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ĮVADAS
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos (toliau - mokykla) strateginis planas
2020-2022 metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013-2022
metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII745 „Dėl valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
patvirtinimo“, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų
strateginiu planu, patvirtintu Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu, keliamais uždaviniais
švietimui, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, mokyklos veiklos ataskaitomis,
mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis.
Mokyklos strateginio plano tikslas - atsižvelgiant į valstybės švietimo politiką,
numatyti mokyklos strateginius tikslus, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms
spręsti, pasirinkti teisingas mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, planuoti mokyklos raidą.
Mokyklos bendruomenė pasirengusi keistis ne tik tęsdama pradėtus darbus, bet ir priimdama naujus
iššūkius, susijusius su Lietuvos bendradarbiavimu ir inovatyvių Europos Sąjungos direktyvų idėjų
įgyvendinimu, skirdama dėmesį veiksmingam, kokybiškam, kūrybiškam ugdymui(si), įsivertinimu
grįstam švietimo kokybės kultūros diegimui, mokinių pasiekimų bei pažangos užtikrinimui; lietuvių
(valstybinės) kalbos mokymo, vartojimo, mokinių pilietiškumo ugdymo užtikrinimui.
1.BENDRA MOKYKLOS CHARAKTERISTIKA
Mokyklos oficialus pavadinimas - Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla.
Trumpasis pavadinimas - Jungėnų pagrindinė mokykla.
Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190375976.
Mokyklos įsteigimo data – 1975 m. sausio 5 d.
Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.
Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
Mokyklos savininkas - Kalvarijos savivaldybė, identifikavimo kodas 111113840.
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės taryba.
Mokyklos buveinė - Alyvų g. 11, Jungėnų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos savivaldybė.
Mokyklos kontaktai - tel.: 8 343 27816, elektroninis paštas: rastine@jungenumokykla.lt,
internetinės svetainės adresas: http://jungenumokykla.lt
Grupė - bendrojo ugdymo mokykla.
Pagrindinis tipas - pagrindinė mokykla.
Tipai - pradinė mokykla (3122), pagrindinė mokykla (3123).
Pagrindinė paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla (31231100).
Mokymo kalba - lietuvių.
Mokymo formos - grupinio ir pavienio mokymosi (dieninė, savarankiško mokymosi,
mokymo namuose).
Mokymo proceso organizavimo būdai - kasdienis, savarankiškas.
Vykdomos mokymo programos: Pradinio ugdymo programa; Pradinio ugdymo
individualizuota programa; Pagrindinio ugdymo programa; Pagrindinio ugdymo individualizuota
programa.
Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.
Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose.
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2. MOKYKLOS PRISTATYMAS
2.1. Mokyklos pristatymas
Jungėnų pagrindinės mokyklos veiklos pradžia 1975 m. sausio 5 d. Mokykloje veikia
šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. Klasės
komplektuojamos laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatyto minimalaus ir
maksimalaus mokinių skaičiaus klasėje bei mokyklos projektiniu pajėgumu. 2019-2020 m. m.
mokykloje mokosi 119 mokinių, yra 10 bendrojo ugdymo klasių komplektų. Vidutinis mokinių
skaičius klasėje 13. Tai sudaro sąlygas sėkmingam ir kokybiškam ugdymui ir ugdymuisi.
Mokykloje dirba 2 administracijos darbuotojai (direktorius, 1 direktoriaus
pavaduotojas ugdymui). Mokykloje dirba 26 mokytojai ir švietimo pagalbai specialistai. Mokytojai
sistemingai atnaujina ir gilina savo profesines kompetencijas. Pedagogai telkiami bendravimui ir
bendradarbiavimui, siekiant gerinti kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus. Mokykloje kuriamos
edukacinės aplinkos, atitinkančios šių dienų žinių visuomenei keliamus reikalavimus, todėl nuolat
gerinama materialinė bazė.
Mokykla yra demokratiška, moderni, naujovėms bei kaitai atvira švietimo institucija,
teikianti kokybišką formalųjį mokymą ir įvairiapusį neformalųjį švietimą, turinti ir puoselėjanti
savas tradicijas.
Mokykla savo veiklą planuoja, ruošdama strateginius planus, metų veiklos programas,
mokslo metų ugdymo bei kiekvieno mėnesio konkrečių veiklos priemonių planus. 2017-2019
metais tobulinta mokinio individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistema, įstaigos planavimo
sistema, apimanti ilgalaikį ir trumpalaikį planavimą, imtasi priemonių pamokos kokybei gerinti,
2019 m. atliktas mokyklos rizikos vertinimas, kasmetinis platusis ir giluminis įstaigos veiklos
įsivertinimas.
Pagal iškeltus metinių veiklų tikslus skatintas mokytojų bendradarbiavimas,
tarpdalykinė integracija, kultūrinio sąmoningumo kompetencijos ugdymas, rūpintasi mokytojų
dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimu. Kiekvienais metais vykdomas mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimas. Duomenims rinkti ir jiems apdoroti naudojama Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros tiesioginė internetinė sistema www.iqesonline.lt Ugdymo procesas
organizuojamas pagal Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius ugdymo planus, siekiant
padėti mokiniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, informacinių technologijų raštingumą,
profesinės kompetencijos pradmenis, ugdyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą.
Neformalusis ugdymas siejamas su bendruoju ugdymu, tenkina kryptingus mokinių
poreikius, sudaro sąlygas augti fiziškai ir psichiškai sveikam, užtikrina specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių galimybę integruotis į visuomenę. Mokiniams teikiama pedagoginė
psichologinė pagalba bei vykdomas ugdymo karjerai planavimo darbas. Sėkmingas ir mokinių
poreikių tenkinimas: modulių, projektų, ilgalaikių konsultacijų programų pasiūla. Socialinių
problemų turintiems mokiniams teikiama socialinio pedagogo pagalba. Mokykloje veikia Vaiko
gerovės komisija.
Mokykloje sukurta mokymo(si) aplinka, kuri skatina bendravimą ir bendradarbiavimą.
Mokykla racionaliai naudoja mokymo, ūkio ir paramos lėšas, planingai atnaujinamos erdvės, baldai,
mokymo priemonės. Įstaigoje 2016 metais įvyko renovacija. Visuose kabinetuose yra įrengtos
kompiuterizuotos darbo vietos, multimedijos projektoriai.
Mokykloje įdomus ir turiningas kultūrinis gyvenimas. Ugdydamiesi mokiniai išsikelia
asmeninius tikslus, savarankiškai pasirenka ir savanoriškai dalyvauja kultūrinėje, pažintinėje,
projektinėje, koncertinėje ir sportinėje veikloje. Jų asmeninės meninės ir sportinės veiklos rezultatai
skelbiami mokykloje ir už jos ribų.
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2.2. Mokyklos mokiniai.
Mokinių skaičius kiekvienais metais neženkliai mažėja.

1 pav. Mokinių skaičiaus kaita
Vidutinis mokinių skaičius klasėse mažėja: nuo 2017 m. -16 mokinių.

2 pav. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 2019 –2020 m. m.
Daugiausiai mokinių mokosi 5-8 klasėse. Pagal Kalvarijos seniūnijos pateiktus duomenis 20202021 m. m. – 14 būsimųjų pirmokų.
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Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius nežymiai didėja.

3 pav. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiaus kitimas.
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius didėja. Tai įrodo blogėjanti
gyventojų ekonominė situacija Jungėnuose ir aplinkiniuose kaimuose.

4 pav. Nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus kaita
Mokinių, pavežamų į mokyklą, skaičius mažėja. Dauguma mokyklos mokinių gyvena
Jungėnų kaime. Aplinkiniuose kaimuose gyventojų skaičius mažėja, todėl mažėja ir mokyklinio
amžiaus vaikų.
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5 pav. Pavėžėjamų mokinių skaičiaus kitimas.
2.3. Mokyklos personalas.
2.3.1. Valdymas ir administravimas.
Mokykloje dirba 2 administracijos darbuotojai (direktorius, 1 direktoriaus
pavaduotojas ugdymui).
Veikia šios savivaldos institucijos:
Mokyklos taryba - aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti
mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą
mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.
Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija. Tarybai
vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas,
visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas.
Mokinių taryba - mokinių savivaldos organas, atstovaujantis mokiniams ir ginantis jų
teises bei interesus.
Metodinė taryba - mokyklos pedagogų savivaldos organizacija, kuri siekia nuolatinio
mokytojų profesinių kompetencijų tobulėjimo ir ugdymo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
2.3.2. Švietimo pagalbos specialistai.
Mokykloje dirba tokie švietimo pagalbos specialistai: psichologas, socialinis
pedagogas, specialusis pedagogas, bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas (pavaldus
Marijampolės miesto visuomenės sveikatos biurui), kompiuterių priežiūros inžinierius.
2.3.3.Mokytojai.
Mokykloje dirba 22 mokytojai, iš jų 41,1% turintys metodininko kvalifikacinę
kategoriją, 36,4% - vyresniojo mokytojo, 4,5% mokytojo eksperto, 18 % - mokytojo. Mokykloje
nuosekliai vyksta mokytojų atestacijos procesas.
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6 pav. Mokytojų kvalifikacijos duomenys 2019-2020 m. m.

7 pav. Mokytojų atestacijos duomenys per trejus mokslo metus.
Pedagogų išsilavinimas atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme keliamus
reikalavimus. Per trejus metus žymiai kito mokytojo kategoriją turinčių skaičius, todėl kad į
mokyklą atvyksta dirbti jauni mokytojai, turintys iki 4 metų pedagoginio darbo stažą ir pagal
galiojančius teisės aktus negalintys atestuotis. Mokytojų metodininkų skaičius per dvejus metus
nekito. Mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją turi chemijos mokytoja. Jos metodinė veikla
reikšminga organizuojant praktinius seminarus, dalijantis gerąja darbo patirtimi.
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8 pav. Duomenys apie mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimą.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (sis) orientuotas į Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos nustatytus prioritetus ir mokyklos strateginį bei veiklos planus.
Siekiant sutaupyti lėšų, mokykloje visiems pedagogams organizuojami 2 - 3 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai per mokslo metus.

9 pav. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai.
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10 pav. Duomenys apie mokytojų darbo stažą 2019-2020 m. m.
3. SITUACIJOS ANALIZĖ
3.1. Jungėnų pagrindinės mokyklos aplinkos (išorinės) analizė.
3.1.1.Aplinkos dinaminė analizė.
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla yra pradinį ir pagrindinį ugdymą teikianti
savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuriai būdingos nacionalinio lygmens problemos. Mokykla veikia
beveik viso aplinkos ištirtumo lygiu, aplinka nepateikia netikėtų situacijų, visos jos gali būti
numatomos iš anksto. Strateginiam prognozavimui pakanka turimos informacijos ir tradicinių
prognozavimo metodų panaudojimo.
3.1.2. Sėkmės faktoriai.
Mokyklos sėkmės faktoriai susideda iš trijų aspektų: klientų, konkurencijos ir resursų.
3.1.2.1. Klientų aspektas.
Mokyklos klientai yra priskirtoje teritorijoje gyvenantys ir iš VšĮ „Vaiko tėviškės
namai“ atvykstantys mokytis mokiniai. Jiems teikiamas formalus ir neformalus ugdymas. Mokiniai,
ateidami į mokyklą tikisi palankaus ugdymuisi mikroklimato, autoritetingų mokytojų, gerų dalyko
specialistų. Jie tikisi gauti žinių ir pasiruošti sėkmingam tolimesniam mokymuisi. Nedidelė dalis
mokinių turi žemą mokymosi motyvaciją ir nėra orientuoti į ateities siekius.
3.1.2.2. Konkurencijos aspektas.
Buvimas pagrindine mokykla savaime sukuria didžiulės konkurencijos sąlygas. Tėvai
dažnai pageidauja, kad mokinys mokytųsi gimnazijoje nuo 9 klasės, todėl motyvuoti, gerai
besimokantys vaikai, baigę 8 klases, išvyksta mokytis į gimnazijas. Mokyklos geografinė padėtis
savaime sudaro sąlygas konkurencijai: mokykla įsikūrusi prie pagrindinio kelio Marijampolė Kalvarija. Nuo Jungėnų iki Marijampolės yra 14 km., iki Kalvarijos – 3 km. Išsilaikyti
konkurencijoje su gimnazijomis padeda kompetentingi dalykų mokytojai – specialistai ir moderni
IKT bazė. Ateityje numatomas mažėjantis mokinių skaičius neleis užtikrinti visiems dirbantiems
mokytojams darbo krūvio, sumažės galimybė tenkinti įvairesnius mokinių mokymosi ir saviraiškos
poreikius.
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3.1.2.3. Resursų aspektas.
Dėl teikiamos švietimo paslaugos specifiškumo pagrindiniai mokyklos resursai yra
žmogiškieji ištekliai, t. y. administracinis ir pedagoginis personalas.
Nuo mokyklos darbuotojų priklauso paslaugos teikimo kokybė. Jungėnų pagrindinė
mokykla pasižymi dideliu intelektualiniu potencialu. Iš dvidešimt penkių čia dirbančių pedagogų –
9 mokytojai metodininkai, 1 – mokytojas ekspertas. 3 mokytojai įgiję magistro laipsnį. Kalvarijos
sav. Jungėnų pagrindinė mokykla yra nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, atvira visuomenei,
demokratiškai organizuota, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką ugdymo įstaiga,
kurioje ugdomas atsakingas mokinys, sistemingai besimokantis bei siekiantis asmeninės mokymosi
pažangos. Mokykloje dirba savo dalyką ir mokymo metodiką išmanantis, socialiai atsakingas
mokytojas, reiklus, aukštos vidinės kultūros, nuolat tobulėjantis, formuojantis mokinio vertybines
nuostatas ir gebėjimus, prisiimantis asmeninę atsakomybę.
3.1.3. Rinkos sąlygų analizė.
Jungėnų pagrindinė mokykla yra švietimo paslaugų rinkos dalyvė. Šiuo metu
Kalvarijos savivaldybėje yra 2 gimnazijos, 3 pagrindinės mokyklos, 1 vaikų lopšelis-darželis,
muzikos mokykla ir sporto centras. Lietuvoje šią rinką kontroliuoja valstybė, t. y. nustato paslaugos
pobūdį, jos ypatybes, teikimo sąlygas, įkainius ir t.t. Šio tipo paslaugų paklausą užtikrina
privalomas vaikų ugdymas iki 16 metų.
Išsilavinimas šiuo metu yra laikomas vertybe dalyje šeimų, todėl kokybiškų švietimo
paslaugų paklausa yra didelė. Pasauliniai procesai, šalies raida kelia vis naujus iššūkius švietimui,
keičiasi švietimo politikos akcentai, keičiasi ir pačios mokyklos bendruomenės nuostatos, mokytojų
profesionalumas, kokybės samprata. Tendencingas mokinių skaičiaus mažėjimas skatina telkti
didesnę dalį jėgų į ugdymo paslaugų kokybės gerinimą ir taip strategiškai užsitikrinti didesnę rinkos
dalį.
3.1.4. PEST analizė.
3.1.4.1. Politinis teisinis aspektas.
Mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga, yra priklausoma nuo
šalyje ir savivaldybėje formuojamos švietimo politikos. Lietuvos švietimo politika formuojama
atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus, į Lietuvos valstybės viziją ir raidos
prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis. Vadovaujamasi 2014–2020 metų nacionalinės pažangos
programa bei Valstybine švietimo 2013–2022 m. strategija, kurių nuostatų tikslas – paversti
Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai
kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį.
Svarbiausiais šiame etape teisiniai dokumentai:
Lietuvos Respublikos Konstitucija;
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
Vaiko teisių konvencija;
Mokyklos nuostatai;
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija;
Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų strateginis veiklos planas;
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija;
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir nutarimai;
Švietimo ir mokslo ministro įsakymai;
Metiniai mokyklos ugdymo planai.
Daugiausia grėsmių kelia nuolat besikeičianti Lietuvos Respublikos švietimo politika,
Kalvarijos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, kuris gali būti keičiamas,
todėl kelia nesaugumo jausmą mokykloms, trukdo bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiams.
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3.1.4.2. Ekonominis aspektas.
Šalies ir tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai patvirtina mokymosi pasiekimų ir
ugdymo infrastruktūros kokybės sąsajas. Mokyklų būklė gerėja, tačiau netolygiai ir, deja,
nepakankamu tempu. Investicijų paskirstymas taip pat nėra tolygus. Pagrindiniai mokyklos
finansavimo šaltiniai - valstybės ir savivaldybės lėšos. Mokykla stengiasi racionaliai planuoti lėšas
ir tikslingai jas panaudoti, todėl mokymo lėšų pakanka, tačiau trūksta lėšų valdymui ir švietimo
pagalbai. ES projektų finansavimas pagerins mokyklos materialinę ir intelektualinę bazę. Visgi
mokyklos veikla bus užtikrinama šiais ekonominiais aspektais: 1. mokyklos finansavimo biudžeto
lėšomis; 2. mokyklos pritraukiamomis papildomomis lėšomis, dalyvaujant regiono, šalies, ES
projektuose; 3. mokyklos bendruomenėje 2 proc. GPM lėšų surinkimo aktyvinimu; mokyklai lėšų
pakanka ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, iš dalies mokinių kultūrinei
pažintinei veiklai organizuoti, vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti. Tačiau lėšų ugdymo
aplinkai atnaujinti ir ugdymo bazei turtinti nepakanka. Gerinant mokyklos veiklos kokybę,
atnaujinant materialinę bazę, modernizuojant ir kompiuterizuojant mokymo procesą, reikia didinti
finansavimo išteklius.
3.1.4.3. Socialinis-kultūrinis aspektas.
Nuo 1995–1996 m. Lietuvoje nuosekliai mažėjo gimstamumas, prasidėjo ir tęsiasi
emigracija. Toliau mažėjo Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo paslaugų rinka.
Lietuva pasaulyje pirmauja savižudybių skaičiumi. Statistika rodo, kad didelė dalis vaikų patiria
fizinį ir psichologinį smurtą šeimose, plačiai paplitusios patyčios tarp vaikų, nemažai kalbama apie
moralės ir vertybių krizę šių dienų visuomenėje. Šalyje, kartu ir mokykloje, pastebima vaikų
sergamumo didėjimo tendencija, daugėja vaikų su regos sutrikimais. Šeimos krizė ir dalies
gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos, taip pat ir mokyklos,
įsipareigojimus. Vis daugiau dėmesio skiriama socialiai remtiniems mokiniams: nemokamas
maitinimas, teikiama įvairi materialinė bei pedagoginė pagalba. Mokiniams pagalbą mokykloje
teikia psichologas, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas.
Mokykloje mokosi ir VšĮ „Vaiko tėviškės namai“ auklėtiniai, todėl mokyklai tenka
svarbus vaidmuo - sudaryti vaikams sąlygas socializuotis, t. y. įgyti gyvenimo įgūdžių. Turi būti
atkreiptas dėmesys į moksleivių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą, žalingų įpročių prevenciją,
neformalų švietimą.
Mokykloje stengiamasi sudaryti sąlygas mokytis ir mokyti sveikatą užtikrinančiose
sąlygose ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Mokyklos teigiamai veiklai įtakos turi:
propaguojamos vertybės, ugdoma tolerancija, bendroji rūpinimosi mokiniais politika,
tenkinanti bendruomenės lūkesčius;
bendradarbiavimu pagrįsti ryšiai su mokyklos socialiniais partneriais;
puoselėjamos mokyklos tradicijos.
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11 pav. Socialinis šeimų kontekstas.
Mokyklą lankančių mokinių šeimų socialinis kontekstas: yra 37% nepilnų šeimų,
vaikai auga tik su vienu iš tėvų, 38% vaikų augina vienišos mamos ir seneliai, nes tėvai išvykę
dirbti į užsienį. 29% daugiavaikių šeimų, gyvenančių tik iš minimalių pajamų, todėl jų buitis skurdi,
tik iš dalies tenkinami vaikų poreikiai. 12% probleminių šeimų, kuriose auga vaikai, turintys elgesio
ir mokymosi sunkumų: tėvai turi žalingų įpročių, gyvena socialiniuose būstuose. 6% šeimų,
kurioms trūksta socialinių įgūdžių: yra keletas mamų, kurios negeba nei skaityti, nei rašyti, todėl
tenka nuolat tarpininkauti, konsultuoti mokyklos specialistams vaikų auklėjimo, mokymosi,
lankomumo, higienos ir kt. klausimais. Šioms šeimoms yra teikiamos socialinės paslaugos.

12. pav. Socialinis šeimų kontekstas.
Daugumos mokyklą lankančių mokinių šeimų socialinė-ekonominė padėtis yra vidutinė.
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13. pav. Duomenys apie mokinių sveikatą 2019-2020 m. m..
3.1.4.4. Technologinis aspektas.
Pažangių technologijų atsiradimas ir plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką,
atnaujinti materialinę mokymo bazę. Informacinių technologijų plėtra kelia iš principo naujus
uždavinius visai švietimo sistemai. Informacinės technologijos leidžia diegti kokybiškai naujus
mokymosi metodus, pvz. nuotolinį mokymą, skatina tarpdalykinę ir teminę integraciją. Naujos
technologijos skatina organizuoti ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse.
Technologijų prieinamumas mokykloje yra išvystytas gerai – visuose kabinetuose yra įrengtos
kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga ir multimedijos leistuvais. Mokykloje įdiegtos
technologijos - elektroninio dienyno, mokytojų veiklos organizavimo, vadybos, ugdymo proceso srityse. 2020 - 2022 m. m. vienas iš prioritetų yra atnaujinti ir patobulinti IT sistemą mokykloje.
Numatomas savalaikis ir tinkamas mokyklos kompiuterinės technikos ir įrangos bazės palaikymas
ir atnaujinimas.
Didelę įtaką įvaizdžio formavimui ir informacijos sklaidai turi nuolat atnaujinama
mokyklos interneto svetainė, kurioje skelbiama visa aktuali informacija.
3.1.4.5. Edukaciniai veiksniai.
Vyriausybė nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio formavimui ir
reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką (bendrieji ugdymo planai). Ugdymo
institucijai suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo
procesą (įstaigų ugdymo planai ir metinės veiklos programos). Sumaištį kelia išsilavinimo teikimo
(pradinio, pagrindinio, vidurinio) ir įstaigų, galinčių teikti šį išsilavinimą, plėtros ir kaitos strategijos
nepastovumas. Ryšys tarp skirtingų švietimo pakopų nėra glaudus. Galutinį ugdymo rezultatų
atsiradimą lems įvertinimai tarpiniuose etapuose. Būtina ugdymo turinio peržiūra ir turinio
siaurinimas integruojant su kitais dalykais. Atnaujintos bendrosios programos tam sudaro prielaidas,
bet pasiekimų patikrinimai reikalauja daugiau. Tikimasi, kad praktiniai žinių taikymo įgūdžiai ir
gebėjimas socializuotis bus vertinami labiau negu „iškaltos" akademinės žinios.
Tikslai ir uždaviniai numatyti mokyklos veiklos programose įgyvendinami remiantis
materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, tačiau kai kurias sritis numatoma tobulinti ir tai
atsispindės strateginiame plane. Mokykloje daugėja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių. Todėl mokytojų gebėjimas dirbti su įvairių poreikių vaikais - didysis šiandienos iššūkis. Į
tai turi būti orientuota ir mokytojų kvalifikacija.
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3.2. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos būklės (vidinės aplinkos)
analizė.
3.2.1. Jungėnų pagrindinės mokyklos teisinė bazė.
Mokyklos veiklą reglamentuoja steigėjo patvirtinti mokyklos nuostatai. Mokyklos
ugdymo proceso organizavimą ir ugdymo turinį reglamentuoja kasmet sudaromas mokyklos
ugdymo planas. Ugdymo turinio įgyvendinimą, buhalterinę veiklą, prevencinę veiklą, neformalaus
švietimo organizavimą ir t. t. reglamentuoja mokyklos specialistų parengtos ir direktoriaus
patvirtintos įvairios tvarkos. Mokyklos veiklą ir buvimą joje nusako neformalūs, bet visos
bendruomenės priimti ir apsvarstyti dokumentai. Mokyklos veiklos kryptis, tikslus ir prioritetus
nurodo veiklos strategija, kuri įgyvendinama per metines programas. Visi dokumentai suderinti su
mokyklos taryba, tvirtinami pagal keliamus reikalavimus: steigėjo, jo įgalioto asmens arba
direktoriaus įsakymais.
3.2.2. Organizacinė struktūra

3.2.3. Planavimas.
Mokykla savo veiklą planuoja atsižvelgdama į įsivertinimo išvadas bei bendruomenės
narių rekomendacijas. Rengiamas trejų metų mokyklos strateginis veiklos planas, metinis veiklos
planas, ugdymo planas, mokykloje dirbančių specialistų veiklos planai, Vaiko gerovės komisijos
planai, mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, dalykų modulių programos, neformaliojo ugdymo
programos. Į planavimą įtraukiamas mokyklos personalas, mokytojai, mokiniai, tėvai.
3.2.4. Mokyklos mokinių pasiekimai
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija analizuojama ir panaudojama
ugdymo proceso tobulinimui: Pasibaigus trimestrui, mokslo metams administracija išanalizuoja
kiekvienos klasės bei atskirų koncentrų ugdymosi pasiekimus ir pažangą, apibendrina statistinius
rodiklius ir juos analizuoja mokytojų tarybos posėdžiuose su dalykų mokytojais. Aptariami
mokinių lankomumo, pažangumo, mokymosi kokybės rodikliai, mokinių individualios pažangos
pokyčiai, įvertinamos nesėkmių priežastys, aptariamas teikiamos mokiniams pagalbos
savalaikiškumas ir veiksmingumas. Analizuojami gabių mokinių pasiekimai konkursuose,
olimpiadose, varžybose savivaldybės, regiono, respublikos mastu.
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Aptariami ir lyginami PUPP ir metiniai rezultatai, mokinių NMPP pasiekimai
lyginami su respublikos vidurkiu, analizuojama, ar mokykla kuria pridėtinę vertę ir kt., nustatomos
silpnosios ugdymo sritys. Rezultatai naudojami mokyklos veiklos kokybei įsivertinti, numatant
tobulintinas sritis. Į rezultatus atsižvelgiame sudarydami mokyklos pradinio ugdymo ir pagrindinio
ugdymo programų ugdymo planus, tikslingai panaudojant valandas mokinių poreikiams tenkinti,
mokymosi pagalbai teikti, numatant integruotą ugdymą, ugdymą netradicinėse aplinkose ir kt.
Mokytojai, sudarydami ilgalaikius dalykų planus, numato galimybes šalinti pasiekimų analizės
metu išryškėjusias ugdymo spragas, atkreipiant dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus,
problemines ugdymo sritis, į stipriuosius ir tobulintinus mokinių gebėjimus.
1 lentelė. PUPP rezultatai
2017 m.
2018 m.
2019 m.
2017 m.
2018 m.
2019 m.
Metinis vertinimas atitinka PUP vertinimą
Dalykas
Pasiekimų vidurkis
71,4%
84,6%
Lietuvių kalba
5,9
5,8
7,1
62%
75%
85,7%
53,8%
Matematika
4,3
4,6
4,0
Siekiant užtikrinti geros kokybės ugdymą (si), mokykloje vyrauja bendri valdymo bruožai, tokie
kaip:
mokyklos personalo bendradarbiavimas visais lygmenimis;
pedagogų profesionalumas ir meistriškumas;
veiksminga lyderystė ir mokyklos valdymas;
mokinių skatinimas dirbti savarankiškai, gebėjimo mokytis ugdymas.
tėvų įtraukimas;
jaukus, draugiškas mikroklimatas.
Mokyklos administracija, pripažindama kitų gerą darbą, sukuria mikroklimatą, kuriam būdingas
pedagoginis optimizmas, noras drauge veikti ir tikėjimas sėkme; savo vaidmeniu rodo pavyzdį
mokytojams, kurie savo ruožtu gerbdami bei pripažindami savo mokinius, rodo pavyzdį
pastariesiems. Mokykloje sukurta susitarimais ir pagarba paremta kultūra.
2 lentelė. Tolimesnė baigusių pagrindinio ugdymo programą veika
Metai/mokinių skaičius
2016 m. (7)
2017 m. (18)
2018 m. (13)
Mokosi gimnazijose
14,28%
33,33%
46,15%
Mokosi PRC
85,72%
66,67%
53,85%

14 pav. Tolimesnė baigusių pagrindinio ugdymo programą veikla.
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3 lentelė. Nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatai:
NMPP

Dalykas

2017 m.

4 kl. pasiekimų
vidurkis procentais

Matematika
Skaitymas
Rašymas
Pasaulio pažinimas
Matematika
Skaitymas
Rašymas
Matematika
Skaitymas
Rašymas
Gamtos mokslai
Socialiniai mokslai

Mokyklos
61,3
59,1
80,1
61,7
31,8
36,2
80,1
38,4
63,1
61,7
45,8
55,9

6 kl. pasiekimų
vidurkis procentais;
8 kl. pasiekimų
vidurkis procentais:

2018 m.
Mokyklos
50,7
55,6/
58,0
64,7
35,2
60,6
50,8
40,5
64,9
56,0
56,8
53,1

2019 m.

Šalies

Mokyklos

Šalies

51,1
45,4
47,6
44,0
40,0
51,1
38,6
42,2
43,9
36,7
42,8
45,4

41,9
56,8
65,0
69,1
44,1
55,7
60,8
40,5
64,9
56,0
56,8
53,1

56,7
52,3
56,7
48,1
39,5
50,1
43,6
42,2
43,9
36,7
42,8
45,4

* Šalies pagrindinių mokyklų pasiekimų vidurkis

Saugus eismas

Šokio būrelis 1-4

Skaitovų būrelis

„Sveikas vaikaslaimingas vaikas“

Medinukas

Ansamblis „Garsų
mozaika“
Šokio būrelis

Sporto būrelis

Jaunieji dailininkai

Prakalbinkim medį

Kūrybinės dirbtuvės

Jaunieji floristai

Jaunieji fotografai

15 13

Sveikata, judėjimas,
džiaugsmas

16

Choras „Vieversiukas“

Iš
viso

Išmanusis pradinukas

4 lentelė. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veikloje

20

10

14

10

14

12

16

21

24

10

17

18

14

16

Sudarytos galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias
socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.
Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius
valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo
ministro ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti
neformaliojo vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems
mokslo metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę.
Mokiniams siūlomos skirtingų krypčių programos, atitinkančios jų saviraiškos
poreikius, padedančios atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro
sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo
veiklas galima derinti su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės
pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo vaikų švietimo
programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. Siūloma mokiniams pasirinkti
kuo įvairesnes, jų poreikius atitinkančias veiklas.
Per paskutinius dvejus mokslo metus bendras praleistų pamokų skaičius neženkliai
mažėja.
5 lentelė. Praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniu.
Pastarieji
dveji
mokslo

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus
praleido iš viso pamokų

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus
praleido pamokų dėl nepateisinamų
priežasčių
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metai
2017–
2018 m.
m.
2018–
2019 m.
m.

Pastarieji
dveji
mokslo
metai

Vidutiniškai

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

Vidutiniškai

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

82,7

76,2

78,8

62

108

0,16

0

0,9

0

0

41,9

57,7

27,7

31,2

39,9

0,09

0

0

0,4

0

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus
praleido iš viso pamokų
Vidutiniš
kai

5 kl.

6 kl.

7 kl.

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus
praleido pamokų dėl nepateisinamų
priežasčių
Vidutiniškai
5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl.

8 kl.

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

103,1

114,7

68,8

139,3

94,9

12,38

1,1

2,3

9,8

29

60,4

42,0

70,1

69,1

69,8

3,73

0

0

6,9

7,8

Pastarieji
dveji
mokslo
metai
2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus
praleido iš viso pamokų
Vidutiniškai
155

9 kl.
176,6

10 kl.
133,4

53,9

92,2

72,4

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus
praleido pamokų dėl nepateisinamų
priežasčių
Vidutiniškai
9 kl.
10 kl.
26,83
27,9
25,7
27,9

19,6

36,7

Gerai mokyklą lanko pradinių klasių ir 5, 6 kl. mokiniai, kurie be priežasties pamokų
beveik nepraleidžia. Daugiausiai pamokų be priežasties praleidžia 9-10 kl., nepateisina pamokų
pavieniai mokiniai, kurie gyvena Marijampolės vaiko tėviškės namuose. Dėl šių vaikų ugdymosi ir
lankomumo problemų mokykla aktyviai bendradarbiauja su globėjais, Marijampolės savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi.
Kalvarijos savivaldybėje didelis nedarbo lygis, gyventojų vidutinės pajamos vienos
mažiausių Lietuvoje. Į mokyklą pavežami 49,7% mokinių (gyvena aplinkiniuose kaimuose).
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius per paskutinius 2 metus padidėjo 9%; socialinę
paramą gaunančių vaikų – 10,5%. Riboti žemesnės padėties šeimų ištekliai trukdo skleistis jų vaikų
intelektui, ypač verbaliniam mąstymui. Tai ypač įtakoja lietuvių k., užsienio k. ir matematikos
mokinių pasiekimus. Tik 8% tėvų turi aukštąjį išsilavinimą.
6 lentelė. Mokinių pasiekimai
Rajono (miesto)
Šalies
Tarptautiniuose
Kitoje
Pastarieji
veikloje1
dveji mokslo Dalyvavusių Prizininkų/ Dalyvavusių Prizininkų/ Dalyvavusių Prizininkų/ Sidabro
metai
mokinių
laureatų
mokinių
laureatų
mokinių
laureatų
vainikėlis
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
Tramtatulis
2017 m.

77

37

26

12

31

24

5

2018 m.

59

22

21

3

37

17

6

19

Mokslo
metai

2016-2017
2017-2018
2018-2019

7 lentelė. Mokinių pažanga
Mokinių
skaičius
Nepatenkinamas
m. m.
1-4
5-10
pabaigoje
147
131
126
1

Mokinių pasiekimų lygiai
Patenkinamas
Pagrindinis
1-4
5-10
1-4
5-10
26
32
24

64
49
48

21
15
20

32
20
27

Aukštesnysis
1-4
5-10
2
5
3

2
2
3

15 pav. Mokinių skaičius pagal pasiekimo lygius.

16 pav. Mokslumas procentine išraiška.
Per paskutiniu trejus metus pastebėtos švietimo kaitos Jungėnų mokykloje
tendencijos: mažėjo mokinių skaičius. Šią tendenciją lėmė žmonių skaičiaus mažėjimas mokyklai
priklausančiose teritorijose. Tačiau žvelgiant į tolimąją perspektyvą (pagal jungtinės IUG/PUG
vaikų skaičiaus didėjimo tendencijas) mokinių skaičius mokykloje gali ir padidėti. Aukštesniuoju
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lygiu besimokančių mokinių skaičius per trejus metus svyravo labai nežymiai Mažėjo patenkinamu
lygiu besimokančiųjų ir daugėjo pagrindiniu lygiu besimokančių mokinių. Mažėjantis be
pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, įrodo, kad
mokyklos nelankymo prevencinės priemonės yra veiksmingos.
3.2.5. Mokyklos finansiniai ir materialiniai ištekliai.
3.2.5.1. Materialiniai ištekliai:
8 lentelė. Materialiniai ištekliai
Patalpos pavadinimas
Taip
Sporto salė
+
Aikštynas
Aktų salė

Ne

+
-

Pastabos
Būtina
renovuoti
persirengimo
kambarius
Renovuoti bėgimo takai
Aktų salės funkcijas atlieka II – ojo
aukšto fojė
Nėra patalpų skaityklai įrengti

Biblioteka
+
Kompiuterių klasė
+
Socialinio pedagogo ir sveikatos
+
Trūksta patalpų
priežiūros specialistų kabinetas
Psichologo kabinetas
+
Pradinio ugdymo gamtamokslių
+
Reikalingi baldai
tyrimų laboratorija
Valgykla-bufetas
+
Choreografijos salė
+
Reikia renovuoti
Kabinetai
+
12
Mokomosios dirbtuvės
+
Technologijų kabinetas
+
Reikalingi baldai
Mokykloje yra 78 kompiuteriai, visuose kabinetuose įrengti vaizdo projektoriai,
dviejuose – interaktyvios lentos, visuose kabinetuose yra demonstraciniai ekranai, mokykloje veikia
interneto ryšys. Fizikos kabinete - 30 mokinių kompiuterių (planšečių), kurie naudojami ne tik
gamtos mokslų, bet ir geografijos, fizikos, chemijos, užsienio kalbų ir pradinių klasių pamokose.
Mokykla siekia veiksmingai pritaikyti ugdymui(si) fizines erdves ir kurti saugią mokinio emocinį,
socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką. I ir II aukšto
koridoriuose įkurtos ekspozicijų erdvės, kuriose nuolat eksponuojami mokinių darbai, valstybės ir
mokyklos atributika, kasdienį gyvenimą ir mokinių pasiekimus, veiklas atspindintys stendai,
atliekantys ir estetinę, ir informacinę funkcijas. Vestibiulyje eksponuojami mokinių sporto
laimėjimai. Laiptinės panaudojamos mokinių saviraiškai bei edukacijai, išnaudojamos
kūrybiškumui skatinti, siekiant įgyvendinti kuo daugiau mokinių idėjų, palaikyti jų iniciatyvas.
Kadangi mokykla neturi aktų salės, renginiams ir edukacinėms veikloms lengvai pertvarkomas ir
pritaikomas II aukšto koridorius. Sportuoti motyvuojanti aplinka (sporto salė, atnaujinti bėgimo
takai, aikštynai, žaliosios poilsio zonos) sudaro geras sąlygas sportuoti, ugdyti sveikos gyvensenos
įgūdžius.
Mokyklos kompiuteriai sujungti į tinklą ir turi interneto prieigą. Daugumoje
kompiuterių naudojama Windows 10 operacinė sistema. Mokykloje įdiegta vaizdo stebėjimo
sistema, įrengta elektroninio skambučio sistema. Pagal MTP+ programą modernizuotos mokytojų
darbo vietos. Mokyklos biblioteka patenkinamai apsirūpinusi grožine literatūra.
3.2.5.2. Mokyklos biudžeto formavimo šaltiniai:
Mokyklos finansavimas dėl mažo mokinių skaičiaus nedidelis. Savivaldybės skiriamų
lėšų pakanka tik darbuotojų atlyginimams ir būtiniausioms reikmėms. Mokymo priemonėms ir
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ilgalaikiam turtui Kalvarijos savivaldybė lėšų niekada neskiria. Mokyklos vidaus erdvių remontui,
aplinkos gražinimui naudojame 2 proc. lėšas.
9 lentelė. Mokyklos biudžeto finansiniai šaltiniai.
Asignavimai (tūkst. Eur)
2016 m.
Iš to skaičiaus:
356
1. Savivaldybės (aplinkos) lėšos
101,7
Nemokamas maitinimas
16,00
2. Mokinio krepšelio lėšos
235,5
2.1.Vadovėliams ir mokymo priemonėms
3,2
2.2. Kultūrinei pažintinei veiklai
0,2
2.3. Kvalifikacijos tobulinimui
1,4
Specialiųjų programų lėšos
0,5
Aplinkai iš valstybės biudžeto
2,3

2017 m.
365,2
102,8
12,8
241,2
3,1
0,3
1,0
1,4
6,2

2018 m.
393,3
121,1
13,2
256,2
2,8
0,2
1,2
2,3

Vadovėliais apsirūpinta gerai, tačiau mokymo priemonėms lėšų nepakanka. Gavome
priemones pagal ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų
priemonėmis“, tačiau atlikti laboratorinius darbus, eksperimentus galimybės ribotos, nes neturime
lėšų kt. priemonėms įsigyti. 2018 m. teikėme parašką ir patekome į Švietimo informacinių
technologijų centro projektą „IT pradiniame ugdyme“. Iki šiol gauti 5 nešiojamieji kompiuteriai HP
Probook 450 G5 . Kitos projektinės priemonės dar negautos.
Ypač trūksta lėšų kultūrinei pažintinei veiklai organizuoti, todėl pažintinė veikla
organizuojama išnaudojant teritorijos, kurioje yra mokykla, teikiamas galimybes. Siekiant sudaryti
galimybes vaikų kultūriniam ugdymui, nuolat dalyvaujame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro inicijuojamuose projektuose. Naudingas buvo projektas „Aukštosios kultūros impulsai
mokykloms ir „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra”. Šio projekto metu mokiniai turėjo
galimybę nemokamai dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės
kategorijos: 2 kultūrinės-meninės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių partnerysčių krypties, 2
gamtinės ir ekologinės krypties.
Tobulindami sportinę bazę (stadiono bėgimo takus), dalyvavome Kalvarijos VVG
projekte „Jungėnų pagrindinės mokyklos stadiono bėgimo takų įrengimas ir pritaikymas jaunimo
poreikiams“. Gavome finansavimą 31 800 Eur.
Nepakanka lėšų ir kvalifikacijos tobulinimui. Didžiulė parama mokytojams 2017 m.,
2018 m. buvo Kalvarijos savivaldybės dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto metu vyko
daug kvalifikacijos tobulinimo renginių. Mokyklai nepakanka lėšų švietimo pagalbai užtikrinti:
skirta 0,5 psichologo etato, 0,5 specialiojo pedagogo etato, 0,58 socialinio pedagogo etato ir tik 0,25
bibliotekininko. Nepakanka lėšų valdymui: pagal nustatytus normatyvus (10 proc.) mokykloje
nebelieka pavaduotojo ugdymui etato, o pareigų ir darbų kasmet daugėja.
Valandos moksleivių poreikių tenkinimui visada skiriamos atlikus metų veiklos
vertinimą ir poreikio naujiems mokslo metams tyrimą (vykdoma mokinių ir tėvų apklausos).
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., įvedus etatinio darbo apmokėjimo modelį, atsirado
galimybė daug efektyviau organizuoti ugdomąją veiklą gerinant mokymo kokybę: skirta pamokų
mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti (pradinės klasės, lietuvių k.,
matematika, istorija); mokiniai skiriami į grupes per informacinių technologijų, technologijų
pamokas; 100 proc. panaudotos neformaliojo vaikų švietimo valandas. Plėtojamos mokinių anglų
kalbos žinios panaudojant projektų teikiamas galimybes: „Pasakyk pasauliui labas“ ir „eTwining‘.
3.2.5.3. Informacinė ir komunikacinė sistema. Informacija apie mokyklą
bendruomenės nariams ir visuomenei pateikiama mokyklos internetiniame puslapyje.
Elektroniniame dienyne (manodienynas.lt) mokyklos bendruomenės nariams pateikiama
informacija apie mokinių pasiekimus, skelbiami kiti pranešimai mokiniams, mokytojams, tėvams
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(globėjams, rūpintojams). Mokykloje rengiami visuotiniai tėvų susirinkimai, tėvų dienos, tėvų
aktyvo posėdžiai, klasių tėvų susirinkimai, atvirų durų dienos, neformalūs susitikimai. Naudojamasi
mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine
sistema ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarptautiniai mokėjimai bei kitos finansinės operacijos
atliekamos naudojant bankų internetines sistemas.
3.2.6. Vidinė mokyklos veiklos sričių analizė (2019 m. gegužės mėn. 2-3 d. d.
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atlikto rizikos vertinimo duomenys).
Gerai vykdoma mokyklos veikla
1. Asmenybės tapsmas (1.1. – 3 lygis)
Mokyklos bendruomenėje potencialiai suvokiama, kad
mokinio, kaip asmenybės, atkaklumo, motyvacijos,
atsakomybės stiprinimas padeda patirti sėkmę, o mokinių
aktyvumo (pastangų veikti plačiau, bendraujant ir
bendradarbiaujant) ir kryptingumo (poreikių, gabumų,
polinkių interesų įsivertinimo) skatinimas ir užtikrinimas
paveikiai ugdo mokinių savivertę ir savivoką – asmenybės
tapsmas potencialus. Kryptingai planuojami ir skatinami
giluminiai mokinio savęs pažintiniai procesai, per kuriuos
kuriamas mokinio sąmoningas santykis su aplinka ir tikrove
‒ mokykla potencialiai užtikrina nuostatos įgyvendinimą,
kad mokinių ugdymosi rezultatai gerėja, kai jie ugdomi
pagal individualius poreikius, kuriuos reikia atpažinti,
parinkti tinkamas priemones jiems tenkinti ir stebėti
kiekvieno mokinio pažangą, į tai įtraukiant tėvus.

Tobulintina mokyklos veikla
1. Mokinio pasiekimai ir pažanga
(1.2. – 2 lygis)
Tolesnio ugdymosi uždavinių,
pasiekimų ir pažangos planavimas,
pagrindžiant informacija apie
mokinių kompetencijų lygį, siekiant
prasmingo individualių mokinio
pasiekimų ir pastangų matymo,
pripažinimo ir skatinimo,
konstruktyvaus reflektavimo ir
tikslingo tolesnio ugdymo(si) siekių
numatymo.
2. Orientavimasis į mokinio
poreikius (2.2. – 3 lygis)

Mokinių skirtybių pripažinimas
2. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą (2.1. – 4 pamokoje, sistemingai taikant
lygis)
mokymosi veiklų diferencijavimą ir
individualizavimą ir sudarant
Saviti bendruomenės susitarimai ir išskirtinis sąlygų sąlygas kiekvienam ugdytis pagal
mokiniams sudarymas kryptingai pažinti savo gabumus, gebėjimus.
polinkius, įsivertinti kompetencijas nuosekliai ir kūrybiškai
ugdo mokinio asmenybę;
3. Mokymasis (3.4. – 3 lygis)
3. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.2. – 3 lygis)

Savivaldaus mokymosi pamokoje
organizavimas, siekiant paveikiai
Sistemingas mokinių ugdymosi poreikių, gebėjimų tyrimas ugdyti kritinį mąstymą, atkaklumą,
ir analizė, potencialūs ir aiškūs bendruomenės susitarimai iniciatyvumą, smalsumą,
dėl paramos ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos.
kūrybiškumą, mokėjimą mokytis ir
dalykines kompetencijas.
4. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno
mokinio ugdymosi sėkmės (2.3. – 3 lygis)
4. (Įsi) vertinimas ugdant (3.5. – 2
lygis).
Mokyklos veiklos kryptingumas, orientuotas į ateities
iššūkius, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą, potencialiai Mokinių informavimas ir
grindžiamas bendruomenės susitarimais ir sisteminga aptarimas, ko iš jų tikimasi, kokie
refleksija, ką būtų galima atlikti geriau ar patobulinti, kaip vertinimo kriterijai, kada ir kaip
siekti nuolatinės organizacijos ir mokinio pažangos, taikomi, siekiant jų įsitraukimo į
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paveikiai pagrįstas kiekybinių ir kokybinių duomenų sistemingą pasiekimų
sprendimams turėjimu.
į(si)vertinimą, kryptingą pažangos
stebėjimą, prasmingą pasiektų
5. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (3.2. – 3 rezultatų apmąstymą.
lygis)
Mokytojų tikėjimas mokinio kaip asmenybės augimo ir
mokymosi galiomis, parenkant ugdymo(si) metodus, formas
ir užduotis taip, kad mokymasis padėtų mokiniams įgyti
įvairios prasmingos patirties, būtų optimaliai auginantis.
6. Ugdymo (si) organizavimas (3.5. – 3 lygis)
Tinkamai siejamas formalus ir neformalus mokinių
švietimas, vykstantis tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų, taip
pat mokymasis ir kitos mokyklos inicijuojamos mokinių
veiklos paveikiai ugdo bendrąsias kompetencijas.

3.2.7. Veiklos kontekstas, SSGG analizė. Siekdami geriau išanalizuoti Jungėnų
pagrindinės mokyklos resursus, atlikome SSGG analizę.

Būtina užtikrinti
ugdymo proceso
kokybę, gerinti
mokinių pasiekimus.

Išvados dėl tikslų ir programų
Mokytojų dalykinė kompetencija.
Gerai pažįstami mokiniai, žinomos jų galimybės, pažanga nuo
pirmos klasės.
Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi.
Gera ugdymosi aplinka, mikroklimatas
Vaizdinių priemonių, bibliotekos fondų panaudojimas
Daugumai mokinių trūksta mokėjimo mokytis kompetencijos
Ugdymo(si) individualizavimas ir diferencijavimas
pamokose.
Pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas
Veiksminga individualios mokinių pažangos stebėjimo
sistema.
Mokinių mokymosi motyvacijos, atsakomybės stoka.
Mokymosi pagalbos teikimo modelio tobulinimas.
Mokymo(si) metodų įvairovė pamokose.
Elektroninio dienyno (informacijos sklaida, apklausos ir kt.)
naudojimas.
Dalies tėvų nepakankamas dėmesys vaiko mokymuisi.
Daugumos mokinių pagrindinio ugdymo pakopoje pasiekimai
įvertinti patenkinamai.
Mažėjantis mokinių skaičius.
Gabių mokinių išvykimas į gimnaziją.

SSGG
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Silpnybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
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Tikslinga užtikrinti
mokinio asmenybės
ūgtį įgalinantį
gyvenimą mokykloje.

Nepakankamas mokyklos finansavimas.
Mokyklos renginių ir kitų veiklų kokybė.
Mokytojų kompetencija, komandinis darbas.
Mokyklos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas.
Pozityvus mokyklos bendruomenės požiūris į mokyklą, jos
veiklą.
Pedagoginės bendruomenės narių lyderystės savybės.
Dalyvavimas įvairiuose projektuose. Projektų rengimas ir
vykdymas.
Mokinių veiklinimas mokykloje.
Mokyklos savivaldos aktyvinimas.
Tėvų ir aplinkos įtraukimas į mokyklos veiklą.
Tikslingas bendradarbiavimas su kitomis švietimo įstaigomis,
socialiniais partneriais.
Dalies mokinių nepakankamas asmeninės pažangos siekimas.
Dalies mokinių žema elgesio ir bendravimo kultūra, socialinių
įgūdžių stoka.
Dalies mokinių pasyvumas, iniciatyvų stoka organizuojant
mokykloje popamokinę veiklą.
Nepakankamos mokyklos finansinės galimybės.
Mokinių iš disfunkcinių šeimų skaičius didėjimas.
Dažnai šeimos vertybės neatitinka mokyklos deklaruojamų
vertybių.
Trūksta dalies tėvų paramos ir pagalbos iškilus mokymosi,
elgesio problemoms
Mažėjant mokinių skaičiui mažėja galimybės užtikrinti įvairių
formaliojo ir neformaliojo švietimo programų pasirinkimą.

Grėsmė
Stiprybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
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3.3. Mokyklos 2017 –2019 metų strateginio plano įsivertinimas
2017-ųjų
2017-ųjų
Strateginio tikslo „Tobulinti ugdymo proceso
metų
metų
organizavimą, gerinant mokymo ir mokymosi
kokybę“ rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas įsivertinimo įsivertinimas
ir mato vienetas
planavimas
1. Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą,
100%
100%
dalis (%)
2. Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal vidurinio
90%
92%
ugdymo programą (gimnazija arba profesinio
ugdymo įstaiga), dalis (%)
3.
Ugdymo
proceso
organizavimas
70%
71%
individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį
(procentai, pamokos).
75%
4. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių pamokų
70%
organizavimo atitiktį mokinių poreikiams, dalis
79%
5. Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių
70%
pamokų organizavimo atitiktį mokinių poreikiams,
dalis
6. Mokinių, dalyvaujančių projektinėje veikloje,
40%
38%
dalis ( % )
7. Pedagogų dalykinių kompetencijų kvalifikacijos
98%
100%
tobulinimas (procentai, pedagogai)
8. Mokytojų, per pastaruosius metus vedusių atviras
20%
34%
pamokas, vedusių seminarus ir/ar skaičiusių
pranešimus, dalis
2017-ųjų
Strateginio tikslo „Formuoti mokyklos, kaip
institucijos, bendradarbiavimo kultūrą“ rezultato
metų
vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
įsivertinimo
planavimas
1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo
70%
veikloje mokykloje (proc.)
2. Šalies, savivaldybės olimpiadų ir konkursų,
20%
renginių dalyvių ir prizininkų (proc.)

2017-ųjų
metų
įsivertinimas

2018-ųjų
metų
įsivertinimo
planavimas
100%

2018-ųjų
metų
įsivertinimas

2019-ųjų metų
įsivertinimo
planavimas

2019-ųjų
metų
įsivertinimas

100%

100%

100%

95%

94%

100%

92,8%

75%

75%

80%

85%

79,25%

80%

80%

85,68%

80%

89%

90%

88%

45%

35%

50%

80%

100%

90%

100%

100%

40%

36%

40%

36,36%

2019-ųjų
metų
įsivertinimas

30%

2018-ųjų
metų
įsivertinimas

71%

2018-ųjų
metų
įsivertinimo
planavimas
75%

79,8%

2019-ųjų
metų
įsivertinimo
planavimas
70%

18%

25%

40%

30%

72,65%

26

3. Socialiai aktyvių mokinių (proc.)
4. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių mokyklos
veiklą ugdant mokinių asmenybes, dalis
5. Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių
mokyklos veiklą ugdant mokinių asmenybes, dalis
6. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių klasės ir
mokyklos mikroklimatą, dalis
7. Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių
klasės ir mokyklos mikroklimatą, dalis
8. Bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla (proc.)
9.Tėvų dienose, susirinkimuose dalyvaujančių tėvų
skaičius (proc.)

70%

68%

80%

40%

85%

80%

70%

85%

86%

87%

88%

88,2%

70%

78%

80%

95%

80%

80%

80%

84%

85%

84,5%

90%

92,11%

80%

76%

80%

93,2%

90%

92%

80%
80%

91%
90%

85%
90%

86,2%
85,6%

90%
90%

90%
95%

Strateginio tikslo „Tikslingai panaudoti vidinius ir
išorinius išteklius optimizuojant ugdymo (si)
procesą ir kuriant ugdymosi aplinkas“ rezultato
vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
1. Mokyklos ugdomosios aplinkos atitikimas
higienos normoms ir Mokyklų aprūpinimo
standartams.
2. Pagerės sąlygos kabinetuose įgyvendinus
mokyklos modernizavimo projektą (kabinetų, klasių
skaičius):
2.1. Renovuotos patalpų grindys
2.2. Naujai perdažytos patalpų sienos
3. Įrengtos filmavimo kameros koridoriuose (kamerų
skaičius 16 lauko – 8, vidaus erdvėse - 8)
4. Renovuoti mokyklos stadiono bėgimo takai

2017-ųjų
metų
įsivertinimo
planavimas
60%

2017-ųjų
metų
įsivertinimas

2018-ųjų
metų
įsivertinimo
planavimas
65%

2018-ųjų
metų
įsivertinimas

2019-ųjų metų
įsivertinimo
planavimas

2019-ųjų
metų
įsivertinimas

70%

70%

70%

3

3

1

1

1
5

1
5

1

1

9
9
11

65%

9
20
11

3.4. Strateginės išvados.
2016-2019 metų strateginis planas įgyvendintas gerai. Sėkmės rodiklių įgyvendinta 80,96%.
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4. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA.
Mokykla, formuodama Geros mokyklos viziją, nuosekliai siekia, kad visi bendruomenės nariai jaustųsi joje saugūs ir galėtų maksimaliai
realizuoti savo lūkesčius ir siekti užsibrėžtų tikslų. 2020–2022 metų strateginiai mokyklos veiklos tikslai numato gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę,
ugdymo procesą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę stebėti savo išmokimą, patirti mokymosi sėkmę ir siekti pažangos.
Mokiniams sudaromos sąlygos siekti asmeninės pažangos atsižvelgiant į individualius gebėjimus, teikiama įvairiapusė pagalba.
Aukštesnei ugdymo kokybei užtikrinti planuojama organizuoti mokymus mokytojams ir prioritetinėmis laikyti tas kompetencijas, kurios
padėtų efektyviau planuoti ugdymo turinį, jį diferencijuoti ir integruoti, ugdyti mokinio bendrąsias kompetencijas, organizuoti mokymąsi virtualioje ir
netradicinėse aplinkose, naudojant modernias IKT priemones. Įgytos naujos kompetencijos sudarys palankias sąlygas mokytojams taikyti naujus
ugdymo metodus ir būdus pamokoje, skatins mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, kels mokinių mokymosi motyvaciją, leis stebėti jų išmokimą
ir asmeninę ūgtį, sudarys palankias sąlygas gerinti mokymosi pasiekimams ir siekti pažangos.
Planuojama organizuoti pagalbos mokiniui veiklas, tobulinant personalizuotą, savivaldį mokymąsi, teikti mokymosi pagalbą skirtingų
gebėjimų ir poreikių mokiniams, įtraukti bendruomenės narius į visavertį bendradarbiavimą. Tikslingai naudoti ugdymo plane numatytas valandas
mokinių mokymosi poreikių tenkinimui, skiriant modulių, ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų valandas skirtingų gebėjimų mokiniams, organizuoti
savitarpio pagalbos grupes mokinys-mokiniui, mokinys-mokytojas-tėvai, rengti namų darbų atlikimo mokykloje grupes. Tikslingai bendradarbiaujant
tėvams, mokytojams ir mokiniams bus stiprinama savitarpio pagalba, didės motyvacija visuminiam mokinio ugdymui (si).
Siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų ir savirealizacijos, stiprinami šeimos ir mokyklos ryšiai, siekiama kad mokykloje
vyrautų geras mikroklimatas, mokiniai noriai eitų į mokyklą. Kasmet atliekami mokinių adaptacijos mokykloje tyrimai rodo, kad daugiau nei 90%
mokinių yra patenkinti jausena mokykloje, gerai sutaria su mokytojais ir klasės draugais, nepatiria patyčių. Mokykloje vykdoma Olweus programos
kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) programa ugdo mokinių socialinį sąmoningumą, savitvardą, skatina bendravimą ir bendradarbiavimą,
sprendimų priėmimą ir kitas socialines ir emocines kompetencijas. Mokinių mokymosi poreikių tenkinimui modernizuojamos edukacinės erdvės
racionaliai panaudojant valstybės, savivaldybės, projektų, paramos lėšos.
4.1. Vizija. Moderni, atvira, nuolat besikeičianti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią mokyklos
bendruomenę, suteikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą, padedanti jiems tapti kūrybiškomis asmenybėmis, užtikrinanti sėkmingą lyderystės
ugdymą (si).
4.2. Misija
Teikti kokybišką pradinio ir pagrindinio ugdymo išsilavinimą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam
pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų mokymosi rezultatų, daug dėmesio skirti dvasiniam, patriotiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės
ugdymui, pasirengimui gyventi savarankiškai ir mokytis visą gyvenimą.
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4.3. VERTYBĖS
Kiekvieno vaiko ir mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė (sąlygų sudarymas mokytis pagal galias ir siekti kuo aukštesnių
pasiekimų).
Saugumas (saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka).
Profesionalumas (aukšta kompetencija, atsakomybė už veiklos rezultatus, rūpinimasis mokiniais, atvirumas pokyčiams, klaidų
pripažinimas ir tobulėjimas).
Bendruomeniškumas (solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų; geranoriškumu, mokymusi vieniems iš kitų ir
kolegialia pagalba grindžiami bendruomenės narių santykiai).
Demokratiškumas ir pilietiškumas (dialogo ir susitarimų kultūra, visų mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas priimant
sprendimus; lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu).
Darnumas (darni bendruomenė, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymo ir elgesio įgūdžius).
Sveikata (visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas).
4.4. Veiklos prioritetai – strateginiai tikslai.
1. Kurti inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymosi sėkmę, optimalią akademinę pažangą ir asmenybės ugtį.
2. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymo (si) aplinką, leidžiančią ugdyti vertybines nuostatas saviraiškiam bendruomenės
gyvenimui, vadovaujantis asmenybės ūgties, brandos ir pasidalytosios lyderystės principais.
5. MOKYKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS
5.1. Strateginis tikslas. Kurti inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymosi sėkmę, optimalią akademinę pažangą ir
asmenybės ūgtį.
Uždaviniai, priemonės
1. Uždavinys. Siekiant kiekvieno mokinio kokybiško ugdymo(si),
realizuoti mokinių individualius poreikius, sudarant galimybes
patirti sėkmę.
Priemonės:
1.1. Pamokos vadybos gerinimas plėtojant savivaldaus mokymosi
galimybes.
1.2. Atsakingo mokymosi požiūrio formavimas, tobulinant mokinio
individualios pažangos stebėjimą.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas, matavimo vienetai
Ne mažiau kaip 80% mokytojų pamokose vadovaujasi savivaldaus
mokymosi paradigma. Veikla pamokose nukreipta į mokinio gebėjimus
atitinkančias mokymosi strategijas.
Rodiklio “Per pamokas turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo
užduotis” įvertinimas – ne mažiau kaip 3.
Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis nuo baigusių pagrindinio
ugdymo programą - 100%.
Nuolat vykdomas mokinių, jų tėvų informavimas, konsultavimas ugdymo
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1.3. Ugdymo turinio pritaikymas skirtingų poreikių mokiniams.
1.4. Sąlygų sudarymas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas,
būtinas sėkmingam profesijos pasirinkimui.
1.5. Metodinių grupių susitarimai dėl mokinių individualios pažangos
vertinimo tvarkos taikymo veiksmingumo, stebėsenos principų ir
procedūrų.
2. Uždavinys. Sukurti sistemą, siejančią formaliojo ir
neformaliojo ugdymo (si) veiklas.
Priemonės:
2.1. Vykdyti projektus, siejančius neformaliojo ir formaliojo ugdymo
veiklas ir sudarančius galimybes parodyti juose įgytas kompetencijas.
2.2. Formų, integruojančių neformaliojo ugdymo veiklą su
formaliuoju, paieška ir/ar sukūrimas.
2.3. Neformaliojo švietimo idėjų mugės, būrelių pristatymo
organizavimas,
2,4. Mokinių tėvų informavimas apie neformaliojo švietimo galimybes
mokykloje; grįžtamosios informacijos kaupimas.
2.5. Mokinių savanoriškos veiklos aktyvinimas, ryšių su savanoriškos
veiklos organizacijomis stiprinimas.
3. Uždavinys. Stiprinti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymą (si).
Priemonės:
3.1. Inovatyvių metodų, ugdymo turinio – paremiančio, tyrinėjančio,
siejamo su gyvenimu ir aplinka – formavimas.
3.2. Integruotų pamokų, integruotų projektų ir kitų integralių ugdymo
veiklų vykdymas.
3.3. Partnerystės su įvairiais socialiniais partneriais plėtojimas.
3.4. STEAM prieigos galimybių naudojimas ugdymo proceso
tobulinimui.
3.5. Įvairiapusiškas ir tikslingas IKT panaudojimas ugdymo procese.
4. Uždavinys. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams ir
jų tėvams.
Priemonės:
4.1. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo, padedant mokiniui mokytis,
formų radimas.

karjerai klausimais.
Kasmet tiriami mokinių poreikiai, vykdomas profesinis ugdymas.
Nuoseklus ir sistemingas ugdymo karjerai paslaugų teikimas pamokose ir
neformaliojo švietimo veikloje pagerins PUPP ir NMPP rezultatus.

Įgytos dalykų kompetencijos bus pritaikytos praktinėje veikloje. Plėsis
kultūrinis akiratis, pažintiniai interesai. Bus aktualizuojamos pamokose
įgytos žinios.
Racionalesnis laiko ir žmogiškųjų išteklių panaudojimas ir netradicinio
ugdymo metodų taikymas.
Mokiniai, tiesiogiai dalyvaudami neformaliojo švietimo užsiėmimuose,
pasitikrins savo galimybes ir tinkamai pasirinks tolimesnes veiklas.
Grįžtamoji informacija padės operatyviai vertinti situaciją, vystyti ir
tobulinti veiklas.
20% daugiau mokinių įsitrausks į savanoriškas veiklas, didės jų užimtumas
pozityvia veikla.
Įsisteigs daugiau inovatyvių tarpdalykinių neformaliojo švietimo būrelių.
Didinama mokymosi erdvių ir formų įvairovė, tobulinamos STEAM
mokytojų kompetencijos, kuriant mokslo populiarinimo sistemą.
Ugdymosi veiklos siejamos su mokinių gyvenimo patirtimi.
Mokiniai skatinami domėtis STEAM mokslais, juos mokytis, skatinami
planuoti karjerą. Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant,
kuriant, bendraujant.
Kuriama palanki aplinka bendradarbiauti su įvairiais partneriais. Ugdymo
veiklos organizuojamos kitose edukacinėse aplinkose.

Tėvai įtraukiami į vaiko mokymo (si) sėkmių aptarimus (rodiklio
įvertinimas – ne mažiau 3).
Mokytojai domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti ir siūlo tėvams
tinkamus pagalbos ir bendradarbiavimo būdus bei formas.
Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja susitikimus,
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4.2. Pastovūs klasių auklėtojų ir dalykų mokytojų pasitarimai mokinių
pažinimo, jų pasiekimų, pažangos ir motyvacijos klausimais.
4.3. Ugdomojo konsultavimo, tobulinančio modelio galimybes
kokybiškiau tenkinti individualius poreikius, tąsa.
4.4. Tėvų įtraukimas į duomenimis grįstą dialogą apie individualią
vaiko pažangą ir pasiekimus.
5. Uždavinys. Užtikrinti mokytojų kompetencijų ugdymą (si) ir
tobulinimą (si), skirtą ugdymo proceso valdymo kokybei gerinti.
Priemonės:
5.1. Sistemingas darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas
(is), atsižvelgiant į mokyklos prioritetus.
5.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio kultūra ir sistemos įgyvendinimas.
5.3. Kryptingas mokytojų mokymasis įvairiose ugdymo komandose.
5.4. Mokyklos mokytojų veiklos ir kompetencijų įsivertinimas ir
vertinimas.
5.5. Kolegiškų paramos formų kūrimas.
5.6. Mokymosi be sienų formų ir būdų plėtojimas.

6 Uždavinys. Modernizuoti ugdymo procesą.
Priemonės:
6.1. Materialiųjų išteklių pritraukimas STEAM dalykams reikalingoms
mokymo priemonėms ir įrangai įsigyti.
6.2. Skaitmeninių mokymo priemonių, virtualių aplinkų kūrybiškas ir
veiksmingas taikymas.
6.3. Mokomųjų kabinetų atnaujinimas ir turtinimas kompiuteriais,
interaktyviomis lentomis, skeneriais, kopijavimo aparatais ir kitais
mobiliais įrenginiais.
6.4. Fizinių aplinkų įrangos ir priemonių atnaujinimas ir turtinimas.

pokalbius ir kt.) palaikydami ir skatindami mokinio pastangas, stiprindami
jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą (rodiklio įvertinimas – 3).
Gerėja mokinių mokymosi rezultatai, santykiai su mokytojais bei tėvais.
10% didėja mokyklos veikloje dalyvaujančių vaikų skaičius.

100% mokytojų dalyvauja kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo
renginiuose. Mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas tikslingas,
padedantis veiksmingai įgyvendinti ugdymo turinį.
Kiekvienas mokytojas kasmet tobulina kvalifikaciją ne mažiau kaip 5
dienas per mokslo metus.
Kasmet organizuojami 2-3 seminarai mokykloje.
Gerėja bendradarbiavimas tarp mokytojų, atsiranda galimybė pasimokyti iš
kolegų patirties ir „pasimatuoti“ naujus metodus, skatinama mokytojų
saviugda, kūrybiškumas ir lyderystė. Mokytojai laiku ieško tinkamų
sprendimų: pritaikyti tinkamus ugdymo metodus, kolegialiai mokytis,
lankytis kolegų pamokose (įvertinimas – ne mažiau 3). Gerėja mokymosi
kokybė. Kasmet organizuojamas patirties sklaidos renginys mokykloje,
skaitomi pranešimai savivaldybėje, šalyje.
100% mokytojų dalyvauja metų pokalbiuose su kuruojančiu vadovu. Juose
analizuojama mokytojo veikla ir mokinių pasiekimai, numatomos
individualios priemonės gerinti mokinių pasiekimus.
90% mokytojų savo asmeninį meistriškumą vertins kaip atitinkantį
iššūkius: dirbti šiuolaikiškai, įdomiai, veiksmingai.
Atnaujinta IKT įranga.
100% mokytojų naudoja ugdymo procese šias priemones: mobiliuosius
įrenginius, skaitmenines mokymo priemones, virtualias aplinkas,
elektroninę erdvę „Ugdymo sodas“, „E-testai“, „eTwinning“, „Eduka
Klasė“, „Qizizz ir kt.“
Mokytojai analizuoja, kaip/kiek/ar IKT panaudojimas gerina mokymosi
rezultatus ir tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymuisi būdus.
Rodiklio „Įranga ir priemonės“ įvertinimas – ne mažiau kaip 3.
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6.5. Kabinetų aprūpinimas įvairiomis šiuolaikiškomis, dalyko turinį
atitinkančiomis mokymo priemonėmis.
Strateginis tikslas
5.2. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymo (si) aplinką, leidžiančią ugdyti vertybines nuostatas saviraiškiam
bendruomenės gyvenimui, vadovaujantis asmenybės ūgties, brandos ir pasidalytosios lyderystės principais.
Uždaviniai, priemonės
1 Uždavinys. Plėtoti lyderystės palaikymo
ir pripažinimo formas. Priemonės:
1.1. Savivaldos institucijų aktyvumo ir
savarankiškumo stiprinimas. Lyderystės
kompetencijų tobulinimas kvalifikacijos
seminaruose.
1.2. Tėvų įtraukimas į bendruomenės
gyvenimą. Tėvų aktyvo veiklos kasmetinis
atnaujinimas.

1.3. Bendradarbiavimo
skatinimas.

ir

partnerystės

1.4. Neformaliojo švietimo veiklos plėtojimas
ugdant socialiai atsakingą, gebančią gyventi
darnoje su savimi ir aplinka, asmenybę.
2. Uždavinys. Ugdyti laisvą, sugebantį
rinktis ir suvokiantį atsakomybę pilietį.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas, matavimo vienetai
Mokyklos savivaldos yra aktyvios, planuoja mokyklos veiklą, teikia pasiūlymus ir inicijuoja
mokyklos pokyčius.
Mokyklos taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui,
padeda spręsti aktualius klausimus, bendradarbiauja su mokyklos Mokinių taryba, Metodine taryba,
Tėvų aktyvu.
Rodiklio „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ įvertinimas ne mažiau – 3.
Aktyviai veikia klasių tėvų savivaldos. 30% tėvų reiškia nuomonę ir teikia siūlymus dėl mokyklos ar
klasės veiklos tobulinimo. 20% tėvų aktyviai dalyvauja tėvų aktyvo veikloje. Aktyvas prisideda prie
mokyklos tradicijų puoselėjimo, dalyvauja „apskritų stalų“ diskusijose su Metodine taryba, Mokinių
taryba, teikia siūlymus ugdymo proceso gerinimui. Tėvai dalyvauja bendruomenės renginiuose,
prevencinėje veikloje, paskaitose. 60% mokinių teigia, jog jų tėvai noriai dalyvauja mokyklos
veikloje. Rodiklio „Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmę aptarimus“ įvertinimas ne mažesnis
kaip 3.
100% mokytojų dalyvauja įvairiose darbo grupėse ir komandose. Mokytojai pateikia 1-2 iniciatyvas
ugdymui, bendruomenės veiklai gerinti. Jas įgyvendina. 30% mokytojų vykdo savo veiklos sklaidą
regione. Visi mokytojai kolegialiai dalinasi patirtimi, atradimais, sumanymais, siekia veiklos
įsivertinimo, veiklos palanavimo ir kompetencijų tobulinimo dermės. Mokytojai ir vadovai mokosi
drauge ir visi vieni iš kitų. Stiprinama duomenimis grįsta vadyba. Rodiklio „Sprendimų
pagrįstumas“ įvertinimas – ne mažiau 3.
80% mokinių ugdymo (si) lūkesčiai ir poreikiai yra patenkinami. 90% mokinių siekia asmenybės
ūgties. Mokiniai atsakingai planuoja profesijos pasirinkimą, savanoriauja, vykdo mentorių (mokinys
– mokiniui) veiklą, dalyvauja 1-2 tarptautiniuose projektuose, 2-3 respublikiniuose projektuose.
Nedalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje ne daugiau 20% mokinių.
Rodiklio „Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama kultūrinė, socialinė, visuomeninė
veikla“ įvertinimas – 3.
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Priemonės:
Puoselėjamos mokyklos kultūrą ir savitumą kuriančios tradicinės šventės: Mokslo metų pradžios
2.1. Tradicinių ir mokyklos bendruomenę šventės, Mokytojo diena, Kalbų diena, Pyragų diena, Kalėdų pasaka, Dainuoju Lietuvą, Mes –
telkiančių renginių organizavimas.
laisvės vaikai, Šimtadienis, Šeimų sporto šventė, Motinos dienos šventė, Mokslo metų pabaigos
šventė „Kasdien vis augam didesni“ I-IV klasių mokiniams, „Mokomės laimime, tobulėjame“ V-X
klasių mokiniams, „Geriausio metų mokinio konkursas“. Visi bendruomenės nariai gali rodyti
iniciatyvas, prisiimti atsakomybę už sprendimus ir jų įgyvendinimą. Bendruomenės renginiuose
dalyvauja 80% mokinių, 40% tėvų.
2.2. Pilietiškumo, tautiškumo ugdymui skirtų Mokiniai žino demokratijos ir tautos vertybes, jas sieja su realiu gyvenimo kontekstu ir stengiasi
veiklų, renginių, akcijų, stiprinančių mokinių jomis vadovautis. Ne mažiau kaip 80% mokinių dalyvauja pilietinės savimonės veiklose, dalyvauja
pilietinę savimonę, organizavimas.
kasdieniame mokyklos gyvenime ir visuomeninėje veikloje. Organizuoja renginius, inicijuoja veiklą
bendruomenės labui.
Dalyvaujama savivaldybės ir šalies pilietinėse iniciatyvose. Didelis dėmesys skiriamas valstybinėms
šventėms, jose aktyviai dalyvauja bendruomenės nariai. Ne mažiau kaip 65% ir tėvų gerai ir labai
gerai vertina mokyklos pastangas ugdyti mokinių pilietinę savimonę.
2.3. Savanorystės stiprinimas.
Mokykloje skatinama mokinių savanorystė. Mokiniai įtraukiami į akcijų „Darom“, „Gerumo nebūna
per daug“, organizavimą, 20% mokinių aktyviai dalyvauja savanorystės veiklose.
2.4. Mokinių lyderystės pripažinimas, Mokiniai skatinami aktyviai dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, projektuose,
palaikymas ir skatinimas.
laimi prizines vietas. Dalyvauja gabių mokinių ugdymo (si) veikloje, aktyvūs popamokinėje
veikloje, atstovauja mokyklai savivaldybės, regiono olimpiadose, konkursuose, projektuose,
renginiuose
3 Uždavinys. Puoselėti sveiką, saugią ir Klasių auklėtojai organizuoja mikroklimatą gerinančius, vertybes ugdančius, kiekvienam vertingam
pasijusti padedančius renginius. Vykdoma pamokų nelankymo prevencija: 10-20% mažėja praleistų
draugišką aplinką.
pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius, o pamokų, praleistų be priežasties, skaičius mažėja 5Priemonės:
3.1. Mokinių saugumo užtikrinimas, pagalba 10%. Rūpinamasi mokinių psichologiniu saugumu. Sistemingai atliekami pirmų ir penktų klasių
ir tolerancija grįsti bendruomenės narių mokinių adaptacijos tyrimai įrodo gerą mokinių savijautą mokykloje. Organizuojamos gaisro
santykiai ir vertybinės nuostatos.
evakuacijos pratybos, mokiniai mokomi suteikti pirmąją pagalbą. 100% mokytojai išklausę kursus
pagal pirmosios pagalbos įgūdžių programą. Mokyklos viduje, kieme, prie įėjimo įrengtos stebėjimo
kameros. Įrengta lauko klasė mokymui (si) šiltuoju laikotarpiu. Puoselėjama mokyklos aplinka,
įrengta saugi mokinių poilsio zona.
3.2. Prevencinių programų ir projektų Prevencinės programos integruojamos į dalykų programas, neformalųjį švietimą, klasių auklėtojų
įgyvendinimas.
veiklą. Antikorupcinė programa integruojama į pilietiškumo pamokas, smurto ir savižudybių
prevencija vykdoma per klasių auklėtojų veiklą ir neformalųjį švietimą.
2-3 kartus atliekami mokinių žalingų įpročių, saugumo ir užimtumo tyrimai. Su tyrimų duomenimis
supažindinama bendruomenė, duomenys naudojami tolimesnei veiklai organizuoti. Vaiko gerovės

33

komisijoje aptariamos netinkamo mokinių elgesio priežastys, teikiama specialioji pagalba.
Organizuojamas šviečiamasis darbas su socialinės rizikos vaikais savižudybių prevencijos, krizių
valdymo klausimais. Pasitelkiami socialiniai partneriai, įgyvendinami 2-3 prevenciniai projektai.
Rodiklio „Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje nesijuokė, nesišaipė“ įvertinimas ne
mažiau 3.
3.3. Socialinių įgūdžių ir emocinio intelekto Mokyklos vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai organizuoja socialinį emocinį ugdymą taip, kad
ugdymas.
mokiniai, jų tėvai, mokytojai įgytų žinių, nuostatų, kompetencijų, būtinų psichikos sveikatai stiprinti
ir išsaugoti. Sistemingas pagalbos ir paramos buvimas didina emocines socialines kompetencijas. Ne
mažiau kaip 90% mokinių geba prisitaikyti prie pokyčių, efektyviai realizuoja savo galimybes,
jaučiasi laimingi, yra optimistai.
3.4. Sveikos gyvensenos propagavimas.
Neformaliojo švietimo programos, skirtos aktyviai gyvensenai propaguoti, sudaro 40% nuo visų
neformaliojo švietimo veiklai skirtų valandų. Kasmet organizuojami 2-3 mokyklos bendruomenės
tradiciniai sporto ir sveikos gyvensenos renginiai. Juose dalyvauja ne mažiau kaip 70% mokinių.
Mokiniams vedamos klasės valandėlės apie sveiką gyvenseną.
Rūpinamasi mokinių psichine sveikata, stengiamasi sukurti gerus mokinių ir mokytojų tarpusavio
santykius. Adaptacijos tyrimai rodo, kad stresą mokykloje patiria ne daugiau kaip 2% mokinių.
6. 2020-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO REALIZAVIMO FINANSINIS PLANAS
Finansavimo šaltiniai
2019 m.
2020 m.
Gauti asignavimai Gauti/Planuojami
(tūkst. EUR)
1. Valstybės biudžeto lėšos:
1.1. Mokymo lėšos, iš jų:
235,1
254,4
1.1.1. Lėšos ugdymo planui įgyvendinti
230,2
249,9
1.1.2. Vadovėliams ir mokymo priemonėms
1.1.3. Kultūrinei pažintinei veiklai
1.1.4. Kvalifikacijai
1.1.5. IKT
2. Savivaldybės biudžeto lėšos.
3. Kiti šaltiniai (2% VMI parama)

2,6
0,5
1,0
0,8
115,6
0,2

2,5
0,5
0,9
0,7
128,0
0,3

2021 m.
Planuojami

2022 m.
Planuojami

279,6
274,8

293,3
288,5

2,5
0,5
1,0
0,8
138,0
0,3-

2,5
0,5
1,0
0,8
140,0
0,4
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7. MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2020-2022 M. ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS.
Etapai:
1. 2020 metai.
2. 2021 metai.
3. 2022 metai.
Priemonės:
1. Metinių veiklos programų įsivertinimas.
2. Veiklos kokybės įsivertinimo išvados.
3. Sėkmės rodiklių apskaita ir analizė.
Kriterijai: Planas įgyvendintas gerai:
1. 2 metų metinių veiklos programų įgyvendinimas įvertintas gerai.
2. Veiklos kokybės įsivertinimo vertinimai teigiami arba pastebėti trūkumai ištaisyti pakoregavus kito etapo strateginės programos
turinį.
3. 90% sėkmės rodiklių įgyvendinta.
Planas įgyvendintas patenkinami:
1. 2 metų metinių veiklos programų įgyvendinimas įvertintas patenkinamai.
2. Vidinio veiklos kokybės įsivertinimo įvertinimai patenkinami, dalis trūkumų ištaisyta pakoregavus kito etapo strateginės programos
įgyvendinimą.
3. 70% sėkmės rodiklių įgyvendinta.
Planas įgyvendintas blogai:
1. 2 metų metinių veiklos programų įgyvendinimas įvertintas blogai.
2. Veiklos įsivertinimo išvados neturėjo įtakos strateginei mokyklos veiklos programai.
3. 70% sėkmės rodiklių neįgyvendinta.
8. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KOREGAVIMAS
1. Kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į įgyvendintos programos įsivertinimą.
2. Kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinių vertinimų išvadas.
3. Pasikeitus šalies, savivaldybės švietimo politikai arba pasikeitus valstybinėms ar savivaldybės strateginėms programoms.
_______________________________________________________________
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