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1. ĮVADAS 

 
Utenos ,,Saulės“ gimnazijos strateginio  veiklos plano tikslas – pasirinkti optimaliausią  

gimnazijos veiklos kryptį, telkti bendruomenę numatytiems tikslams įgyvendinti. 

Rengiant strateginį Utenos ,,Saulės“ gimnazijos  veiklos planą, remtasi valstybinės švietimo 

strategijos 2003 - 2012 metų nuostatomis, Valstybinės švietimo 2013 - 2022 metų strategijos 

nuostatomis, Utenos rajono plėtros strateginiu planu 2011 - 2017 metams, Utenos rajono 

savivaldybės strateginiu 2013 - 2015 metų veiklos planu, gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo 

duomenimis, vidaus įsivertinimo, SSGG tyrimų medžiaga, Utenos ,,Saulės“ gimnazijos strateginiu 

planu 2010 - 2012 metams. Parengus strateginį veiklos planą, suformulavus uždavinius ir jų 

įgyvendinimui numačius programines priemones, rengiami metiniai  veiklos planai mokslo metams.  

Utenos ,,Saulės“ gimnazija turi 95 metų istorinę praeitį, yra parengusi daug įžymių ir 

Lietuvai nusipelniusių žmonių. Jos istorija prasidėjo prieš 100 metų, Utenoje įkūrus ,,Saulės“ 

draugiją. Šiuo metu gimnazijoje mokosi tik gimnazinių klasių mokiniai: nuo pirmokų iki ketvirtokų. 

2012 - 2013 mokslo metais gimnazijoje mokosi 539 mokiniai. Gimnazijoje  įgyvendinamas 

mokinių ugdymo turinys pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos 

nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias bei atnaujinto ugdymo turinio 

programas, paisoma  mokinių poreikių įvairovės, derinant ugdymo turinį, siūlant ir taikant 

skirtingus mokymo (si) būdus ir tempą.  Išskirtinė gimnazijos veiklos kryptis – meninis ugdymas. 

Ypatingai gerų rezultatų yra pasiekę šokių kolektyvai. Jau kelerius metus atliekami tyrimai dėl 

mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių ir gimnazijos mikroklimato. Tyrimai rodo, kad tai yra 

stiprioji gimnazijos pusė. Tą patvirtino ir 2010 metais gimnazijoje vykęs NMVA vykdytas išorės 

vertinimas. Gimnazija yra Lietuvos Katalikiškų mokyklų asociacijos narė, UNESCO asocijuotų 

mokyklų tinklo narė. 

  
2. 2009  - 2012  METŲ STRATEGINIO  PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2009 – 2012 metų strateginis planas buvo parengtas, atsižvelgiant į tuo metu gimnazijoje 

vyravusias realijas. Išanalizavę socialinius – kultūrinius ir ekonominius aspektus, matėme daug 

problemų: dalykų kabinetams trūko šiuolaikinių interaktyviųjų mokymo priemonių, gimnazija 

kasmet netekdavo po kelis klasių komplektus dėl to, kad rajone sumažėjo mokinių ir išaugo 

emigracijos mastai. Todėl prioritetus pasirinkome labai aktualius tam laikmečiui: ugdymo kokybės 

gerinimą bei įvaizdžio formavimą,  istorinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą. Kiekvienų metų 

birželio mėnesį sudarydavome darbo grupę, kuri išanalizuodavo, kaip vykdomas strateginis planas, 

ir padarydavo reikalingus pakoregavimus. 

Reikia pasidžiaugti, kad 2009 - 2012 metais sėkmingai dirbo gimnazijos mokinių taryba, 

kurios siela – gimnazijos prezidentė J.Markūnaitė. Direktorius, pasitelkęs mokinių tarybą ir meno 

kolektyvus, organizavo susitikimus su miesto progimnazijų aštuntokais jų mokyklose. Ši iniciatyva 

žada tapti tradicija. Susitikimų metu mokiniai dalinosi informacija apie gimnaziją, įvairios veiklos 

galimybėmis, kvietė mokytis mūsų gimnazijoje, parodė meninę programėlę.  

Nuolat palaikomi įvairiapusiški ryšiai su socialiniais partneriais. Ugdymo klausimais 

bendradarbiaujama su Utenos bei kitomis respublikos gimnazijomis. Glaudūs ryšiai sieja su 

mokyklomis, iš kurių mokiniai ateina tęsti mokymąsi – Vyturių, Krašuonos, Aukštakalnio, Rapolo 

Šaltenio progimnazijomis, Jaunimo mokykla, kaimų pagrindinėmis mokyklomis. Kasmet 

organizuojamos Atvirų durų dienos būsimiems mokiniams. Mokiniai ir jų tėvai supažindinami su 

mokymosi ,, Saulės“ gimnazijoje sąlygomis, priėmimo tvarka.  

Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazijoje įkurtas modernių informacinių technologijų kabinetas 

dalykininkams ir pilnai IT aprūpinta konferencijų salė. Šiomis patalpomis ugdymo procese 

naudojasi įvairių dalykų mokytojai. Ypač populiarios pamokos konferencijų salėje. Modernizuoti 

mokomieji istorijos, anglų kalbos, matematikos, technologijų kabinetai, įrengtos ir plačiai 
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naudojamos interaktyvios lentos, multimedijos projektoriai  padeda paįvairinti ugdymo proceso 

metodus, sudominti mokinius, individualizuoti jų darbą. Tai skatina mokinių mokymosi motyvaciją, 

padeda pasirengti įvairioms olimpiadoms ir konkursams. Gabiems ir gimnazijai įvairiuose 

konkursuose bei olimpiadose atstovaujantiems ir laimintiems mokiniams kasmet iš 2 % paramos 

lėšų organizuojamos edukacinės išvykos.  

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai vykdė keletą tarptautinių projektų, bendradarbiavo su 

užsienio institucijomis. Puikiai pavyko puoselėti savo tautos tradicijas ir jas kompetentingai 

pristatyti užsienio svečiams, integruotis į Europos kultūrą ir mokytis bendravimo su draugais iš 

užsienio. Kasmet žiniasklaidai organizuojame spaudos konferenciją, kurioje pristatome pasiekimus 

tarptautinio bendradarbiavimo srityje. 

2009  - 2012 metais siekėme sudaryti sąlygas mokiniams pagal gabumus ir poreikius 

pasirinkti ugdymo kelią.  Tuo tikslu kasmet mokslo metų pradžioje ir pabaigoje vykdėme apklausas, 

duomenis pristatėme mokytojų ir tėvų susirinkimuose. Pagal atliktas analizes mokytojai kasmet 

tobulino metodinių grupių veiklos programas bei atskirų dalykų mokymo turinį. Ataskaitiniu 

laikotarpiu dėmesys buvo skiriamas ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Buvome suplanavę 

aukštesnei kategorijai atestuoti 4 mokytojus, juos ir atestavome: 1 mokytojas tapo ekspertu, 2 - 

mokytojais metodininkais, 1 – vyr. mokytoja.  

Gimnazijos informacinis centras vykdė  informacines ir edukacines funkcijas. Buvo 

vedamos integruotos pamokos, eksponuojamos parodos, vyko renginiai. Gimnazijos profesinio 

informavimo taške mokiniams teikiama pažintinė informacija apie darbo rinką, profesijas, 

specialybes, supažindinama su profesinio informavimo šaltiniais, teikiamos individualios 

konsultacijos studijų pasirinkimo ir apsisprendimo klausimais. Gimnazijoje vyko karjeros diena 

„Surask save Lietuvoje“. Renginyje dalyvavo Utenos rajono mokyklų 10 – 12 klasių mokiniai ir 

pedagogai, buvo pristatomos aukštųjų mokyklų  studijų programos. 

Nors gimnazijoje veikė maironiečių, skautų, ateitininkų organizacijos, tačiau jų veikla 

nebuvo labai ryški, kiekvienais metais pastebime mokinių, lankančių šias organizacijas, mažėjimą. 

Sunkiai sekėsi plėsti bendradarbiavimą tarp mokinių tėvų ir administracijos, siekiant ugdymo 

kokybės. Dar ir kitiems trims metams lieka neatliktos šio pobūdžio  veiklos ir veiklos galimybių. 

Apibendrinant 2006 – 2009 metų strateginio veiklos plano analizę, galima teigti, kad 

maždaug 90 % suplanuotos veiklos buvo įgyvendinta. Iš tų veiklų, kurias nepavyko įgyvendinti, 

vienas numatyta  tikslinga perkelti į kitą veiklos planą, kitų veiklų dėl objektyvių priežasčių  

atsisakyta. 

3. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 
Išoriniai veiksniai  

1. Politiniai veiksniai 

 

Veikia šie teisės aktai ir politiniai sprendimai, reglamentuojantys švietimą: 

√   LR švietimo įstatymas ( 2003). 

√   Valstybės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatos. 

√   Lietuvos švietimo koncepcija ( 1992). 

√   Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos ( 2009). 

√   Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija 

(2009). 

√   Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas ( 2005, 2009, 2012). 

√   Mokymosi formos ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas ( 2012). 

 

 

 

 



4 

 

 

2. Ekonominiai veiksniai 

 

√   Veikia mokinio krepšelis, kuris garantuoja tam tikrą materialinį stabilumą. 

√   Nuolat trūksta lėšų aplinkos finansavimui. 

√   Nėra alternatyvių švietimo finansavimo būdų.. 

√   Daug lėšų išleidžiama didelei gimnazijos teritorijai prižiūrėti. 

√   Projektų vykdymui  gimnazija dalį lėšų gauna iš įvairių fondų.  

√   Ekonominiai švietimo ištekliai neleidžia atnaujinti ir modernizuoti ugdymo aplinkos. 

 

3. Socialiniai veiksniai 

  

 √    Mažėja mokinių skaičius savivaldybėje. 

 √    Didėjanti mokyklų konkurencija. 

 √    Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija. 

 √   Blogėjanti mokinių elgesio kultūra ir didėjantis agresyvumas. 

 √  Nepakankamas socialiai remtinų mokinių aprūpinimas mokymo reikmenimis. 

 √   Dėl nepakankamo finansavimo mažėja galimybės vaikus, turinčius sveikatos problemų, mokyti 

namuose. 

 √   Nelankstus mokinių pavėžėjimas neužtikrina kokybiško neformalaus švietimo. 

 √  Į švietimo problemų sprendimą nepakankamai įtraukiami socialiniai partneriai. 

 

4. Technologiniai veiksniai 

 

 √   Pasyviai diegiamos naujos ugdymo technologijos. 

 √   Užtrukęs ekonominis šalies nuosmukis nulėmė švietimo sistemos materialinės bazės 

susidėvėjimą. 

 √   Ekonominiai švietimo ištekliai neleidžia atnaujinti ir modernizuoti ugdymo aplinkos. 

 √   Mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos. 

 √   Intraneto teikiamos galimybės. 

 √ Mokymo įstaigų bendradarbiavimas tarpusavyje ir su verslo atstovais, atnaujinant studijų 

programas ir tobulinant darbuotojų kvalifikaciją. 

 

 

Vidaus veiksniai 

  
Teisinė bazė.  Mokyklos veiklą reglamentuoja šalies įstatymai ir potvarkiai, rajono savivaldybės 

tarybos sprendimai bei jų pagrindu parengtos tvarkos, administracijos direktoriaus įsakymai, 

mokyklos nuostatai, strateginiai veiklos planai, metinės veiklos programos, mokyklos direktoriaus 

įsakymai, ugdymo planas, Atnaujintos  ugdymo programos, mokyklos tarybos, mokytojų tarybos 

nutarimai, vidaus tvarkos taisyklės, mokyklos darbuotojų pareiginiai nuostatai. 

 

Organizacinė struktūra. Mokyklą sudaro 20 klasių komplektų:  po 5 paralelines kiekvienos grupės 

klases. Mokinių vidurkis vienoje klasėje – 27 mokiniai. 

 

Žmogiškieji ištekliai.  Duomenys apie darbuotojus:     

Įstaigoje patvirtinta 38,75 etato, iš jų 8,5 etato apmokami iš „mokinio krepšelio“ ir 30,25 

etato iš lėšų   kitoms reikmėms. 

Gimnazijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir stažas: 

Nuo 5 iki 10 metų – 2;  nuo 10 iki 15 metų – 5; daugiau kaip 15 metų – 54. 
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Mokytojo metodininko kategoriją turi 26 pedagogai; vyresniojo mokytojo – 29, eksperto – 2 ir 

neatestuotų pedagogų – 4. 

Vadovų stažas ir kvalifikacija: 

Nuo 10 iki 15 metų – 1; virš 15 metų – 3. 

Vadovų kvalifikacija - II vadybinė. 

Duomenys apie mokinius ir jų šeimas: 

Našlaičiai – abu tėvai mirę arba vienas iš tėvų miręs - 4,6% mokinių. 

Vienas arba abu  tėvai dirba  užsienyje – 67 %. 

Pilnose šeimose auga 79,6 % mokinių. 

Nepilnose šeimose – 20,4 %. 

76 %  mokinių gyvena mieste.  

24 % mokinių  gyvena už miesto ribų.  

21 %  mokinių į mokyklą atvyksta maršrutiniu autobusu.  

2,9 % mokinių  atvyksta į mokyklą privačiu transportu. 

22,2 %  mokinių yra skirtas nemokamas maitinimas, iš jų  0,7 %  yra skirti nemokami pusryčiai. 

Gimnazijoje mokosi 4,8 %  mokinių , turinčių specialiųjų poreikių. 

 

Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro gimnazijos  strateginis veiklos planas, metinė 

veiklos programa, gimnazijos ugdymo planas, ugdymo turinio planai, savivaldos institucijų planai, 

Vaiko gerovės komisijos planas, metodinių grupių, specialiosios pedagogės, socialinės pedagogės 

veiklos planai. Planai ir programos pateikiamos nustatytu laiku, programų ir planų prioritetai susiję 

su bendraisiais mokyklos prioritetais, mokyklos vidaus įsivertinimo išvadomis. 

 

Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš mokyklai skirtų Mokinio krepšelio lėšų, 

Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, gyventojų skiriamo 2 % pajamų mokesčio, specialiųjų, 

rėmėjų ir  projektų lėšų. 

 

Apskaitos tinkamumas. Mokyklos apskaita tvarkoma decentralizuotai, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais apskaitos politiką reglamentuojančiais 

dokumentais. Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad finansinė būklė, jos turtas, fondai ir 

skolos, pajamos bei padarytos faktinės išlaidos būtų tiksliai ir teisingai atspindėtos finansinėje 

apskaitoje ir atskaitomybėje. Finansiniai ištekliai, jų poreikis bei panaudojimas derinami su Utenos 

rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriumi. 

 

Ryšių sistema( informacinės ir komunikavimo sistemos). Mokykloje įrengtos 3 kompiuterių 

klasės su 51 kompiuteriu. Bibliotekoje veikia PIT, 8 kompiuteriai su internetiniu ryšiu, 

spausdintuvu, skeneriu, yra kopijavimo aparatas, įrengtas multimedijos aparatas. Personalo darbui 

skirta 70 kompiuterių: 3 mokytojų kambaryje, 15 konferencijų salėje, mokyklos administracijos 

kabinetuose – 6, kitose mokyklos patalpose – 6, įvairių dalykų kabinetuose ir klasėse – 47. Prieigą 

prie interneto ir intraneto turi visi mokyklos kompiuteriai. 93 % mokytojų yra baigę kompiuterinio 

raštingumo kursus ir turi pažymėjimus. 

 

Vidaus kontrolės ir vidaus įsivertinimo sistema. Mokyklos veiklos metinį įsivertinimą atlieka 

direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. Finansinę veiklą kontroliuoja Savivaldybės 

kontrolierius, Valstybės kontrolė ir įstaigos vadovas. Mokyklos veiklą prižiūri Utenos rajono 

savivaldybės švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius. 
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4. SSGG 

 

Stiprybės: 

√  Bendruomenė saugo gimnazijos istorinę atmintį, puoselėja ir kuria tradicijas. 

√ Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi gimnazija. 

√ Kryptingai vykdomas mokinių profesinis švietimas.  

√ Estetiška ir jauki gimnazijos aplinka.  

√ Veiksmingi ir įvairūs gimnazijos ryšiai su partneriais. 

√ Geri gimnazistų meninės ir sportinės veiklos laimėjimai. 

√ Vadovai – darni komanda, kuria pasitiki gimnazijos bendruomenė. 

√ Gimnazijos mikroklimatas palankus mokinių ir mokytojų  lyderystei. 

√ Aptarnaujantis personalas stropiai atlieka savo pareigas.  

√ Gimnazija atvira ir svetinga. 

√  Gimnazija yra UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė. 

√  Gimnazija yra Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos narė. 

 

Silpnybės: 
√  Darbas ne viename pastate. 

√  Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

√  Išnaudotos ne visos galimybės  pamokos kokybės tobulinimui. 

√  Problemos, kylančios dėl prasto mokinių pamokų lankomumo. 

√  Nepakankamas dėmesys gimnazijos įvaizdžio formavimui. 

√ Blogėjantis mokinių sveikatos indeksas. 

 

Galimybės: 
√  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema. 

√  Įvairiapusė projektinė veikla. 

√  Aktyvaus ugdymo metodų panaudojimas. 

√  Mokyklos veiklos vertinimo sistema. 

√  Bendruomeniniai projektai ir savanorystė. 

 

Grėsmės: 
√  Per mažai ES struktūrinių fondų lėšų skiriama mokykloms. 

√   Didėja dalies tėvų abejingumas vaiko ir gimnazijos problemoms. 

√  Šeimų emigracija. 

√  Nepakankamas lėšų skyrimas mokymosi aplinkai kurti. 

√  Dėl mokinių mažėjimo dalis mokytojų dirba nepilnu krūviu. 

√  Tiesioginį mokytojo darbą vis dar užgožia popierizmas. 

√ Finansinių išteklių stoka neleidžia apsirūpinti nūdienos poreikius ir reikalavimus atitinkančiomis 

technologijomis. 

 

5. GIMNAZIJOS  VIZIJA, MISIJA, STRATEGINIS TIKSLAS 

 
Vizija 

Šiuolaikiška gimnazija, atvira kaitai ir inovacijoms, ugdanti sąmoningą, kultūringą, turintį 

atsakomybės jausmą pilietį.  
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Misija 

Kokybiškos, efektyvios ir visiems mokiniams prieinamos ugdymo(si) aplinkos ir sąlygų, 

padedančių iš(si)ugdyti kiekvieno jaunuolio vertybines orientacijas, išlavinti svarbius jo 

komunikacinius gebėjimus, visas socialines kompetencijas, sukūrimas. 

 

Strateginis tikslas  
Mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas, įvaizdžio formavimas, istorinio paveldo ir tradicijų 

puoselėjimas. 
 

6.  PROGRAMOS 

 

I . Ugdymo kokybės gerinimas 
 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

 

Laikas Ištekliai, 

lėšos 

Vertinimo 

kriterijai 

Aktyvių 

mokymo 

metodų 

taikymas 

pamokose. 

 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas diegiant 

aktyvius mokymo 

metodus. 

 

B.Juodvalkienė 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

75 proc. pamokų 

naudojami 

aktyvieji ugdymo 

metodai. 

 

Projekto metodo 

taikymas. 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos. 

 

Kasmet 

gimnazijoje 

organizuojama 

projektų mugė. 

 

Bendradarbiavimas 

su rajono, šalies bei 

užsienio švietimo 

įstaigomis, siekiant 

pasidalinti darbo 

patirtimi, taikant 

aktyvius mokymo 

metodus ugdymo 

procese. 

N.Zabukienė 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Projektų 

lėšos. 

 

 

 

 

 

 

Projektų 

medžiagos 

parengimas ir 

taikymas 25 proc. 

pamokų. 

 

 

 

Ugdymo turinio 

integravimas. 

 

Ugdymo turinio 

individualizavimas 

ir diferencijavimas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

75 proc. pamokų 

taikomas ugdymo 

turinio 

individualizavimas 

ir diferencijavims. 

Sociokultūrinė 

integracija. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos. 

 

Pasiekimų 

pristatymas kartą 

metuose. 

 

Dalykinė 

integracija. 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos. 

 

Kartą metuose 

organizuojama 

konferencija, skirta 

tarpdalykinei 

integracijai aptarti. 
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Ugdymo turinio 

integravimo 

patirties skleidimas 

ir apibendrinimas. 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

2 proc. 

lėšos. 

 

Kiekviena 

metodinė grupė 

kartą metuose 

išleidžia specialų 

metodinį leidinį. 

 

Mokinių 

bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymas. 

 

Mokinių pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo 

tobulinimas. 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

2 proc. 

lėšos. 

 

Kasmet rugpjūčio 

mėnesį metodinės 

grupės tikslingai 

aptaria mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarką. 

 

Mokinių 

informacinių 

įgūdžių tobulinimas. 

 

IT mokytojai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos. 

 

Kartą metuose 

lapkričio mėnesį 

organizuojama 

mokyklinė 

olimpiada. 

 

Racionali ir 

veiksminga mokinių 

mokymosi laiko 

vadyba. 

 

Klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

Tyrimas. 

 

Informacinių 

technologijų 

naudojimas 

ugdymo 

procese. 

 

Kabinetų, aprūpintų 

kompiuteriu, 

programine įranga, 

multimedija, 

turinčių internetinį 

ryšį įrengimas ir jų 

galimybių 

naudojimas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

 

Kasmet įrengiama 

po vieną kabinetą. 

 

Mokytojų  

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

siekiant aktyviau 

diegti informacines 

technologijas 

ugdymo procese. 

 

B.Juodvalkienė 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

80 proc. mokytojų 

patobulins 

atitinkamas 

kompetencijas. 

 

Intraneto, kaip 

vidinio gimnazijos 

kompiuterių tinklo, 

galimybių 

panaudojimas. 

 

V.Bubulis 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

2 proc. 

lėšos 

Kiekvienų metų 

pabaigoje 

vykstantis tyrimas. 
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II. Įvaizdžio formavimas, istorinio paveldo ir tradicijų puoselėjimas. 
 

Uždaviniai Veiksmų planas Atsakingi 

asmenys 

Laikas Ištekliai, 

lėšos 

Numatomi 

rezultatai 

Bendruomenės 

narių tarpusavio 

santykių 

puoselėjimas. 

 

Gimnazijos 

bendruomenės 

šventės, tėvų 

susirinkimai, meno 

kolektyvų koncertai, 

olimpiadų nugalėtojų 

apdovanojimai, 

projektinių darbų 

pristatymai. 

 

V. Bubulis 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos 

 

Renginiuose 

dalyvaus 80 proc. 

mokinių ir 40 proc. 

tėvų 

 

Savanorystės ir 

lyderystės veiklų 

skatinimas. 

 

M. Saladžiūtė 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos 

 

Į savanoriškas 

veiklas įsitrauks 25 

proc. mokinių 

 

Bendruomenės 

talkos aplinkai 

gražinti. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Ūkio 

lėšos 

 

Talkose dalyvaus 

70 proc. mokytojų 

ir 70 proc. mokinių 

 

Tradicijų, 

sukuriančių 

gimnazijos 

charakterį ir 

dvasią, 

puoselėjimas. 

 

Informacinių laidų 

transliavimas per 

gimnazijos radiją. 

 

Režisierė 2013 – 

2017 

m. 

 

2 proc. 

lėšos 

 

Operatyvi 

informacija 

pasiekia 80 proc. 

mokinių  

 

Tradicinė Gerumo 

diena. 

 

M. Saladžiūtė 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos 

 

Dalyvauja 80 proc. 

mokinių 

 

Gimnazijos istorijos 

muziejaus eksponatų 

kaupimas. 

 

Istorijos 

mokytojai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Žmogišk

ieji 

ištekliai 

 

Per pusę padidėjęs 

muziejaus 

eksponatų skaičius. 

 

Gimnazijos veiklos 

reklama 

žiniasklaidoje. 

 

Gimnazijos 

vadovai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

2 proc. 

lėšos 

 

Kartą per mėnesį 

spaudoje pasirodo 

straipsnis apie 

gimnazijos veiklą. 

 

Gimnazijos 

internetinės svetainės 

aktualizavimas. 

 

A. 

Matkevičius 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Žmogišk

ieji 

ištekliai 

 

Svetainės 

lankytojų skaičius 

išaugs 20 proc. 

 

Meno dienų 

organizavimas. 

 

Neformalaus 

ugdymo 

būrelių 

vadovai 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos 

 

Renginyje 

dalyvaus apie 50 

proc. gimnazijos 

bendruomenės 

narių. 
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Gimnazijos erdvių, 

atspindinčių jos 

istorinį  savitumą, 

tvarkymas. 

 

V. Bubulis 

 

2013 – 

2017 

m. 

 

Rėmėjų 

lėšos, 2 

proc. 

lėšos 

 

Sutvarkytas 

raudonojo pastato 

antras aukštas. 

 

Jubiliejiniai 

renginiai, skirti 

gimnazijos 100 – 

mečiui. 

 

Gimnazijos 

vadovai 

2013 – 

2017 

m. 

 

Žmogišk

ieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

 

 
7. Strateginio veiklos plano stebėsena 

 
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą atliks direktoriaus įsakymu sudaryta 

strateginio plano stebėsenos grupė.    Strateginio plano įgyvendinimo analizė atliekama baigiantis 

kalendoriniams metams – kiekvienų metų gruodžio mėnesį. Strateginio plano koregavimas 

atliekamas pasibaigus kalendoriniams metams – kiekvienų metų sausio mėnesį.  Strateginio plano 

įgyvendinimo ataskaita pateikiama pasibaigus plano vykdymo laikotarpiui – 2017 metų gruodžio  

mėnesį. 

_______________________ 

 


