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I. SKYRIUS 

 

ĮVADAS 

Utenos „Saulės“ gimnazijos strategiją išreiškia detalus, išsamus, kompleksinis planas 

pasirinktiems tikslams, iškeltiems uždaviniams ir misijai įgyvendinti. Strateginio veiklos plano 

kūrimas – kruopštus gimnazijos bendruomenės pasiruošimas kaitos procesams, todėl yra 

sutelkiamas dėmesys misijai ir tikslui (-ams) formuluoti bei priemonėms jį (-uos) realizuoti. 

Gimnazijos strateginis tikslas negali prieštarauti Lietuvos ir rajono švietimo politikos 

dokumentams, todėl rengiant „Saulės“ gimnazijos strateginį veiklos planą 2018–2020 metams 

pirmiausia  buvo atsižvelgta į nuostatas, išdėstytas dokumentuose: 

 Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ . 

 Valstybinė švietimo 2013–2022 strategija. 

 Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 strateginis veiklos planas. 

 Utenos regiono plėtros 2014–2020 metų planas. 

 Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. 

Didelę strateginio veiklos plano rengimo laiko dalį sudarė gimnazijos planavimo 

dokumentų, atitinkančių numatomą laikotarpį, analizė: gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo 

duomenys, vidaus įsivertinimo, SSGG tyrimų medžiaga, 2013–2017 metų strateginio plano 

stebėsenos grupės analizė bei paties 2013–2017 metų strateginio veiklos plano nuostatos. 

2017 metų spalio 18 dieną direktoriaus įsakymu Nr. VK-71 buvo sudaryta strateginio 

veiklos plano 2018–2020 metams rengimo darbo grupės: prioritetų grupė, SSGG analizės grupė, 

priemonių planavimo grupė, kuros dirbo lapkričio mėnesį. 2017 metų gruodžio 4 dieną sudaryta 

mokytojų dalykininkų metodinių grupių pirmininkų, gimnazijos tarybos, vidaus įsivertinimo grupės 

narių, gimnazijos vadovų darbo grupė galutiniam strateginiam veiklos planui parengti. Strateginio 

planavimo darbo grupė įvertina prioritetines veiklos kryptis, revizuoja priemones, numato  

strateginio veiklos plano įgyvendinimo kelius, įvertina pasiektus rezultatus, priima pasiūlymus dėl 

plano koregavimo, atlieka aplinkos, išteklių, SSGG analizę. Rengiant planą buvo laikomasi 

viešumo, skaidrumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Strateginio veiklos plano projektą 

svarstė visos savivaldos grupės, jis buvo pristatytas mokytojų tarybos posėdyje 2018 metų sausio 2 

d., jam pritarė Gimnazijos taryba 2018 metų sausio 11 d. 

Utenos „Saulės“ gimnazijos misija buvo formuluojama analizuojant ir atsižvelgiant į 

realius besikeičiančios mūsų bendruomenės poreikius, galimybes ir siekius. 

2018 metais gimnazija minės 100 metų sukaktį, išleis 91-ąją abiturientų laidą. 2017–2018 

mokslo metus pradėjo 273 gimnazistai. Gimnazijoje įgyvendinamas mokinių ugdymo turinys 

atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas visų dalykų  mokomasias programas, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų programas. Nustatyta tvarka 

patvirtinti ilgalaikiai atskirų dalykų planai leidžia paisyti mokinių poreikių įvairovės, pritaikyti 

pamokos ugdymo turinį prie minėtinų svarbių Lietuvai datų, derinti skirtingus mokymo būdus, 

mokymo tempą ir pan. Išskirtinė gimnazijos sritis – individuali pagalba mokiniui, t.y. 

sukomplektuota pagalbos specialistų grupė, kuri sprendžia prioritetines užduotis misijos 

įgyvendinimui. Gimnazijoje parengtos tvarkos, reglamentuojančios įvairias darbo sritis: mokinių 

skatinimo ir drausminimo, lankomumo priežiūros, patyčių ir smurto prevencijos, integruotų 

programų įgyvendinimo, antikorupcijos priemonių ir pan. 

Džiaugiamės, kad galime dalyvauti Lietuvos gimnazijų asociacijos, Lietuvos iniciatyvių 

mokyklų klubo ir  ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų galimybes. 



 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Utenos „Saulės“ gimnazija  – seniausia Utenos miesto mokykla (nuo 1918 m.). Gimnazijos 

turtas – žmonės ir istorija. Didžiuojamės savo auklėtiniais, garsiais ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 

Šiuo metu dirba 36 mokytojai, visi atestuoti. 21 įgijęs vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, o 15 yra mokytojų metodininkų. 7 mokytojai pasirengę dėstyti 2 dalykus. Turime visus 

būtiniausius pagalbos mokiniui specialistus: dirba mokyklos psichologė (0,25 et.), specialioji 

pedagogė (0,2 et), dvi socialinės pedagogės (1,5 et), karjeros konsultantė (0,5 et).  

Gimnazijos direktorė ir viena pavaduotoja ugdymui yra II-os vadybinės kategorijos 

vadovės, o du metus dirbanti kita pavaduotoja ugdymui 2017 metais atestavosi III-ai vadybinei 

kategorijai.  

Ugdomosios aplinkos tvarkymo darbai – svarbus darbo baras: įrengėme rūbinę, 

persikėlėme biblioteką ir skaityklą, atlikome visų kabinetų panaudojimo optimizavimo tyrimą ir 

reikiamus darbus. Mokinių patogumui koridoriuose pastatėme suoliukus, įrengėme daiktų 

saugojimo spinteles, mokinių tarybai skyrėme atskirą kabinetą. Dabar turime: puikiai renovuotą, 

modernų stadioną, gerai įrengtus  informacinių technologijų kabinetus, konferencijų (50 vietų) ir 

aktų (210 vietų),  sporto, choreografijos ir treniruoklių sales. Pastaraisiais metais atnaujinta aktų 

salė – pakeistos kėdės, scenos užuolaidos, įrengtas stacionarus multimedijos aparatas. Treniruoklių 

salė pasipildė pagal projektą gautias naujais treniruokliais. Mokiniai turi savivaldos kambarį. Jame 

vyksta aktyvo pasitarimai ir klasių seniūnų susirinkimai. Svarbus visų gimnazijos bendruomenės 

narių saugumas gimnazijos teritorijoje, todėl rėmėjų lėšomis pastatėme 13 vaizdo kamerų, kurios 

padeda didelėje mūsų teritorijoje palaikyti tvarką. 

Jau du metus dalis mokytojų kvalifikacijos seminarų, mokymų buvo nukreipti į SMP ir 

skaitmeninio turinio panaudojimo ugdymo procese mokymus. 80 procentų mokytojų per kursus ir 

seminarus yra pasirengę ir dirba su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Jos padeda sudominti 

mokinius ir efektyviai įsivertinti pamokoje. 

Nuolat atnaujinama kompiuterinių priemonių, reikalingų ugdymo procesui, fondas. 

Gimnazija įsigijo 30 planšečių, sukurta planšečių naudojimosi tvarka, į jas įdiegta įvairių 

mokomųjų programų. Lituanistams nupirkta prieiga prie „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos. 

Visi gimnazijos mokytojai naudojasi e-Test programos paketu, pasiruošimo egzaminams 

programėlėmis „Prieš egzaminą“, plečiamos bevielio interneto tinklo mokykloje galimybės. 

Siekiant gerinti mokinių ir mokytojų darbo aplinką mokykloje, nuo 2016 metų rugsėjo 

ugdomoji veikla vykdoma viename pastate. 

Pažangumo ir lankomumo statistika per praėjusius metus (rugpjūčio 31-osios duomenys) 

Mokslo metai 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Klasių komplektų 19 17 14 12 

Mokinių skaičius 469 406 334 267 

Pažangumas 100 99,3 99,4 99,6 

Nepateisintų pam. 

tenka 1 mok. 

47,93 55,05 51,82 60,4 



 

 

Iš lentelės matosi mokinių skaičiaus mažėjimas, didėjantis nepateisintų pamokų skaičius, 

kuris tenka 1 mokiniui. Siekiant gerinti lankomumą 2016 m. spalį parengtas „pamokų lankomumo 

bei priežiūros tvarkos aprašas“. 

Gimnazijos mokytojams ir vadovams svarbus kiekvieno mokinio pasiekimas vienoje ar 

kitoje srityje. Iš viso kasmet dalykinėse olimpiadose dalyvauja apie 40 mokinių, prizininkais tampa 

10-12. Žinoma, svarbios akademinės žinios ir pasiekimai, tačiau ne mažiau svarbu leisti mokiniams 

bandyti save konkursuose ir projektuose, kurie skatina bendravimą, toleranciją, savęs išbandymą 

įvairiose kūrybinėse veiklose. Visada dalyvaujame rajoniniame pilietinės dainos konkurse „Volunge 

šauk ąžuole“, teisinių žinių konkuse „Temidė“, projekte „Sveikuolių sveikuoliai“. Mūsų gimnazijos 

šokių grupės dažnai papuošia rajono renginius savo gražiais pasirodymais. Džiaugiamės įvairių 

respublikinių konkursų dalyviais ir nugalėtojais:  Konstitucijos egzamino, „Lietuvos istorijos 

žinovo“, mokinių kūrybos konkurso „Sidabro vainikėlis“ ir kt. 

Sunku vertinti brandos egzaminų rezultatus, nes jie nėra statistiškai stabilūs, tačiau 2017 

metų pasirinktų valstybinių egzaminų išlaikančiųjų procentas pagerėjo:  2017 metais abiturientai 

pasirinko laikyti 9 valstybinius egzaminus ir 6 išlaikė visi pasirinkę, kitų 3-jų egzaminų 

neišlaikytųjų procentas buvo mažesnis už 2016 metų rezultatą. 

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai aktyvūs įvairių rajono, šalies ir tarptautinių projektų 

dalyviai ir vykdytojai. Per paskutinius 3 metus dalyvauta 2-uose  tarptautiniuose projektuose, 

laimėti 5 savivaldybės finansuojami projektai, 2017 m. lapkritį gautas patvirtinimas 2018-2019 m. 

ES struktūrinių fondų remiamam projektui, kuris svarbus gimnazistų pažangai ir pasiekimų 

stiprinimui. Projektuose įgyta patirtis ir pritrauktos lėšos nukreiptos ugdymo kokybei gerinti. 

Nuolat vyksta didelių projektų ir mažesnių mokinių vykdomų projektinių darbų, konkursų, 

įvairių kitų veiklų pristatymas gimnazijos bendruomenei – informacija publikuojama gimnazijos 

svetainėje, mokiniai rašo straipsnius į elektroninį gimnazijos laikraštį „Langas“, kai kuri 

informacija publikuojama Utenos rajono savivaldybės administracijos puslapyje 

https://svietimas.utena.lm.lt., portale www.udiena.lt, Utenos rajono spaudoje. 

Gimnazijoje organizuojamos ir kitos šventės (renginiai), kurie skatina bendruomeniškumą: 

kasmet lapkričio 3-ąją savaitę vykstančios gimnazijos dienų savaitė, pavasarį organizuojamos  

baigiamosios klasės mokinių, aktyviai dalyvavusių gimnazijos veiklose, ir olimpiadų bei konkursų 

laureatų  edukacinės išvykos į teatrą arba muziejų,  paskutinio skambučio šventė abiturientams, 

atestatų teikimo šventė ir kitos.  

Gimnazijoje pastaraisiais metais atnaujinti vidaus tvarkos dokumentai, sugriežtintos jų 

laikymosi taisyklės. Vadovaudamiesi bendromis Švietimo ir mokslo ministerijos nuostatomis, 

parengtas „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“. Jame apibrėžtas ne tik 

mokytojo mokinių vertinimas, bet ir paties mokinio įsivertinimas. Svarbus veikiantis dokumentas 

yra „Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių skyrimo tvarka“. Jame apibrėžti mokinių 

paskatinimai ir tai padeda siekti jų aktyvumo ir rezultatų ne tik mokymosi veikloje, bet 

neformaliajame švietime. 

 

https://svietimas.utena.lm.lt/
http://www.udiena.lt/


 

 

III. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ (PEST) 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą, atsižvelgia į visus Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, Utenos rajono savivaldybės planus, Tarybos nutarimus ir  visus  kitus politinius 

sprendimus, reglamentuojančius  švietimą:  

 Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“. Jos nuostatose pabrėžiama, kad 

vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės vystymosi procesus, yra gerai išvystyta ir 

sėkmingai veikianti mokymosi visą gyvenimą sistema. Ypač svarbus aukštesniųjų mokinių 

gebėjimų ugdymas, kuriuo siekiama daugiau dėmesio skirti individualiam mokymui. 

 Valstybinė švietimo 2013–2022 strategija. Nustatyti prioritetiniai švietimo vystymo 

tikslai yra  orientuoti į vis tobulėjančius ir rezultatyviai dirbančius profesionalius mokytojus ir 

dėstytojus. Jie vysto ir kuria  duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, 

maksimaliai atskleidžia  mokinių individualius gebėjimus, tenkina  specialiuosius jų  ugdymosi 

poreikius ir taiko veiksmingą pagalbą atpažįstant save ir renkantis ateities karjeros kelią.  

Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 strateginis veiklos planas. Vienas iš prioritetinių 

tikslų kokybiškos švietimo sistemos kūrimui – tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti 

švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę. Demografiniai pokyčiai – gyventojų skaičiaus kaita ir ypač 

vaikų mažėjimas daro įtaką ne tik situacijai savivaldybės švietimo įstaigose, bet ir daugelį kitų 

socialinių ir ekonominių sričių. Švietimo sistemos įstaigų tinklo pertvarka yra būtina, atsižvelgiant į 

visuomenei tenkančius naujus iššūkius ir atsiveriančias naujas galimybes. Kad būtų visiškai 

suvokiama mokyklų paskirtis – kiekvieno mokinio pažanga ir pasiekimai pagal galimybes, būtina 

tobulinti teikiamų švietimo paslaugų ir ugdymo proceso kokybę. 

Gimnazijos veiklą įtakoja naujai priimtų Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentų 

nuostatos: 

 Geros mokyklos koncepcija (2015); 

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio Ugdymo programų aprašas (2015); 

 Nuosekliojo mokymosi pagal ugdymo programas tvarkos aprašas (2017); 

 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrieji 

ugdymo planai (2017); 

 Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika (2016); 

 Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2016); 

 Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos (2017); 

 Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (2014);  

 Netradicinio ugdymo koncepcija (2017); 

  Mokyklų vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašas (2017). 

Ekonominiai veiksniai  

Gimnazijos veikla susijusi su Lietuvos ir Utenos rajono savivaldybės ekonomikos būkle, 

mokykla tiesiogiai finansuojama valstybės iš mokinio krepšelio lėšų ir savivaldybės biudžeto: 



 

 

 Veikiantis mokinio krepšelis garantuoja tam tikrą materialinį stabilumą. Dėl mokinių 

skaičiaus mažėjimo mažėja ir mokinių krepšelio lėšos (2015 metais turėjome 560 tūkst. eurų, 2016 

– 463,6 tūkst., o 2017– 432,9 tūkst.) 

 Savivaldybės skiriamų lėšų aplinkai užtenka tik būtiniausioms išlaidoms finansuoti, 

nors savivaldybė skiria mums kasmet daugiau išteklių (2015 metais 208,1 tūkst., 2016 metais 221,5 

tūkst., o 2017 metais 224,9 tūkst.) 

  Kitų lėšų pritraukimas mokyklos finansavimui yra nežymus (projektų lėšos: 2015 

metais 12,5 tūkst., 2016 metais tik 0,7 tūkst ir 2017 metais 2,5 tūkst., patalpų nuomos: 2015 metais 

1,1 tūkst, 2016 metais 2,2 tūkst, o 2017 metais 2,3 tūkst.) 

 Mažėjant mokinių skaičiui gimnazijoje mažėja ir parama iš 2 procentų gyventojų 

pajamų mokesčio surenkamų lėšų (2015 metais  – 738,47 euro, 2016 metais – 846,82 euro, o 2017 

metais – 661,51 euro) 

 2017-2018 m.m. gauta papildomai lėšų užsienio pilietės individualiam ugdymui. 

Socialiniai veiksniai 

 Utenos rajono savivaldybėje mokinių skaičius mažėja: 

 2014/2015 m.m  – 4357;  

 2015/2016 m.m. – 4191; (3,81 % sumažėjimas) 

 2016/2017 m.m. – 4062; (3,09 % sumažėjimas) 

 2017/2018 m.m. – 3889; (4,26% sumažėjimas) 

Ši situacija palietė ir mūsų gimnaziją, kurioje stebimas dar ryškesnis  mokinių 

skaičiaus sumažėjimas: atitinkamai per 3 metus 13,43%; 17,73%; 20,06% . 

 Mažėjant mokytojų darbo krūviams, negalima priimti į darbą jaunų mokytojų. 

 Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija, blogėja pamokų lankomumas. 

 Blogėja mokinių elgesio kultūra. 

 Tėvai ir socialiniai partneriai mažai įsitraukia į švietimo problemų sprendimą. 

 

Technologiniai veiksniai 

Keičiasi Mokytojo, kaip žinių perteikėjo ir jų įsisavinimo vertintojo vaidmuo 

Informacinėje visuomenėje sparčiau, nei galima buvo prognozuoti: 

 Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos 

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ numato pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, 

diegiant naujausius ir pažangiaus metodus siekti, kad 85% gyventojų naudotųsi internetu.  

 Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatyta aukščiau kelti 

profesinę mokytojų kompetencijos kartelę, nuolat didinti technologinius reikalavimus ugdymo 

aplinkai. 

 Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 strateginio veiklos plano priemonės numato 

plėsti elektronines (skaitmenines) paslaugas ir įgūdžius ir užtikrina saugaus jų turinio, susijusio su 

IKT, taikymą. 

 



 

 

IV. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ 

Teisinė bazė. Utenos „Saulės“ gimnazijos  veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Mokyklų aprūpinimo standartai, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinti ugdymo planai ir ugdymo 

programos, Brandos egzaminų programos, kiti mokyklos veiklą reguliuojantys šalies įstatymai ir 

potvarkiai, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai, 

jų pagrindu parengtos įvairios tvarkos, Gimnazijos nuostatai, strateginiai ir metiniai veiklos planai 

ir programos, direktoriaus įsakymai, Gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos nutarimai, darbuotojų 

vidaus tvarkos taisyklės, mokinių elgesio taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 

Organizacinė struktūra.  

 



 

 

Gimnazijoje šiuo metu turime11 klasių komplektų: I-II ir IV klasių yra po 3 komplektus, 

XI klasių yra 2 komplektai. Mokinių vidurkis vienoje klasėje yra 24,8. 

Žmogiškieji ištekliai. Gimnazijoje dirba patvirtinti 6,125 etato pedagoginių darbuotojų, 

36 mokytojai, kurių darbo krūvis patvirtintas pagal tarifikaciją, atitinka 38,9 etato pedagoginę 

normą ir 25,875 etato pagalbinių darbuotojų ir specialistų. 

Personalo veiklai kontroliuoti yra priskirti kuruojantys vadovai, kurie atsiskaito 

direktorei. Organizacijos veikloje yra aktyvios kaitą inicijuojančios savivaldos institucijos, 

pastovios ir laikinos darbo grupės, komisijos. 

Visi dirbantys mokytojai yra atestuoti: 42 procentai mokytojų metodininkų, 7 pasirengę 

dėstyti du dalykus. Mokytojų amžiaus vidurkis yra 51-eri metai, vidutinis pedagoginio darbo 

stažas yra 28,8 metai. 

 Daugėja mokinių su mokymosi sunkumais. Specialiųjų poreikių mokinių 2013 metais 

buvo 4,8%, o 2017 jau 9,9%). 

 Daugėja vaikų gyvenančių išsiskyrusių tėvų, nepilnose šeimose (nuo 20,4% 2013 

metais padidėjo iki 31,1% 2017 metais). 

 Daugėja mokinių, kurių vienas arba abu tėvai dirba užsienyje (nuo 4,1% 2013 metais 

iki 6,9% 2017 metais). 

Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro Gimnazijos strateginis veiklos planas, 

rengiamas 3-jų metų laikotarpiui, metinis veiklos planas, pedagoginės veiklos stebėsenos planas, 

gimnazijos ugdymo planas, mokytojų dalykininkų ilgalaikiai pamokų planai, Vaiko gerovės 

komisijos planas, dalykų metodinių grupių planai, neformalaus švietimo ir individualūs ugdymo 

planai, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, mokyklos psichologo veiklos planai, 

bibliotekos veiklos planas, savivaldos institucijų darbo planai. Visi planai yra svarstomi pagal 

kuruojamas funkcijas ir sritis atitinkamose gimnazijos struktūrose. Gimnazijos strateginis veiklos 

planas, metinis veiklos planas, gimnazijos ugdymo planas yra viešinami gimnazijos tinklapyje. 

Visi planavimo dokumentai, susiję su bendraisiais mokyklos prioritetais, mokyklos vidaus 

įsivertinimo išvadomis, mokyklos tvarkomis, skelbiami gimnazijos svetainėje 

https://www.saule.utena.lm.lt/ . 

Finansiniai ištekliai.  

Gimnazijos veikla finansuojama: 

 Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos – mokinio krepšelio lėšomis, 

 Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis,  

 Gyventojų pajamų mokesčio skiriamų 2 proc. lėšomis, 

 Gimnazijos  patalpų nuomos lėšomis, 

 Tarptautinių projektų bei projektų, vykdomų šalies ir savivaldybės lėšomis, 

 Rėmėjų lėšomis. 

Visos ugdymui skirtos ėšos naudojamos labai racionaliai, todėl jų užtenka mokytojų 

atlyginimams išmokėti, socialinio draudimo įmokoms padengti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, 

būtiniausioms mokymo priemonėms ir vadovėliams pirkti, mokinių pažintinei ir ugdymo karjeros 

veiklai organizuoti.  

Savivaldybės biudžeto lėšų pakanka tik būtiniausioms aplinkos išlaidoms finansuoti. 

Didesnis šių lėšų poreikis būtų gimnazijos sandėlio remontui, gimnazijos aplinkos gražinimo 

darbams finansuoti. 

https://www.saule.utena.lm.lt/


 

 

Ryšių sistema, informacinė ir komunikavimo sistema. Gimnazijoje mokosi 273 

mokiniai, kurių mokymui yra skirti 77 komiuteriai, iš jų 34 yra planšetiniai, 11 nešiojamų 

kompiuterių, veikia 2 specializuotos kompiuterių klasės po 16 kompiuterių, 32-iuose kabinetuose 

įrengtos kompiuterizuotos mokytojo darbo vietos, yra 28 daugialypės terpės projektoriai, 3 

interaktyvios lentos. Mokyklos administracija naudoja dar 6 kompiuterius, bibliotekoje įrengtos 8 

kompiuterinės darbo vietos, viena mokytojų kambaryje ir dar 16 kompiuterių yra kitose mokyklos 

patalpose – specialistų, darbuotojų naudojimui. 131 kompiuteris prijungtas prie LITNET ryšio 

šviesolaidiniu kabeliu. Visoje gimnazijoje įrengtas ir veikia bevielis internetas. Gimnazija turi 

elektroninį paštą, interneto svetainę, socialinių tinklų facebook paskyrą, vidinę informavimo 

sistemą. Dirbame su Švietimo valdymo informacine sistema SVIS, pedagogų ir mokinių duomenų 

registru, nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistema KELTAS, elektroniniu MANO 

dienynu, bibliotekos MOBIS sistema, elektronine dokumetų valdymo sistema EDVS ir kt. 

Vidaus veiklos kontrolė. Vidaus veiklos kontrolė vykdoma pagal pedagoginės veiklos 

stebėsenos planą, Gimnazijos nuostatus ir vidaus įsivertinimo metodikas. Kontrolę atlieka pagal 

pareigybių aprašymus atsakingi darbuotojai bei direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. 

Pagrindiniai dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė yra gimnazijos 

nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinės veiklos planas, pareigybių aprašai. 

Gimnazijoje atliekama vidaus finansinė kontrolė ir kasmet teikiama savivaldybei bei  skelbiama 

viešai tinklapyje, kas ketvirtį vykdoma biudžeto suvestinė, kuri taip pat viešinama tinklapyje. 

Gimnazijos veiklą tiesiogiai prižiūri Utenos rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir 

jaunimo reikalų skyrius ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

Ugdymo procesas. Kokybišką ir tinkamą ugdymo procesą lemia daug veiksnių: pažangos 

ir vertinimo sistema, dalykų ugdymo programos ir ilgalaikiai mokytojų planai, neformalaus 

švietimo veiklų organizavimas ir pan. Mokslo metų pradžioje mokiniai pasirašytinai supažindinami 

su visomis tvarkomis, lemiančiomis jų ugdymą, nuolat primenamos tos tvarkos ir visi procesai, 

užtikrinamas tinkamas pamokinis (formalusis) ir būrelių (neformalusis) ugdymas. 



 

 

V. GIMNAZIJOS VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ (SSGG) 

 

 

STIPRYBĖS 

1. Bendruomenė saugo gimnazijos istorijos 

atmintį, puoselėja senas ir kuria naujas 

tradicijas. 

2. Kryptingai vykdomas mokinių 

profesinis švietimas. 

3. Estetiška, jauki ir saugi gimnazijos 

aplinka. 

4. Gimnazija atvira bendravimui ir 

bendradarbiavimui. 

5. Vadovai ir mokytojai jaučia atsakomybę 

už ugdymo  proceso kokybę ir 

rezultatus. 

6. Galimybės ir sąlygos atsiskleisti įvairių 

gabumų mokiniams.  

7. Intensyvus IKT panaudojimas 

pamokose. 

8. Stipri socialinė pagalba mokiniui. 

9. Dėmesys gimnazijos įvaizdžio 

formavimui. 

10. Efektyvi gimnazijos vidinė 

informavimo sistema. 

 

SILPNYBĖS 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

2. Prastas mokinių lankomumas. 

3. Nepakankamas tėvų įsitraukimas į 

gimnazijos veiklą, domėjimasis vaikų 

rezultatais. 

4. Prasti PUPP rezultatai. 

5. Nepakankamas ugdymo proceso 

diferencijavimas ir individualizavimas 

pagrindinio ugdymo programoje. 

6. Neatsakingas mokinių požiūris į žalingus 

įpročius. 

7. Mažėjanti bendruomenės sutelktis. 

 

 

GALIMYBĖS 

1. Projektinių veiklų teikiamos galimybės. 

2. Glaudūs ryšiai su miesto 

progimnazijomis. 

3. Didesnė mokytojų  tarpusavio gerosios 

patirties sklaida. 

4. Efektyvus 2 proc. lėšų surinkimas ir 

panaudojimas. 

5. Gimnazijos mokinių savivaldos 

aktyvinimas. 

6. Gimnazijos rėmėjų  paieška. 

7. Mokinių poilsio zonos sukūrimas.  

8. Individualios mokinių pažangos 

stebėjimo sistema. 

9. Didesnė psichologinė pagalba. 

 

GRĖSMĖS 

1. Švietimo politikos nepastovumas ir 

neapibrėžtumas. 

2. Susiformavęs nepakankamai patrauklus 

gimnazijos įvaizdis. 

3. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

4. Konkurencija tarp mokyklų. 

5. Silpnos priimamų į gimnaziją mokinių 

žinios. 

6. Prastėjanti mokinių socialinė aplinka. 

 



 

 

VI. GIMNAZIJOS STRATEGIJA 

VIZIJA 

Gimnazija, puoselėjanti Lietuviškos mokyklos tradicijas, kurianti modernią, saugią ugdymo(si) 

aplinką, ugdanti motyvuotą, siekiantį gyvenimo tikslų žmogų. 

 

MISIJA 

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 1-4 gimnazijos klasių mokiniams, atsižvelgiant į 

mokymosi galimybes. Ugdyti atsakingą, kūrybišką, nuolat besikeičiančios visuomenės asmenybę. 

 

PROGRAMA 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa. 

 

TIKSLAS 

Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir atsakingos 

asmenybės augimą. 

UŽDAVINIAI: 

1. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes. 

2. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir jų 

tėvų (rūpintojų) bendradarbiavimą.  

3. Ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius bei atsakomybę per įvairias 

veiklas. 



 

 

VII. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

TIKSLAS. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir atsakingos asmenybės augimą. 

1uždavinys. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes. 

 

 PRIEMONĖS ATSAKINGI LAIKAS IŠTEKLIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

1.  Atsižvelgiant į individualias mokinių 

galimybes  tobulinti pažangos vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai 3 kartus per metus pildo 

pažangos lenteles, su klasės vadovu jas 

aptaria ne rečiau kaip 3 mėnesiai. 

 

2.  Efektyviai panaudoti standartizuotų testų, 

PUPP, bandomųjų ir brandos egzaminų 

rezultatų analizių duomenis 

individualizuojant mokymo turinį. 

Pavaduotojai ugdymui, 

dalykų mokytojai 

2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Individualizuotas mokymo turinys padės 

išlaikyti esamą arba siekti aukštesnio 

pasiekimų lygmens ne mažiau kaip 80% 

mokinių. 

3.  Inovatyvių ir praktinių mokymo metodų 

taikymas pamokose. 

Pavaduotojai ugdymui, 

dalykų mokytojai 

2018-

2020 m. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

30% daugės pamokų, kurių metu naujos 

medžiagos pristatymas, įtvirtinimas ar 

mokinių atsiskaitymai bus vykdomi 

naudojant planšetes ar kitą IT įrangą. 

Bus nupirkta 30 planšečių. 

Kiekvienais metais gamtos mokslų 

praktinių užduočių bankas padidės 10%.  

4.  Racionaliai ir veiksmingai išnaudoti 

pamokos laiką ugdant mokymosi mokytis 

kompetenciją. 

Dalykų mokytojai 2018-

2020 m. 

 20% mažės namų darbai. 

5.  Mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus. 

Dalykų mokytojai 2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokinių projektinė veikla, darbas 

grupėse ir porose, individualios 

kūrybinės užduotys ir kiti aktyvieji 

metodai sudarys 50% ugdomosios 

veiklos laiko.  



 

 

6.  Dalyvavimas ESFA projekte „Inovatyvi 

matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

matematikos mokytojai 

2018 m. 

sausis- 

2019 m. 

birželis 

ESFA lėšos Sukurtas integralių matematinių 

užduočių bankas, 9-ųjų klasių mokiniai 

parengs ne mažiau 10 integruotų 

projektų. Mokytojai matematikos 

pamokose dirbs vienas kitam asistentu. 

7.  Plėtoti pamokų organizavimą netradicinėse 

erdvėse. 

Gimnazijos vadovai, 

dalykų mokytojai 

2018-

2020 m. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

projektų bei 

rėmėjų lėšos 

Kiekvienas mokytojas organizuos 1-2 

pamokas per metus kitose erdvėse. 

 

TIKSLAS. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir atsakingos asmenybės augimą. 

2 uždavinys. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos specialistų, administracijos, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) bendradarbiavimą. 

 

 
PRIEMONĖS ATSAKINGI LAIKAS IŠTEKLIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

1.  Reguliariai organizuoti atvirų durų dienas 

tėvams 

Gimnazijos vadovai 2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 50-70% bendruomenės 

narių 

2.  Mokytojų atviros ir inegruotos pamokos  Metodinės grupės 2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1-2 atviros pamokos, 1 integruota 

pamoka per mokslo metus 

3.  Tikslingas mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų, vadovų kvalifikacijos 

tobulinimas 

Gimnazijos vadovai 2018-

2020 m. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Ne mažiau 10 val. per mokslo metus 

4.  Naujai ateinančių gimnazistų priėmimo į 

gimnaziją komisijos veikla. 

Gimnazijos vadovai 2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 100% mokinių ir tėvų 

(rūpintojų), su komisijos surinkta 

informacija bus supažindinami visi 

mokytojai, ugdymo pagalbos 

specialistai antrąją rugsėjo savaitę 



 

 

 

5.  Paskaitos (mokymai) tėvams 

(rūpintojams).  

Gimnazijos vadovai 2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Per mokslo metus bus organizuota 

bent 1 paskaita tėvams. 

6.  Pirmokų gimnazistų adaptacijos tyrimas. Gimnazijos vadovai, 

klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kasmet atliekamas pirmokų 

adaptacijos tyrimas, mokinių 

mokymosi stilių nustatymas. 

Mokytojų, dėstančių pirmose 

klasėse susirinkimuose, pristatomi 

tyrimų rezultatai, aptariamos 

išryškėjusios problemos 

7.  Tėvų susitikimai su pagalbos mokiniui 

specialistais karjeros ugdymo klausimais 

Klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, karjeros 

konsultantė 

2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ne mažiau kaip 20% tėvų dalyvaus 

konsultacijose su gimnazijos 

vadovai, karjeros konsultante 

8.  Bendradarbiavimas su progimnazijomis Gimnazijos vadovai 2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Surinkta ir susiteminta visų (100%) 

mokinių NMPP rezultatų ir 

individualius poreikių medžiaga. 

Pagal progimnazijas apibendrinti 

adaptacijos tyrimo rezultatai 

perduoti progimnazijoms  

9.  Aktyvinti mokinių, mokytojų, 

administracijos, tėvų bendravimą 

internetinėje erdvėje. 

Gimnazijos vadovai, 

dalykų mokytojai, 

klasės vadovai 

2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

95% tėvų prisijungę prie el.dienyno 

– mokytojai ir tėvai nuolat per 

dienyną keičiasi informacija 

mokinio ugdymo klausimais. 

5% tėvų informacija teikiama raštu 

(telefonu) 

 



 

 

TIKSLAS. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir atsakingos asmenybės augimą. 

3 uždavinys. Ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius bei atsakomybę per įvairias veiklas.   

 

  PRIEMONĖS ATSAKINGI LAIKAS IŠTEKLIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

1.  Jubiliejiniai renginiai, skirti gimnazijos 100-

mečiui. 

Gimnazijos vadovai 2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų lėšos, 

projektų lėšos 

Dalyvauja ne mažiau 80%  gimnazijos 

bendruomenės, svečiai, buvę mokiniai 

2.  Gimnazijos erdvių, atspindinčių jos istorinį 

savitumą, atnaujinimas bei kūrimas. 

Gimnazijos istorijos muziejaus 

reorganizacija ir eksponatų kaupimas. 

Direktorė, istorijos, 

dailės, technologijų 

mokytojai, mokyklos 

darbuotojai 

2018-

2020 m. 

2 proc., 

mokinių 

krepšelio lėšos 

Kartą per metus atnaujinti stendai. 

Pertvarkytas muziejus, kasmet 10% 

atnaujinti  eksponatai 

3.  Dalyvauti renginiuose, skirtuose valstybės 

100-mečiui 

Gimnazijos vadovai, 

visos metodinės grupės  

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

ištekliai 

Dalyvauja ne mažiau 80% gimnazijos 

bendruomenės 

4.  Gimnazijos dienos Mokinių taryba ir 

savivalda, klasių 

vadovai 

2019-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 2 

proc., rėmėjų 

lėšos 

Dalyvauja 70% mokytojų ir mokinių 

ir bent 20% tėvų 

5.  Ugdymo karjerai veiklos Gimnazijos vadovai, 

klasių vadovai, karjeros 

ugdymo konsultantė 

2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

ištekliai 

Kasmet organizuojama „Karjeros 

savaitė“, išvyka į „Studijų mugę“ bei 

kiti renginiai. 10-12 klasių mokiniams 

vykdomas profesinis konsultavimas 

6.  Gimnazijos veiklos sklaida masinėse 

informavimo priemonėse. 

Gimnazijos vadovai, 

gimnazijos žurnalistai 

2018-

2020 m. 

2 proc. lėšos Ne rečiau kaip kartą per mėnesį 

straipsnis medijose 



 

 

 

7.  Asmenybės brandos tyrimas/stebėsena 

(bendrųjų kompetencijų ugdymas). 

 

Vidaus įsivertinimo 

grupė, klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių asmenybės branda bus 

matuojama kasmet, išvados teikiamos 

suinteresuotoms interesų grupėms – 

daugiau nei 60% mokinių savo brandą 

vertina „pakankamai“. 

8.  Savanorystės ir lyderystės veiklų skatinimas. Gimnazijos taryba, 

mokinių savivalda, 

klasių vadovai, 

socialinės pedagogės 

2018-

2020 m. 

Rėmėjų lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Į įvairias veiklas įsitrauks 30%  

mokinių. (,,Noriu būti lyderiu“ 

mokymai, akcija ,,Maisto bankas“, 

parama gyvūnėliams, „Emocija+“ ir 

kitos veiklos). 

9.  Gimnazijos bendruomenės šventės ir 

renginiai, neformalaus švietimo veiklų 

pristatymai. 

Gimnazijos vadovai 2018-

2020 m. 

Rėmėjų lėšos, 

2 proc. lėšos 

Renginiuose dalyvaus apie 70% 

bendruomenės narių. 

Individualūs mokinių pasiekimai 

viešinami gimnazijos tinklalapyje. 

10.  Susitikimai su žinomais Lietuvoje žmonėmis 

ir buvusiais gimnazijos mokiniais – 

„Sėkmės istorijos“. 

Gimnazijos vadovai, 

klasių vadovai 

2018-

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Per pusmetį 1 renginys klasei 

11.  Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose Gimnazijos vadovai 2018-

2020 m. 

Projektų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

5-8 gimnazijos mokytojai ir 30 

mokinių kasmet dalyvaus tarptautinių 

projektų veiklose. 

 



 

 

VIII. ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

 Gauta  

2017-iems 

metams  

(tūkst. Eur) 

Asignavimai 

2018-iems 

metams  

(tūkst. Eur) 

Projektas 

2019-iems 

metams  

(tūkst. Eur) 

Projektas 

2020-iems 

metams  

(tūkst. Eur) 

Iš viso asignavimų: 693,3 673,7 673,7 705,2 

Iš jų darbo 

užmokesčiui 

471,4 466,6 466,6 489,9 

Kitoms išlaidoms 219,8 206,6 206,6 215,3 

Turtui įsigyti 2,1 0,5 0,5  

Finansavimas:      

Mokinio krepšelio 

lėšos 

432,9 420,0 420,0 441,0 

Savivaldybės lėšos  225,0 234,5 234,5 246,2 

Valstybės lėšos 16,7    

Veiklų vykdymo 

lėšos 

18,7 19,2 19,2 18,0 

 

IX. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA  

IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

Gimnazijos strateginio veiklos plano priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais 

lygiais. Gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai stebi ir įvertina, ar įgyvendinami tikslas 

ir uždaviniai, ar vykdomos priemonės, ar atsakingi asmenys įvykdė jiems pavestas veiklas, ar 

vykdomos veiklos yra efektyvios. Vyriausias buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai 

planuojamos bei naudojamos lėšos. 

Kalendorinių metų pabaigoje vyksta praėjusių metų gimnazijos strateginio veiklos 

plano įgyvendinimo analizė. Ją vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Analizė 

pristatoma Mokytojų tarybos posėdyje, duomenys fiksuojami posėdžio protokole. Dalykų 

metodinės grupės teikia pasiūlymus dėl strateginio plano korekcijų. 

__________________________________ 


