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KELMĖS R. PAKRAŽANČIO GIMNAZIJOS  

2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės r. Pakražančio gimnazijos (toliau– Gimnazija) 2020–2022 metų strateginis planas 

parengtas atsižvelgiant į Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatas, Kelmės rajono 

savivaldybės strateginio planavimo dokumentus (2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimu Nr. 

T- 426 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo"), 

gimnazijos vidaus įsivertinimo medžiagą, gimnazijos veiklos ataskaitą, metodinių grupių ataskaitas. 

Pakražančio gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

gimnazijos nuostatais. 

2. Rengiant gimnazijos 2020–2022 metų strateginį planą buvo laikomasi bendravimo, 

bendradarbiavimo ir viešumo principo, atsižvelgta į gimnazijos vykdomą veiklą, socialinės aplinkos 

ypatumus, bendruomenės narių poreikius, pasiūlymus, turimus išteklius. Strateginis veiklos planas 

apibrėžia tikslus, uždavinius, priemones ir išteklius jiems įgyvendinti.  

3. Gimnazijos 2020–2022 metų strateginį planą parengė darbo grupė (patvirtinta direktoriaus 

2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-5), į kurią buvo įtraukta ne tik mokytojų, administracijos atstovų, 

bet ir bendruomenės narių.  

4. Strateginio plano įgyvendinime  dalyvaus Gimnazijos darbuotojai: direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai, nepedagoginiai darbuotojai.  

Įgyvendinus strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio bei vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė. 

Garantuojamas tikslingas Gimnazijai skiriamų lėšų panaudojimas: darbuotojų darbo užmokestis, 

kvalifikacijos tobulinimas, Gimnazijos pastato išlaikymas, remonto darbai, prekės ir paslaugos, 

mokinių maitinimas. Bus vykdomi Gimnazijos ugdymo ir veiklos planai, užtikrinamas sėkmingas 
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ugdymo proceso organizavimas, mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovė bei gerinamos ugdymo 

(si) aplinkos sąlygos. 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

5. SSGG analizė: 

 

Stiprybės Silpnybės 

• Suburtas kvalifikuotas ir patirtį turinčių 

pedagogų kolektyvas, kuriam sudaromos 

sąlygos nuolat tobulintis. 

• Veiksminga pedagoginė, psichologinė, 

socialinė pagalba. 

•  Tinkamai įrengtos (mokiniams palankios ar 

atliepiančios mokinių poreikius) mokymo(si) 

bei poilsio erdvės. 

• Mokinių įtraukimas kuriant edukacines 

erdves; 

• Mokinių vežiojimas suderintas su mokinių 

poreikių tenkinimu mokykloje. 

• Kryptinga pagalba planuojant karjerą. 

• Geri bendruomenės narių tarpusavio santykiai 

ir mokinių savijauta. 

• Gimnazijos įvykiai ir nuotykiai. Gimnazijoje 

netrūksta mokiniams įdomių veiklų, renginių, 

išvykų, susitikimų. 

• Mokyklos tinklaveika (nuolat atnaujinama 

gimnazijos informacija socialiniuose 

tinkluose). 

• Tobulintina pamokos vadyba (vertinimo 

kriterijų aiškumas, įsivertinimas kaip savivoka). 

•Mažai mokytojų rengia ir įgyvendina rajoninius 

bei respublikinius projektus. Tik kai kurie 

mokytojai dalijasi patirtimi: skaito pranešimus, 

veda atvirąsias pamokas. 

• Mažas kai kurių mokinių ugdymosi 

sėkmingumas (lankomumas). 

• Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija. 

• Socialiai remtinų mokinių skaičius didėjimas; 

• Pasyvus tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas 

mokinių ugdymo veikloje. 

• Nepakankamas gimnazijos finansavimas 

(aplinkos lėšos). 

 

• Gimnazijoje nėra psichologo. 

 

 

 

Galimybės Grėsmės 

• Materialinės bazės gerinimas, ieškant rėmėjų, 

skatinant pervesti 2 proc. pajamų. 

• Mokytojų dalyvavimas įvairiuose projektuose 

padės gimnazijai pritraukti papildomų lėšų. 

• Įvairesnių bendravimo su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) būdų ir formų taikymas, 

sistemingas tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas;. 

• Bendradarbiavimo stiprinimas su 

seniūnijomis, bendruomenėmis, tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir socialiniais 

partneriais. 

•Neformalusis švietimas – pagalba siekiant 

geresnių mokymosi (ugdymosi) rezultatų. 

• NMPP testų, PUPP rezultatų panaudojimas 

planuojant ugdymo veiklas ir gerinant mokinių 

pasiekimus.  

• Mokinių konsultavimo sistemos tobulinimas. 

 

 

• Nustatytas per didelis mokinių skaičius klasėse 

kaimo mokykloje (mažėja komplektų skaičius ir 

mokytojų darbo krūvis). 

• Neigiami aplinkos veiksniai, darantys įtaką 

mokinių socializacijai, moralinėms vertybėms. 

• Prastėjanti fizinė mokinių sveikata. 

• Pasyvi tėvų pozicija vaikų auklėjimo, ugdymosi 

bei socialinių įgūdžių formavimo klausimais. 

• Daug mokytojų dirba antraeilėse pareigose ir 

atvyksta tik 1 ar 2 dienas. 
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III SKYRIUS  

PAKRAŽANČIO GIMNAZIJOS STRATEGINĖS KRYPTIES PASIRINKIMAS 

6. Vizija. Pakražančio gimnazija –  atradimų ir sėkmės mokykla.  

7. Misija. Pakražančio gimnazija - Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti 

kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio 

programas, sudaranti sąlygas mokiniams save pažinti, įgyti kompetencijų ir gebėjimų, būtinų 

tolimesniam gyvenimui. 

8. Filosofija. Dėmesys kiekvienam. 

9. Vertybės. Bendrystė, tolerancija, žingeidumas, etiškumas. 

10. Strateginiai prioritetai:  

 Ugdymo kokybės gerinimas ir kokybiškas mokymosi pagalbos teikimas. 

 Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas, lemiantis gerą gimnazijos bendruomenės 

savijautą.  

 Edukacinių erdvių modernizavimas ir panaudojimas mokinio socializacijai. 

 

IV SKYRIUS  

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

11. Strateginio plano tikslai, uždaviniai, priemonės: 

1. Tikslas. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį bei 

vidurinį ugdymą.  

1.1. Uždavinys. Vykdyti Gimnazijos ugdymo ir veiklos planus. 

Priemonės 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

kriterijai 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 
Vykdytojas 

Finansavimas 

(resursai) 

Įgyvendinti 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio bei 

vidurinio 

ugdymo ir 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas 

Įgyvendinamos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio bei 

vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

(proc.) 

 

100 100 100 Direktorius MK lėšos 

Savivaldybės 

lėšos (SB) 

Kryptingas 

gimnazijos 

darbuotojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

(seminarų sk. 

vienam mokytojui) 

5 5 5 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos 

Kokybės 

krepšelio 

lėšos (KK) 
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1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai. 

Užtikrinti 

mokinių 

poreikius 

atliepiančio 

pasirenkamojo 

ugdymo turinio 

pasiūlą. 

Sudarytos galimybės 

mokiniams rinktis 

pasirenkamuosius 

dalykus (dorinis 

ugdymas, užsienio 

kalbos ir kt.), kurios 

atitinka mokinių 

ugdymosi poreikius 

(proc.). 

80 80 80 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos 

ES lėšos (iš 

projektų) 

KK lėšos 

Neformaliojo 

švietimo programose 

dalyvaujančių 

mokinių dalis nuo 

bendro 

besimokančių 

mokinių skaičiaus 

(proc.) 

80 85 85 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos 

KK lėšos 

Teikti mokymo 

(si) pagalbą 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

(gabūs ir 

sunkumų 

mokantis 

turintys 

mokiniai) 

Mokymosi pagalbą 

gaunantys mokiniai 

nuo bendro mokinių 

skaičiaus (proc.) 

70 75 75 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

MK lėšos, SB 

lėšos, KK 

lėšos 

 Parengta gabiųjų 

mokinių ugdymo 

programa  

+   Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

MK lėšos 

2. Tikslas. Kurti pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą gimnazijos bendruomenės 

narių savijautą. 

2.1.Uždavinys. Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

Kartu su 

bendruomene ir 

socialiniais 

partneriais 

organizuoti 

renginius, 

akcijas ir 

kitokias veiklas 

Bendruomeniškų 

veiklų dalis  nuo 

bendro Gimnazijos 

renginių (proc.) 

50 55 60 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

savivaldos 

institucijos 

MK lėšos, SB 

lėšos, KK 

lėšos, ES 

lėšos, paramos 

lėšos (2%) 

Parengtų projektų 

(savivaldybės, 

tarptautinių ir kt.) 

skaičius 

1 2 2 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

SB lėšos, ES 

lėšos ir kt. 

2.2.Uždavinys. Gerinti gimnazijos materialinę bazę, kuriant šiuolaikiškas edukacines 

erdves 
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Kurti ir turtinti 

edukacines 

aplinkas 

Naujai sukurtų ar 

praturtintų 

edukacinių erdvių 

skaičius (vnt.) 

1 1 1 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos, SB 

lėšos, KK 

lėšos, ES 

lėšos, paramos 

lėšos (2%) 

Sutvarkyti 

Gimnazijos 

fasadą 

Suremontuota 

Gimnazijos fasadinė 

dalis 

+   Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

klausimais 

SB lėšos 

Atnaujinti 

vidaus patalpas 

Suremontuotų per 

metus vidaus 

patalpų dalis nuo 

bendros 

remontuotinų 

patalpų dalies 

(proc.) 

20 22 25 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

klausimais 

SB lėšos, 

paramos lėšos 

(2 %) 

 

V SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS 

12. Sudėtinė strateginio valdymo dalis – sistemingas organizacijos veiklos įsivertinimas. 

Gimnazijos 2020–2022 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūra vykdoma viso proceso metu 

kokybiniu ir vertybiniu lygmenimis, analizė atliekama kiekvienais metais pagal veiklos stebėsenos 

rodiklius ir vadovaujantis Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliais. 

13. Veiklos rezultatai pristatomi gimnazijos tarybai, mokytojų tarybai, gimnazijos 

bendruomenei, steigėjui. Tokiu būdu gimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę stebėti ir vertinti, 

kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti pageidavimus ir pasiūlymus, kaip 2020–2022 m. 

strateginį planą koreguoti. 

14. Gimnazijos administracija kas ketvirtį  stebi ir vertina, ar institucija įgyvendina 

strateginius tikslus ir uždavinius, ar vykdomos priemonės yra efektyvios. 

 

VI SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO KOREGAVIMAS 

15. Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų pabaigoje atlieka tarpinį įsivertinimą ir 

atsižvelgdama į gautus rezultatus  teikia pasiūlymus Gimnazijos veiklos plano rengimo grupei. 

_______________________________________ 

PRITARTA 

Kelmės r. Pakražančio gimnazijos tarybos  

2020 m. sausio 16 d. posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. 1) 


