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I. ĮVADAS 

Kauno r. Piliuonos gimnazijos (toliau – Gimnazija) strateginis planas 2018–2020 metams 

nusako gimnazijos strateginius tikslus, kryptis ir apibrėţia veiklos rezultatus. Įgyvendinant 

strateginio plano tikslus bus uţtikrinama Bendrąsias programas bei gimnazijos bendruomenės 

poreikius atitinkanti švietimo kokybė, suplanuotos veiklos bus suderintos su turimų resursų baze, 

bus telkiamos mokinių, tėvų, mokytojų bendruomenės ir socialinių partnerių pastangos. 

Gimnazijos strateginis planas 2018–2020 metams parengtas vadovaujantis: 

 Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija. 

 Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginiu plėtros planu.  

 Piliuonos gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimu. 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo, partnerystės principų. 

Gimnazijos strateginį planą 2018–2020 metams rengė darbo grupė, patvirtinta Kauno r. 

Piliuonos gimnazijos direktoriaus  2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1.3-17-208 „Dėl darbo grupės 

2018–2020 m. gimnazijos strateginiam planui parengti“. 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS  

Mokykla Piliuonoje pradėjo veikti 1919 m. ir iki 1952 m. buvo pradinė. Vėliau, 1952–1961 

m. laikotarpiu, veikė septynmetė mokykla. Nuo 1961 m. septynmetė mokykla perorganizuota į 

aštuonmetę, o 1993 m. rugsėjo pirmąją tapo vidurine. 2012 m. rugpjūčio 1 d. Kauno rajono 

savivaldybės Tarybos 2012-05-24 sprendimu  Nr.     Viršuţiglio pagrindinė mokykla ir Piliuonos 

vidurinė mokykla buvo reorganizuotos. Piliuonos vidurinės mokyklos Viršuţiglio skyriuje buvo 

įsteigtos ir šiuo metu dirba dvi ikimokyklinio ugdymo grupės. Skyrius nuo Piliuonos nutolęs 10 km. 

2015 m. balandţio 24 d. buvo akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokyklai suteiktas 

gimnazijos vardas. 

Gimnazijos pastatas nėra tipinis, todėl ne visos patalpos pritaikytos ugdymo procesui 

organizuoti.  

Gimnazijoje 2017 m. rugsėjo mėnesį buvo 267 mokiniai (su 2 ikimokyklinio ugdymo 

grupėmis ir priešmokyklinio ugdymo grupe), kurie gyvena Kauno ir Prienų rajonų savivaldybėse. 

Suformuota 12 klasių komplektų, dvi ikimokyklinio ugdymo grupės ir priešmokyklinio ugdymo 

grupė. 85 mokiniai gauna nemokamą maitinimą. Rizikos grupei priklauso 18 mokinių. 
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Piliuonos gimnazija yra vienintelė vidurinio ugdymo programą įgyvendinanti mokykla 

Taurakiemio ir Samylų seniūnijose. Aplinkinių pagrindinių mokyklų mokiniams ji yra patraukli, 

nes sukurta saugi ir mokinių poreikius atitinkanti aplinka.  

Gimnazija yra vietos kultūros ţidinys, kuris puoselėja vietos ir gimnazijos bendruomenių 

tradicijas. Po vienu stogu yra įsikūrusios: Piliuonos gimnazija, Kultūros centro laisvalaikio salė, 

Viešosios bibliotekos Piliuonos filialo ir gimnazijos jungtinė biblioteka, Piliuonos ambulatorija ir 

koplyčia. 
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III. SITUACIJOS ANALIZĖ  

3.1. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazijos bendruomenės noras keistis ir 

tobulėti; 

 Stiprus mokytojų intelektualinis potencialas; 

 Pedagoginė pagalba spec. ugdymosi poreikių 

mokiniams;  

 Sudaromos galimybės mokytojų savišvietai ir 

saviraiškai; 

 Partneriški mokytojų ir mokinių santykiai; 

 Sveikatą stiprinančių programų 

įgyvendinimas, priklausymas sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklui. 

 Pasiekimų vertinimas, mokinių skatinimas 

ir drausminimas, mokinio asmeninės 

paţangos stebėjimas ir analizavimas; 

 Projektinė veikla. 

Galimybės Grėsmės 

 Gimnazijos reitingo kilimas gerinant mokinių 

pasiekimus ir gebėjimą tikslingai orientuotis į 

profesinės veiklos ir studijų kryptis; 

 Finansinė parama iš projektinės veiklos, 

fizinių ir juridinių asmenų, paramos – 

labdaros fondo lėšų; 

 Prevencinės veiklos plėtra bendradarbiaujant 

su socialiniais partneriais; 

 Partnerytės ryšių su įvairiomis valstybinėmis 

ir nevyriausybinėmis organizacijomis 

plėtimas ir bendradarbiavimas; 

 Edukacinių aplinkų atnaujinimas panaudojant 

aplinkai skirtas lėšas. 

 Galimas mokinių skaičiaus maţėjimas dėl 

emigracijos; 

 Mokinių mokymosi motyvacijos 

silpnėjimas dėl išorinių veiksnių; 

 Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų 

skaičiaus didėjimas; 

 Stiprėjanti konkurencija su Kauno miesto ir 

Prienų rajono mokyklomis. 
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3.2.VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

Teisinė bazė Gimnazija savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais 

aktais, Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos 

bei Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus įsakymais, 

gimnazijos nuostatais ir šiuo planu. 

Organizacinė 

struktūra 

 Gimnazijos administracija: direktorė Dalia Vasauskienė (II vadybinė 

kategorija), direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė (III vadybinė 

kategorija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Virginija Kerdokienė). 

 Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: 

Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Klasių tėvų komitetai. 

Materialiniai 

ištekliai 

Gimnazija įsikūrusi netipiniame pastate, į kurį įsikėlė 1993 metais. Bendras 

gimnazijos patalpų Piliuonoje plotas 2787,98 m
2
. Viršuţiglio skyiaus patalpų 

plotas 807,02 m
2.

 Gimnazijoje 2014 metais įkurti dalykiniai kabinetai, kuriuose 

yra nemaţai modernių mokymo priemonių, atnaujinami mokykliniai baldai. 

Gimnazijos mokiniai naudojasi valgykla, jungtine biblioteka su skaitykla. 

Mokykla turi stadioną su aikštynu, kuriame 2016 metais modernizuota krepšinio 

aikštelė.   

Mokinių pavėţėjimas organizuojamas dviem gimnazijos turimais 

mokykliniais autobusais, Rokų pradinės mokyklos mokykliniu autobusu ir UAB 

„Uma Trans“ autobusais. 2017 metais pradedamas Piliuonos gimnazijos 

modernizavimo projektas. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijoje dirba 34 mokytojai ir 4 pagalbos mokiniui specialistai.  

Gimnazijoje dirba 5 mokytojai metodininkai, 24 vyr. mokytojai ir 5 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys pedagogai, dvi socialinės pedagogės, 

specialioji pedagogė, logopedė, psichologė. Mokytojų amţiaus vidurkis yra 43,8 

metai. Mokytojų pedagoginio darbo staţo vidurkis – daugiau kaip 21 metai. 

Mokinių skaičius įstaigoje auga (ţr. 1 pav.).  
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1 paveikslas. Mokinių skaičiaus pokytis nuo 2012 m. 

Finansiniai 

ištekliai 

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

biudţeto lėšos, specialiųjų programų lėšos, rėmėjų lėšos, 2 procentų sumokėto 

gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos, tėvų įnašai. 

Planavimo 

sistema 

Piliuonos gimnazija savo veiklą planuoja atsiţvelgdama į veiklos kokybės  

įsivertinimo išvadas, rekomendacijas bei vadovaudamasi Lietuvos respublikos ir 

Kauno rajono strategijomis. 

Rengiami strateginis veiklos planas (trims metams), metiniai veiklos planai, 

pagalbos specialistų veiklos planai, mėnesio renginių planai, metodinių grupių ir 

metodinės tarybos planai, klasių auklėtojų veiklos planai, mokomųjų dalykų 

ilgalaikiai planai ir pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių programos, 

neformaliojo ugdymo veiklos programos. 

Įsivertinimo 

sistema 

 

Gimnazijoje vykdoma pedagoginės veiklos prieţiūra. Gimnazijoje 

vykdomas platusis ir gilusis veiklos kokybės įsivertinimas, kurį atlieka veiklos 

kokybės įsivertinimo darbo grupė. Organizuojama metodinės tarybos ir metodinių 

grupių veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizė. 

Ryšių sistema Mokykla turi du kabinetus aprūpintus kompiuterizuotomis darbo vietomis 

mokiniams, visos mokytojų darbo vietos aprūpintos kompiuteriais. Visi 

kompiuteriai turi interneto ryšį. Todėl mokytojai naudoja  pamokose skaitmeninį 

ugdymo turinį. Gimnazijoje veikia Wi-Fi belaidis ryšys. Mokiniai gali naudotis 

kompiuterizuotomis darbo vietomis bibliotekoje. Informacijos sklaidai naudojama 

gimnazijos internetinė svetainė, facebook.com paskyra, e. paštas. Gimnazija nuo 

2012 metų naudoja elektroninį dienyną (manodienynas.lt).  

Naudojamasi mokinių ir mokytojų registro duomenimis, NEC sistema 
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Mokinių skaičiaus gimnazijos pokytis 
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KELTAS, švietimo valdymo informacinė sistema ŠVIS, darţelio informacine 

sistema LABBIS. 

 

 

IV. GIMNAZIJOS VIZIJA  

Saugi, patraukli visuomenei savo kultūra, ugdymo turiniu, jo kokybe bei darbo metodais 

gimnazija. 

V. GIMNAZIJOS MISIJA  

Teikti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą; ugdyti mokinių gebėjimus gyventi  konkurencingoje ir besikeičiančioje visuomenėje; 

ugdyti ţmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą ir siekti asmeninės paţangos. 

 

VI. VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA: Tas, kuris nori daug pasiekti, turi kelti didţius reikalavimus. 

(J.V.Gėtė) 

VERTYBĖS: 

 Mokymas(is) – motyvuotas, atsakingas ir nenutrūkstantis procesas; 

 Savigarba, pagarba, tolerancija; 

 Asmeninė ir socialinė atsakomybė; 

 Sveika, saugi ir jauki aplinka; 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas. 
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VII. MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

  

 

 

 

 

 

Tikslas:  

Tobulinti ugdymo(si) 
kokybę. 

1. Uždavinys: 

Gerinti pamokos kokybę 
siekiant šiuolaikinių 
mokymo(si) metodų 

taikymo. 

2. Uždavinys: 

Stiprinti mokinių mokymosi 
motyvaciją. 

 

Tikslas: 

Kurti saugią, sveiką ir 
motyvuojančią 

aplinką. 

1. Uždavinys: 

Atnaujinti ir įrengti 
edukacines aplinkas, skirtas 
gimnazijos bendruomenės 
narių  ugdymosi ir poilsio 

poreikiams tenkinti. 

2. Uždavinys: 

Aktyvinti sveikatą 
stiprinančios mokyklos 

veiklos inovacijas, plėtoti 
holistinę sveikatos sampratą.  

Tikslas: 

Kurti ir plėtoti 
mokymąsi 

paremiančią lyderystę. 

1. Uždavinys:  

Skatinti įgalinančią lyderystę. 

2. Uždavinys: 

Ugdyti pasidalytąją lyderystę 
dirbant komandoje. 
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VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŢDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

I Tikslas – Tobulinti ugdymo(si) kokybę. 

Laukiamas rezultatas:  

Mokymo procesas bus organizuojamas taip, kad įtrauktų kiekvieną mokinį, o mokymosi laiko sąnaudos būtų efektyvios. Įvairaus pajėgumo 

mokiniams bus sudarytos galimybės atskleisti ir plėtoti savo gabumus.  

Vertinimo rodikliai: 

 Ne maţiau kaip 10 proc. mokinių ugdomosios veiklos (per mokslo metus) vyks  muziejuose, kultūros įstaigose, ekskursijų metu. 

 5–10 proc.  sumaţės nepaţangių mokinių skaičius. 

 5–10 proc.   maţės praleistų be pateisinamos prieţasties pamokų skaičius. 

 5–10 proc.  pagerės mokinių mokymosi pasiekimai ir ugdymosi rezultatai. 

 2–5 proc.   pagerės mokinių mokymosi  motyvacija. 

Uţdaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Lėšos 

1.1.  Gerinti pamokos 

kokybę siekiant 

šiuolaikinių mokymo(si) 

metodų taikymo. 

1.1.1 Kūrybiškumą, kritinį mąstymą  

ugdančių, aktyvių  mokymo metodų 

(įskaitant IKT) taikymas pamokose, siekiant 

ugdymo(si) kokybės.  

2018–2020 m. Dalykų mokytojai. 

Metodinė taryba. 

Gimnazijos vadovai. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.1.2.Mokytojų nuolatinio mokymosi ir 

aktyviųjų ugdymo metodų taikymo 

kompetencijų plėtojimas. 

2018–2020 m. Mokyklos vadovai. 

Metodinė taryba. 

Dalykų mokytojai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.1.3. Mokinių įsivertinimo  (pastangų, 

ţinių, uţduočių atlikimo, savijautos, 

nuotaikos) ugdymo procese skatinimas. 

Individualios mokinio paţangos stebėjimo 

aprašo sukūrimas ir įgyvendinimas.  

2018–2020 m. Dalykų mokytojai. 

Metodinė taryba. 

Gimnazijos vadovai. 

Ţmogiškieji ištekliai. 
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1.1.4. Ugdymosi aplinkų išplėtimas uţ 

gimnazijos ribų (muziejų, parodų, 

neformaliojo švietimo centrų, parkų ir kitų  

aplinkų pritaikymas ugdymo procesui).  

 

2018–2020 m.  Dalykų mokytojai. 

Metodinė taryba. 

Gimnazijos vadovai. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.1.5. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pasiekimų ir paţangos 

vertinimo tvarkos aprašo parengimas. 

2018 m. Dalykų mokytojai. 

Metodinė taryba. 

Gimnazijos vadovai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.2.  Stiprinti mokinių 

mokymosi motyvaciją. 

1.2.1. Mokinių skatinimo sistemos 

tobulinimas. 

2018 m. Vaiko gerovės 

komisija. 

Gimnazijos vadovai. 

Mokinių taryba. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.2.2. Vaiko gerovės komisijos darbo 

organizavimas siekiant kiekvieno mokinio 

mokymosi sėkmės. 

2018–2020 m. Vaiko gerovės 

komisija. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.2.3. Mokinių vertinimo ir įsivertinimo 

kaip motyvacinės priemonės panaudojimas. 

2018–2020 m.  Dalykų mokytojai. 

 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.2.4. Emocinio intelekto ugdymas.  2018–2020 m.  Klasių vadovai. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

1.2.5. Mokinių mokymosi motyvacijos 

tyrimas. 

2018 m. 

2020 m.  

Gimnazijos vadovai. 

Gimnazijos 

psichologas. 

Ţmogiškieji ištekliai 

1.2.6. Ugdymo karjerai veiklos. 2018–2020 m. Gimnazijų vadovai. 

Dalykų mokytojai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 
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II Tikslas – Kurti saugią, sveiką ir motyvuojančią aplinką. 

Laukiamas rezultatas:  

Bus sukurta saugi, sveika ir motyvuojanti aplinka. Gimnazijos patalpose ir teritorijoje bus įgyvendinta renovacija. Gimnazija kaip sveikatą 

stiprinanti mokykla plėtos holistinę sveikatos sampratą. 

Vertinimo rodikliai: 

 Bus sukurtos erdvės  ne tik kokybiškam mokymuisi, bet ir poilsiui. 

 Bus sukurtas gimnazijos metraštis ir įrengta ekspozicija gimnazijos istorijai eksponuoti. 

 Gimnazijos valgykla organizuos maitinimą pagal  naujausias dietologų rekomendacijas. 

 3–5 proc. pagerės mokinių psicho-emociniai rodikliai. 

 2–4 proc. padidės mokinių fizinis aktyvumas po pamokų. 

Uţdaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Lėšos 

2.1. Atnaujinti ir įrengti 

edukacines aplinkas, 

skirtas gimnazijos 

bendruomenės narių  

ugdymosi ir poilsio 

poreikiams tenkinti. 

2.1.1. Sklandaus ir operatyvaus darbo 

renovacijos metu uţtikrinimas. 

2018–2020 m. Gimnazijos vadovai. Kauno r. savivaldybės 

lėšos. 

Projektinės lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.1.2. Visuotinių susibūrimų-talkų  

organizavimas, aktyvus dalyvavimas 

uţtikrinant persikraustymo darbus 

renovacijos metu. 

2018 m.  Gimnazijos vadovai. 

Klasių vadovai. 

Mokytojai. 

Gimnazijos aplinkos 

darbuotojai. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.1.3. Kūrybiškų, estetiškų, tvarkingų darbo 

ir poilsio zonų kūrimas daugumai mokinių, 

mokytojų bei kitiems darbuotojams su 

galimybe jas panaudoti mokymuisi ir 

poilsiui.  

2018–2019 m. Gimnazijos vadovai. 

 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.1.4. Gimnazijos metraščio sukūrimas ir 

ekspozicijos gimnazijos istorijai įrengimas. 

2018–2019 m. Gimnazijos vadovai. 

Dalykų mokytojai. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 
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Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.2.  Aktyvinti sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

veiklos inovacijas, plėtoti 

holistinę sveikatos 

sampratą.  

2.2.1. Veiklų skirtų psicho-emocinei 

sveikatai stiprinti organizavimas. 

2018–2020 m. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos darbo 

grupė. 

Gimnazijos vadovai. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.2.2. Gimnazijos bendruomenės narių 

fizinio aktyvumo skatinimas. 

2018–2020 m. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos darbo 

grupė. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.2.3. Sveikatai palankios mitybos 

uţtikrinimas. 

2018–2020 m. Valgykla.  

Gimnazijos vadovai. 

Sveikatos prieţiūros 

specialistai. 

Projektų lėšos. 

Kauno r. savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.2.4. Sveikatą stiprinančios mokyklos 

darbo grupės kvalifikacijos tobulinimo 

sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo 

klausimais organizavimas ir patirties sklaida 

gimnazijos bendruomenėje. 

2018–2019 m. Gimnazijos vadovai. 

Sveikatą stiprinančios 

mokyklos darbo 

grupė. 

Gimnazijos lėšos. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2.2.5. Dalyvavimas  organizuojamuose 

renginiuose ir konkursuose, paskaitų,  

praktinių uţsiėmimų sveikatos temomis 

rengimas, temų integravimas į kitų dalykų 

programas. 

2018–2020 m. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos darbo 

grupė. 

Pagalbos specialistai. 

Klasių vadovai. 

Dalykų mokytojai. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 
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III Tikslas – Kurti ir plėtoti mokymąsi paremiančią lyderystę. 

Laukiamas rezultatas:  

Gimnazijoje formuosis ţinojimu, patirtimi bei įrodymais grįsta lyderystė, atsakomybė bei įsitraukimas. Mokytojai kasmet reflektuos savo 

pedagoginę veiklą, numatys tobulintinas profesines sritis. Mokytojai galės laiku ieškoti tinkamų sprendimų (pritaikyti tinkamus ugdymo metodus, 

kolegialiai mokytis), gimnazijoje bus sudarytos sąlygos mokytojams dalintis gerąja patirtimi. Taip pat gimnazijoje bus sudarytos sąlygos plėtotis 

mokinių lyderystei, į ugdymo procesą įtraukiant mokinių tėvus. 

Vertinimo rodikliai: 

 Kiekvienas mokytojas per metus organizuos bent po vieną atvirą ir integruotą pamokas. 

 Mokinių taryba pateiks maţiausiai 3 pasiūlymus susijusius su ugdymosi procesu. 

 Gimnazijoje vyks bent viena gerosios patirties sklaidos konferencija per metus. 

 65  mokinių tėvų dalyvaus mokyklos renginiuose. 

 Mokinių taryba per mokslo metus inicijuos ir įgyvendins ne maţiau kaip 6 renginius ir akcijas. 

 Klasių tėvų komitetai pateiks maţiausiai 2 pasiūlymus per metus. 

Uţdaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Lėšos 

3.1. Skatinti įgalinančią 

lyderystę. 

3.1.1. Gimnazijos institucijų stiprinimas bei 

veiklų skatinimas. 

2018–2019 m. Gimnazijos vadovai. 

 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.1.2. Emocinių kompetencijų ugdymo 

(emocinio intelekto ugdymas) integravimas 

į dalykų mokymą kaip priemonė mokinių 

lyderystei stiprinti. 

2018–2020 m. Dalykų mokytojai. 

Klasių vadovai. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.1.3. Esamų bendruomenės informavimo, 2019 m. Dalykų mokytojai. Ţmogiškieji ištekliai. 
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bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkų 

atnaujinimas. 

Metodinė taryba. 

Gimnazijos vadovai. 

3.1.4. Gimnazijos bendruomenės narių 

renginių organizavimas. 

2018–2020 m. Dalykų mokytojai. 

Metodinė taryba. 

Gimnazijos vadovai. 

Klasių vadovai. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.1.5. Metų mokytojo ir metų mokinio 

rinkimai. 

2018 m. 

2019 m. 

2020 m. 

Gimnazijos vadovai. 

Klasių vadovai. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.1.6. Sąlygų dalyvauti lyderystės  

kompetencijų tobulinimo kvalifikacijos  

renginiuose sudarymas arba lyderystės 

kompetencijų stiprinimo kvalifikacijos 

tobulinimo renginių organizavimas. 

2018–2020 m. Metodinė taryba. 

Gimnazijos vadovai. 

 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.1.7. Kolegų veiklos stebėjimas, gerosios 

patirties sklaida. Pedagoginės paramos 

mokytojams tobulinimas. 

2018–2020 m. Dalykų mokytojai. 

Gimnazijos vadovai. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.1.8. Gimnazijos mokytojų kasmetinių 

pokalbių organizavimas. 

2018–2020 m. Gimnazijos vadovai. 

Metodinė taryba. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.1.9. Mokytojų kompetencijų aplankų 

sistemingas rengimas. 

2018–2020 m. Mokytojai. 

Gimnazijos vadovai. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

2. Ugdyti pasidalytąją 

lyderystę dirbant 

komandoje. 

3.2.1. Bendruomenės lyderių gimnazijos 

veiklos vertinimui ir kaitos tobulinimui bei 

inovacijų taikymui subūrimas. 

2018–2020 m. Gimnazijos vadovai. Ţmogiškieji ištekliai. 

3.2.2. Komandinio darbo mokymų 

gimnazijos nariams organizavimas. 

2019–2020 m. Gimnazijos vadovai. 

Metodinės grupės. 

Gimnazijos 

psichologas. 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

3.2.3. Mokinių savivaldos įtraukimas į 

mokymosi proceso organizavimą. Mokinių 

skatinimas dalyvauti mokyklos paţangos 

2018–2020 m.  Gimnazijos vadovai. Ţmogiškieji ištekliai. 
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pokyčiuose. 

3.2.4. Veiklų, skirtų gerosios patirties 

dalijimuisi organizavimas, mentorystės 

gimnazijoje skatinimas.  

2018–2020 m. Gimnazijos vadovai. 

Metodinės grupės. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

 

IX. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪRA 

Gimnazijos strateginio plano tikslai ir uţdaviniai įgyvendinami kasmet sudarant gimnazijos metinį veiklos planą. 

  Gimnazijos įsivertinimo grupė (skirta direktoriaus įsakymu) stebi ir įvertina, ar gimnazija įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar 

darbuotojai įvykdė pavestus uţdavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios.  

  Strateginio plano tikslų įgyvendinimo stebėjimo rezultatai fiksuojami lentelėje: 

Tikslas: 

Uţdaviniai Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti finansiniai ištekliai 

1.     

2.     

Išvados/nesėkmių prieţastys: 

Stebėsenos rezultatai pristatomi Mokytojų tarybai. Gimnazijos bendruomenė turi teisę stebėti ir vertinti strateginio plano įgyvendinimo 

eigą bei teikti pasiūlymus ir pageidavimus. 

Gimnazijos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą ir rekomendacijas, gimnazijos  

bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus, rengia metinį veiklos planą, numatydama konkrečias priemones ir terminus strateginiams uţdaviniams 

pasiekti. 

__________________________ 


