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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 

direktoriaus 2014 m. lapkričio 4 d. 

įsakymu Nr. V-151 

 

STRATEGINIS PLANAS 2014-2016 M. 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija - tai vienintelė gimnazija mieste, todėl joje gali mokytis mokiniai iš gimnazijai nepriskirtos teritorijos ir yra 

palankios sąlygos komplektuoti mokinių kontingentą bei sėkmingai vykdyti ugdomąją veiklą. Tačiau savivaldybės tarybos sprendimai nustatomas 

komplektų skaičius priverčia formuoti labai dideles klases (30 mokinių). 

Gimnazijos socialinė aplinka sukelia nemažai ir rizikos veiksnių. Gimnazija nuolat susiduria ir su nepalankiais socialiniais veiksniais – nemažai 

šeimų, kuriose gyvena gimnazijos mokiniai, yra nepilnos, socialiai remtinos, vienas arba abu tėvai dirba užsienyje – todėl jai yra aktuali pagalbos 

mokiniui ir prevencinė veikla. 

2013 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 762 mokiniai: bendrojo lavinimo dieninėse klasėse (amžius 14 – 19 metų) – 737 mokiniai, suaugusiųjų 

skyriuje (vakarinėse klasėse) – 25 mokiniai. 

Daugumos gimnaziją lankančių mokinių šeimų socialinė ekonominė padėtis yra vidutinė, tačiau yra ir socialiai remtinų šeimų. Be to, yra mokinių 

iš probleminių, nepilnų šeimų bei mokinių, likusių be tėvų globos (7). 

 

Šeimos kategorija Mokinių skaičius 

Socialiai remtina 170 

Probleminė 1 

Nepilna 161 

Pilna šeima 565 

 

2013 – 2014 m. m. nemokamą maitinimą gauna ....... gimnazijos mokiniai. Be to, mokiniams iš socialiai remtinų šeimų teikiama labdara, pagal 

galimybes finansiškai remiamos jų kultūrinės ir pažintinės reikmės. 

32 proc. mokinių atstumas nuo gyvenamosios vietos iki gimnazijos yra didesnis kaip 3 km. Į gimnaziją iš aplinkinių vietovių yra pavežami 242 

mokiniai.  
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Per anksti į pamokas atvykę mokiniai turi galimybę ilsėtis, skaityti, bendrauti gimnazijos fojė, antrojo aukšto fojė prie aktų salės – „Mokinių 

poilsio zona“,  koridoriuose, informaciniame centre, tyliojoje skaitykloje. Dėl kokių nors priežasčių gimnazijoje po pamokų užtrukę mokiniai turi 

galimybę ruošti pamokas, bendrauti, pavalgyti gimnazijos valgykloje.  

Kadangi viena svarbiausių ugdymo kokybės sąlygų yra žmogiškieji ištekliai, todėl gimnazijoje didelis dėmesys kreipiamas į pedagogus ir jų 

kvalifikacijos kėlimą. 

2013 – 2014 m. m. pradžioje gimnazijoje dirbo 63 mokytojai: iš jų  1 mokytojas ekspertas, 33 metodininkai, 25 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai. 

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. Neformalaus ugdymo pedagogų yra antraeilininkų, turinčių aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą (1 orkestro 

vadovas), aukštesnįjį nepedagoginį išsilavinimą (mėnraščio „Žibintas“ rengėja), vidurinį išsilavinimą (1 vairavimo instruktorius). Socialinį darbą dirbo 2 

socialiniai pedagogai, bibliotekoje ir skaitykloje dirbo 2 darbuotojos – kvalifikuotos bibliotekininkės, išklausiusios pedagoginių ir psichologinių žinių 

kursą, specialiųjų poreikių mokiniams pagalbą teikia 1 kvalifikuota psichologė, mokinių sveikatos priežiūra rūpinosi 1 visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė.  

Gimnazijos pedagogai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įvairiose kvalifikacijos tobulinimo įstaigose ir gimnazijoje. 

Gimnazija turi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą, kurioje prioritetas teikiamas kolektyviniam kvalifikacijos tobulinimui, nors stengiamasi 

tenkinti ir individualius mokytojų poreikius. 

Gimnazijos administracija teikia metodinę paramą metodikos grupių pirmininkams, klasių auklėtojams, mokytojams. Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazijoje buvo surengti kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 

● Respublikinė bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Mokinio asmenybės raidos lūkesčiai.“ (2012 – 

04 – 02). 

Gimnazijos pedagogai tobulina kvalifikaciją ir skleidžia patirtį bendradarbiaudami su Vilkaviškio švietimo pagalbos centru, „Šviesos“ leidyklos 

mokymo centru, Mokytojų švietimo informacijos centru, Švietimo plėtotės centru. 

Deramas dėmesys gimnazijoje kreipiamas į vadovų kvalifikacijos tobulinimą. Tai jie daro ir savarankiškai, ir gimnazijoje, ir įvairiose 

kvalifikacijos kėlimo institucijose. Svarbiausios vadovų kvalifikacijos tobulinimo kryptys yra ugdymo turinio, personalo, pagalbos mokiniams ir 

vadovavimo tobulinimas. 

Gimnazijos bendras patalpų plotas 7040,24 kv.m, iš jų 2667,37 kv.m yra mokomųjų kabinetų bendras plotas. Iš viso yra 60 mokomųjų kabinetų, 2 

mokomosios dirbtuvės, sporto salė, informacinis centras (4 patalpos), valgykla, 1medicinos kabinetas.  

Gimnazijos teritorija aptverta. Teritorijoje yra sportinis aikštynas. 

Mokinius į pamokas ir iš jų vežioja vienas geltonasis autobusas.  

Įkurtas informacijos centras, kuris teikia mokymosi, laisvalaikio praleidimo, profesinio informavimo paslaugas. Informacinio centro aplinka: 4 

patalpos – tylioji skaitykla, bendroji skaitykla, mini konferencijų klasė, biblioteka. 

Bibliotekoje kaupiama dalykinė, metodinė, grožinė ir informacinė literatūra. 

Vadovėlių įsigyjami pagal gimnazijoje nustatytą tvarką. 
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Gimnazijos kompiuteriai, jų panaudojimas:  

Iš viso yra 143 kompiuteriai: mokinių mokymui naudojami 107 kompiuteriai, įvairių dalykų kabinetuose yra 29 kompiuteriai, skaitykloje – 10 

kompiuterių, mokytojų kambaryje – 12, gimnazijos administracijos kabinetuose – 12, kituose kabinetuose - 7 kompiuteriai. 

Gimnazijos finansavimo šaltiniai yra: 

● Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos; 

● Nacionalinio biudžeto lėšos; 

● ES fondai, kita užsienio valstybių parama; 

● Privačios lėšos, 2 proc. pajamų mokesčio įnašai, paramos ir labdaros fondai. 

 

III. UGDYMO BŪKLĖS STRATEGINĖ ANALIZĖ 

 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai. 

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nutarimais, gimnazijos 

nuostatais. 

Rengdami gimnazijos strateginį veiklos planą 2014-2016 metams atsižvelgėme į Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, 

atnaujinimo ir Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, projekto „Lyderių laikas 2“ tikslais. 

Taip pat buvo atsižvelgta į Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros ir nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą, šioje 

programoje keliamus tikslus. Šioje programoje keliami šie tikslai: kurti palankias mokymo ir ugdymo sąlygas, teikti kokybiškas mokymo ir ugdymo 

paslaugas, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinti jų saviraišką, iniciatyvą, integraciją į visuomenę, tobulinti darbuotojų pedagogines kompetencijas. 

Vilkaviškio rajone įgyvendinamas projektas „Lyderių laikas 2“ – kuriamas unikalus švietimo tobulinimo modelis. Viena iš penkių rajono mokyklų, 

dalyvaujančių šiame projekte yra ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija. Besąlygiškai gimnazija dalyvauja šio projekto metu parengto švietimo tobulinimo 

modelio įgyvendinimo procese. 

Šie Lietuvos ir rajono politikų, švietimo kaitos iniciatorių sprendimai leidžia numatyti tokias bendrąsias gimnazijos veiklos gaires: tobulinti 

pamoką, keisti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, didesnį dėmesį skirti gimnazijos savivaldos grupių veiklos tobulinimui. 

 

Ekonominiai veiksniai. 

Mokinio krepšelio lėšos 

Finansavimas iš savivaldybės 
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Lėšos gimnazijos renovacijai ir aprūpinimui  

MTP+ projekto įranga. 

 

Socialiniai veiksniai. 

Vilkaviškio rajone kaip ir visoje Lietuvoje didelę įtaką švietimo įstaigoms turi mažėjantis gimstamumas.  

Numatomas mokinių skaičius gimnazijoje 

Klasės Mokinių skaičius (mokslo metais) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I klasės 170 160 170 

II klasės 176 170 160 

III klasės 200 200 185 

IV klasės 185 200 190 

Iš viso 736 730 705 

 

P.s. Prognozuojamas mokinių skaičius priklausys nuo mokyklų tinklo optimizavimo situacijos rajone. Ši situacija gali kisti, jei bus priimta 

Lietuvos Respublikos įstatymo pataisa „Dėl mokyklų reorganizavimo“. 

Suaugusiųjų mokymas. Nuo 2014 m. suaugusiųjų skyriaus vakarinės klasės nebeformuojamos.  

Technologiniai veiksniai. 

 

Modernios technologijos vis labiau skverbiasi į švietimą, daro įtaką įvairių dalykų mokymuisi, metodikoms, visam ugdymo procesui, Ypač 

svarbus IKT panaudojimas, numatytas ir gimnazijos strategijoje, modernizuojant ir optimizuojant patį ugdymo procesą, tobulinant ugdymo metodiką, 

formuojant mokinių mokymosi ir gyvenimiškus įgūdžius.  

Gimnazija šiandien pakankamai apsirūpinusi moderniomis ir organizacinėmis priemonėmis, tačiau technika genda, sensta, todėl numatomas 

nuolatinis atnaujinimas. 

Apie 85 % (?)  gimnazijos mokinių turi namuose kompiuterius ir galimybę naudotis internetiniu ryšiu. 

 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Planavimo sistemą gimnazijoje sudaro gimnazijos strateginis planas, metų veiklos programa, ugdymo planas, atskirų gimnazijos funkcijų 

planai, trumpalaikiai (mėn.) planai, mokytojų ilgalaikiai teminiai planai, programos, projektai. 

Žmoniškieji ištekliai: 
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Iš viso gimnazijoje dirba 69 mokytojai: 64 mokytojai dirba pirmaeilėse pareigose ir 5 mokytojai – antraeilėse pareigose. 

Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 36 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 31 mokytojai turi vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją, 4 mokytojai yra neatestuoti. 7 pedagogai moko du dalykus: D.Voitiuk (tikyba, biologija), E.Galinskienė (dailė, technologijos, 

braižyba), R.Būdininkas (fizika, technologijos), M.Sledžiuvienė (istorija, pilietinis ugdymas), D.Tartėnienė (etika, ekonomika), D.Leščiukaitienė 

(chemija, technologijos). 

Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 

Dėstomas dalykas Iš viso 

mokytojų 

Mokytojas 

 

Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

Lietuvių kalba 9 1 3 4 1 

I užsienio kalba (anglų) 9 1 4 4  

II užsienio kalba (rusų/vokiečių) 6 1 1 4  

Matematika 6 0 3 3  

Informacinės technologijos 4 1 1 2  

Biologija 4 0 2 2  

Chemija 2 0 1 1  

Fizika 2 0 1 1  

Istorija 5 0 2 3  

Geografija 2 0 1 1  

Ekonomika 1 1 1 0  

Menai (dailė, muzika, šokis, teatras) 5 0 1 3  

Dorinis ugdymas (etika/tikyba) 2 0 1 1  

Technologijos 3 0 2 1  

Kūno kultūra 5 0 2 3  

Iš viso 65 5 26 33 1 

Procentai  6 % 39,7 % 52,3 % 2 % 
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Administracijos darbuotojų duomenys 

 

Dėstomas dalykas Amžius Pedagoginis 

darbo 

stažas/darbo 

stažas 

 

Pedagoginis darbo 

stažas/darbo stažas 

Vilkaviškio 

„Aušros“ 

gimnazijoje 

Vadybinis darbo 

stažas/darbo 

stažas 

 

Vadybinis darbo 

stažas 

Vilkaviškio 

„Aušros“ 

gimnazijoje 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Direktorius 61 40 22 32 22 II 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

40     Neatestuota 

45 23 10 10 10 II 

46 26 11 21 11 II 

47 25 25 6 6 II 

52 30 22 6 6 II  

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 27 - - 2 2 - 

Gimnazijos finansininkė 60 - - - - - 

Bibliotekos vedėja 39 13 10 9 9 - 

Bibliotekininkė 61 39 33 24 24 - 

 

Mokytojai pagal nustatytą gimnazijos bendrą tvarką planingai ir kryptingai nuolat tobulina dalykinę ir pedagoginę-psichologinę kvalifikaciją. 

Kasmet visai gimnazijos pedagoginei bendruomenei organizuojami išvažiuojamieji 2-3 dienų kvalifikacijos tobulinimo seminarai. Kvalifikacijos 

tobulinimo bendradarbiavimo partneriai: Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba, „Šviesos“ leidyklos mokymo centras, Marijampolės Meilės Lukšienės 

švietimo centras.  

 

Ugdymo(si) aplinka ir rezultatai. 

Gimnazijos mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo II pakopos ir vidurinio ugdymo programas. Čia mokoma anglų (pirmoji užsienio 

kalba), vokiečių, rusų (antroji užsienio kalba). Be to, gimnazijoje mokoma ekonomikos ir verslo pagrindų, menų, technologijų, sporto šakų 

pasirenkamieji dalykai.) 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija dalyvauja projektinėje veikloje. Ji rengia Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės ir 

kitų institucijų inicijuotus projektus, juos įgyvendina. Dalyvauja tarptautiniame COMENIUS projekte „Gastronominiai stebuklai Europoje“. 
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LANKOMUMO LYGINAMOJI ANALIZĖ 

Klasės Pažangumas proc. Lankomumas 

Praleista pamokų  

(vienam mokiniui tenka) 

Praleista pamokų  

be pateisinamos priežasties (vienam mokiniui tenka) 

 2011-2012 m.m. 2012-2013 m.m. 2011-2012 m.m. 2012-2013 m.m. 2011-2012 m.m. 2012-2013 m.m. 

I-II 99,4 % 98,9 % 50,02 79,65 4,72 6,67 

III-IV 98,2 % 100 % 70,2 78,6 11,1 12,2 

Visų mokinių 98,8% 99,4 % 60.1 79,13 7,9 9,4 

 

Blogėja mokinių lankomumas. Reikalingi ypač radikalūs sprendimai dėl mokinių pamokų praleidinėjimo be pateisinamos priežasties prevencijos. 

Vidurinio ugdymo išsilavinimo įgijimas. 

Valstybiniai brandos egzaminai 

 

 Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą (%) nuo 

išklausiusiųjų pagrindinio 

ugdymo programą 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

(%) nuo išklausiusiųjų 

vidurinio ugdymo programą 

Išlaikytų valstybinių 

egzaminų % nuo laikytų 

valstybinių egzaminų 

skaičiaus 

Išlaikytų valstybinių egzaminų 

„puikiai“, „labai gerai“, „gerai“ 

% nuo išlaikytų valstybinių 

egzaminų skaičius 

2012/2013 m.m 99,5 99 % 98,6% 17,3% (kriterinis vertinimas) 

2011/2012 m.m 100 % 99 % 97 % 47,4 % 

2010/2011 m.m 100 % 100 % 98 % 47  % 

 

Vertinant gimnazijos mokinių ugdymo kokybę, būtina atsižvelgti į mokymosi pasiekimus. Svarbiausi mokymosi pasiekimų rodikliai yra 

valstybinių brandos egzaminų rezultatai. 2013 m. pasikeitė valstybinių egzaminų vertinimo sistema – pereita nuo norminio prie kriterinio vertinimo. Tik 

ateityje bus galima atlikti tikslinę lyginamąją analizę.  
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Valstybinių brandos egzaminų lyginamoji analizė 

  

NORMINIS vertinimas 

2010 – 2011 

NORMINIS vertinimas 

2011 – 2012 

KRITERINIS vertinimas  

2012 – 2013 

Dalykas laikė išlaikė Gavo 50 - 100 laikė išlaikė Gavo 50 - 100 laikė išlaikė Gavo 86 - 100 

  Sk. Sk. 

Proc. 

nuo laik. Sk. 

Proc. 

nuo išlaik. Sk. Sk. 

Proc. 

nuo laik. Sk. 

Proc. 

nuo išlaik. Sk. Sk. 

Proc. 

nuo laik. Sk. 

Proc. 

nuo išlaik. 

Lietuvių kalba 186 171 91,9% 89 52% 179 168 94% 93 55% 165 158 95,8% 32 20,3% 

Matematika 103 98 95% 38 38,8% 86 83 97% 32 39% 73 71 97,3% 7 9,9% 

Anglų k. 156 155 99,3% 68 43,9% 136 136 100% 69 51% 124 124 100% 34 27,4% 

Vokiečių k.                

Rusų k. 1 1 100%   1 1 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 

Istorija 135 134 99,26% 58 43% 114 113 99% 44 39% 109 109 100% 7 6,4% 

Biologija 53 52 98,11% 15 28,8% 43 42 98% 19 45% 56 56 100% 8 14,3% 

Fizika 12 12 100% 9 75%% 10 10 100% 9 90% 8 8 100% 4 50% 

Chemija 18 18 100% 7 38,9% 26 26 100% 10 38% 24 24 100% 0 0% 

Informac. techn. 13 13 100% 7 53,8% 21 18 86% 7 39% 19 18 94,7% 5 27,8% 

Geografija - - - - - 19 19 100% 9 47% 13 13 100% 1 7,7% 

Iš viso  677 654 98% 291 46,8% 635 616 97 292 47,4% 580 570 98,6% 97 17,3% 

 

IKT diegimas ir panaudojimas.  

Visuose kabinetuose yra kompiuteriai ir įvestas internetas. 36 kabinetai aprūpinti vaizdo projektoriais. Sukurta informacijos valdymo sistema – 

intranetas (iš dalies sukurtas vidinis tinklo panaudojimas). Įdiegtas E-dienynas. Įdiegtas vaizdo projektorius gimnazijos I aukšto fojė. 8 kabinetuose 

įdiegtos interaktyvios lentos. Įkurtos 3 kompiuterizuotos vietos mokiniams tyliojoje skaitykloje, sudaryta galimybė pasinaudoti spausdintuvu tyliojoje 

skaitykloje. 

Įrengtas gimnazijos vidinis kiemas, sukurta poilsio zona. II aukšto fojė prie Aktų salės įrengti pakabinami stendai, įsigyti specialūs staliukai ir 

ekspozicinės lentynos meno parodoms rengti. Sudarytis sąlygos kurti ir įrašyti muzikos fonogramas. 

Mokinių saugumui užtikrinti įrengtos stebėjimo kameros ir saugos sistema, prižiūrima G4S saugos firmos. 

 

Pagalba mokiniams. 

Gimnazijoje specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vystymosi sutrikimų, kurie turėtų tiesioginį poveikį ugdymosi rezultatams nėra jau 3 metai. 

Sukurta ir veikia bei savo veiklą tobulina Vaiko gerovės komisija (VGK), kurią sudaro 7 žmonės. Pagrindinė VGK veikla lankomumo, pažangumo, 

blogo elgesio ir žalingų įpročių prevencija, pagalba mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų.  
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Pagalbos mokiniui specialistų duomenys: 

Dėstomas dalykas Amžius Pedagoginis darbo stažas/darbo 

stažas 

Pedagoginis darbo stažas/darbo 

stažas Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazijoje 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija 

Socialinis pedagogas 39 11 10 metodininkas 

Socialinis pedagogas 38 8 3 Vyresnysis socialinis pedagogas 

Psichologas 39 20 8 IV kategorija 

 

Ne mažesnis dėmesys skiriamas gabiems bei mokiniams, kuriems trūksta mokymosi motyvacijos, todėl gimnazija ir šioje srityje yra pasiekusi 

tam tikrų laimėjimų: 

Parengta naujas pagalbos reikimo mokiniui tvarkos aprašas, pakoreguotas lankomumo tvarkos aprašas. 

TAMO elektroninis dienynas sudaro sąlygas stebėti mokinių lankomumą kasdien ir vykdyti prevencinę veiklą. Mokinių mokymosi 

pažangumo stebėsena bei mokinių krūvio reguliavimas (kontrolinių darbų atlikimo pažeidimai) galima kasdien.  

Siekdami sumažinti rūkančių mokinių skaičių ir išsiaiškinti vartojančius alkoholį ar narkotikus, gimnazija vykdo prevencinę programą, 

bendradarbiauja su Policija. Pagal galimybes gimnazija rūpinasi vaikais iš asocialių šeimų. 

Savivalda. 

Prie gimnazijos darbo organizavimo ir ugdymo kokybės gerinimo ir savivaldos plėtojimo daug prisideda gimnazijos savivaldos institucijos: 

Gimnazijos taryba; 

Mokinių parlamentas; 

Klasių seniūnų taryba; 

Tėvų komitetas; 

Metodikos tarybas; 

Metodikos grupės. 

Tėvų savivaldos institucijų atstovai dalyvauja mokinių prevencinėje veikloje epizodiškai, prisideda prie gimnazijos renginių organizavimo. 

Nors gimnazijos savivaldos institucijos palyginti yra aktyvios, tačiau jos galėtų gimnazijos labui nuveikti ir daugiau, o jų veikla yra tobulintina.  

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija yra atvira visuomenei, bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis bei kitomis 

institucijomis. Šio bendradarbiavimo tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, stiprinti gimnazijos mokinių savivaldą, skatinti mokinių saviraišką.  

 

Gimnazija su kitomis Lietuvos mokyklomis galėtų dalytis: 

● socializacijos ir prevencinės veiklos patirtimi; 

● kūrybos ir saviraiškos skatinimo patirtimi; 
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● metodinės veiklos organizavimo patirtimi; 

● bendruomenės švenčių organizavimo patirtimi. 

 

Gimnazijos tradicijos: 

 Rugsėjo 1-osios šventė; 

 Mokytojo diena; 

 Europos kalbų diena; 

 Projektas „Rodyk, ką moki“; 

 Jaunojo išradėjo diena; 

 Šimtadienis; 

 Paskutinio skambučio šventė; 

 Mokyklos įkūrimo jubiliejiniai minėjimas (kas 5 metai). 

 Šv. Klalėdų renginiai ir akcijos: „Gerumo akcija“, „Kalėdinis šou“; Sporto šventė (rugsėjo mėn.).  

 

IV. GIMNAZIJOS SSGG ANALIZĖ 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

 (1.2.3.) Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis: parengtas strateginis planas; atsižvelgiama į darbuotojų kvalifikaciją; veikloje naudojamos 

informacinės technologijos; veiksminga kvalifikacijos tobulinimo sistema; naudojamos šiuolaikinės ugdymo naujovės. 

 (1.4.3.) Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai: apie mokyklos veiklą informuojama mokyklos, rajono laikraštyje, informaciniuose stenduose, interneto 

tinklalapyje. 

 (5.1.1.) Mokyklos vizija, misija ir tikslai: mokyklos vizija, misija, ir tikslai yra aiškūs daugumai bendruomenės narių; tikslai atspindi mokyklos vertybes 

ir skatina tobulėjimą. 

 (2.1.5.) Neformalus vaikų švietimas: siūloma įvairios papildomo ugdymo programos; papildomas ugdymas skatina saviugdą ir saviraišką. 

 (4.4.3.) Profesinis švietimas: veikia profesinio informavimo centras, kuriame sukaupta įvairių leidinių ir informacinės medžiagos; rengiami mokinių 

karjeros planavimo aplankai; rengiami  susitikimai su įvairių profesijų atstovais. 

 (5.1.2) Planavimo procedūros: vyksta bendradarbiavimas įvairias lygmenimis: dalykų metodikos grupėse, metodikos ir mokytojų taryboje, kitose 

grupėse; planavimo procesas yra nuoseklus ir kryptingas; pateikiami planų įgyvendinimo rezultatai ir išvados, pateikiamos tolimesnės veiklos gairės. 

 (1.1.2.) Mokykloje kasmet vyksta įvairūs tradiciniai renginiai, kuriuos organizuoja ir kuriuose aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenė. 

Mokykla turi savo atributiką, uniformą. Apie mokyklos tradicijas nuolat skleidžiama informacija už mokyklos ribų.  
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SILPNOSIOS PUSĖS 

 

 (4.5.1.) Tėvų pagalba mokantis: yra sukurta bendravimo sistema, tačiau ji veikia tik iš dalies; pateikiama informacija apie vaiko mokymąsi 

tėvai pasinaudoja iš dalies. 

 (4.5.2) Tėvų švietimo politika: organizuojami klasių, visuotiniai tėvų susirinkimai, vyksta konsultacijos, tėvų dienos, tačiau ne visi tėvai 

jose dalyvauja; apie vaiko pasiekimus tėvai informuojami, pateikiama išsami informacija, bet beveik nėra grįžtamojo ryšio. 

 (2.1.3.) Dalykų ryšiai ir integracija: integracija vykdoma per nepamokinę veiklą; vyksta integruotos pamokos, organizuojami įvairūs 

tarpdalykiniai projektai; tarpdalykiniai ryšiai yra numatyti tik kai kuriuose planuose. 

 (4.2.3.) Socialialinė pagalba: informacija apie mokinį yra pateikiama nesistemingai (ekstra atvejis); problemos ir išvados apie mokinį 

formuluojamos jų pakankamai neaptarus; ne visuomet sprendžiant problemas dalyvauja mokinys, jo tėvai/ globėjai klasės auklėtojas, specialistai; trūksta 

tikslinių akcijų, skatinančių pozityvų elgesį ir socializaciją. 

 (1.3.2.) Pageidaujamo elgesio skatinimas: mokiniai pamiršta ir nesilaiko vidaus darbo tvarkos taisyklių; pasitaiko incidentų tarp 

bendruomenės narių; trūksta skatinimo už pozityvų mokinių elgesį – lankomumą, elgesį ir kt. 

 

GALIMYBĖS 

 

 Lyderių Laiko 2 projektas suteikia galimybę tobulinti pamoką, kurti dalykinio tarpinstitucinio ir pedagoginio bendradarbiavimo tradicijas. 

 Valstybės strategija leidžia įvairinti individualius mokinių planus. 

 Bendrieji ugdymo planai suteikia galimybę tenkinti įvairius mokinių poreikius. 

 Skatinamas informacinių ir komunikacijos priemonių diegimas įvairiose srityse, todėl atsiranda galimybė modernizuoti pamoką, skatinti 

mokinio motyvaciją. 

 Dalyvaujant Europos struktūrinių fondų projektuose atsiranda galimybė pritraukti išorines lėšas. 

 Išorinio vertinimo lyginamosios analizės suteikia galimybę kryptingai planuoti ugdymo tobulinimą. 

 Įkurtas Vilkaviškio švietimo pagalbos centras suteikia mokytojams galimybę dalintis metodine patirtimi bei tobulinti kvalifikaciją. 

 

GRĖSMĖS 

 

 Nestabili politinė situacija Lietuvoje ir Vilkaviškio rajone. 

 MK lėšų perskirstymas dėl rajone finansiškai nuostolingų mokyklų, nes neįgyvendinta mokyklų tinklo optimizavimo programa; 

 Rajono politikų sprendimai dėl ribojamo komplektų skaičiaus mokykloje;  

 Neigiamos demografinės tendencijos tiek Lietuvoje, tiek Vilkaviškio rajone; 
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 Gilėja socialinė diferenciacija, visuomenėje per mažai dėmesio skiriama dvasinėms vertybėms; 

 Daugėja mokinių, augančių socialiai remtinose šeimose; 

 Yra rizikos grupei priklausančių mokinių; 

 Jaunimo smurtas, žalingi įpročiai, priklausomybės. 

 

V. VERTYBĖS. VIZIJA. MISIJA 

 

VERTYBĖS 

 

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. 

Aktyvumas. Kūrybiškumas. Atvirumas pokyčiams. Pilietiškumas. 

 

LL2 (Projektas „Lyderių laikas 2“) 

Aktyvus – dalyvaujantis formalioje ir neformalioje veikloje, į veiklą įtraukiantis  kitus bendruomenės narius. 

Kūrybiškas - kritiškai mąstantis, teikiantis ir įgyvendinantis idėjas, ieškantis naujų sprendimų. 

Atviras pokyčiams - nuolat besimokantis, žingeidus, nebijantis iššūkių, bendraujantis ir bendradarbiaujantis. 

Pilietiškas - pažįstantis savo kraštą, dalyvaujantis prasmingoje socialinėje veikloje, bendradarbiaujantis su gyvenamojoje vietovėje 

veikiančiomis jaunimo organizacijomis. 

 

VIZIJA 

 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija – ugdanti gyvenimo sėkmei, moderni, demokratiškai organizuota, kokybišką ugdymą užtikrinanti ugdymo 

įstaiga. 

Mokiniai ugdysis įgūdį mokytis visą gyvenimą, susipažins su mokslinio tyrimo elementais, karjeros ugdymas padės siekti gyvenimo 

karjeros. 

Gimnazijos bendruomenės narių santykiai bus grindžiami bendravimu ir bendradarbiavimu, pagarba ir siekiu suprasti vieni kitus, būti 

sąžiningiems. Pedagogai ir mokiniai naudosis naujausiomis informacinėmis technologijomis, bus aktyvūs vartotojai ir kūrėjai, bus nuolat palaikomi 

bendradarbiavimo ryšiai su rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, šalies ir užsienio gimnazijomis, kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis. 

Gimnazijos veikla grindžiama humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema. 
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MISIJA 

 

 Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus.  

 Ugdyti harmoningą, sąžiningą asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje. 

 Ugdyti laisvą, pilietiškai sąmoningą, atsakingą, sąžiningą gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybę. 

 Sudaryti sąlygas perimti pagrindinius mokymosi ir mąstymo būdus, mokslinio darbo pagrindus, formuoti teigiamas nuostatas į 

nuolatinį mokymąsi. 

 Skatinti gebėjimą rinktis saviraiškos kelią. 

 Tobulinti gimnazijos tradicijas puoselėjančią aplinką. 

 Laiduoti lietuvių tautos ir krašto kultūros tęstinumą, tradicinių vertybių plėtrą. 

 Atnaujinti ir modernizuoti materialinę bazę. 

 

VI. STRATEGINIS TIKSLAS 

Tobulinti ugdymo procesą, užtikrinant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kaitą, kuriant patrauklią ugdymosi aplinką, kurioje būtų 

ugdomas mokinys gyvenimo sėkmei. 

 

VII. VEIKLOS PRIORITETAI IR TIKSLAI. LAUKIAMI REZULTATAI 

Prioritetai:  

Efektyvi pamoka. 

Saugi, ugdytis motyvuojanti aplinka. 

Bendravimo bendradarbiavimo kultūra. 

Strateginis tikslas.  Tobulinti ugdymo procesą, užtikrinant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kaitą, kuriant patrauklią ugdymosi aplinką, 

kurioje būtų ugdomas mokinys gyvenimo sėkmei. 

Strateginio tikslo įgyvendinimo kriterijai: 

 Kokybiška ir efektyvi pamoka, mokymąsi skatinanti edukacinė aplinka, bendravimo ir bendradarbiavimu kultūra, aukštos kvalifikacijos pedagogai, 

informacinių technologijų ir mokinį skatinančių mokytis efektyvių ugdymo metodų panaudojimas pamokoje; 

  Gimnazijoje užtikrinamas mokinių saugumas, sudarytos puikios sąlygos savarankiškai atlikti mokytojo skirtas užduotis, visi mokiniai aprūpinti 

ugdymo(si) priemonėmis, galimybė naudotis įvairias informaciniais šaltiniais. 

 Formuojama mokinių karjeros samprata, padedanti apsispręsti dėl būsimos profesijos, dauguma abiturientų tikslingai pasirenka tolimesnį gyvenimo 

karjeros kelią, geba prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. 
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 Mokinių tėvai dalyvauja gimnazijos bendruomenės veikloje, bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais dėl vaiko geresnių mokymosi rezultatų, 

yra aktyvūs prevencinės ir kultūros ugdymo veiklos dalyviai. 

 

Tikslas Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 

Dabartinis lygmuo Pasiekimų lygis 

Minimalus Realus Maksimalus 

1.Tobulinti pamoką 

ir ugdymo proceso 

organizavimą, 

keičiant bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

kultūrą. 

III klasių mokinių 

diferencijuotų grupių 

sudarymas, mokinių 

rotacijos sistemos 

tobulinimas. 

Sudaromos III klasių 

mokinių diferencijuotos 

grupės, tačiau pastebėta, 

kad lietuvių kalbos 

grupės suformuotos 

įvairios. Sprendžiama, 

kaip geriau būtų formuoti 

grupes, kuriose būtų 

efektyvi pamoka ir 

pasiektas maksimalus 

rezultatas.   

Sudarytos sąlygos pereiti 

iš grupės į grupę   

padarius pažangą arba 

pablogėjus mokymosi 

rezultatams (mokiniui 

pageidaujant). 

Sudaromos III klasių 

diferencijuotos grupės. 

Grupių sudarymo 

principu ir rotacijos 

sistemos galimybėmis 

patenkinta 40% 

mokinių 

Sudaromos III klasių 

diferencijuotos grupės. 

Grupių sudarymo 

principu ir rotacijos 

sistemos galimybėmis 

patenkinta 60% mokinių 

Sudaromos III klasių 

diferencijuotos 

grupės. Grupių 

sudarymo principu ir 

rotacijos sistemos 

galimybėmis 

patenkinta 80% 

mokinių 

Socialinių ir 

psichologinių tyrimų 

išvadų ir rekomendacijų 

panaudojimas kuriant 

gimnazijos jaukią ir 

saugią aplinką 

Kasmet sudaromas 

gimnazijos socialinis 

pasas, atliekami 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto ir 

patyčių, mokinių 

adaptacijos tyrimai. Su 

tyrimų rezultatais 

supažindinami 

50% mokinių 

gimnazijoje jaučiasi 

saugūs, yra patenkinti 

bendra gimnazijos 

tvarka, elgesio 

taisyklėmis 

70% mokinių 

gimnazijoje jaučiasi 

saugūs, yra patenkinti 

bendra gimnazijos 

tvarka, elgesio 

taisyklėmis 

90% mokinių 

gimnazijoje jaučiasi 

saugūs, yra 

patenkinti bendra 

gimnazijos tvarka, 

elgesio taisyklėmis 
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mokytojai, tėvai. 

Vaiko gerovės 

komisijos pagalba 

mokiniams, kurie dėl 

emocinių ir kitų 

sutrikimų turi 

mokymosi sunkumų, 

bendravimo ir 

lankomumo problemų, . 

Bendradarbiavimas su 

kitų mokyklų VGK dėl 

mokinių adaptacijos ir 

mokinio pažinimo 

galimybių. 

Vaiko gerovės komisija 

analizuoja mokinių 

mokymosi sunkumų 

priežastis, tačiau vis dar 

minimalus 

bendradarbiavimas su 

kitomis bendrojo 

ugdymo įstaigomis, iš 

kurių atvyksta mokiniai į 

gimnaziją, apie buvusias 

elgesio, mokymosi 

sunkumų priežastis, 

taikytus mokymo ir 

bendravimo metodus. 

Bendradarbiaujama su 

kitomis rajono bendrojo 

lavinimo mokyklomis 

dėl mokinių mokymosi 

sunkumų, elgesio 

problemų. Užtikrinamas 

konfidencialumas,  

siekiant išvengti 

išankstinės nuomonės 

apie mokinį. Apie 50%  

atvykstančių mokinių į 

gimnaziją yra žinomos 

jų ugdymosi problemos. 

Bendradarbiaujama su 

kitomis rajono bendrojo 

lavinimo mokyklomis dėl 

mokinių mokymosi 

sunkumų, elgesio 

problemų. Gaunama ir 

keičiamasi informacija 

apie mokinius. Gaunama 

informacija apie 90% 

mokinių. Užtikrinamas 

grįžtamasis ryšys. 

Bendradarbiaujama 

su kitomis rajono 

bendrojo lavinimo 

mokyklomis dėl 

mokinių mokymosi 

sunkumų, elgesio 

problemų. Gaunama 

ir keičiamasi 

informacija apie 

mokinius. Gaunama 

informacija apie 

90% mokinių, 

organizuojami 

bendri posėdžiai ir 

pasitarimai su rajono 

bendrojo lavinimo 

mokyklų VGK 

 Mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo ir 

tobulinimo 

seminaruose, 

dalijimasis gerąją darbo 

patirtimi. Mokytoja 

veikla atitinka turimą 

kvalifikacinę kategoriją 

(atitiktis). 

Kasmet mokytojai 

planingai dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (vidutiniškai 

6 dienos per metus). 

Kartai patys organizuoja 

ar veda seminarus, skaito 

paskaitas, dalijasi 

metodine medžiaga – 

veiklos organizavimo 

partneriai Vilkaviškio 

švietimo pagalbos 

tarnyba. Tačiau ne visų 

Mokytojai planingai 

dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose 

(6 dienos per metus),  

Mokytojai metodininkai 

veda seminarus, skaito 

paskaitas kitiems 

gimnazijos 

pedagogams.  

Atestuoti visi 

gimnazijos mokytojai,  

60 % mokytojų veikla 

atitinka turimos 

Mokytojai planingai 

dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose 

(8 dienos per metus) ir 

gautas žinias bei 

gebėjimus pritaiko 

tobulinant pamoką.  

Mokytojai veda atviras 

pamokas gimnazijoje. 

Atestuoti visi gimnazijos 

mokytojai, 70 % 

mokytojų veikla atitinka 

turimos kvalifikacinės 

Mokytojai planingai 

dalyvauja 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminaruose (8 

dienos per metus),  

Mokytojai veda 

atviras pamokas 

gimnazijoje, 

organizuoja 

seminarus, skaito 

paskaitas kitiems 

rajono ir šalies 
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mokytojų veiklą atitinka 

turimos kvalifikacinės 

kategorijos reikalavimus.  

Gimnazijoje yra 

mokytoja ekspertė.  

kvalifikacinės 

kategorijos reiklavimus. 

kategorijos reiklavimus. 

 

pedagogams. 

Atestuoti visi 

gimnazijos 

mokytojai,  

80 % mokytojų 

veikla atitinka 

turimos 

kvalifikacinės 

kategorijos 

reiklavimus. 

 Mokinių gebėjimas 

savarankiškai mokytis 

ir racionaliai paskirstyti 

laiką. Efektyvi 

bibliotekos ir skaityklos 

ugdomoji veikla 

 

Mokiniai dažnai 

praleidžia laisvą laiką 

būdami skaitykloje 

(mokydamiesi, 

skaitydami, 

bendraudami, žaisdami 

stalo žaidimus), 

naudojasi bibliotekos 

paslaugomis. Geba 

savarankiškai atlikti 

mokytojų skirtas 

užduotis, racionaliai 

išnaudoja „langus“. 

40%  mokinių 

naudojasi bibliotekos ir 

skaityklos paslaugomis: 

geba planuoti laiką, 

racionaliai panaudoja 

„langus“, atlieka namų 

darbų užduotis, atlieka 

projektinius darbus, 

praleidžia laisvalaikį.   

50% mokinių 

pakankamai dažnai 

naudojasi bibliotekos ir 

skaityklos paslaugomis: 

geba planuoti laiką, 

racionaliai panaudoja 

„langus“, atlieka namų 

darbų užduotis, atlieka 

projektinius darbus, 

praleidžia laisvalaikį   

60% mokinių dažnai 

naudojasi bibliotekos 

ir skaityklos 

paslaugomis: geba 

planuoti laiką, 

racionaliai 

panaudoja „langus“, 

atlieka namų darbų 

užduotis, atlieka 

projektinius darbus, 

praleidžia laisvalaikį 

 Efektyvi karjeros 

specialistų veikla, 

mokinių gebėjimas 

kryptingai planuoti savo 

karjerą, tikslingai 

susidaryti karjeros 

planą bei individualų 

ugdymosi planą.  

Klasių valandėlių metu 

mokiniai supažindinami 

su karjeros samprata, 

švietimo sistema, 

profesijomis, mokomi 

planuoti savo veiklą, 

ateitį. Mokiniai 

supažindinami su 

30% mokinių geba 

taikyti ir tobulinti 

karjerai svarbiausias 

bendrąsias 

kompetencijas 

60% mokinių geba 

taikyti ir tobulinti 

karjerai svarbiausias 

bendrąsias kompetencijas 

100% mokinių geba 

taikyti ir tobulinti 

karjerai svarbiausias 

bendrąsias 

kompetencijas 
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vidurinio ugdymo aprašu, 

geba susidaryti 

individualų ugdymosi 

planą.  

 Mokinių 

dalyvavimas 

zoniniuose ir šalies 

olimpiadose bei 

konkursuose, 

varžybose. 

Mokiniai aktyviai 

dalyvauja mokyklos ir 

rajono olimpiadų 

etapuose, tampa 

prizininkai ir nugalėtojai. 

Dalyvauja zoniniuose ir 

respublikiniuose turuos,  

tampa diplomantais arba 

prizininkais. 

 Dalyvauja 1-3 

mokiniai.  

1 mokinys tampa 

laureatu arba 

diplomantu 

Dalyvauja 2-5 

mokiniai.  

2 mokiniai tampa 

laureatai arba 

diplomantais 

Dalyvauja 3-6 

mokiniai.  

2 mokiniai tampa 

laureatai arba 

diplomantais, 1 

mokinys prizininku 

2. Kurti patrauklią ir 

saugią ugdymosi 

aplinką. 

Renovuota mokykla, 

moderniai įrengtas 

sporto aikštynas, 

sukurtos klasių lauko 

poilsio zonos. 

Mokyklos paskutinis 

kapitalinis remontas 

vyko 2001 m. – pakeisti 

langai. 

Suremontuota sporto 

salė, įrengtas 

informacinis centras, 

tylioji skaitykla. Elektros 

instaliacija nepritaikyta 

dabartiniam elektros 

poreikiui, gimnazijos 

interjeras ir eksterjeras 

yra neremontuotas, 

pasenęs. 

 

Pasirengta gimnazijos 

renovacijai, pradėti 

sporto aikštyno 

atnaujinimo darbai, 

pasirinktos ir 

prižiūrimos klasių 

poilsio zonos (lauke, 

gimnazijos teritorijoje). 

70% atlikti renovacijos ir 

remonto darbai, įrengtas 

modernus sporto 

aikštynas, įrengtos ir 

prižiūrimos klasių poilsio 

zonos (lauke, gimnazijos 

teritorijoje). 

100% atlikti 

renovacijos ir 

remonto darbai, 

įrengtos ir 

tobulinamos klasių 

poilsio zonos (lauke, 

gimnazijos 

teritorijoje). 

Kompiuteriai ir vaizdo 

projektoriai kabinetuose 

naudojami ugdymo 

Visuose gimnazijos 

kabinetuose yra 

kompiuteriai, kai 60% 

Visuose gimnazijos 

kabinetuose yra yra 

vaizdo projektoriai 

Visuose gimnazijos 

kabinetuose yra vaizdo 

projektoriai, 

Visuose gimnazijos 

kabinetuose yra 

vaizdo projektoriai, 
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procese kabinetų yra vaizdo 

projektoriai. Informacinis 

centras aprūpintas visa 

informacinių 

technologijų įranga. 7 

kabinetuose yra 

interaktyvios lentos. 80 

% mokytojų naudoja 

informacines 

technologijas ugdymo 

procese. 

 

(multimedijos). 100% 

mokytojų geba 

kvalifikuotai naudoti 

informacinių 

technologijų įrangą 

ugdymo procese. 

mokytojai geba 

kvalifikuotai ir 

racionaliai naudoti 

informacinių 

technologijų įrangą 

ugdymo procese. 

Efektyviai naudojamos 

interaktyvios lentos (12 

interaktyvių lentų), 

viename kabinete 

naudojami planšetiniai 

kompiuteriai. 

mokytojai geba 

kvalifikuotai ir 

racionaliai naudoti 

informacinių 

technologijų įrangą 

ugdymo procese. 

Efektyviai 

naudojamos 

interaktyvios lentos 

(12 interaktyvių 

lentų), dvejuose 

kabinete naudojami 

planšetiniai 

kompiuteriai. 

Mokiniai ir kiti 

bendruomenės nariai 

gimnazijoje jaučiasi 

saugūs 

Yra mokinių, kurie 

patiria smurtą, patyčias. 

Vykdoma prevencinė 

veikla. Gimnazijoje dirba 

2 socialiniai pedagogai, 

psichologas, veikia 

Vaiko gerovės komisija.  

Gimnazijoje dirba 69 

pedagoginiai darbuotojai 

ir 26 aptarnaujančio 

personalo darbuotojai. 

80% gimnazijos 

bendruomenės narių 

jaučiasi saugūs, jaučia 

pasididžiavimą savo 

gimnazija 

90% gimnazijos 

bendruomenės narių 

jaučiasi saugūs, jaučia 

pasididžiavimą savo 

gimnazija 

100% gimnazijos 

bendruomenės narių 

jaučiasi saugūs, 

jaučia 

pasididžiavimą savo 

gimnazija 

3. Keisti (tobulinti) 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kultūrą. 

 

Vyksta 

bendradarbiavimas 

įvairiais lygmenimis su 

mokyklomis, iš kurių į 

gimnaziją ateina 

mokiniai 

Gimnazijai teikiama 

minimali informacija 

apie ateinančius 

mokinius į gimnaziją. 

Dalykiškai 

bendradarbiaujama su 

Sukurtas mokyklų 

bendradarbiavimo 

priemonių planas, 

dalinamasi informacija 

apie mokinių mokymosi 

rezultatus, elgesį, 

Vadovaujantis parengtu 

mokyklų 

bendradarbiavimo planu, 

organizuojamos įvairios 

mokinio pažinimo ir 

adaptacijos naujoje 

Vadovaujantis 

parengtu mokyklų 

bendradarbiavimo 

planu užtikrinamas 

mokinių ugdymosi 

tęstinumas ir 
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Vilkaviškio S.Nėries 

gimnazijos administracija 

dėl klasių formavimo, 

grįžtamosios 

informacijos apie 

mokinių pažangą. 

socialinės aplinkos 

faktorius. 

mokykloje priemonės, 

organizuojami 

mokiniams skirti bendri 

renginiai. 

Bendradarbiavimas 

vyksta visais lygmenimis 

(vadovų, mokytojų, 

pagalbos mokiniu 

specialistų, mokinių ir 

tėvų). 

perimamumas 

įvairiomis formomis 

ir visais lygmenimis 

(vadovų, mokytojų, 

pagalbos mokiniu 

specialistų, mokinių 

ir tėvų). 

Tėvai dalyvauja jiems 

organizuotuose 

pedagoginiuose, 

psichologiniuose 

seminaruose. 

Kasmet tėvams 

organizuojami 2 

pedagoginiai-

psichologiniai seminarai. 

Seminarus veda 

profesionalūs lektoriai. 

60% tėvų dalyvauja 

rengiamuose 

seminaruose 

gimnazijoje 

80% tėvų dalyvauja 

rengiamuose 

seminaruose gimnazijoje. 

Tėvai inicijuoja seminarų 

rengimą. 

90% tėvų dalyvauja 

rengiamuose 

seminaruose 

gimnazijoje. Tėvai 

padeda organizuoti 

seminarus, įkurtas 

tėvų forumas. 

Tėvai dalyvauja 

karjeros ugdymo 

veikloje. 

Tėvai informuojami 

susirinkimuose karjeros 

planavimo klausimais, 

dalyvauja gimnazijos 

veikloje, nedidelė dalis 

tėvų dalyvauja 

profesiniame veiklinime. 

Tėvai inicijuoja ir 

padeda organizuoti 

profesinį veiklinimą, 

20% tėvų dalyvauja 

planuojant mokinių 

karjerą.  

Tėvai inicijuoja ir padeda 

organizuoti profesinį 

veiklinimą, 50% tėvų 

dalyvauja planuojant 

mokinių karjerą.  

Tėvai inicijuoja ir 

padeda organizuoti 

profesinį veiklinimą, 

80% tėvų dalyvauja 

planuojant mokinių 

karjerą.  

Tėvai yra klasių 

auklėtojų pagalbininkai, 

padedantys organizuoti 

tėvų susirinkimus.  

Į tėvų susirinkimus ateina 

40 % tėvų. Susirinkimai 

yra tradicinio pobūdžio 

50% tėvų dalyvauja 

susirinkimuose 

70% tėvų dalyvauja 

susirinkimuose  

90% tėvų dalyvauja 

susirinkimuose 

Patobulintas E-dienynas 

 

Gimnazijoje naudojamas 

elektroninis TAMO 

dienynas 

60% mokinių ir tėvų 

reguliariai jungiasi prie 

TAMO dienyno 

70% mokinių ir tėvų 

reguliariai jungiasi prie 

TAMO dienyno 

90% mokinių ir tėvų 

reguliariai jungiasi 

prie TAMO dienyno 
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sistemos, naudoja 

dalinimuisi informacija, 

dalyvauja apklausose, 

naudojasi 

papildomomis 

paslaugomis. 

sistemos, naudoja 

dalinimuisi informacija, 

dalyvauja apklausose, 

naudojasi papildomomis 

paslaugomis. 

sistemos, naudoja 

dalinimuisi 

informacija, 

dalyvauja 

apklausose, 

naudojasi 

papildomomis 

paslaugomis. 

Mokinių ir mokytojų 

bendravimas grįstas 

abipuse pagarba; 

mokytojai įvairias 

mokinio pažinimo 

metodais pažinę 

mokinius planuoja 

diferencijuotą jų veiklą 

pamokoje, konsultuoja 

mokinius mokymosi 

klausimais.  

Mokytojai konsultuoja 

mokinius: mokytojams 

skirtos socialinėms-

pedagoginėms 

konsultacijoms viena 

valanda; ne visi mokiniai 

drįsta konsultuotis su 

mokytoju arba jo klausti 

apie tai, ko nesuprato 

   

 

VIII. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ 

 

Šiai Strategijai įgyvendinti būtina, kad: 

● Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vadovai ir pedagogai suvoktų strateginio tikslo ir uždavinių įgyvendinimo svarbą, pasirinktų jiems įgyvendinti 

tinkamas priemones ir savo veikla prisidėtų prie jų įgyvendinimo; 

● Gimnazijoje dirbtų aukštos kvalifikacijos ir nuolat besitobulinantys pedagogai; 

● Gimnazijos veikla plėtojama ir tobulinama aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; 

Ši Strategija bus įgyvendinama remiantis metinėmis ir mėnesinėmis veiklos programomis. Už Strategijos įgyvendinimą Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazija atsiskaito Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo skyriui. 

 

IX. RESURSŲ PASKIRSTYMAS 
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Lėšų rūšis  Lėšos tūkst. lt. 

2014 m. 

Lėšos tūkst. lt. 

2015 m. 

Lėšos tūkst. lt. 

2016 m. 

Krepšelio lėšos 3391,7 3384,0 3384,0 

Aplinkos lėšos  1002,8 983,8 983,8 

Spec. rėmėjų, fondų lėšos 55,3 67,5 53,0 

 

X. PROGRAMA 

 

I PROGRAMA.  Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas tobulinant ugdymo procesą, kuriant palankią ugdymosi aplinką, bendradarbiaujant su 

mokinių tėvais. 

Tikslas 1 

       Tobulinti pamoką ir ugdymo proceso organizavimą, keičiant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra.   

Tikslo aprašymas. 

Mokinių mokymosi motyvaciją lemiantis veiksnys – efektyvi, įdomi pamoka bei mokymosi sėkmės potyris. Ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas labai svarbi sąlyga užtikrinant mokinių galimybes savarankiškai atlikti užduotis, mokytis. Mokytojo ir mokinio pozityvus dialogas 

sukuria palankią ugdymosi aplinką. Neformalaus ir formalaus ugdymo suderinamumas sudaro palankias sąlygas svarbių kompetencijų ir gebėjimų 

ugdymuisi. Planuojama mokinio veikla pamokoje vadovaujantis švietimo politikos nuostatomis. Pamokoje efektyviai panaudojamos informacinės 

technologijos.  

Mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra paremta geranoriškumu, vyksta metodinės patirties sklaida tarp gimnazijos ir rajono mokytojų. 

Mokytojai yra pasirengę ugdymo kaitos procesams.  

Tikslas 2 

   Tobulinti prevencinės veiklos organizavimą, vykdymą.  

Tikslo aprašymas. 

Ugdymo kokybei užtikrinti būtinas bendradarbiavimas tarp mokyklų.  Svarbi ugdymosi sąlyga – edukacinė aplinka, kurioje mokiniai tenkina ne tik 

ugdymosi poreikius, bet ir kiti būtini fiziologiniai poreikiai. Šios sąlygos susijusios ne tik  su išorinėmis aplinkybėmis bei materialiniais ištekliais, bet ir 

su ugdymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, žmogiškaisiais ištekliais, santykių kultūra, mikroklimatu. Pasiekus šių veiksnių dermę, ugdymosi 

procesas darosi harmoningas,  tampa lengviau įgyvendinti užsibrėžtas strategijas. 

Saugi mokykla – būtina sąlyga, kad  ugdytiniai gerai jaustųsi, galėtų be įtampos ugdytis. Saugi aplinka, kurioje nėra smurto, patyčių, kur tinkamai 

vykdoma žalingų įpročių prevencija, padedanti formuotis asmenybei, skatina jo saviraišką, padeda pažinti savo galimybes, jas puoselėti ir brandinti.  

Svarbu pastebėti mokinių pasiekimus, juos įvertinti, tobulinti skatinimo ir motyvavimo sistemą, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą.     
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Tikslas 3 Keisti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą 

Efektyvus bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimas vardan mokinio sėkmės. Užtikrinamas ugdymosi perimamumas ir tęstinumas. Mokyklos, 

bendradarbiaudamos įvairias lygmenimis, dalinasi būtina informacija apie mokinius, kuri padeda mokytojams geriau pažinti mokinius. Užtikrinamas sėkmingas 

mokinių atėjimas į gimnaziją ir sėkmingas mokymasis.  

Mokinių ir mokytojų bendravimas grįstas tarpusavio pagarba ir supratimu. Mokytojas įvairiais metodais per kuo trumpesnį laiką pažįsta mokinius, planuoja 

mokinio veiklą pamokoje atsižvelgdamas į klasės (grupės) mokinių mokymosi patirtį, motyvaciją, mokymosi strategijas, gebėjimus ir kt. 

Tėvų gebėjimas išklausyti ir suprasti savo vaiką, domėjimasis vaikų ugdymosi sąlygomis ir rezultatais, gerina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo bendravimo 

kultūrą, vertybines nuostatas. Tėvų švietimas – būtina sąlyga pažinti šiuolaikinio jaunimo aplinką, poreikius, problemas. Tėvų ir vaikų dalyvavimas neformalioje 

veikloje skatina bendradarbiavimą ir ugdo palankų požiūrį į gimnaziją. IKT taikymas daro bendravimą tarp bendruomenės narių – mokinių, mokytojų ir tėvų – 

operatyvesnį ir lengviau prieinamą.  

 

 

 

XI. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

1. Prioritetas. Efektyvi pamoka. 

 

2. Tikslas 1. Tobulinti pamoką ir ugdymo proceso organizavimą, keičiant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

 

3. Uždaviniai:   

 

1. Tobulinti diferencijavimo ir integravimo galimybes ugdymo procese. 

2. Užtikrinti pamokos kokybę ir organizavimo kaitą. 

3. Sudaryti sąlygas karjeros ir bendrųjų gebėjimo ugdymuisi. 

 

4. Veiklos planas 

 

Uždaviniai Priemonės Įvykdymo etapai Atsakingi 

vykdytojai 

Partneriai Ištekliai 

2014m. 2015 m. 2016 m. 

1. Tobulinti 

diferencijavimo 

ir integravimo 

1.1. Parengti 

diferencijuoto ir 

individualizuoto 

Metodikos 

grupės paruošia 

segtuvus su 

Organizuojamos 

metodinės 

dienos 

Patirties skalida 

rajone 

(organizuojama 

Mokytojai, 

Metodikos 

grupių 

ŠPT, Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 
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galimybes 

ugdymo 

procese 

ugdymo 1-2 kl., 3-4 kl. 

mokiniams 

geriausiomis 

patirtimis 

gimnazijoje metodinė diena) pirmininkai, 

Metodikos 

taryba 

krepšelio 

lėšos 

1.2. Ištirti integravimo 

galimybes ir pasiūlą. 

 Metodikos 

grupių 

papildomų temų 

galimų pamokų 

sąrašas 

Kaupiama 

informacija apie 

pravestas 

integruotas 

pamokas 

Dalinamasi 

integruotų 

pamokų vedimo 

patirmimi 

Mokytojai, 

Metodikos 

grupių 

pirmininkai, 

Metodikos 

taryba 

ŠPT, Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2. Užtikrinti 

pamokos 

kokybę ir 

organizavimo 

kaitą 

2.1. Tobulinti pamokos 

struktūrą: atviros 

pamokos, kolegų 

pamokų stebėjimas. 

Uždavinio 

formulavimas ir 

įgyvendinimas. 

Aktyviųjų 

ugdymo metodų 

panaudojimas 

ugdymo 

motyvacijai 

skatinti 

Paruošti 

reikalavimai 

gerai pamokai. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Metodikos 

taryba 

Projekto LL2 

dalyviai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Išanalizuoti mokinio 

pažangos fiksavimo ir 

vertinimo efektyvumą. 

Koreguoti 

vertinimo 

tvarkos aprašą. 

Įsivertinti 

mokinio 

pažangos 

fiksavimo lapo 

veiksmingumą. 

Ištirti vertinimo 

įtaką mokinio 

mokymosi 

motyvacijai. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Metodikos 

taryba, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Projekto LL2 

dalyviai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3. Ugdyti mokėjimo 

mokytis kompetenciją. 

Aptarti mokinių 

mokymosi 

stilius ir 

strategijas 

Kaupti mokinių 

darbų aplankus 

Parengti 

metodinių darbų 

fondą 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Metodikos 

taryba, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Projekto LL2 

dalyviai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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2.4. Vesti atviras 

pamokas pagal Japonijos 

metodą. 

3 mokytojų 

grupė veda 

atviras pamokas 

pagal Japonijos 

metodą 

2-3 grupės veda 

atviras pamokas 

pagal Japonijos 

metodą, dalinasi 

patirtimi. 

- Metodikos 

taryba, 

Metodikos 

grupės, 

mokytojai 

Projekto LL2 

dalyviai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.5. Ištirti mokinių 

pamokos vertinimą 

„Kokios pamokos 

skatina mokymosi 

motyvaciją?“ 

Atliktas visų 

gimnazijos 

mokinių 

apklausa 

Parengtos 

metodinės 

rekomendacijos 

dėl pamokos 

tobulinimo 

70% mokinių 

noriai dalyvauja 

pamokoje, siekia 

pažangos 

80% mokinių 

noriai dalyvauja 

pamokoje, siekia 

pažangos 

Metodikos 

taryba, 

Metodikos 

grupės, VGK 

VILKAVIŠKIO 

ŠPT,  Projekto 

LL2 dalyviai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Sudaryti 

sąlygas 

karjeros ir 

bendrųjų 

gebėjimo 

ugdymuisi. 

 

 

 

 

 

3.1. Skirti III-IV klasių 

mokiniams 

savarankiškas ir namų 

užduotis, kurias galėtų 

atlikti informacijos 

centre, skaitykloje. 

30% mokinių 

„langų“ metu 

atlieka namų 

darbus, kitas 

mokytojų skirtas 

užduotis. 

50% mokinių 

„langų“ metu 

atlieka namų 

darbus, kitas 

mokytojų skirtas 

užduotis. 

60% mokinių 

„langų“ metu 

atlieka namų 

darbus, kitas 

mokytojų skirtas 

užduotis. 

Mokytojai, 

karjeros 

specialistas 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2. Bendradarbiauti su 

universitetais, 

kolegijomis, profesinio 

rengimo centrais, 

aktyvinti profesinį 

veiklinimą ir 

savanorystę.  

60% mokinių 

dalyvauja 

susitikimuose su  

mokymo įstaigų 

atstovais. 10%  

mokinių 

įsitraukia į 

profesinį 

veiklinimą. 

60% mokinių 

dalyvauja 

susitikimuose su 

mokymo įstaigų 

atstovais. 20%  

mokinių 

įsitraukia į 

profesinį 

veiklinimą.  

60% mokinių 

dalyvauja 

susitikimuose su  

mokymo įstaigų 

atstovais. 40%  

mokinių 

įsitraukia į 

profesinį 

veiklinimą. 

Direktorius, 

Karjeros 

specialistė 

KTU, MK, 

Vilkaviškio 

rajono įmonės, 

mokinių tėvai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.3. Organizuoti 

informacinio raštingumo 

30% mokinių 

geba pagal 

50% mokinių 

geba pagal 

80% mokinių 

geba pagal 

Bibliotekos 

darbuotojai, 

Vilkaviškio 

miesto 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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gebėjimų užsiėmimus 

mokytojams ir 

mokiniams. 

reikalavimus 

parengti rašto 

darbus  

reikalavimus 

parengti rašto 

darbus 

reikalavimus 

parengti rašto 

darbus 

  

 

biblioteka 

 

 

1. Prioritetas. Saugi, ugdytis motyvuojanti aplinka. 

 

2.Tikslas 2. Kurti patrauklią ir saugią ugdymosi aplinką. 

 

3. Uždaviniai:   

1. Atnaujinti gimnazijos interjerą ir eksterjerą (renovacija). 

2. Ugdymo procesą organizuoti netradicinėse erdvėse. 

3. Plėsti IKT panaudojimo galimybes ugdymo procese. 

4. Užtikrinti fizinį ir psichologinį mokinių saugumą. 

 

4. Veiklos planas 

 

Uždaviniai Priemonės Įvykdymo etapai Atsakingi 

vykdytojai 

Partneriai Išteklių 

šaltiniai 2014m. 2015 m. 2016 m. 

1. Atnaujinti 

gimnazijos 

interjerą ir 

eksterjerą 

1.1. Renovuoti gimnazijos 

pastatą 

 

Parengti 

renovacijos 

techninį planą 

Renovacijos  

I etapo 

įgyvendinimas 

Renovacijos  

II etapo 

įgyvendinimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė 

Projekto 

lėšos 

1.2. Įrengti modernų 

sporto aikštyną 

Parengti 

gimnazijos 

aplinkos 

tvarkymo 

programą, 

organizuoti 

augalų sodinimo 

akcijas 

Įgyvendinti 

gimnazijos 

aplinkos 

tvarkymo 

programą 

- Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, Menų ir 

technologijų 

mokytojų 

metodikos grupė 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė, 

Vilkaviškio 

seniūnija 

Rėmėjų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 
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1.3. Įrengti gimnazijos 

teritorijoje klasių poilsio 

zonas. 

 

Parengti klasių 

poilsio zonų 

gimnazijos lauko 

teritorijoje planą 

Įrengti klasių 

poilsio zonų 

gimnazijos lauko 

teritorijoje planą 

Mokinių 

puoselėjamos 

klasių poilsio 

zonos 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, mokinių 

parlamentas. 

Vilkaviškio 

seniūnija 

Rėmėjų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2. Ugdymo 

procesą 

organizuoti 

netradicinėse 

erdvėse 

2.1. Vesti pamokas 

netradicinėse erdvėse 

 

Kiekvieno 

dalyko 

vidutiniškai 1 

pamoka per 

mokslo metus 

vedama 

netradicinėje 

erdvėje  

Kiekvieno 

dalyko 

vidutiniškai 2 

pamokos per 

mokslo metus 

vedama 

netradicinėje 

erdvėje  

Kiekvieno 

dalyko 

vidutiniškai 3 

pamokos per 

mokslo metus 

vedama 

netradicinėje 

erdvėje 

Mokytojai Vilkaviškio 

ŠPT 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Kurti netradicines 

ugdymo erdves 

gimnazijoje 

- Įkurti gimnazijos 

teatrą (kaip 

aplinką) 

Gimnazijos 

teatrą praturtinti 

teatriniu 

rekvizitu 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

technologijų ir 

menų mokytojai 

Vilkaviškio 

kultūros 

centras 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

(priemonėms 

įsigyti), 

rėmėjų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

3. Plėsti IKT 

panaudojimo 

galimybes 

ugdymo 

procese 

3.1. Visus kabinetus 

aprūpinti kompiuteriais ir 

vaizdo projektoriais 

Visuose 

kabinetuose yra 

kompiuteriai  

2/3 kabinetų 

aprūpinti vaizdo 

projektoriais 

(multimedija) 

Ištirti 

informacinių 

technologijų 

panaudojimo 

efektyvumą 

ugdymo procese 

Direktorius, 

informacinių 

technologijų 

inžinierius-

laborantas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

- Projekto 

lėšos, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 
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ugdymui 

3.2. Organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursus mokytojams. 

 

Nuolat pagal 

metinę ir 

perspektyvinę 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programą 

- - Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

ŠPT Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3.3. Tobulinti 

informacinio raštingumo 

gebėjimus 

 

Dalykų 

mokytojai 

mokiniams skiria 

vieną rašto darbą 

ir jo pristatymą 

pagal parengtus 

reikalavimus. 

Atlikti tyrimą dėl 

rašto darbų 

naudos ugdant 

bendruosius rašto 

darbo rengimo 

gebėjimus 

- Metodikos 

taryba, 

bibliotekininkės, 

informacinių 

technologijų 

mokytojos 

- Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Užtikrinti 

fizinį ir 

psichologinį 

mokinių 

saugumą 

4.1. Organizuoti pagalbos 

mokiniui specialistų 

informacinius pasitarimus 

dėl rizikos grupės mokinių 

mokymosi galimybių 

gimnazijoje, užtikrinant 

visišką konfidencialumą. 

Pagal suderintą 

su kitų mokyklų 

specialistais 

planą 

Pagal suderintą 

su kitų mokyklų 

specialistais 

planą 

Pagal suderintą 

su kitų mokyklų 

specialistais 

planą 

Vaiko gerovės 

komisija 

ŠPT Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2. Teikti grįžtamąją 

informaciją apie mokinių 

adaptaciją gimnazijoje. 

Pagal suderintą  

mokyklos planą 

mokytojams ir 

tėvams, 

globėjams 

Pagal suderintą  

mokyklos planą 

mokytojams ir 

tėvams, 

globėjams 

Pagal suderintą  

mokyklos planą 

mokytojams ir 

tėvams, 

globėjams 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pagalbos 

specialistai 

ŠPT Žmogiškieji 

ištekliai 

4.3. Teikti grįžtamąją 

informaciją apie mokinių 

mokymosi sėkmę ir 

pažangą po I-o pusmečio. 

- Organizuojamas 

klasių auklėtojų 

ir buvusių 8 

klasių auklėtojų 

bendras posėdis. 

Organizuojamas 

klasių auklėtojų 

ir buvusių 8 

klasių auklėtojų 

bendras posėdis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Klasių auklėtojos 

Mokyklos, 

kurių 

mokiniai 

mokosi 

gimnazijoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.4. Organizuoti diskusijas Parengti Suburti diskusijų - Prevencinė Vaiko teisių Žmogiškieji 
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apie patyčias, smurtą, 

prievartą tarp mokytojų, 

mokinių ir jų tėvų 

Prevencinėmis temomis 

diskusinių temų 

poreikio 

programą 

iniciatyvinę 

grupę ir vykdyti 

diskusijas kartu 

su tam tikros 

srities 

specialistais 

grupė, Mokinių 

parlamentas 

apsaugos 

tarnyba, 

Nepilnamečių 

reikalų 

inspekcija 

ištekliai 

4.5. Tirti gimnazijos 

mikro ir makro aplinką dėl 

patyčių ir smurto 

Nuolat  Nuolat Nuolat Socialiniai 

pedagogai, 

psichologė 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

4.6. Vykdyti informacinę 

– švietėjišką prevencinę 

veiklą  

Nuolat  Nuolat  Nuolat  Socialiniai 

pedagogai, 

psichologė, 

Klasių auklėtojai  

Socialinės ir 

psichologinės 

pagalbos 

įstaigos, 

organizacijos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1. Prioritetas. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. 

 

2. Tikslas 3. Keisti (tobulinti) bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

 

3. Uždaviniai: 

1. Užtikrinti mokinių ugdymosi tęstinumą ir perimamumą bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis. 

2. Skatinti tėvus aktyviai domėtis gimnazijos veikla ir savo vaikais. 

3. Tobulinti tėvų informavimo apie vaiko mokymosi kokybę sistemą. 

4. Keisti mokinio ir mokytojo dialogo kultūrą. 

 

4. Veiklos planas 

 

Uždaviniai Priemonės Įvykdymo etapai Atsakingi 

vykdytojai 

Partneriai Ištekliai 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

1. Užtikrinti 

mokinių 

ugdymosi 

tęstinumą ir 

1.Organizuoti mokyklų 

vadovų susirinkimus dėl 

mokinių perėjimo į 

gimnaziją priemonių 

Vasario mėn. Vasario mėn. Vasario mėn. Drektorius Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų (iš 

kurių atvyksta į 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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perimamumą 

bendradarbiaujant 

su ugdymo 

įstaigomis. 

plano suderinimo. 

 

   

gimnaziją 

mokiniai) 

vadovai 

2. Organizuoti atvirų durų 

ir karjeros dienas 

būsimiems gimnazistams. 

Kovo-balandžio 

mėn. 

Kovo-balandžio 

mėn. 

Kovo-balandžio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų (iš 

kurių atvyksta į 

gimnaziją 

mokiniai) 

vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Vesti atviras pamokas 

gimnazijos I-ose klasėse, 

kuriose dalyvautų 8 

klasėje tuos pačius 

mokinius mokę 

mokytojai. 

Spalio-lapkričio 

mėn. (lietuviųk., 

matematikos) 

Spalio-lapkričio 

mėn. (lietuviųk., 

matematikos, 

socialinių ir 

gamtos mokslų) 

Spalio-lapkričio 

mėn. (visų 

dalykų) 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

mokytojai 

Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų (iš 

kurių atvyksta į 

gimnaziją 

mokiniai) 

vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Skatinti tėvus 

aktyviai domėtis 

gimnazijos veikla 

ir savo vaikais 

2.1. Vykdyti pedagoginį 

tėvų švietimą (paskaitos, 

praktiniai seminarai, 

diskusijos) 

Numatyta 

metinėje veiklos 

programoje ir 

vykdoma nuolat 

Numatyta 

metinėje veiklos 

programoje ir 

vykdoma nuolat 

Ištirti tėvų požiūrį 

į dalyvavimą 

vaiko gyvenime 

Socialiniai 

pedagogai, 

Tėvų komiteto 

pirmininkas, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

- „Aušriečių“ 

asociacijos 

lėšos, 

Žmoniškieji 

ištekliai 

2.2.  Įtraukti tėvus į 

profesinio informavimo 

veiklą. 

Parengti tėvų 

profesinio 

informavimo 

veiklos 

programą 

Tėvai dalyvauja 

profesinio 

informavimo 

dienose, padeda 

jas organizuoti 

Tęsiama ir 

tobulinama 

profesinio 

informavimo 

veikla 

Karjeros 

specialistas, 

Socialiniai 

pedagogai, 

Tėvų 

komitetas 

- Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3. Sukurti tėvų forumą. Nuolat Nuolat Nuolat Direktorius, - Žmogiškieji 
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Direktoriaus  

pavaduotojos 

ugdymui 

ištekliai 

2.4. Įtraukti tėvus į 

gimnazijos renginių 

organizavimą  

 

Skatinti tėvus 

dalyvauti 

įvairiuose 

renginiuose 

Įtraukti į 

organizacinių 

grupių veikla 

-  Direktoriaus 

pavaduota 

ugdymui, Tėvų 

komiteto 

pirmininkas 

 Rėmėjų 

lėšos, 

„Aušriečių“ 

asociacijos 

lėšos 

3. Tobulinti tėvų 

informavimo apie 

vaiko mokymosi 

kokybę sistemą 

3.1. Skatinti tėvus 

reguliariai prisijungti su 

savo prisijungimo kodu 

prie elektroninio dienyno. 

 

Nuolat Nuolat Nuolat Direktorius, 

Informacinių 

technologijų 

inžinierius-

laborantas 

- Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2. Keisti tėvų 

susirinkimų formas 

 

Apklausti tėvus 

dėl tėvų 

susirinkimų 

formų 

įvairinimo. 

Diferencijuoti 

tėvus pagal 

interesų grupes, 

rengiant tėvų 

susirinkimus  

Organizuoti tėvų 

vakarones 

- Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Socialiniai 

pedagogai 

Vilkaviškio 

kultūros 

centras, 

Vilkaviškio 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Rėmėjų 

lėšos, 

„Aušriečių“ 

asociacijos 

lėšos, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Keisti mokinio 

ir mokytojo 

dialogo kultūrą. 

 

4.1. Organizuoti mokinių 

ir mokytojų apskritojo 

stalo diskusijas 

probleminiais ugdymo(si) 

klausimais  

Pagal metinę 

veiklos 

programą ir 

mėnesių planus 

Pagal metinę 

veiklos 

programą ir 

mėnesių planus 

Pagal metinę 

veiklos programą 

ir mėnesių planus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Klasių 

seniūnai 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2. Inicijuoti Mokinių 

parlamento ir Metodikos 

tarybos bendrus 

Pagal metinę 

veiklos 

programą ir 

Pagal metinę 

veiklos 

programą ir 

Pagal metinę 

veiklos programą 

ir mėnesių planus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

 Žmogiškieji 

ištekliai 
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pasitarimus ugdymo 

proceso tobulinimo 

klausimais. 

mėnesių planus mėnesių planus Mokinių 

parlamentas 

4.3. Organizuoti 

renginius, kurių 

programose dalyvautų 

mokiniai ir mokytojai  

Mokytojai ir 

mokiniai kartu 

projekte 

„Rodyk, ką 

moki“, 

Padėkos 

dienoje- 

koncerte. 

Mokiniai ir 

mokytojai kartu 

dalyvauja 

projektuose ir 

koncertuose 

(renginiuose) 

pagal metinę 

veikos programą. 

Mokiniai ir 

mokytojai kartu 

dalyvauja 

projektuose ir 

koncertuose 

(renginiuose) 

pagal metinę 

veikos programą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Mokinių 

parlamentas 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

 4.4. Atlikti tyrimą dėl 

mokinių ir mokytojų 

bendravimo kultūros 

kaitos. 

- Atlikta mokinių 

ir mokytojų 

apklausa, 

nustatyti 

pokyčiai ir 

bendravimo 

probleminiai 

klausimai. 

Suplanuotos 

mokinių ir 

mokytojų 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

skatinančios 

veiklos. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

VGK 

Vilkaviškio 

ŠPT 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 2014 m. 

2014 m. vasario 6 d. protokoliniu 

nutarimu (protokolas Nr. S-1-14) 

PRITARTA 

Vilkaviškio rajono administracijos  

Direktoriaus 2014 m. vasario 24 d.  

įsakymu Nr. B-ĮV-246  

 

 


