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ĮVADAS 

 

Vilniaus  Žėručio pradinės mokyklos strateginio plano tikslas - efektyviai valdyti mokyklos 

veiklą, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms vaikų ugdymosi ir socialumo problemoms spręsti, 

pasirinkti mokyklos vystymosi kryptį ir prioritetus, numatyti, kaip bus įgyvendinti valstybės, 

steigėjo bei mokyklos keliami reikalavimai, planuoti veiklos pokyčius. 

 

Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos strateginis planas 2018 – 2023 metams sudarytas remiantis:  

 

➢ Valstybinės švietimo 2013 - 2022 metų strategijos nuostatomis;  

 

➢ Vilniaus miesto 2010 - 2020 m. strateginiu planu;  

 

➢ Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu;  

 

➢ Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308  

 

➢ 2012 - 2016 m. strateginio plano įgyvendinimo analize;  

 

➢ Žėručio pradinės mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir 

kultūrinės veiklos patirtimi ir kt.;  

 

➢ Bendruomenės narių pasiūlymais;  

 

➢ Žėručio pradinės mokyklos įsivertinimo išvadomis.  

 

Įgyvendinant strateginio plano kryptis, bus organizuojamas pradinis ugdymas, tenkinant 

pradinės mokyklos bendruomenės narių poreikius. 
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PRADINĖS MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

2001 m. reorganizavus „Minties“ gimnaziją, Lazdynų mikrorajone buvo įkurta 

Žėručio pradinė mokykla.  

 Pradinėje mokykloje vaikams saugu ir gera. Žėručio pradinės mokyklos bendruomenė 

rūpinasi, kad kiekviena vaiko diena, praleista ugdymo įstaigoje, būtų nepakartojama, labai įdomi ir 

savita, suteikianti žinių, skatinanti rūpintis savo sveikata, mokanti pajausti gamtos grožį, patirti 

atradimo džiaugsmą. Ugdymo įstaigoje vyksta vienas kitą papildantis formalusis ir neformalusis 

švietimas.   Mokykloje įgyjamos tvirtos pradinio išsilavinimo žinios, mokiniai paruošiami tęsti 

mokymąsi pagrindinio ugdymo pakopoje.  Mokiniai sėkmingai dalyvauja ne tik Vilniaus miesto, 

bet ir respublikiniuose renginiuose – olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose, parodose, 

festivaliuose.  

 Nuo 2005-ųjų metų mokykla dalyvauja tarptautiniame sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinkle. Kasmet mokykloje organizuojamos sveikatingumo savaitės, skatinamas moksleivių fizinis 

aktyvumas, vyksta tėvų ir vaikų sveikos gyvensenos švietimas. 

 Žėručio pradinė mokykla turi savo uniformą, rašomas metraštis, kuriame atsispindi 

ryškiausi mokyklos gyvenimo įvykiai. 

 Pagrindinės mokyklos veiklos kryptys: aukšti mokinių akademiniai pasiekimai, 

tautiškumo ir pilietiškumo skatinimas bei mokinių sveikatinimas. 

   

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Mokytojai. 

                  Mokykloje dirba 25 pedagoginiai darbuotojai. 

 

 Skaičius  

Mokytojų skaičius pagal kvalifikacines kategorijas: - 

mokytojai 3 

vyresnieji mokytojai 13 

mokytojai metodininkai 4 

mokytojai ekspertai 1 

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pagalbą mokiniui 4 

Iš viso pedagoginių darbuotojų: 25 

 

 Skaičius  

Pagalbos mokiniui specialistų skaičius pagal kvalifikacines kategorijas:  

vyresnysis specialusis pedagogas-logopedas 1 

psichologas 1 

Iš viso pagalbos mokiniui specialistų: 2 
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Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas) turi reikiamą 

išsilavinimą.  

 

 Skaičius  

Direktorius-II vadybinė kvalifikacinė kategorija 1 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vadybinė kvalifikacinė kategorija 1 

Iš viso: 2 

 

Visi mokyklos mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Pagal kvalifikacines 

kategorijas mokytojai skirstomi taip: mokytojai – 12 %, vyresnieji mokytojai – 52 %, mokytojai 

metodininkai – 16 %, mokytojai ekspertai – 4 %. Pagal pedagoginio darbo stažą pedagoginiai 

darbuotojai, turintys virš 15 metų pedagoginio darbo stažą, sudaro 84 %, o mokytojai, turintys iki 

15 metų pedagoginio darbo stažą, – 16 % bendro mokyklos mokytojų skaičiaus.  

 Mokykloje dirba kompetentingi mokytojai, kurie turi pakankamą darbo patirtį, didelį 

pedagoginio darbo stažą, nuolatos tobulina profesines kompetencijas bei taiko pedagogines 

inovacijas praktikoje. 

Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos mokytojai kasmet atlieka veiklos savianalizę. Aptarę 

veiklos savianalizę su mokyklos administracija kitiems mokslo metams kelia individualius tikslus ir 

uždavinius. 

Mokiniai. 

                    

Klasės 
2013-2014 m.m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 2016-2017 m.m. 

Skaičius  Skaičius  Skaičius  Skaičius  

1 klasės  101 92 95 98 

2 klasės 78 96 96 98 

3 klasės 74 73 94 93 

4 klasės  74 69 72 96 

1-4 klasės  327 330 357 387 

 

Mokinių skaičius mokykloje kinta. Turimas mokinių skaičius optimalus pradinei mokyklai. 

Mokyklos mokinių skaičius nuo 2013–2014 m. m. iki 2016–2017 m. m. didėja.  

 

Ryškiausi mokinių pasiekimai  

2013-2014 m.m. ✓ 2014 m. žurnalo „Reitingai“ paskelbtame Lietuvos Pradinių mokyklų 

reitinge, Vilniaus Žėručio pradinė mokykla 8 vietoje. 

✓ Neformalaus ugdymo liaudies šokių būrelis dalyvavo 2014 m. Lietuvos 

dainų šventėje „Čia mano namai“. 

Tarptautiniuose renginiuose: 

✓ Matematikos konkurse “Kengūra” iškovota I vieta, trys mokiniai pateko 

į respublikos geriausių mokinių 50-uką. 

✓ VKIF organizuojamuose lietuvių k., anglų k., pasaulio pažinimo 
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konkursuose  iškovota  7 auksiniai, 9 sidabriniai, 18 oranžinės Kengūros 

apdovanojimų. 

Miesto renginiuose: 

✓ Vilniaus m. matematikos olimpiadoje iškovota I vieta. 

✓ Vilniaus m. lietuvių k. olimpiadoje iškovota III vieta. 

✓ Vilniaus miesto mokinių ,,Olimpinio festivalio“ finalinėse kvadrato 

varžybose iškovota I vieta. 

2014-2015 m.m. ✓ 2015 m. žurnalo „Reitingai“ paskelbtame Lietuvos mokyklų reitinge, 

remiantis NEC organizuojamų standartizuotų testų rezultatais, Vilniaus 

Žėručio pradinė mokykla 1 vietoje. 

✓ Mokykla apdovanota „Geriausio matematiko taure“. 

Tarptautiniuose renginiuose: 

✓ Matematikos konkurse “Pangea” iškovota I vieta. 

✓ Matematikos konkurse “Kengūra” mokinys pateko į geriausių Lietuvos 

mokinių 50-uką. 

Respublikiniuose renginiuose: 

✓ VKIF organizuojamuose lietuvių k., anglų k., pasaulio pažinimo 

konkursuose  iškovota  14 auksinių, 5 sidabriniai, 13 oranžinės 

Kengūros apdovanojimų. 

✓ Mokinys dalyvauja ir laimi tarptautiniuose ir respublikiniuose šaškių 

turnyruose. 

Miesto renginiuose: 

✓ Vilniaus m. mokinių dailyraščio konkurse iškovota I vieta. 

✓ Vilniaus m. pradinių klasių mokinių diktanto konkurse - I vieta. 

✓ Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje iškovotos II ir 

III vieta. 

✓ Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių lietuvių k. olimpiadoje užimta III vieta. 

2015-2016 m.m. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose: 

✓ Aktyvus dalyvavimas nacionaliniame Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis 

Žemė 2015“; 

✓ Tarptautiniai edukaciniai konkursai „Olympis 2015“ „Olympis 2016“ . 

✓ Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, 1 mokinys pateko į 

geriausių mokinių 50-uką; 

✓ Tarptautinis matematikos konkursas „PANGEA“, du mokiniai pateko į 

geriausių mokinių 10-uką. 

✓ Tarptautinis matematikos konkursas „Kings“, 1 mokinys pateko į 

geriausių mokinių klubą. 

Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose: 

✓ Aktyvus dalyvavimas vaikų sveikatinimo projekte „Sveiki ir fiziškai 

aktyvūs vaikai – sveika visuomenė“; 

✓ Aktyvus dalyvavimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

organizuotuose konkursuose . Gamtos kengūra 2016- iškovota 1 

sidabrinės ir 3 oranžinės kengūros apdovanojimai. Lietuvių k. kengūra 
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2016 – iškovota 6 auksinės, 6 sidabrinės, 9 oranžinės kengūros 

apdovanojimai. Anglų k. kengūroje  2016  - iškovota 6 auksinės, 2 

sidabrinės, 5 oranžinės kengūros apdovanojimai.  

✓ 2015-2016 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių varžybos, I vieta; 

✓ Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada, I vieta; 

✓ Nacionalinis mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas 2016“, 

I vieta 

Dalyvavimas miesto renginiuose: 

✓ Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkursas, I vieta; 

✓ Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas, II  vieta. 

✓ Vilniaus m. Visuomenės sveikatos biuro organizuotas konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“, III vieta; 

✓ Vilniaus m. mokyklų žaidynių finalinės kvadrato varžybos, III vieta; 

✓ Vilniaus m. mokinių sporto žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių 

varžybos, II vieta; 

✓ Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ir knyga 

mane augina“, geriausio skaitovo nominacija; 

✓ Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada, I vieta; 

✓ Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių lietuvių k. olimpiada, II  ir III vietos; 

✓ Vilniaus m. mokyklų žaidynių 1-4 klasių mokinių paprastų šaškių 

varžybos, I vieta; 

✓ Vilniaus m. IV kl. mokinių mąstymo ir pažinimo konkursas „Minčiaus 

turnyras 2016“, I vieta; 

✓ Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada, III vieta; 

✓ Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ ir 

užimta II vieta; 

✓ Vilniaus m. mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos trikovės 

varžybos, II vieta; 

 

Mokykloje sukurta veiksminga mokinių pasiekimų fiksavimo ir analizavimo sistema: 

susitarta dėl mokinių pasiekimų fiksavimo tvarkos, pasiekimai analizuojami įvairiais lygmenimis. 

Analizės išvados panaudojamos planuojant ugdymo turinį.  Mokytojų tarybos posėdžiuose išsamiai 

aptariami individualūs mokinių pažangos pokyčiai. Kiekvienoje pamokoje mokytojas stebi 

kiekvieno vaiko daromą pažangą ir skatina jį objektyviai įsivertinti. Metų pradžioje rašomi 

diagnostiniai testai padedantys numatyti ugdymo gaires. Metų pabaigoje – apibendrinamieji 

kontroliniai darbai.  

 Siekdama objektyvaus mokinių pasiekimų vertinimo mokykla nuo 2014 m. dalyvauja 

NEC organizuojamuose standartizuotuose ir diagnostiniuose mokinių pasiekimų tyrimuose.  

2014 m. NEC parengta 4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatų ataskaita: 
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2016 m. NEC parengta antrų klasių mokinių diagnostinių testų rezultatų – mokinių pasirengimo 

tolimesniam mokymuisi – ataskaita: 
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2016 m. NEC parengta lyginamoji ketvirtų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatų ataskaita: 

 

Taip pat 2016 m. apibendrinamoji mokinių klausimynų ir standartizuotų testų reultatų atsakaita: 
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Gauti objektyvūs duomenys įrodo, kad baigę keturias klases mokiniai pasiruošę 

sėkmingai tęsti mokymąsi įvairiose Vilniaus mokyklose. 

 

Pradinės mokyklos aplinka.   

   

Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo įstatymu, 

Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos nuostatais, Ugdymo planais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 

Mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos nutarimais, mokyklos direktoriaus įsakymais, Vaiko gerovės 

komisijos nutarimais. 

Vadovaudamasi veiklos kokybės įsivertinimo bei mokyklos vidaus ir išorės stebėsenos 

duomenimis mokykla planuoja savo veiklą. Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai 

rengiami: Strateginis planas - penkeriems kalendoriniams metams, metinis veiklos planas - 

kalendoriniams metams, ugdymo planas – dvejiems mokslo metams. Įvardintus dokumentus rengia 

direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. Darbo grupės į dokumentų rengimą įtraukia 

mokyklos bendruomenę. Parengti dokumentai pateikiami mokyklos bendruomenės svarstymui. 

Parengti planai, pasikeitus aplinkybėms, gali būti koreguojami.  

Mokyklos biudžetą sudaro mokinio krepšelio lėšos, aplinkos lėšos, 2 % pajamų lėšos, 

patalpų nuomos lėšos. Turimų lėšų panaudojimo tvarką reglamentuoja teisiniai aktai bei Mokyklos 

tarybos sprendimai. 

Mokykla bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis. Palaikomi glaudūs ryšiai su Lazdynų 

seniūnija, Šv. J. Bosko parapija, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto 

departamentu, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, 

Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra, Edukologijos universitetu. Be to, bendradarbiaujama 

kartu su kitomis Lazdynų mikrorajono ugdymo įstaigomis – lopšeliais darželiais „Spygliukas“, 

„Riešutėlis“, „Giraitė“, „Žibutė“, „Ąžuolyno“ progimnazija bei „Minties“ gimnazija organizuojant 

projektus, renginius, akcijas ar šventes. 

Vadovaudamasis mokyklos veiklos planavimo dokumentais, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo bei mokyklos vidaus ir išorės stebėsenos duomenimis direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui parengia kiekvienų mokslo metų ugdomosios stebėsenos planą, su kuriuo supažindina 

pedagoginius darbuotojus. Direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė sudaro mokyklos renginių 

planą mokslo metams. Planuojama kiekvieno mėnesio mokyklos veikla. Mokytojai ilgalaikius 

planus rengia vieneriems metams. Ilgalaikių ir teminių planų struktūrą ir formą parengia Metodinė 

taryba. Klasės vadovų planai neįeina į ilgalaikių planų struktūrą. Mokyklos veiklos planavimas 

padeda efektyviau organizuoti mokyklos veiklą, iškelti uždavinius, įgyvendinti tikslus. 

Mokykloje nuolatos vykdoma ugdomoji stebėsena ir vidaus kontrolė. Vidaus kontrolė 

vykdoma dviem kryptimis. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė vykdo mokyklos 

veiklos kontrolę, analizę. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo ugdomąją 

stebėseną pagal kuruojamas veiklos sritis, metų veiklos plane numatytus uždavinius, mokyklos 

vykdomus projektus (pirmų klasių mokinių adaptacijos projektas, antrų ir ketvirtų klasių mokinių 

pasiekimų kontrolė ir kt.).  

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė 

taryba, Seniūnų klubas, Mokyklos Tėvų komitetas, klasių tėvų komitetai. Atstovai dalyvauja 
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sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus mokyklos bendruomenės 

veiklos klausimus. 

Mokykloje pakanka klasių ir kabinetų. Yra įrengti muzikos, anglų k. kabinetai, aktų salė, 

biblioteka su mini skaitykla, sporto salė, valgykla, medicinos kabinetas, pagalbos mokiniui 

specialistų kabinetai. Mokykla turi aikštyną. Yra tvarkingas, atitinkantis mokyklos tipą, kiemas. 

Mokykla aptverta tvora.  

Mokykloje sudarytos sąlygos mokytojams naudotis kompiuteriais. Yra dvi interaktyvios 

lentos. Visi mokyklos kompiuteriai yra prijungti prie interneto. Yra laidinis ir bevielis interneto 

ryšys. Turimo interneto greitis pakankamas. Mokykloje nėra specialiai įrengtos kompiuterių klasės. 

Keturiose klasėse yra televizoriai su internetine prieiga. Klasėse įrengti daugialypės terpės 

projektoriai. Naudojamas  elektroninis dienynas.  

 

IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE MATRICA) 

 

Veiksniai 
Išorinė aplinka (seniūnija, savivaldybės) 

Galimybės Grėsmės 

Politiniai - 

teisiniai 

1. Lietuva žengia itin sparčios 

kaitos, kupinos naujų pokyčių, 

laikotarpiu. Tai kelia naujus 

reikalavimus ir asmeniui, ir 

visuomenei, ir ugdymo institucijai. 

 

1. Nuolatinės kaitos etape kyla 

grėsmė ne dėl įvairių mokyklų 

pasirinkimo arčiau namų, toliau 

namų, bet dėl ugdymo turinio 

pakraipos, materialinės ir 

intelektualinės bazės. 

2. Mažėjant visuomenėje mokytojo 

prestižui mokykloje didėja 

vyresniojo amžiaus mokytojų 

skaičius. 

3. Valstybės vykdoma ugdymo 

turinio finansavimo politika 

neužtikrina mokymo(si) aplinkos 

kūrimo.  

Ekonominiai 1. ES lėšų panaudojimas pagerins 

mokyklos materialinę bazę. 

2. Galimybė panaudoti mokyklos 

reikmėms gyventojų pajamų 2% 

mokesčio. 

3. Stengiamasi pritraukti kuo 

daugiau 2% pajamų lėšų. 

4. Papildomų lėšų ieškoma rengiant 

projektus, dalyvaujant konkursuose, 

teikiant paslaugas. 

1. Mokykla naudoja ir mokamas, ir 

nemokamas kvalifikacijos 

tobulinimo formas (seminarus, 

paskaitas, kursus bendruomenei). 

2. Brangsta vadovėliai, mokymo 

priemonės, paslaugos, mažėja MK 

perkamoji galia. 

3. Mokykla vykdo lėšų taupymo 

programą. 

Socialiniai-

demografiniai 

1. Įvairių tautybių, mišrių  šeimų 

vaikai renkasi mokytis lietuviškose 

mokyklose. 

2.Vyksta mikrorajono gyventojų 

švietimo poreikių tenkinimas, 

kuriant specialias ugdymo aplinkas 

ypač gabiems, motyvuotiems 

1. Padidėjusi Lietuvos gyventojų 

migracija, gali didėti socialiai 

remtinų ir specialiųjų poreikių 

mokinių, bei vaikų paliktų be 

priežiūros skaičius. 

2. Daugėjant Vilniaus gyventojų, 

gali padidėti mokinių skaičių 
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mokiniams. mokyklose. 

Edukaciniai ir 

technologiniai 

veiksniai 

1. IQES įsivertinimo platformos 

teikiamos galimybės leidžia greitai 

ir pakankamai objektyviai pamatuoti 

situaciją bei pokyčius, pasinaudoti 

mokytojams teikiama metodine 

medžiaga. 

2. Vidinės komunikacijos plėtra e-

dienyno erdvėje. 

3.Mokykloje plėtojama 

neformaliojo ugdymo veikla 

praplečia formaliojo ugdymo ribas. 

 

1. Dėl lėšų ribojimo mažėja 

galimybė naudotis mokamomis 

virtualiomis informacinėmis 

sistemomis ir priemonėmis. 

2. Turimos technologijos neatitinka 

dabartinių reikalvimų ir mokyklos 

poreikių. Lėšų trūkumas neužtikrina 

pradinei mokyklai galimybės 

atnaujinti IT bazės, atsižvelgiant į 

sparčią technologijų kaitą. 

3. Bendrajame ugdymo plane 

numatyta per mažai neformaliajam 

ugdymui skiriamų valandų. 

 

 

PRADINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 

 

2016 m. mokykloje buvo tiriama sritis „Mokinių pasiekimai“. Apklausiami buvo 

tėvai, mokytojai ir 3-4 kl mokiniai. Įsivertinimo rezultatai: 

 

Tėvų apklausos rezultatai 

5 aukščiausios vertės  5 žemiausios vertės  

1. Manau, kad mūsų mokykla tinkamai 

parengia tolimesniam mokymuisi. 

2. Apskritai esu patenkintas savo vaiko 

mokymosi rezultatais. 

3. Mokykloje yra geros galimybės mano 

vaikui tobulinti meninius gebėjimus. 

4. Mano vaikas mokykloje turi visas 

galimybes išmokti tai, ko reikia. 

5. Mokykloje pakankamai  dėmesio 

skiriama pilietiškumo ir patriotizmo 

ugdymui. 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,3 

1. Mokykloje yra geros galimybės 

mano vaikui tobulinti sportinius 

gebėjimus. 

2. Mokykloje pakankamai dėmesio 

skiriama mokymuisi kelti tikslus ir 

jų siekti. 

3. Mokykloje pakankamai dėmesio 

skiriama mokinių pasitikėjimo savo 

jėgomis skatinimui. 

4. Mokykloje pakankamai dėmesio 

skiriama tolerancijos kitai nuomonei 

ugdymui. 

5. Mokykloje pakankamai dėmesio 

skiriama nuostatos „užbaigti tai, kas 

pradėta“ ugdymui 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

3,1 

 

 

3,1 
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Mokytojų apklausos rezultatai 

5 aukščiausios vertės  5 žemiausios vertės  

1. Mūsų mokykla mokiniams teikia 

tikrai kokybišką išsilavinimą. 

2. Kiekvieno mokinio dalyko gebėjimų 

pažanga yra pastebima ir įvertinama. 

3. Mokykloje sudarytos sąlygos meninės 

raiškos galimybių plėtojimui ir mokinių 

sportinei veiklai. 

4. Manau, kad mūsų mokykla tinkamai 

parengia mokinius tolimesniam 

mokymuisi. 

5. Mokykloje ugdoma nuostata prisiimti 

atsakomybę už savo veiksmus. 

3,9 

 

3,9 

 

3,9 

 

 

3,9 

 

 

3,9 

1. Mokinių profesinis orientavimas ir ir 

informavimas. 

2. Mokymas kelti tikslus ir jų siekti. 

3. Mokinių kalbinio raštingumo 

(užsienio kalbos) ugdymas. 

4. Bendro, komandinio darbo gebėjimų 

ugdymas. 

5. Mokėjimas įsivertinti savo žinias ir 

gebėjimus.  

3,5 

 

3,5 

3,6 

 

3,6 

 

3,7 

Mokinių apklausos rezultatai 

5 aukščiausios vertės  5 žemiausios vertės  

1. Mokykloje yra geros galimybės 

išmokti tai, ko man reikia. 

2. Manau, kad mokykla tinkamai 

parengia tolimesniam mokymuisi. 

3. Aš suprantu savo teises ir pareigas. 

4. Aš moku mokytis. 

5. Mokykloje yra geros galimybės 

sportuoti. 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,7 

3,7 

3,6 

1. Aš teikiu įvairių pasiūlymų dėl 

renginių klasėje, mokykloje. 

2. Man sekasi rišliai pasakoti, 

sklandžiai reikšti savo mintis. 

3. Aš gerai įsimenu pagrindinius 

faktus, sąvokas, apibrėžimus. 

4. Aš žinau, ką norėčiau veikti po 10 

metų. 

5. Jei mokslas būtų neprivalomas, aš 

vis tiek mokyčiausi. 

 

2,4 

 

3,1 

 

3,3 

 

3,3 

 

3,3 
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SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS 

(VIDINĖS) 

Stipriosios pusės 
Mokykloje sudarytos sąlygos kūrybiškai 

dirbti, tobulėti, kelti kvalifikaciją, skleisti 

pedagoginio darbo patirtį. Mokyklos valdymas 

orientuotas į komandinę veiklą. 

Mokyklai vadovauja kompetentingi 

vadovai, dirba patyrę kvalifikuoti mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai.  

Išskirtiniai mokinių pasiekimai 

olimpiadose, konkursuose, varžybose.  

Mokykla dalyvauja nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose mokinių žinių ir gebėjimų 

patikrinimuose, mokiniai pasiekia aukštų 

rezultatų.  

Laiku išsiaiškinami mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai ir teikiama specialioji 

pedagoginė pagalba.  

Tenkinami mokinių ugdymosi, 

saviraiškos, socialiniai poreikiai, vykdomi 

sveikos gyvensenos ugdymo projektai. 

Mokiniai turi galimybes pasirinkti 

neformaliojo vaikų švietimo būrelius.  

Įvairiapusiai ryšiai su kitomis ugdymo 

institucijomis bei visuomeninėmis 

organizacijomis. 

Minimali pedagoginio ir techninio 

personalo kaita. 

Silpnosios pusės 
Per mažas ugdymo procese gaunamos 

informacijos panaudojimo efektyvumas. 

Nepakankama dalies mokinių mokymosi 

motyvacija. 

Nėra mokytojo padėjėjo etato. 

Dalis mokyklos bendruomenės narių 

nepakankamai domisi mokyklos gyvenimu. 

Maža sporto ir aktų salės. Lauke trūksta 

bėgimo takų, šuoliaduobės. 

Dalis mokytojų galėtų aktyviau dalyvauti 

komandinėse veiklose skleidžiant gerąją patirtį. 

Galimybės 
Patirties, įgytos respublikiniuose ir 

miesto renginiuose platesnis taikymas pamokose 

gerintų ugdymo kokybę 

Mokytojai aktyviau dalinsis gerąja 

patirtimi su kolegomis. 

Užtikrinti mokytojų ir kitų darbuotojų 

intelektualinių bei kitų gebėjimų panaudojimą 

mokyklos veiklai plėtoti. 

Palaipsniui atnaujinti turimą IKT bazę 

mokykloje.  

Plėtoti bendradarbiavimą su mokinių 

tėvais, ieškoti įvairesnių bendravimo su jais 

būdų ir formų, sėkmingai derinti mokyklos, 

mokinių bei mokinių tėvų interesus gerinant 

ugdymo kokybę. 

Grėsmės 
Gimstamumo mažėjimas ir migracija. 

Ekonominių veiksnių įtaka mokyklos 

finansavimui. 

Nenusistovėjusi švietimo reforma trikdo 

ugdymo procesą. 

Blogėjanti šeimų socialinė padėtis. 

            Prastėjanti mokinių sveikata, išaugęs 

raumenų-skeleto ligų skaičius. 
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Strateginės išvados 

• Skatinti šeimų aktyvesnį dalyvavimą vaikų ugdymo procese išnaudojant mokymosi aplinkas. 

• Mokinių motyvacijos ir atsakomybės stiprinimas plėtojant tėvystės įgūdžius. 

• Kuriant sveikos gyvensenos bei mokymosi aplinkas mokyklos bendruomenė galėtų aktyviau 

dalyvauti įvairiuose projektuose, renginiuose, finansuojamose programose. 

 

PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGIJA 

 

Vizija 

  

Vilniaus Žėručio pradinė mokykla, esanti Lazdynų mikrorajone, teikia  pradinį ugdymą 

Lazdynų mikrorajono  6 – 11 metų vaikams. 

      Tai mokykla, kurioje ugdymo turinys orientuotas ne į dalyką, o į mokinį, jo kompetencijų 

ugdymą. Akcentuojama ne ugdymo programa, bet ugdymo rezultatas. Vertinimo rezultatai 

naudojami ugdymo turinio koregavimui ir tobulinimui.    

Vilniaus Žėručio pradinėje mokykloje siekiama perteikti vaikams vertybines nuostatas, 

kurios ugdys poreikį mokytis visą gyvenimą, padės atsispirti neigiamiems aplinkos reiškiniams, 

ugdys kritiškai mąstantį žmogų, jautrų šalia esančiam, besidomintį visuomenės aktualijomis. 

 

Misija 

  

Mokyklos paskirtis : 

 realizuoti pradinį formalųjį ugdymą, plėtojant jį per papildomą ir neformalųjį ugdymą, 

bendradarbiavimą su mokslo, kultūros ir sporto, meno, teatro institucijomis, glaudžius 

santykius su mokinių tėvais ir rėmėjais; 

 ugdyti darbštų, savarankišką, kritiškai mąstantį ir atsakingą savo šalies pilietį; 

 kiekvienam vaikui suteikti saviraiškos erdvę; 

 kvalifikuotai padėti šeimai ugdyti visapusiškai laisvą ir įvairiapusę asmenybę; 

                Mokyklos unikalumas pasireiškia per : 

   saugios ir geros materialinės bazės sukūrimą;  

   aukštą pedagoginę kompetenciją, edukologinį mokytojų ir vadovų išsilavinimą; 

   vertybines nuostatas, įgytas kompetencijas. 

 

 

Filosofija  

Nuolatinė kaita, tobulėjimas, vidinė harmonija, teisingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, 

pagalba vienas kitam ir asmeninė atsakomybė už savo darbus. 
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PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1.   Ugdymo kokybės tobulinimas. 

      1.1. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi. 

      1.2. Tenkinti mokinių poreikius. 

      1.3. Plėtoti pagalbą gabiems ir spec. poreikių mokiniams. 

   

2.   Aktyvios ir sveikos  mokyklos bendruomenės kūrimas. 

      2.1. Aktyvinti tėvų/globėjų dalyvavimą ugdymo procese ir neformaliojo ugdymo veikloje. 

      2.2. Skatinti mokytojų komandinį darbą ir partnerystę. 

      2.3. Ugdyti sveikatos sampratą. 
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STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I TIKSLAS. UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Lėšos Atsakingi Laukiami rezultatai 
1. Ugdyti mokinių 

atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

1.1. Tobulinti 

konkrečių pamokos 

uždavinių formavimą 

ir gerinti mokinių 

įsivertinimo 

rodiklius. 

2018-2023 m. MK, aplinkos 

lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Pradinės mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

1. Pamokos uždaviniai 

pritaikyti mokinių 

galimybėms ir poreikiams, 

skatinama žinias, įgytas vieno 

dalyko pamokoje, taikyti 

visame ugdymo procese. 

Ugdymo procesas tampa 

labiau individualizuotas ir 

tarpdalykiškai integruotas. 

2. Mokinių įsivertinimo 

lygiui patikrinti bus 

atliekamas tyrimas, apimantis 

du etapus (tyrimo imtis – visų 

dalykų įsivertinimas po vieną 

kartą). Pirmas etapas vyks 

mokslo metų pradžioje 

(spalio mėn.), antras etapas – 

mokslo metų pabaigoje 

(gegužės mėn.). Laukiamas 

rezultatas – mokinių 

įsivertinimo rodikliai pagerės 

20 proc. 

 1.2. Parengti 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

aprašą. 

2018-2023 m. Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Metodinė taryba Parengtas naujas mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašas leis 

nustatyti informatyvų ir 

objektyvų vertinimo procesą, 
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kurio rezultatai užtikrins 

ugdymo proceso trūkumų 

identifikavimą ir sudarys 

sąlygas nustatyti trūkumų 

atsiradimo priežastis. 

Tikslingas trūkumų 

priežasčių pašalinimas leis 

pagerinti mokyklos 

pasiekimų ir pažangos 

rodiklius. 

 1.3. Ugdymui ir 

mokinių 

motyvavimui 

pamokose rinktis 

aktyvinančius 

metodus, darbo 

būdus ir formas, 

aktyviau naudoti 

IKT. 

2018-2023 m. Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Klasių mokytojai, 

spec. pedagogas, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokiniai labiau sudominami 

mokomuoju dalyku, geriau 

išlaiko dėmesį, aktyviau 

įsitraukia į veiklas pamokoje, 

kas atsispindi pažangos 

vertinimo rodikliuose. 

IKT tampa pažangia 

mokymosi priemone, 

skatinančia vaikų žingeidumą 

ir aktyvumą ugdymo procese.  

 1.4. Plėtoti VGK 

darbą siekiant 

kiekvieno mokinio 

mokymosi sėkmės ir 

brandžių socialinių 

įgūdžių. 

 

2018-2023 m. MK lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Projektų/programų 

lėšos. 

VGK, klasių 

mokytojai 
Mokykloje mokiniai jaučiasi 

saugūs ir pasitikintys savimi, 

kas atsispindi mokinių 

įsivertinimo tyrimo 

rezultatuose. 

Kiekvieno mokinio 

gerėjantys pasiekimai 

ugdymo ir socialinės 

įtraukties srityse pagerina 

bendrus mokyklos pažangos 

rodiklius. 
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2. Tenkinti 

moksleivių 

poreikius. 

2.1. Kurti pagarba, 

empatija ir tarpusavio 

pagalba grįstą 

mikroklimatą klasėse 

ir mokykloje.  

Priimti mokinių 

paramos ir pagalbos 

teikimo tvarką. 

Vykdyti patyčių 

prevenciją. 

 

2018-2023 m. 
 

 

 

 

MK, aplinkos 

lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

 

Mokyklos vadovai, 

mokyklos psichologė, 

klasių mokytojai 

Mokyklos bendruomenė 

jaučiasi saugi ir pasitikinti 

aplinka, noriai ir aktyviai 

dalyvauja klasių ir mokyklos 

renginiuose (klasės 

valandėlėse, gerumo ir 

paramos akcijose, 

prevencinėse programose).  

Užtikrinamas 100 proc. 

masiškumas (išskyrus 

nedalyvavimą pagrįstai 

pateisintais atvejais). 

Priimta mokinių paramos ir 

pagalbos teikimo tvarka 

užtikrina skaidrų ir 

nediskriminuojantį paramos 

ir pagalbos teikimo procesą. 

Per mokslo metus vykdoma 

patyčių prevencijos programa 

ir  atliekama apklausa patyčių 

prevencijos tikslais ir 

nustatomas patyčių apraiškų 

mąstas. Imamasi priemonių, 

sprendžiant nustatytus 

patyčių atvejus ir per bendras 

mokyklos programas 

vykdoma tikslinė patyčių 

prevencija, siekiant 

kasmetinio patyčių atvejų 

mažėjimo.  

 2.2. Mokyklos 

bibliotekoje įrengti 

2018-2023 m. MK, aplinkos 

lėšos, 2% lėšos. 

Mokyklos taryba, 

mokyklos 

Mokyklos bibliotekoje bus 

įrengtos 2-3 kompiuterinės 
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informacinį centrą, 

sudarant sąlygas 

aktyviam ir 

specialiuosius 

poreikius 

atitinkančiam 

mokymuisi. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

administracija darbo vietos aprūpintos 

laisvai prieinamu interneto 

ryšiu. Tai užtikrins galimybę 

mokiniams organizuoti 

įvairias projektines veiklas, 

skatins mokytis individualiai 

(papildomai arba esant 

specialiesiems poreikiams).  

 2.3. Įgyvendinti 

mokinių bendrųjų 

įgūdžių gerinimo 

veiklas. 

2018-2023 m. MK, aplinkos 

lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai 

Mokiniai pagerina 

bendruosius įgūdžius kasmet 

dalyvaudami edukacinėse 

pamokose Saugaus eismo 

mokykloje, Priešgaisrinio 

gelbėjimo tarnyboje, taip pat 

veiklose organizuojamose 

bendradarbiaujant su Vilniaus 

m. sveikatos biuru, policijos 

komisariatu. 

Mokiniai skatinami mokytis 

tiriant, organizuojant veiklas 

netradicinėse erdvėse. 

Mokiniai lavina bendravimo, 

komandinio darbo ir žinių 

taikymo tarpdalykiniame 

kontekste įgūdžius 

dalyvaudami nacionaliniuose 

respublikiniuose, miesto ir 

mokyklos projektuose. 

Numatoma vykdyti 2-3 

projektus mieste ir 1 

respublikoje. 

 2.4. Stiprinti 2018-2023 m. MK, aplinkos Mokyklos vadovai, Mokiniai plėtoja pilietiškumo 
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pilietinės tapatybės 

sampratą ir identitetą.  

lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

klasių vadovai, 

klasių tėvų komitetai, 

Metodinė taryba 

 

 

įgūdžius organizuodami ir 

dalyvaudami mokyklos 

renginiuose minint 

kalendorines ir valstybines 

šventes. Pilietiškumo 

sampratos plėtojimas 

įtraukiamas į mokomuosius 

dalykus. Užtikrinamas 100 

proc. masiškumas (išskyrus 

nedalyvavimą pagrįstai 

pateisintais atvejais). 

 2.5. Tenkinti 

mokinių neformalaus 

ugdymo poreikius. 

2018-2023 m. MK lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

Pradinės mokyklos 

vadovai, 

būrelių vadovai 

Kasmet atliekama 

neformalaus ugdymo 

poreikio tenkinimo apklausa 

parodo, kad  mokykloje 

vykdomos neformalaus 

ugdymo veiklos tenkina ne 

mažiau kaip 70 proc. 

bendruomenės narių. 

3. Plėtoti pagalbą 

gabiems ir spec. 

poreikių mokiniams  

3.1. Teikti efektyvią 

spec. pedagogo, 

logopedo, psichologo 

pagalbą ugdytiniams 

taikant įvairius darbo 

metodus. 

2018-2023 m. MK lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

VKG, klasių 

mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai taikys 

šiuolaikinius darbo metodus 

(bus atviresni, prieinamesni, 

aktyvesni), kurie įtrauks 

mokinius į mokymosi procesą 

ir kitas mokyklos 

bendruomenės veiklas, didins 

pasitikėjimą savimi ir 

mokykla, bendrumo jausmą. 

Jie taip pat aktyviai 

bendradarbiaus su mokytojais 

mokinių ugdymo klausimais 
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bei užtikrins savo darbo 

metodų grįžtamąjį ryšį. 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų tyrimas rodys, kad 

20 proc. pagerėjo klasių ir 

mokyklos bendruomenės 

mikroklimatas. 

Šio rodiklio padidėjimo 

priežastimi laikytina tai, kad 

Pagalbos mokiniui 

specialistai laiku pastebės ir 

tinkamai ugdys kiekvieno 

mokinio gabumus bei 

talentus, o 

nustačius mokymosi 

sunkumus, bus teikiama 

kvalifikuota pagalba ir 

kuriami specialūs ugdymo 

iššūkiai ir ugdymo būdai.  

 3.2. Pagalbos 

mokiniui specialistų 

darbo aplinkos 

atnaujinimas. 

2018-2023 m. MK, aplinkos 

lėšos. 

2% lėšos. 

Logopedas, 

psichologas, spec. 

pedagogas, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Sukurta tokia pagalbos 

mokiniui specialistų darbo 

aplinka, įskaitant priemones, 

metodikas, įrangą ir kt. kuri 

leis pasiekti 3.1. priemonių 

punkte numatytus rezultatus.  

 3.3. Užtikrinti 

galimybę gabiems 

mokiniams dalyvauti 

nacionaliniuose, 

respublikiniuose, 

miesto konkursuose. 

2018-2023 m. MK lėšos. 

2% lėšos. 

Rėmėjų lėšos. 

Pradinės mokyklos 

vadovai, mokytojai, 

tėvai 

 

Ugdymo planas pritaikytas 

individualiems gabių mokinių 

poreikiams, skirtos valandos 

mokymosi poreikiams 

tenkinti. 

Didėjanti gabių mokinių 

mokymosi motyvacija, 
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pasitikėjimas savo jėgomis 

bei augantys mokymosi 

pasiekimai. 

Kasmet bus ne mažiau kaip 

1-3 mokiniai, laimėję I-V 

vietas nacionaliniuose, 

respublikiniuose, miesto 

konkursuose. 

 

 

II TIKSLAS.  AKTYVIOS IR SVEIKOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS. 

 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Lėšos Atsakingi Laukiami rezultatai 
1. Aktyvinti tėvų 

(globėjų) dalyvavimą 

ugdymo procese ir 

neformaliojo ugdymo 

veikloje 

1.1. Skatinti tėvų 

savanorystę ir 

dalyvavimą 

mokyklos veiklose 

(organizuojant 

pamokas, pristatant 

profesijas, 

dalyvaujant 

bendruomenės 

renginiuose) 

 

2018-2023 m. MK, aplinkos 

lėšos, 2% lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

būrelių vadovai 

 

 

Tėvai bendradarbiauja su 

mokytojais sprendžiant 

ugdymo proceso klausimus, 

dalyvauja organizuojant 

neformalaus ugdymo 

pamokas, pristato savo 

profesijas ir organizuoja 

išvykas į konkrečias darbo 

vietas, dalyvauja 

bendruomenės renginiuose 

(šventėse, sporto 

renginiuose, talkose irk t.), 

prisideda organizuojant 

edukacines išvykas. Dėl to 

skatinami prieraišiosios 

tėvystės įgūdžiai ir atsiranda 

stipresnis ryšys tarp tėvų, 

vaikų ir mokytojų. 
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Efektyviau sprendžiami 

ugdymo ir organizaciniai 

klausimai, sutrumpėja laikas 

nuo problemos 

identifikavimo iki jos 

išsprendimo. 

 1.2. Vykdyti 

kokybišką 

komunikaciją apie 

mokyklos aktualijas. 

2018-2023 m. MK lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Mokyklos vadovai, 

internetinės svetainės 

kūrybinė grupė, 

informatikos 

specialistas, mokytojai 

Mokyklos interneto 

svetainėje ir e-dienyne 

talpinama aiški, savalaikė ir 

aktuali informacija. 

Mokytojai su savo klasės 

mokinių tėvais bendrauja 

reguliariai vykstančiuose 

(mažiausiai 3 kartus per 

mokslo metus) 

susirinkimuose, rengiami 

individualūs susitikimai su 

konkretaus vaiko tėvais 

(mokytojui nustatant  vaiko 

dalyvavimo poreikį), 

papildomai, esant reikalui, 

bendraujama telefonu ir 

elektroniniu paštu. 

 1.3. Skatinti tėvų 

prieraišios, 

pozityvios tėvystės 

įgūdžius, šviesti 

tėvus aktualiais vaikų 

ugdymo ir auklėjimo 

klausimais.   

2018-2023 m. MK lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

2% lėšos. 

Socialinių 

partnerių lėšos. 

Mokyklos vadovai, 

VKG, klasių 

mokytojai 

Tėvamas organizuotos 

paskaitos, pranešimai, 

susitikimai su įvairių 

valstybės institucijų 

atstovais ir kitais 

specialistais, atvirų durų 

dienos, (esant poreikiui) 

individualūs pokalbiai su 

pagalbos mokiniui 
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specialistais, seminarai vaikų 

ugdymo ir auklėjimo 

klausimais. 

Per metus surengta 

mažiausiai 7 šio tipo veiklos, 

kurios paskatino tėvus 

įsitraukti į vaiko pasaulį, 

geriau suprasti jo poreikius, 

pagerinti tėvų ir vaikų 

santykius. 

2. Skatinti mokytojų 

komandinį darbą, 

partnerystę ir 

pasidalijimą gerąja 

patirtimi. 

2.1. Sukurti ir 

praktiškai įgyvendinti 

profesinės 

partnerystės planą, 

plėtoti komandinį 

darbą ir dalijimąsi 

gerąja patirtimi. 

2018-2023 m. MK lėšos. Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

Parengtas ir praktiškai 

įgyvendinamas profesinės 

partnerystės planas numato 

mokytojų savitarpio 

mokymus, kuriuose 

dalijamasi naujai įgytomis 

žiniomis, metodinėmis 

praktikomis ir kt. proefesine 

patirtimi. 

Užtikrinama, kad kartą per 

mėnesį surengiamas 

mokytojų susirinkimas, 

kuriame pristatoma įgytos 

profesinės žinios ir patirtis.   

 2.2. Dirbti kaip 

vieninga, ambicinga 

profesionalų 

komanda. 

2018-2023 m. Intelektualiniai 

ištekliai. 

Mokyklos vadovai, 

Metodinė taryba 

Įgyvendinant 2.1 priemonių 

punkte nurodytą profesinės 

partnerystės planą pasiekti 

aukštesni mokytojų 

individualūs ir bendri 

profesinės veiklos rezultatai, 

kurie atsispindi mokinių 

pažangos ir pasiekimų 
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tyrime (gerėjantys 

mokymosi ir aplinkos 

vetinimo rezultatai). 

Mokytojai dalinasi savo ir 

kitų pedagogų sėkmės 

istorijomis, sumanymais ir 

idėjomis. 

Mokytojus sieja emocinis 

bendrumas, kiekvienas iš jų 

jaučiasi svarbus, įvertintas ir 

motyvuotas siekti aukštesnių 

profesinių rezultatų. 

3. Kurti sveikatą 

stiprinančią mokyklą. 

3.1. Vykdyti 

mokyklos 

organizuojamus 

sveikatingumo 

projektus, akcijas, 

programas, 

bendradarbiauti su  

Vilniaus Visuomenės 

sveikatos biuru ir 

kitais partneriais. 

2018-2023 m. Aplinkos lėšos, 

projektų/programų 

lėšos. 

Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistė, 

tėvai 

 

Mokykloje suorganizuotos 

mitybos kultūros (viktorinos, 

paskaitos, seminarai) ir 

fizinio aktyvumo veiklos 

(sezoninės sporto varžybos, 

olimpiados), kurios 

paskatino mokinių 

sąmoningumą renkantis 

maisto produktus ir juos 

vartojant, taip pat lėmė 

įtraukų mokinių fizinį 

aktyvumą. Mokykla 

dalyvavo mažiausiai 3 

VVSB ir kitų partnerių 

organizuotose sveiktingumo 

skatinimo veiklose.  

 3.2. Mokykloje 

sukurti sveiką mitybą 

ir fizinį aktyvumą 

skatinančią aplinką 

2018-2023 m. Aplinkos lėšos, 

MK lėšos 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

sveikatos priežiūros 

specialistė, maitinimo 

Mokyklos teritorijoje įrengti 

bėgimo takai, šuoliaduobė, 

atnaujintas sporto aikštynas 

ir inventorius. 
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paslaugas teikianti 

įmonė, tėvai 

 

Viešųjų pirkimų būdu 

perkant maitinimo paslaugas 

į sąlygas įtraukta nuostata, 

kad mokykla laikosi sveikos 

mitybos pincipų. 

Sukurta sveiką mitybą ir 

fizinį aktyvumą lemianti 

aplinka skatins kiekvieną 

bendruomenės narį gerinti 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Mokinių pažangos 

ir pasiekimų tyrimas rodo, 

kad 100 proc. mokyklos 

bendruomenės įsitraukia į 

mokykloje užtikrinamas 

sveikos gyvensenos veiklas 

išskyrus pagrįstai 

pateisinamas priežastis.  

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė. Strateginio plano įgyvendinimą prižiūri strateginio plano stebėsenos grupė, sudaryta  direktoriaus 

įsakymu.  

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas. Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu . Strateginio planavimo grupė plano 

projektą pristato mokyklos bendruomenei. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus ir pageidavimus.  

Strateginio plano stebėsenos grupė kiekvienais metais spalio-lapkričio mėnesiais mokyklos bendruomenei pristato ataskaitą apie strateginio plano 

vykdymą. Metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupės ataskaitą ir rekomendacijas rengia 

metinį veiklos planą. Atsižvelgdama į galutinės ataskaitos išvadas strateginio plano rengimo grupė gali koreguoti strateginį planą. 
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Tikslas:   

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai ištekliai Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1     

Uždavinys 2     

Išvada apie 

pasiektą tikslą 

 

 

 


