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ĮVADAS 

 

2020–2022 m. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – 

Mokykla) strateginį planą parengė 2019 m. rugsėjo 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. MV–273 sudaryta 

strateginio planavimo darbo grupė. Grupės vadovai – mokyklos direktorė Janina Banienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gita Vaitkienė. Nariai: matematikos, informacinių technologijų, 

gamtos, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jelena 

Bagdonienė, pavaduotoja Rasytė Gedaminskienė, meninio ir technologinio ugdymo, kūno kultūros 

mokytojų metodinės grupės pirmininkas Arūnas Jakelaitis, pavaduotoja Rita Kuodienė, specialiojo 

ugdymo mokytojų ir auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Rasa Poškienė, pavaduotoja Renata 

Biknevičienė, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Ilona 

Navickienė, pavaduotoja Aušra Dunauskienė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

Veronika Domeikytė, pavaduotoja Jovita Stočkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės 

grupės pirmininkės pavaduotoja Ala Akučkienė, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė 

Saldauskienė, informacinių technologijų mokytojas Paulius Paulauskas, bibliotekininkė Ona 

Peldžienė, tėvų (globėjų) atstovė Kristina Pinskienė, specialioji pedagogė Gražina Novogreckienė, 

socialinė pedagogė Dana Rupšienė. 

Rengiant strateginį planą organizuotos mokytojų, mokinių atstovų ir tėvų (globėjų) grupių 

sutelktos diskusijos, kurias moderavo vadovai ir darbo grupė. 

Strateginio plano projektas svarstytas 2019 m. gruodžio 10 d. Mokyklos mokytojų taryboje 

(posėdžio protokolo Nr. 15.1). 2020–2022 m. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio 

centro strateginiam planui pritarta Mokyklos taryboje (2019 m. gruodžio 10 d. Mokyklos tarybos 

posėdžio protokolo Nr. 4, nutarimu 1.1). Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. MV–320 sudaryta strateginio plano įgyvendinimo 

stebėsenos grupė. Grupės vadovė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rima Klenauskienė, 

nariai – metodinės tarybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Sigita Vaitkuvienė, 

mokyklos tarybos pirmininkė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Rita Radavičienė. 

2020–2022 m. Mokyklos strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2017–2023 m., Geros 

mokyklos koncepcija, Pradinio, pagrindinio ir specialiojo ugdymo programų aprašais, Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais, Mokyklos nuostatais, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengtomis Mokyklos 

veiklos kokybės išorinio vertinimo rekomendacijomis, Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir 

mokinių mokymosi pasiekimų tyrimų rezultatais. 

 

I SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

1. Bendrosios žinios: 

1.1. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis 

centras. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. 

1.2. Mokykla vykdo: 

1.2.1. formaliojo švietimo: priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pritaikyto ir individualizuoto 

pradinio ugdymo, pagrindinio, pritaikyto ir individualizuoto pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių 

ugdymo programas; 

1.2.2. neformaliojo švietimo: ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo, 

neformaliojo suaugusių švietimo programas.  

2. Mokyklos išskirtinumas: 

Mokykla – vienintelė rajono švietimo įstaiga, turinti specialiąsias klases mokiniams, 

turintiems intelekto sutrikimą. Mokyklos aplinka  pritaikyta   skirtingų poreikių mokinių ugdymui. 

Visiems SUP mokiniams yra teikiama kvalifikuota specialistų (specialiųjų pedagogų, 



4 
 

logopedų, psichologo asistento, gydomosios kūno kultūros mokytojo, socialinio pedagogo) pagalba. 

Ugdytiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, sudarytos sąlygos tęsti ugdymąsi 

socialinių įgūdžių ugdymo klasėse iki 21 metų. 

Įsteigtos ir veikia trys ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams nuo 2 iki 6 metų. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikai ugdomi pagal 6-šių valandų programą. 

Tenkinant tėvų (globėjų) poreikius, įsteigtas „Visos dienos mokyklos“ centras. 

Organizuojamas suaugusiųjų švietimas. Mokykla teikia kokybiškas maitinimo ir pavėžėjimo į 

mokyklą ir į namus paslaugas. Mokinių poreikiams tenkinti įrengtos ir atnaujintos edukacinės, 

laisvalaikio ir virtualios erdvės. 

Mokykla yra Gamtosauginio ugdymo mokyklų ir Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė. 

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja savivaldybės, respublikos, tarptautinių fondų 

finansuojamuose projektuose. Įsteigtas klubas „Jaunasis Europietis“, pasirašyta bendradarbiavimo  

sutartis su dviem Europos mokyklomis.  

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2.1. 2017-2019 metų strateginio plano įgyvendinimo analizė. 

Įgyvendinant strateginio uždavinio (Nuosekliai tobulinti mokytojų profesines kompetencijas 

ir gebėjimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti, pamokų kokybei gerinti: nuo 

mokymo paradigmos link mokymosi, didinant šiuolaikinių ugdymo veiklų skaičių nuo 5 proc. iki 20 

proc.) priemonę (Mokytojų profesinių ir mokinių galių bei lūkesčių stiprinimas), mokyklos 

bendruomenė labai gerai įvertino ugdymo planų įgyvendinimą, ugdomosios aplinkos plėtojimą ir jos 

pritaikymą edukaciniams tikslams, saugią ir kūrybišką darbo atmosferą. 

Gerai vertinami mokytojų ir mokinių susitarimai dėl pamokos planavimo, išmokimo 

stebėjimo, veiklos diferencijavimo, kokybiškos veiklos organizavimo. Įgyvendintos efektyvesnės  

pedagoginės švietimo pagalbos priemonės, skatinančios mokinio tolygaus mokymosi galimybes. 

Panaudojamos įvairios edukacinės erdvės ugdymui kokybei tobulinti. Laisvos mokyklos patalpos 

pritaikytos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ugdytis, neformaliajam 

švietimui plėtoti. Pasiruošta įgyvendinti projektą, siekiant modernizuoti fizines ir edukacines 

ugdymosi aplinkas.  

Pakankamai gerai įvaldytas IT, bibliotekos išteklių panaudojimas. Sustiprintas 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir kitomis organizacijomis, organizuojant įvairias 

ugdymo(si) veiklas mokinių ugdymosi pažangai stiprinti. Vykdyta vaikų individualios ugdymosi 

pažangos stebėsena ir analizuotos mokinių mokymosi nesėkmių priežastys, teikta kryptinga švietimo 

pagalba. 

Vidutiniškai atliepiami ugdytinių lūkesčiai. Žemi atskirų grupių ir klasių mokinių raštingumo 

rodikliai (lietuvių kalba, matematika, gamtamokslinis ugdymas). Stokojama  ugdymo(si) formų 

įvairovės. 

Patenkinamai įvertintas mokytojų įsitraukimas į kolegialią ugdomosios veiklos stebėseną. 

Įgyvendinant strateginio uždavinio (Didinti mokinių tėvų (globėjų) (nuo 10 proc. iki 25 proc.) 

įsitraukimą į sprendimų priėmimą, aktyvią mokyklos bendruomenės veiklą bei paramos mokyklai 

teikimą, taikant įvairias partnerystės formas) priemonę (Tėvų (globėjų) įsitraukimas bei jų paramos 

telkimas, kuriant mokyklos vidines ir išorines mokymosi erdves bei efektyviau jas panaudojant 

kūrybiškam mokymuisi skatinti), bendruomenė gerai įvertino galimybes plėtoti pilietišką, 

bendruomenišką veiklą, stiprinant partnerystę, susitarimą ir dialogą. Pagerėjo bendradarbiavimas tarp 

tėvų (globėjų) ir mokytojų, siekiant mokinių ugdymosi pažangos. 

Sudarytos pakankamai geros sąlygos lyderystei ir kūrybiškumui ugdyti, projektinės veiklos 

organizavimui. Tėvai (globėjai) remia mokyklą, dažniau įsitraukia į sprendimų priėmimą. 

Nepakankamai tikslingai panaudotos mokyklos išorės aplinkos ugdymui gerinti. 

Išvada: Mokykloje pakankamai gerai plėtojamas šiuolaikiškas ugdymas. Palaipsniui 

pereinama nuo mokymo paradigmos link mokymosi, didinant šiuolaikinių ugdymo veiklų skaičių nuo 
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5 proc. iki 10 proc. Užtikrinamas mokyklos bendruomenės narių saugumas. Stiprinama 

bendradarbiavimo kultūra. Didinamas švietimo pagalbos veiksmingumas mokytojams, mokiniams, 

tėvams (globėjams). Stebimas 15 proc. didesnis tėvų įsitraukimas į bendruomenės veiklą. Siekiama 

individualios kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangos. Veiksmingai naudojami IT ištekliai. Mokiniai 

įgijo dalykinių ir bendrųjų (mokėjimo mokytis, bendravimo, bendradarbiavimo) kompetencijų. 

Mokytojai patobulino profesines kompetencijas ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo, 

mokėjimo mokyti, kūrybiškumo, inovacijų diegimo ir lyderystės srityse. 

2.2. Politiniai veiksniai. 

Šiaulių rajono savivaldybės 2017-2023 metų strateginiame plėtros plane 2017–2023 metams  

išskirtas prioritetas įpareigoja plėtoti visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo 

sistemą. Atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslą, Mokyklai svarbu 

plėtoti individualius besimokančiųjų gebėjimus ir poreikius. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatos įpareigoja didinti švietimo 

prieinamumą ir lygias galimybes, žengiant inovatyvios mokyklos kūrimo keliu, diegiant ilgalaikę 

mokinių pažangos stebėseną, siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi kokybės ir poreikių tenkinimo, 

pasitelkiant lyderystę. 

Atsižvelgdama į šiuos politinius veiksnius, organizacija sieks išskirtinumo per 

daugiafunkciškumą, veiklos formų įvairovės plėtojimą ir ugdymo gylį. 

2.3. Ekonominiai veiksniai. 

Valstybės politika suponuoja uždavinį Mokyklai: kuo tikslingiau išnaudoti mokymui ir 

mokyklos išlaikymui skiriamas lėšas. Atliepiant vaikų ugdymo(si) poreikius, bus ieškoma 

veiksmingų priemonių taupiam išteklių naudojimo užtikrinimui ir investavimui į naujas 

technologijas. 

Pasirenkant optimaliausias veikimo priemones ir būdus, Mokyklos vadovai, bendruomenės 

nariai tobulins sieks tobulinti kvalifikaciją, ugdymo turinio planavimą, taikyti šiuolaikinę ir išsamią 

įsivertinimo sistemas, naudotis įvairesnėmis prieigomis prie edukacinių ir kitų šaltinių.  

2.4. Technologiniai veiksniai. 

Įgyvendinama informacinius visuomenės iššūkius, mokykla suformavo skaitmeninę 

mokymo(si) infrastruktūrą, padidino IT prieinamumą, plėtoja elektroninę mokymo ir mokymosi 

kultūrą.  

Naudojant informacines ir komunikacines technologijas Mokykloje diegiami nauji mokymosi 

metodai, skatinama tarpdalykinė ir teminė integracija, ugdymo procesas organizuojamas virtualiose 

ir netradicinėse edukacinėse erdvėse, efektyviai naudojamasi įvairių skaitmeninių mokymosi 

priemonių pasiūla (Ema ir Eduka pratybomis ir kt.) kalbų, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų 

pamokose.  

Mokyklos technologinės aplinkos turėtų plėtotis ir atsinaujinti, skatinant efektyvesnę 

naujovių naudojimą įvairiose bendruomenės narių veiklos srityse, 

2.5. Socialiniai veiksniai. 

Gyventojų skaičius Kuršėnų mieste ir aplinkiniuose kaimuose kasmet mažėja dėl migracijos 

į užsienį ir didžiuosius šalies miestus.  

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre (toliau – Mokykla)  mokosi 

426 ugdytiniai (25 komplektai). Mokykloje dirba 101 darbuotojas: 3 vadovai, 63 pedagoginiai 

darbuotojai, aptarnaujančio personalo darbuotojų skaičius – 36. Visi mokytojai turi aukštąjį 

išsilavinimą: mokytojai ekspertai – 3, mokytojai metodininkai – 43, vyresnieji mokytojai – 8, 

mokytojai – 7. Įstaigos vadovai yra įgiję II kvalifikacinę kategoriją. 50 proc. pedagoginių darbuotojų 

amžius – virš 50 metų. Mažėjant ugdomų vaikų ir mokinių skaičiui, mažėja pedagoginių darbuotojų 

darbo krūviai. 33 proc. mokytojų dirba keliose darbovietėse. Numatomas mokyklos personalo 

poreikio planavimas.  

Didėja specialiųjų poreikių, negalę turinčių vaikų bei vaikų, augančių skurdo rizikos lygio 

šeimose skaičius. 2019-12-01 duomenimis nemokamas maitinimas paskirtas 118 mokinių (27,74 

proc.), socialinės rizikos šeimose auga 19 mokinių (4,25 proc.), ugdomi 8 našlaičiai (1,88 proc.), iš 

jų 4 mokiniai – iš Vaikų globos namų, 126 mokiniai (29,64 proc.) yra pavežami į mokyklą. Socialiniai 
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rizikai sumažinti įsteigta Visos dienos mokykla. Joje dirba 2 auklėtojai. Švietimo pagalbą teikia 

logopedas, specialusis pedagogas, psichologas asistentas, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, socialinis pedagogas. Efektyviai veikia Vaiko gerovės komisija.  

Mokykla rūpinasi, kad kiekvienas mokyklos mokinys turėtų tinkamą ugdymui(si) aplinką: 

bendradarbiaujama su miesto ir kaimiškosiomis seniūnijomis, Vaikų teisių apsaugos, Švietimo 

pagalbos tarnybomis, Vaikų globos namais, Švietimo ir sporto skyriumi, Policijos nuovada ir kt. 

institucijomis. 

2.6. Strateginė SSGG analizė: 

Stiprybės Silpnybės 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius:  

Poreikių pažinimas. Pagalba mokiniui. 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje: Mokyklos 

teritorijos naudojimas ugdymui. Edukacinės 

išvykos. 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas: Dialogas 

vertinant. 

2.3.1. Mokymasis: Savivaldis mokymasis. 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės 

susitarimai: Planų gyvumas. 

4.2.1. Veikimas kartu: Kolegialus mokymasis. 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga: 

Optimalumas.  

Galimybės Grėsmės 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas: Tikėjimas mokinio galiomis. 

Mokymosi džiaugsmas. Mokymosi 

įprasminimas. 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas: 

Reiklumas sau. Atkaklumas ir nuoseklumas. 

4.2.1. Veikimas kartu: Bendradarbiavimo 

kultūra. Kolegialus mokymasis. 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais: Pažinimas 

ir sąveika. Į(si)traukimas. 

4.2.3. Mokyklos tinklaveika: Atvirumas. 

Prasmingumas. 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės 

susitarimai: Vizijos bendrumas. Veiklos 

kryptingumas. Tobulinimo kultūra. 

 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3.1. MISIJA: Stiprinant mokinio galias, suteikiant mokymosi džiaugsmo, sudarant galimybes 

mokytis kaupiant prasmingą patirtį, ugdyti kritiškai mąstančią, pasitikinčią savo jėgomis, brandžią 

asmenybę. 

3.2. VIZIJA: Mokyklos bendruomenė prasmingai veikia kartu, įgyvendinant įtraukiojo ir 

technologinio ugdymo pokyčius ir inovacijas. 

3.3. VERTYBĖS: Pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, pozityvus profesionalumas ir 

asmeninis meistriškumas, veikimas kartu. 

3.4. STRATEGINIS TIKSLAS: Tobulinti ugdymo(si) procesą, įgyvendinant įtraukųji ir 

technologinį ugdymą, pagrįstą technologijų įvairove bei tiriamąja veikla. 

3.5. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:  

3.5.1. Kurti besimokančią bendruomenę. 

3.5.2. Plėtoti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

3.5.3. Kurti visų mokymąsi įgalinančias edukacines aplinkas. 
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IV SKYRIUS 

STRATEGINIO TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 
 

1. PROGRAMA. BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ. Programos įgyvendinimo 

kryptys: 

1.1. Mokytojų veiklos ir jos rezultatų įsivertinimas pagal susitartus šiuolaikinės pamokos 

rodiklius, numatytas profesinio tobulėjimo sritis, siekiant nuolatinės pažangos įvairiose 

aktualiausiose mokyklos veiklos srityse. 

1.2. Mokytojų ir mokyklos administracijos asmeninio meistriškumo augimo planavimas ir 

atkaklus jo siekimas mokantis kolegialiai ir pasinaudojant įvairiomis galimybėmis. 

1.3. Asmenybių raiškos ir lyderių veiklos skatinimas, telkiant bendruomenę bendram darbui, 

pokyčiams ir inovacijoms ugdymo srityje. 

1.4. Socialinių dalininkų į(si)traukimo į mokyklos bendruomenės veiklas plėtojimas, naujų 

komunikavimo būdų, kanalų naudojimas, siekiant motyvuojančio santykio. 

 

Priemonės Priemonės 

įgyvendinimo kriterijai 

Duomenų 

šaltinis 

Kriterijaus rodikliai 

2020 m. 2021 m.  2022 m. 

Stiprinti 

mokytojų 

profesinio 

augimo 

kultūrą. 

1. Kiekvienas 

mokytojas planuoja 

asmeninio 

meistriškumo augimą 

ir atkakliai jo siekia, 

mokantis kolegialiai ir 

pasinaudojant 

įvairiomis 

galimybėmis.  

1 100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

2. Mokykloje veikia 

kolegialaus mokymosi 

grupės, kurios kartą per 

mėnesį organizuoja 

diskusijas, šaltinių 

studijas ir mokymus.  

1 

 

4 grupės 4 grupės 

 

4 grupės 

 

3. Ne mažiau kaip 

vieną kartą per metus 

kiekvienas mokytojas 

naudojasi išorės 

konsultanto paslauga 

profesinės ūgties 

klausimais.  

2 

 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

4. Kiekvienas 

mokytojas savo veiklą 

ir jos rezultatus 

įsivertina (kartą 

metuose) pagal 

susitartus šiuolaikinės 

pamokos rodiklius, 

numatytas profesinio 

tobulėjimo sritis, 

siekiant nuolatinės 

pažangos įvairiose 

aktualiausiose 

3; 1 

 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 
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mokyklos veiklos 

srityse. 

5. Mokytojų veikla 

stebima ir vertinama ne 

mažiau kaip kartą per 

metus pagal susitartus 

šiuolaikinės pamokos 

rodiklius. 

4; 3 80 % 

mokytojų  

90 % 

mokytojų 

 

100 % 

mokytojų 

 

6. Kiekvienas 

mokytojai stebi ir 

vertina kolegų veiklą 

(ne mažiau kaip 1-2 

veiklos per metus) 

pagal susitartus 

šiuolaikinės pamokos 

rodiklius. 

4; 3 

 

80 % 

mokytojų 

90 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

7. Ne mažiau kaip 2 

kartus per metus 

organizuojami 

mokymai mokytojams 

„Mokomės mokyti“. 

2 

 

2 kartai 3 kartai 3 kartai 

8. Kiekvienas 

mokytojas ne mažiau 

kaip 3 kartus metuose 

kelia kvalifikaciją 

rajono ribose ir 

atnaujintų žinių 

pagrindu tobulina savo 

veiklą. 

1; 2 

 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

9. Kiekvienas 

mokytojas vieną kartą 

per metus tobulina 

kvalifikaciją už rajono 

ribų (šalyje, užsienyje) 

ir atnaujintų žinių 

pagrindu tobulina savo 

veiklą. 

1; 2 

 

90 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

10. Vieną kartą per 

metus mokykloje 

organizuojamas 

mokyklos ir/ar rajono 

lygmens inovatyvios 

profesinės praktikos 

aptarties renginys. 

5; 10 100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

11. Efektyviai veikia 

Metodinė taryba, 

telkianti bendruomenę 

bendram darbui, 

pokyčiams ir 

inovacijoms ugdymo 

srityje. 

1; 5 Taip Taip Taip 
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 12. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupės nariai kelia 

kvalifikaciją kartą per 

metus ir atnaujintų 

žinių pagrindu tobulina 

savo veiklą. 

1; 5 100 % 

narių 

100 % 

narių 

100 % 

narių 

13. Mokytojai ne 

mažiau kaip kartą per 

metus vyksta į 

mokymosi išvykas, 

patirties mainus su 

kitomis (rajono, šalies, 

užsienio) švietimo 

įstaigomis, skirtus 

akiračiui plėsti, 

mokinių ugdymo 

turiniui praturtinti ir 

aktualizuoti. 

5 70 % 

mokytojų 

75 % 

mokytojų 

80 % 

mokytojų 

14. Kvalifikacijos 

kėlimo modelis 

mokytojų 

pripažįstamas kaip 

efektyvus. 

2 100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

100 % 

mokytojų 

Plėtoti 

socialinių 

dalininkų 

į(si)traukimą į 

mokyklos 

bendruomenės 

veiklas. 

1. Organizuojami tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

mokymai švietimo 

temomis ne mažiau 

kaip 2 kartus per 

metus. 

1 2 mokymai 2 mokymai 2 mokymai 

2.Teikiama švietimo 

pagalba tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams), 

turintiems įvairių 

socialinių, kultūrinių 

poreikių, ugdymosi 

sunkumų, vertinama 

teigiamai. 

6; 9 

 

70 % 

visų tėvų, 

gavusių 

konsultacijas 

 75 % 

visų tėvų, 

gavusių 

konsultacijas 

80 % 

visų tėvų, 

gavusių 

konsultacijas  

3. Mokykloje 

organizuojami 

mokymai suaugusiems 

pagal parengtas 

programas. 

8 2 mokymai 2 mokymai 3 mokymai 

4. Mokykla inicijuoja  

ne mažiau kaip vieną 

bendradarbiavimo su 

tėvais projektą. 

9 1 projektas 2 projektai 2 projektai 

5. Mokykla inicijuoja  

ne mažiau kaip du 

bendradarbiavimo su 

8 2 projektai 3 projektai 3 projektai 
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socialiniais dalininkais 

projektą. 

6. Didėja 

bendruomenės narių, 

įsitraukusių į 

mokymosi grupes, 

skaičius. 

1 50 narių 70 narių 100 narių 

7. Mokymosi veiklų 

dalyviai patiria 

mokymosi džiaugsmą 

ir sėkmę. 

8 Dauguma Dauguma Dauguma 

8. Bendruomenės 

nariai pripažįsta 

mokyklą kaip 

daugiafunkcį centrą. 

8 Dauguma Dauguma Dauguma 

9. Dalininkų iniciatyva 

kas mėnesį mokykloje 

organizuojamas ne 

mažiau kaip vienas 

renginys 

bendruomenės vaikams 

ir jaunimui. 

1 1 renginys 1 renginys 1 renginys 

10. Bendruomenės 

nariai pripažįsta Visos 

dienos mokyklą kaip 

užimtumo centrą. 

8; 9 

 

Dauguma Dauguma Dauguma 

 11. Kasmet veikia 

vaikų vasaros stovykla. 

1; 8 Taip Taip Taip 

Laukiami 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatai. 

Vyksta mokytojų savo veiklos ir jos rezultatų įsivertinimas. Mokytojų asmeninio 

meistriškumo augimas planuojamas ir atkakliai jo siekiama mokantis kolegialiai ir 

pasinaudojant įvairiomis galimybėmis. Skatinama ir palaikoma asmenybių raiška ir 

lyderių veikla, telkiant bendruomenę bendram darbui, pokyčiams ir inovacijoms 

ugdymo srityje. Plėtojamas socialinių dalininkų į(si)traukimas į mokyklos 

bendruomenės veiklas. Gerėja ugdytinių mokymosi motyvacija dėl to, kad 

numatytomis priemonėmis siekiama sukelti vaikams mokymosi džiaugsmą. 

Kriterijus: spartėjanti ugdytinių pažanga. Rodiklis: didėja mokinių pažangos lygis 

nuo 89 iki 92 procentų pradinio ugdymo koncentre, nuo 75 iki 80 procentų 

pagrindiniame ugdyme. Pasiektas optimalus bendrųjų kompetencijų lygis 

ikimokykliniame, priešmokykliniame ir specialiajame ugdyme, atitinkantis  

amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

 

Duomenų šaltiniai: 

1. Dokumentų analizė; 

2. Mokytojų apklausa; 

3. Individualūs pokalbiai su vadovais; 

4. Veiklos stebėjimas; 

5. Pedagogų refleksija; 

6. Tėvų apklausa; 

7. Mokinių apklausa; 

8. Dalyvių apklausa; 

9. Tėvų refleksija. 
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 2. PROGRAMA. DIALOGIŠKAS IR TYRINĖJANTIS UGDYMAS(IS)  

(MOKYMASIS). Programos įgyvendinimo kryptys: 

2.1. Mokytojų nuostatų aukštesniems mokinių mokymosi lūkesčiams formavimas. 

2.2. Mokinio pastangas ir iššūkius motyvuojančio, jo kompetencijų lygį atitinkančio, 

tyrinėjančio ir aktualaus ugdymo turinio planavimas. 

2.3. Dialogiško, įvairaus įvairiems, prasmingo ugdymo(si) organizavimas. 

2.4. Mokinio individualios mokymosi patirties reflektavimo, asmeninės pažangos stebėsenos 

gebėjimų ugdymas. 

 

Priemonės Priemonės įgyvendinimo 

kriterijai 

Duomenų 

šaltinis 

Kriterijaus rodikliai 

2020 m. 2021 m.  2022 m. 

Stiprinti 

dialogišką ir 

tyrinėjantį 

ugdymą(si) 

(mokymą(si)). 

1. Mokiniai stebi ir analizuoja 

savo pažangą, reflektuoja 

individualią mokymosi patirtį, 

pildo Kompetencijų ugdymosi 

užrašus.  

4; 10 

 

80 % 

mokinių 

80 % 

mokinių 

80 % 

mokinių 

2. Remiantis Kompetencijų 

ugdymosi užrašais ir 

mokymosi pasiekimų testų 

rezultatais, kiekvienam 5-8 

klasių mokiniui sudaromas ir 

kas pusmetį koreguojamas 

ugdymosi planas. 

11; 10 70 % 

mokinių 

80 % 

mokinių 

80 % 

mokinių 

 

3. Mokykloje veikia bent viena 

pagal mokinių ugdymosi 

poreikius ir galimybes 

sudaryta mišri mokymosi 

grupė. 

1 Taip Taip Taip 

4. Visi mokiniai (ugdytiniai) 

per pusmetį turi ne mažiau 

kaip 1 individualų ir vieną 

kolektyvinį tyrinėjančio 

ugdymosi projektą. 

12; 7 80 % 

mokinių 

90 % 

mokinių 

100 % 

mokinių 

5. Stebimas dialogu pagrįstas 

ugdymasis (mokymasis)  

(mokinių su mokiniais, 

mokinių ir mokytojų, mokinių 

ir už mokyklos ribų esančių 

mokymosi partnerių). 

2; 6; 7 Dauguma Dauguma Dauguma 

6. Ne mažiau kaip 30 procentų 

kiekvieno mokomojo dalyko 

pamokų yra tyrinėjančio 

pobūdžio. 

1; 2; 4 80 % 

dalykų 

90 % 

dalykų 

100 % 

dalykų 

7. Pamokose ugdomi 

aukštesnieji mokinių mąstymo 

gebėjimai (1-2 užduotys 

gebėjimams ugdyti pagal 

Blumo taksonomiją). 

4; 3 60 % 

pamokų 

75 % 

pamokų 

85 % 

pamokų 

8. Stebima, kad pamokose 

kiekvienam mokiniui 

sudaroma galimybė patirti 

įvairius mokymosi būdus ir 

4; 3 60 % 

 

75 % 

 

85 % 
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formas, išbandyti įvairių rūšių 

užduotis ir kuo įvairesnes 

veiklas. 

9. Tėvai patenkinti dialogiško 

ir tyrinėjančio mokymosi 

procesu ir rezultatais. 

6 Dauguma Dauguma Dauguma 

10. Mokiniai patenkinti 

dialogiško ir tyrinėjančio 

mokymosi procesu. 

7 Dauguma Dauguma Dauguma 

11. Mokymosi pažangą padarė 

numatytas skaičius mokinių. 

1; 14; 12 75 % 

mokinių 

 

80 % 

mokinių 

 

85 % 

mokinių 

 

12. Didėja mokinių, 

nepatiriančių ir labai retai 

patiriančių patyčias, dalis. 

1; 7 

 

60 % 

mokinių 

7 % 

mokinių 

80 % 

mokinių 

3 % 

mokinių 

90 % 

mokinių 

0 % 

mokinių 

Laukiami 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatai. 

Stebimi mokytojų nuostatų aukštesniems mokinių mokymosi lūkesčiams pokyčiai.  

Mokytojai planuoja mokinio pastangas ir iššūkius motyvuojantį, jo kompetencijų 

lygį atitinkantį, tyrinėjantį ir aktualų ugdymo turinį. Organizuojamas dialogiškas, 

įvairaus įvairiems, prasmingas ugdyma(sis). Mokiniai stebi ir vertina asmeninę 

pažangą, reflektuoja  individualią mokymosi patirtį, jaučia pasitenkinimą dialogiško 

ir tyrinėjančio mokymosi procesu. Stiprėja ugdytinių asmeninės pažangos 

įsivertinimo įgūdžiai dėl to, kad numatytomis priemonėmis organizuojamas dialogu 

pagrįstas ir tyrinėjantis ugdymasis. Kriterijus: stebima optimali kiekvieno ugdytinio 

individuali ugdymosi pažanga. Rodiklis: didėja mokinių, stebinčių asmeninę 

pažangą procentas nuo 65 iki 80 procentų, pasiekta, kad bendrųjų kompetencijų 

vertinimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir specialiajame ugdyme būtų 

vykdomas įtraukiant tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

Duomenų šaltiniai: 

1. Dokumentų analizė; 

2. Mokytojų apklausa; 

3. Individualūs pokalbiai su vadovais; 

4. Veiklos stebėjimas; 

5. Pedagogų refleksija; 

6. Tėvų apklausa; 

7. Mokinių apklausa; 

8. Dalyvių apklausa; 

9. Tėvų refleksija; 

10.Kompetencijų ugdymo užrašai; 

11.Ugdymosi planų analizė; 

12.Tyrimas 

13. Testai. 

 

3. PROGRAMA. VISŲ MOKYMĄSI ĮGALINANČIOS EDUKACINĖS APLINKOS. 

Programos įgyvendinimo kryptys: 

3.1. Mokslo ir technologijų centro kūrimas ir veiklos įgalinimas. 

3.2. Ikimokyklinio ugdymo(si) aplinkos plėtojimas. 

3.3. Išmanesnio mokymosi įgalinimas. 

3.4. Laisvalaikio aplinkų tobulinimas. 
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Priemonės Priemonės įgyvendinimo 

kriterijai 

Duomenų 

šaltinis 

Kriterijaus rodikliai 

2020 m. 2021 m.  2022 m. 

Įgalinti 

išmanųjį 

mokymąsi. 

1. Veikia Mokslo ir 

technologijų centras. 

1; 4 3 veiklos 4 veiklos 5 veiklos 

2. 5-8 klasių mokiniai turi 

planšetę mokymuisi. 

1; 4 50 % 

mokinių 

70 % 

mokinių 

90 % 

mokinių 

3. Kiekvienas mokytojas 

savo veikloje nuolat taiko 

bent vieną debesų 

kompiuterijos paketo 

programą. 

1; 4; 2 70 % 

mokytojų 

 

80 % 

mokytojų 

 

 

95 % 

mokytojų 

 

 

4. Kiekvienas mokytojas 

naudojasi informacinių 

technologijų platforma 

iKlase.lt 

1; 4; 2; 3 80 % 

mokytojų 

 

 

90 % 

mokytojų 

 

 

100 % 

mokytojų 

 

 

5. Mokytojai taiko 

nuotolinio mokymosi 

technologijas mokiniams, 

dėl ligos ar kitų priežasčių 

laikinai negalintiems 

lankyti 

mokyklos (jei mokinys turi 

galimybę pasinaudoti). 

1; 4; 2; 3 60 % 

mokytojų 

 

 

70 % 

mokytojų 

 

 

80 % 

mokytojų 

 

 

6. Pedagogai pripažįsta 

planšečių taikymo ugdymo 

procese naudą, siekiant 

numatytų ugdymo tikslų. 

2; 5 80 % 

mokytojų 

 

 

90 % 

mokytojų 

 

 

100 % 

mokytojų 

 

 

7. Mokyklos vadybos 

dokumentai perkelti į 

elektroninę erdvę. 

2; 5; 1 60 % 

dokumentų 

 

75 % 

dokumentų 

85 % 

dokumentų 

 

8. Mokytojai kartą metuose 

atlieka IKT mokymo 

savianalizę, skatinant 

efektyviai naudotis 

skaitmeninėmis 

technologijomis. 

1; 5 100 % 

mokytojų 

 

100 % 

mokytojų 

 

100 % 

mokytojų 

 

9. Efektyviai veikia 

internetinis ryšys. 

2; 3; 6 Taip Taip  Taip 

10. Bendruomenės nariai 

pilnai ir efektyviai 

išnaudoja elektroninio 

dienyno galimybes. 

2; 6; 9 70 % narių 

 

90 % narių 

 

100 % 

narių 

 

11. Mokytojai bent vieną 

kartą metuose dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, susijusiuose su 

IKT taikymu. 

1; 2; 5 3 kartai 4 kartai 5 kartai 

12. Specialiųjų klasių 

mokiniams įrengiamos 

išmanios erdvės, kuriama 

interaktyvi aplinka. 

2; 6; 9 2 erdvės 3 erdvės 3 erdvės 
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13. Mokyklos pedagogai 

patenkinti elektroninės 

dalinimosi dokumentais 

sistemos funkcionavimu. 

2; 3; 5 Dauguma Dauguma Dauguma 

Plėtoti 

ikimokyklinio 

ugdymo 

aplinkas. 

1. Patobulintos 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių erdvės. 

2; 3; 4 2 erdvės 3 erdvės 3 erdvės 

2. Ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas gauna mokyklai 

priklausančioje teritorijoje  

gyvenančių vaikų. 

6; 1 80 % 

vaikų 

 

100 % 

vaikų 

 

100 % 

vaikų 

 

3. Mokytojai organizuoja 

edukacines sveikos 

gyvensenos veiklas, 

projektus. 

6; 4; 9 2 projektai 3 projektai 4 projektai 

4. Mokytojai kas mėnesį 

organizuoja tiriamojo 

pobūdžio veiklas. 

3; 4; 5; 6 80 % 

mokytojų 

 

100 % 

mokytojų 

 

100 % 

mokytojų 

 

5. Bendruomenės šeimos 

patenkintos ikimokyklinio 

ugdymo kokybe ir įvairove. 

6;9 80 % 

šeimų 

 

100 % 

šeimų 

 

100 % 

šeimų 

 

Kurti 

laisvalaikio 

aplinkas. 

1. Mokyklos teritorijoje ir 

mokykloje kasmet 

įrengiama dvi laisvalaikio 

leidimo erdvės. 

1; 9; 12 Taip Taip Taip 

2. Bendruomenės nariai 

mokyklos teritoriją 

pripažįsta ir vertina. 

9; 3; 5 100 % 

narių 

 

100 % 

narių 

 

100 % 

narių 

 

Laukiami 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatai. 

Veikia Mokslo ir technologijų centras. Plėtojamos ikimokyklinio ugdymo ir 

mokinių laisvalaikio aplinkos. Didėja ugdytinių įsitraukimas į ugdymąsi dėl to, kad 

numatytomis priemonėmis sudaromos sąlygos tikslingai mokytis virtualiose ir 

kitose aplinkose. Kriterijus: stebima IKT panaudojimo įtaka ugdymosi 

pasiekimams. Rodiklis: daugėja mokinių, kuriems IKT panaudojimas įtakojo 

dalykinių ir/ar bendrųjų kompetencijų augimą nuo 50 iki 80 procentų pradinio 

ugdymo koncentre, nuo 65 iki 80 procentų pagrindiniame ugdyme. 

Rodiklis: pasiektas optimalus bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų lygis 

ikimokykliniame,  priešmokykliniame ir specialiajame ugdyme, atitinkantis  

amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

 

Duomenų šaltiniai: 

1. Dokumentų analizė; 

2. Mokytojų apklausa; 

3. Individualūs pokalbiai su vadovais; 

4. Veiklos stebėjimas; 

5. Pedagogų refleksija; 

6. Tėvų apklausa; 

7. Mokinių apklausa; 

8. Dalyvių apklausa; 

9. Tėvų refleksija; 

10. Kompetencijų ugdymo užrašai; 

11. Ugdymo planų analizė; 
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12. Tyrimas; 

13. Testai; 

 

__________________________________________ 

 

PRITARTA 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos- 

daugiafunkcio centro tarybos  

2019 m. gruodžio 10 d.  

protokolo Nr.4 nutarimu 1.1. 


