie interneto ir yra sujungti į vieną tinklą. Fojė veikia bevielio interneto taškas. 

Gimnazija naudoja 1 fiksuoto ryšio telefono numerį. 

Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), visuomenei žinios apie gimnazijos veiklą 

skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje (www.lsg.lt),  gimnazijos FB paskyroje, rajono 

laikraščiuose, Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje. Naudojamas elektroninis TAMO 

dienynas.  

Kiekvienais metais gimnazijos veiklą tikrina kontroliuojančios institucijos. 2015 m. Širvintų 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai tikrino mokyklinių ir 

valstybinių brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, ugdymo gimnazijoje organizavimą. 2015-

11-06 vykdyta mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, individualių tvarkaraščių 

patikra. Nurodyti trūkumai taisyti antrojo mokslo metų pusmečio pradžioje. 

 

IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS 

1. Atvirumas (sėkmingi gimnazijos viešieji 

ryšiai, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, efektyvi informacijos apie 

gimnazijos veiklą sklaida žiniasklaidoje ir 

gimnazijos interneto svetainėje, bendravimas su 

gimnaziją (mokyklą) baigusiais mokiniais).  

 

2. Efektyviai naudojamos mokinio krepšelio 

lėšos, siekiant gerinti gimnazistų ugdymo(si) 

sąlygas. Racionaliai ir atsakingai panaudojamos 

Paramos fondo lėšos. 

 

3. Aktyvi savivalda (gimnazijos taryba, mokinių 

taryba, metodinė taryba). 

SILPNYBĖS 

1. Dėl investicijų stokos nevykstantis stadiono 

modernizavimas; neatliktas gimnazijos pastato 

vidaus remontas (II renovacijos etapas). 

 

2. Darbinių susitarimų laikymasis – 

gimnazijos bendruomenės narių problema. 

 

3. Neefektyvus atskirų ugdymo sričių 

organizavimas (tvarkaraštis, praktinio 

vairavimo užsiėmimų laikas, dominuoja 

tradicinės paradigmos pamokos). 

GALIMYBĖS 

1. Efektyvinti bendradarbiavimą su tėvais, 

ieškoti įvairesnių bendravimo su jais būdų ir 

formų. 

 

2. Gimnazijos bendruomenės narių mokėjimo 

mokytis kompetencijos auginimas (mokiniai, 

mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)). 

 

3. Projektinės veiklos įvairiuose Lietuvos 

Švietimo ir mokslo ministerijos bei atskirų fondų 

programose ir projektuose. 

 

GRĖSMĖS 

1. Mažėjantis mokinių skaičius mažina 

gimnazijos galimybes modernizuoti 

ugdymo(si) aplinką. 

 

2. Negali vykti natūrali mokytojų kartų kaita. 

Gimnazijoje nėra galimybių įsidarbinti 

jauniems mokytojams.  

 

3. Žemėja mokinių sveikatos indeksas, prastėja 

mokinių fizinė sveikata, dažnos psichologinės 

problemos. 

 

4. Neaptverta gimnazijos teritorija, pašalinių 

asmenų įėjimas į gimnazijos patalpas stebimas 

tik vaizdo kameromis. 

 

  



 

 

V SKYRIUS 

VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA 

 

Gimnazijos vizija: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija – moderni, atvira, nuolat 

besimokanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią mokyklos 

bendruomenę, teikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir padedanti jiems pasirengti gyvenimui. 

Gimnazijos misija: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija – ugdymo įstaiga, kurioje 

teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos Širvintų miesto bei rajono mokiniams, garantuojamas 

mokinių saugumas, užtikrinamas ugdymo tęstinumas ir lygios galimybės, stiprinama mokinių 

savimonė, teikiami universalūs pilietinio sąmoningumo bei patriotizmo pagrindai, vykdomas 

efektyvus ugdymas karjerai. 

Gimnazijos filosofija: mokomės, kad mokėtume gyventi. 

 

 

VI SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant gimnazijos vizijos, suformuluoti gimnazijos veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai 

bei priemonės (priedas). Strateginis 2016–2018 metų gimnazijos tikslas – siekti visapusiško 

švietimo dalyvių poreikių tenkinimo. Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje 

pateikiamus rezultato kriterijus. 

 

 

 GIMNAZIJOS STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

1. Įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių mokymas(is) ir ugdymas(is) modernioje, saugioje ir sveikoje 

aplinkoje.  

2. Gimnazijos bendruomenės sutelktumo didinimas. 

3. Gimnazijos materialinės bazės modernizavimas ir turtinimas. 
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Priedas 
 

GIMNAZIJOS 2016–2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

1. PRIORITETAS: ĮVAIRIŲ GEBĖJIMŲ IR POREIKIŲ MOKINIŲ MOKYMAS(IS) IR UGDYMAS(IS) MODERNIOJE, SAUGIOJE 

IR SVEIKOJE APLINKOJE 

 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 
1. Užtikrinti 

aukštą ugdymo, 

mokymosi ir 

pasiekimų 

kokybę. 

1.1. Efektyvinti 

pamokos 

organizavimą 

taikant 

aktyviuosius 

mokymo metodus 

ugdymo procese.  
 

1.1.1. Pamokos, orientuotos į mokinių 

pasiekimų ir pažangos  didinimą, 

organizavimas. 

S. Vaškūnienė, 

R. Švelnikienė 
Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.1.2. Pamokos įvairiose netradicinėse 

edukacinėse erdvėse. 
A. Buzienė Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 

Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.1.3. Ugdymo turinio dalykų 

integracija. 
S. Vaškūnienė 
R. Švelnikienė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.1.4. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas diegiant aktyviuosius 

mokymo metodus. 

A. Buzienė 
R. Švelnikienė 

Kvalifikacijos tobulinimo  

dienų vienam pedagoginiam 

darbuotojui skaičius, vnt. 

5 5 5 

Besiatestuojančių pedagogų 

skaičius, vnt. 
0 0 1 

1.1.5. Gerosios patirties sklaida. 
 

R. Švelnikienė Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.2. Tobulinti 

vertinimo sistemą 

siekiant kiekvieno 

mokinio 

pažangos. 

1.2.1. Ugdymo turinio planavimas 

remiantis mokinių pažangos stebėjimu, 

vertinimu ir įsivertinimu. 

S. Vaškūnienė 
R. Švelnikienė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.2.2. Mokinių pažangos skatinimo 

sistemos kūrimas. 
A. Buzienė 
R. Švelnikienė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 



 

 

1.3. Efektyvinti 

pagalbos 

mokiniui sistemą. 

1.3.1. Psichosocialinės pedagoginės ir 

švietimo pagalbos teikimas. 
A. Buzienė 
M. Vaičelytė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pagalbos mokiniui 

specialistų skaičius, vnt. 
2 3 3 

1.3.2. Mokinių saviraiškos poreikių 

tenkinimas. 
M. Vaičelytė Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 

Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.3.3. Mokinių pavežimo 

organizavimas 
R. Kamarauskienė Pavežamų mokinių skaičius, 

vnt. 
105 105 105 

1.3.4. Kokybiško maitinimo 

organizavimas. 
A. Buzienė 
L. Germanavičienė 

Maitinamų mokinių skaičius, 

vnt. 
364 354 317 

1.4. Ugdyti 

mokinių 

mokėjimo 

mokytis, 

atsakomybės už 

savo ugdymosi 

rezultatus 

kompetencijas. 

 

1.4.1. Mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijos raidos stebėsena. 
S. Vaškūnienė 
 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.4.2. Formaliojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo dermė siekiant 

individualios mokinio pažangos. 

S. Vaškūnienė 
M. Vaičelytė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.4.3. Mokinių pažangos, mokymosi 

motyvacijos ir lankomumo stebėsena. 
S. Vaškūnienė 
M. Vaičelytė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Pedagoginių darbuotojų 

skaičius, vnt. 
48 47 46 

1.4.3. Savęs pažinimo ir saviugdos 

praktikumai. 
A. Buzienė Seminarų skaičius, vnt 1 1 1 

1.4.4. Ugdymo karjerai paslaugos. 

Kryptingas mokinių konsultavimas 

renkantis mokymosi dalykus, brandos 

egzaminus. 

S. Vaškūnienė 
R. Žygienė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 
Užsiėmimų skaičius, vnt 10 11 12 

2. Kurti saugią 

ugdymuisi 

aplinką. 

2.1. Optimizuoti ir 

modernizuoti 

gimnazijos 

edukacines 

erdves. 
 

2.1.1. Mokomųjų kabinetų 

aprūpinimas reikiamomis 

šiuolaikinėmis technologijomis. 

A. Buzienė 
R. Jankauskas 

Atnaujinamų kabinetų 

skaičius, vnt 
2 2 2 

2.1.2. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas siekiant efektyviau 

panaudoti IKT ugdymo procese. 

A. Buzienė 
 

Kvalifikacijos tobulinimo  

dienų vienam pedagoginiam 

darbuotojui skaičius, vnt. 

5 5 5 

2.1.3. Patrauklių edukacinių aplinkų 

kūrimas. 
 

 Edukacinių aplinkų skaičius, 

vnt. 
3 3 3 

2.2. Ugdyti 

sąmoningą 

2.2.1. Pageidaujamo elgesio skatinimo 

ir drausminimo sistemos tobulinimas. 
A. Buzienė 
M. Vaičelytė 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 



 

 

požiūrį į 

gimnazijos tvarką, 

gerinti 

bendruomenės 

mikroklimatą. 

2.2.2. Gimnazijos savivaldos 

institucijų veikla kuriant saugią 

mokyklą. 

A. Buzienė 
 

Savivaldos institucijų 

skaičius, vnt. 
4 4 4 

 

2. PRIORITETAS: GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS SUTELKTUMO DIDINIMAS 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

1. Aktyvinti 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavi

mą, siekiant 

ugdymo(si) 

kokybės. 

 

1.1. Plėtoti esančias 

ir ieškoti bei kurti 

naujas 

bendruomenės 

bendradarbiavimo 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Gimnazijos 

bendruomenės narių santykių 

tobulinimas 

 Administracija,     

metodinė taryba 

Stebėtų pamokų, teikiant 

mokytojams metodinę 

pagalbą skaičius, vnt. 

50 50 50 

 A. Buzienė 
Tėvams skirtų edukacinių 

renginių skaičius, vnt. 

1 1 1 

 Klasių vadovai Klasių tėvų susirinkimų 

skaičius, vnt. 

26 24 24 

 A. Buzienė 
Visuotinių tėvų 

susirinkimų skaičius, vnt. 

1 1 1 

 A. Buzienė Tėvų dienų skaičius 2 2 2 

 R. Žygienė 

Mokinių, dalyvaujančių 

ugdymo karjerai veiklose 

skaičius, vnt. 

100 100 100 

 A. Buzienė 

Mokinių ir mokytojų 

bendrų renginių skaičius, 

vnt. 

10 10 10 

1.1.2. Gimnazijos atvirumo ir 

svetingumo skatinimas 

 Administracija  Tėvų,  dalyvaujančių     

ugdymo karjerai veiklos  

organizavime skaičius, 

vnt. 

10 15 20 

A. Buzienė, 

R. Česonienė, 

 R. Žygienė 

 Buvusių gimnazijos 

mokinių, dalyvaujančių ir 

organizuojančių renginius 

gimnazijoje skaičius, vnt. 

 

10 10 10 



 

 

1.2. Stiprinti 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

ryšius su 

socialiniais 

partneriais. 

1.2.1. Partnerystės su kitomis 

institucijomis aktyvinimas 

 A. Buzienė Socialinių partnerių 

skaičius, vnt. 

14 15 16 

Gimnazijos mokytojų, 

dalyvaujančių 

projektuose skaičius, vnt. 

10 10 10 

Gimnazijos mokinių, 

dalyvaujančių 

projektuose skaičius, vnt. 

30 30 30 

Gimnazijos mokinių tėvų, 

dalyvaujančių 

projektuose skaičius, vnt. 

30 35 40 

 

3. PRIORITETAS:  GIMNAZIJOS MATERIALINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMAS IR TURTINIMAS 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

3. Užtikrinti 

mokiniams 

aukštą paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą, 

gerinant 

gimnazijos 

materialinę bazę 

 

3.1. Sudaryti 

sąlygas 

bendruomenės 

bendrosioms ir 

dalykinėms 

kompetencijoms 

ugdyti 

3.1.1. Mokomųjų kabinetų ir 

bibliotekos mokymo 

priemonėmis, vadovėliais, 

žodynais aprūpinimas. 

Audronė Buzienė, 

Inga Grigalaitienė 

Mokinių skaičius, vnt. 

 

364 354 317 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

 

48 47 46 

Skirta lėšų, EUR 

 

5,9 5,7 5,2 

3.1.2. Mokomųjų kabinetų 

informacinėmis 

komunikacinėmis bei 

techninėmis priemonėmis 

aprūpinimas 

Audronė Buzienė 

 

Mokinių skaičius, vnt. 

 

364 354 317 

Naujai aprūpintų IKT 

priemonėmis kabinetų 

skaičius, vnt. 

2 2 2 

3.1.3. „Išmaniosios klasės“ 

įkūrimas. 

Audronė Buzienė 

 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 

Klasių aprūpintų 

planšetiniais 

kompiuteriais skaičius, 

vnt. 

 

- - 1 



 

 

3.1.4. Užsienio kalbų  

kabinetų bazės atnaujinimas. 

Audronė Buzienė 

 

Mokinių skaičius, vnt. 

 

364 354 317 

Atnaujintų IKT 

priemonėmis užsienio 

kalbų kabinetų skaičius, 

vnt. 

1 1 3 

3.1.5. Edukacinių aplinkų 

tobulinimas. 

Audronė Buzienė 

 

Mokinių skaičius, vnt. 364 354 317 

Edukacinių aplinkų 

skaičius, vnt. 

2 2 2 

3.1.6. Kabinetų langų 

žaliuzėmis aprūpinimas. 

Audronė Buzienė, 

Robertas Jankauskas 

Aprūpintų kabinetų  

skaičius, vnt. 

8 8 8 

3.2. Užtikrinti 

sveiką ir saugią 

ugdymo(si) aplinką 

3.2.1. Gimnazijos stadiono ir 

sporto salės rekonstravimas. 

Audronė Buzienė 

 

Atnaujintų ir 

rekonstruotų gimnazijos 

stadiono ir sporto salės 

skaičius, vnt. 

1 - 1 

3.2.2. Bibliotekos ir 

skaityklos atnaujinimas ir 

perkėlimas į apšiltintą pastato 

dalį. 

Audronė Buzienė, 

Inga Grigalaitienė, 

Robertas Jankauskas 

Perkeltos į apšiltintą 

pastato dalį ir 

modernizuotos 

gimnazijos bibliotekos 

plotas,  kv. m. 

99 - - 

 

3.2.2. Gimnazijos vidaus 

patalpų remontas 

Audronė Buzienė Suremontuotos visos 

gimnazijos vidaus 

patalpos (pakeistos durys, 

grindys (pradedant 

antruoju aukštu), 

išdažytos lubos ir sienos, 

įvesta priešgaisrinė 

signalizacija) 1 vnt. 

- - 1 

 

 
PRITARTA 
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protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 14) 
 


