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ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

2015-2017 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

1. MISIJA IR STRATEGINIAI  POKYČIAI 
 

VIZIJA. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vizija – tapti mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys gali patirti sėkmę. 

 

MISIJA. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla tikslingai kurdama aplinką aktyviam, kryptingam ir kūrybiškam mokymuisi, teikia pagrindinį 

išsilavinimą.  Bendradarbiaudama su tėvais  ugdo kiekvieno mokinio charakterį, kuria aukštų lūkesčių ir sėkmės kultūrą.        

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Mokymo ir mokymosi strategija, kompetencijų ugdymas (1 programa).Sėkmės kultūros kūrimas, įgyvendinant charakterio programą  (2 programa). 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

Įgyvendindama savo pagrindinius prioritetus ir tikslus, mokykla sieks lankstesnio požiūrio į mokyklos tvarkaraščio sudarymą, pritaikant prie inovatyvių mokymosi 

strategijų,  efektyviau panaudos  žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius kuriant individualaus mokymo planus, sukurs pamatuojamą sėkmės kultūros modelį. 

 

 



STRATEGINIAI  TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

1 Strateginis tikslas Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymo( si) 

pažangos veiksmingumą 

2 Strateginis tikslas Užtikrinti saugios, sėkmingos, 

bendruomeniškumu grįstos partnerystės 

plėtrą 

Programa Aš galiu, nes man patinka Programa Charakteris 

 
II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS____________________________________________________________ 

 

 
Išvados dėl tikslų ir 

programų 

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai SSGG 

 

 

Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

patrauklumo 

didinimas, siekiant 

užtikrinti ugdymo(si) 

pažangos 

veiksmingumą, 

tikslingai planuojant 

ugdymo aplinkos 

aprūpinimą. 

 

 

 

 

 

 

Sukurta mišri (ikimokyklinio – priešmokyklinio) ugdymo grupė. Stiprybė 

Mokiniai dalyvauja olimpiadose, įvairiuose konkursuose, laimi prizines vietas. Stiprybė 

Inovatyvus ugdymo proceso organizavimas. Stiprybė 

Dešimtokų anglų kalbos standartizuotų testų rezultatai atitinka metinių įvertinimų rezultatus. Stiprybė 

Aštuntokų lietuvių k.(skaitymo), gamtos ir socialinių mokslų testų rezultatai aukšesni už respublikos vidurkį. Stiprybė 

Pakankamai aukštas labai gerai ir gerai besimokančių mokinių procentas 30 proc. Stiprybė 

Valdymas pagrįstas pasidalytąja lyderyste. Stiprybė  

Mokymo (-si) turinio aktualizavimas intensyvinant interaktyviųjų metodų taikymą pamokoje. Silpnybė  

Mokymo (-si) diferencijavimas tenkinant skirtingus mokinių mokymosi poreikius pamokoje. Silpnybė  

Individualios mokinių pažangos vertinimo nuoseklumas pamokoje. Silpnybė  

Mokyklos pastato būklė. Silpnybė  

Mokinio krepšelio metodika nepalanki mažoms mokykloms, nesudaro galimybių tenkinti realius mokinių 

ugdymo(si) individualius poreikius, neužtikrina mokymo(si) aplinkos savalaikio modernizavimo, ryškėja dideli 

skirtumai finansuojant skirtingo tipo mokyklas, o savivaldybės lėšos, skirtos švietimui, nepakankamai užtikrina 

švietimo įstaigų funkcionavimą. 

Grėsmė  

Kompetencijų bei išorinės pagalbos stoka rengiant ir įgyvendinant ES fondų projektus. Grėsmė  

Greitai augantis visuomenės gebėjimas naudotis IKT ir jų diegimas pralenkia  mokyklos galimybes. Grėsmė 

Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka visuomenės lūkesčių, keliamų mokyklai ir mokytojui, kas stabdo Grėsmė  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterio ugdymo 

programos 

įgyvendinimo 

tęstinumas, 

orientuojantis į 

kiekvieną  

bendruomenės narį, 

pagalbos ir rūpinimosi 

mokiniais poltika.    

 

 

 

 

 

perėjimą nuo mokymo prie mokymosi. 

Savivaldybės įgyvendinamas centralizuotas mokinių paskirstymas į mokyklas pagal gyvenamąją vietą. Grėsmė  

Nacionaliniai švietimą reglamentuojantys dokumentai suteikia pagrindą ilgalaikiam strateginiam planavimui. 

 

Galimybė  

Bendrieji ugdymo planai skatina mokyklą kurti savą ugdymo turinio formavimo politiką, kuri leistų subalansuoti 

mokymosi krūvius, numatytų perėjimą nuo mokymo prie individualizuoto diferencijuoto mokymosi, inicijuotų 

mokytojo vaidmens kaitą, būtų orientuota į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties žmogui 

būtinų kompetencijų suteikimą. 

 

Galimybė  

Sukurta įstatymų bazė, laiduojanti privataus kapitalo investavimą į švietimą, atveria kelią finansinių išteklių 

paieškai. 

Galimybė 

Darbo biržos programos suteikia galimybių papildomų žmogiškųjų ištekli paieškai. Galimybė 

90 procentų mokinių tėvų (audito duomenimis) vaiko savijautą mokykloje vertina palankiai ir pasitiki 

mokytojais. 

Stiprybė  

Mokiniams nuolat teikiama veiksminga, kryptinga, pastovi socialinė, pedagoginė, kartais finansinė pagalba.   Stiprybė  

Sėkmingai organizuojama  savanoriška  ir projektinė veikla. Stiprybė 

Vietoj kelių auklėtojų 5-10 klasėms – 1 auklėtoja, kuruojanti visas klases. Stiprybė  

Nepakankamas dalies mokinių elgesio taisyklių laikymasis, drausmė. Silpnybė  

Daliai mokinių stinga mokymosi motyvacijos.  Silpnybė  

Daugėjantys visuomenės neigiami reiškiniai, didėjantis vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų skaičius didina 

vaikų, turinčių problemų, gyvenančių socialinėje atskirtyje, skaičių. 

Grėsmė  

Skelbiami projektų konkursai pilietiškumo ugdymui, vasaros socializacijai, prevenciniam darbui sudaro 

galimybes pritraukti papildomų lėšų mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimui. 

Galimybė 

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai kelti, leidžia mokyklai kurti veiksmingą mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo sistemą, susijusią su visais iššūkiais dabartinei mokyklai ir su  pačios 

mokyklos uždavinių įgyvendinimu. 

Galimybė 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimą  organizuoja Kupiškio PMT pagal konkrečios  mokyklos užsakymą. Galimybė 

Vaiko gerovės komisijos veikla – savalaikė pagalba mokiniui. Galimybė  
  

 

 



 

 

 

 
1 strateginis tikslas. UŽTIKRINTI KIEKVIENO MOKINIO UGDYMO(SI) 

PAŽANGOS VEIKSMINGUMĄ  IR KOMPETENCIJŲ LAVINIMĄ. 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Mokinių, pasiekusių Bendrųjų programų patenkinamą, 

pagrindinį ar aukštesnįjį lygį, procentas 

 

Programos pavadinimas Aš galiu, nes man patinka  

Bendra informacija apie 

programą 

 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo   2013-2022 metų pagrindinis strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu 

pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, 

Lietuvos ir pasaulio ateitį.  Tikslo kontekstas - pagrindinius valstybės poreikius įvardija Valstybės pažangos strategija 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, iškėlusi sumanios Lietuvos viziją. Visuomenė turi tapti veikli, solidari, 

nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas.  Vadovaujantis Valstybine švietimo ir 

Lietuvos pažangos strategija, mokykla iškėlė strateginį tikslą -  užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymos(si) pažangos 

veiksmingumą ir kompetencijų lavinimą. Šiam tikslui įgyvendinti mokykla parengė programą „Aš galiu, nes man patinka.“ 

Įgyvendinant šios  programos tikslus, bus siekiama užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangos veiksmingumą, 

ugdant mokinių mokymosi mokytis kompetenciją, skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, pamokose naudojant 

aktyviuosius mokymo(si) metodus, netradicines ugdymo formas, plėtojant mokytojų profesines kompetencijas, kolegialiai 

bendradarbiaujant  bei gerinant ugdymo(si) aplinką. 

Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai 
Laukiamas rezultatas 

(tikslo) 

Įvykdymo 

laikas 

(tikslo) 

Tikslas 1.1. Užtikrinti galimybę įgyti būtinas  kompetencijas ir 

jas lavinti. 

 

Tikslo vertinimo kriterijus Visi mokiniai įgis pradinį ir 

pagrindinį išsilavinimą. 

Pagalbos mokėjimo mokytis 

stokojantiems mokiniams 

organizavimas, klasių 

valandėlių ir tėvų 

susirinkimų apie mokėjimą 

2017 

gruodis 

Mokinių įgijusių pradinį ir 

pagrindinį išsilavinimą procentas.  

 

Uždavinys 1.1.1. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymosi 

veiklą, procesą ir rezultatus. 

Priemonė: Sukurti asmeniniai mokinių veiklos planai. 

Uždavinio vertinimo kriterijus 

Mokinių pasiekusių individualią 

pažangą procentas – ne mažiau – 60. 



 mokytis organizavimas. 

Dauguma mokinių gebės 

planuoti tolesnį mokymąsi. 

Sustiprės atsakomybė už 

mokymosi rezultatus. Gebės 

dirbti individualiai ir grupėje,  

ieškoti informacijos, apdoroti 

ir įsivertinti  naujas žinias. 

Bus pagilintos  mokinių 

komunikavimo, mokėjimo 

mokytis, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetencijos. 

Uždavinys 1.1.2. Motyvuojant ir aktyvinant mokinius skatinti  tapti 

savarankiškais mokymesi. 

Priemonė: Kurti lanksčią tvarkaraščių sudarymo sistemą, galinčią 

apimti savarankiško mokymosi būdus. 

 

Uždavinio vertinimo kriterijus 

Mokinių pagilinusių  

komunikavimo, mokėjimo mokytis, 

iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijas procentas - ne mažiau 

60. 

Uždavinys 1.1.3. Plėtoti IKT ir kitų informacijos šaltinių naudojimą, 

ugdant bendrąsias ir esmines dalykines mokinių kompetencijas. 

Priemonė: Sudaryti sąlygas dirbti informacinių technologijų kabinete, 

naudotis nešiojamais kompiuteriais. 

Priemonė: Atlikti IKT ir kitų informacijos šaltinių panaudojimo 

pamokose analizę. 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Pamokų, kuriose naudojamos IKT ir 

kiti informacijos šaltiniai ne mažiau 

kaip 60 procentų. 

Tikslas 1.2. Užtikrinti ugdymosi veiksmingumą. 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus Dauguma dešimtos klasės 

mokinių sėkmingai išlaikys 

pasiekimų patikrinimą. 

Mokymosi strategijų įvairovė 

padės didžiajai daliai 

mokinių siekti pažangos, 

skatins susidomėjimą 

ugdomaisiais dalykais. Bus 

teikiamos individualios 

ugdomosios konsultacijos 

Individualus mokinio 

mokymosi pasiekimų 

įvertinimas padės mokiniams 

siekti pažangos. Ugdymo 

procesas bus pritaikytas 

atsižvelgiant į individualų 

vaiko mokymosi būdą bei jo 

2017 

gruodis 

Mokinių įgijusių pradinį ir 

pagrindinį išsilavinimą procentas.  

 

Uždavinys 1.2.1. Tobulinti pamokų tipus ir struktūrą , įtraukiant kuo 

įvairesnes priemones ir mokymo (-si) šaltinius. 

 

Priemonė: Sustiprinti dalykų integraciją. 

Priemonė: Stiprinti ryšį su gyvenimo praktika. 

Priemonė: Užtikrinti mokymosi veiklos, turinio, tempo 

diferencijavimą kiekvienoje pamokoje. 

Priemonė: Ugdymo programų planavimą susieti su aktualiais 

mokyklos prioritetais (motyvuoto sėkmei tikslo kėlimo, pažangos 

stebėjimo analizės rezultatais, kūrybiškumo ugdymo stiprinimo). 

Priemonė: Patobulinti mokytojų įsivertinimo tvarką, susiejant ją su 

mokinių individualios sėkmės augimu.  

Priemonė: Organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą(si). 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Individuali kiekvieno mokinio 

pasiekimų pažanga (pažymių 

vidurkis). Siekiamybė – 0, 5 balo. 



Uždavinys 1.2.2. Užtikrinti mokinių ugdymą atsižvelgiant į 

mokymosi stilių skirtumus ir mokymosi tempą. 

 

Priemonė: Sustiprinti mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą. 

Priemonė: Siūlyti mokiniams įvairias mokymosi strategijas. 

Priemonė:  Patobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

Priemonė: Parengti konsultuojamosios mokymosi metodikos aprašą. 

 

Uždavinys 1.2.3. Įdiegti elektroninį „Mano dienyną“ 

Priemonė:  Analizuoti elektroninio dienyno efektyvaus panaudojimo 

galimybes. 

Priemonė: Organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą(si). 

Veiklos įvertinimo kriterijus asmeninę raidą. Elektroninis 

dienynas suteiks didesnes 

galimybes tėvams gauti 

daugiau informacijos apie 

vaiko ugdymąsi. Tėvai bus 

skatinami aktyviau 

bendradarbiauti su 

mokytojais (elektroniniame 

dienyne rašyti klausimus, 

komentarus ir pan.), tikslintis 

pateiktą vertinimo 

informaciją, kad galėtų 

padėti savo vaikams. 

 

Gerai ir labai gerai besimokančių 

mokinių skaičius. Siekiamybė – 10. 

Prizinės vietos konkursuose, 

olimpiadose ir t.t. Siekiamybė – 10. 

 

 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Tėvų, aktyviai besinaudojančių 

elektroniniu dienynu,  procentas. 

Siekiamybė – 70. 

Tikslas 1.3. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimą 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus Apie 10 procentų 6-10 klasių 

mokinių dalyvaus 

kryptingoje mokslinėje     

veikloje. Tyrinėjimų 

rezultatus aprašys spaudoje ir 

elektroninėje erdvėje, skaitys 

pranešimus konferencijose.  

2017  

gruodis 

 

 

 

Uždavinys 1.3.1. Skatinti aktyvų mokinių įsitraukimą į mokslinę 

tiriamąją veiklą. 

Priemonė: Sudaryti sąlygas visiems norintiems dalyvauti mokslinėje 

tiriamojoje veikloje. 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Procentas nuo 6-10 klasių mokinių. 

Siekiamybė – 10. 

Uždavinys 1.3.2. Skatinti tyrimų įgytų žinių apibendrinimą, 

pritaikymą ir sklaidą. 

Priemonė: Padėti paruošti straipsnius spaudai, skirti transportą. 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Pranešimų konferencijose, 

susirinkimuose, spaudoje skaičius. 

 

Laukiamas programos rezultatas.  

Ne mažiau kaip 90 proc. mokinių pasieks Bendrųjų programų patenkinamą, pagrindinį ar aukštesnįjį lygį. Ne mažiau kaip 80 proc. mokinių ir jų tėvų 

ugdymą(si) mokykloje vertins kaip sėkmingą. 

 

Programos koordinatorės  – direktorė Vanda Vanagienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Jūra Sigutė Jurėnienė  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 strateginis tikslas. UŽTIKRINTI SAUGIOS, SĖKMINGOS, GRĮSTOS 

BENDRUOMENIŠKUMU PARTNERYSTĖS SĖKMĘ. 

 

 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Mokinių ir mokytojų nepažeidusių moralės 

kodeksų procentas, dalyvaujančiųjų akcijose ir 

projektuose procentas. 

 

Programos pavadinimas Charakteris  

Bendra informacija apie  

programą 

Programos turinys dera su  Švietimo ir Mokslo ministerijos 2015 – 2017 metų strateginio plano prioritetais, Kupiškio 

rajono vizijos 2020 m. prioritetu „Išsilavinusios, pilietiškos, saugios ir sveikos visuomenės vystymasis“ bei šio prioriteto 

priemone „Prevencinių, edukacinių programų ir projektų rengimas švietimo ir mokslo įstaigose“. Programa  yra ilgalaikė ( 

vykdoma jau 10 metų) ir reikalinga mokyklai užtikrinant tęstinumą. 

Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai 

Laukiamas 

rezultatas 

(tikslo) 

Įvykdymo  

laikas 

(tikslo) 

Tikslas 2.1. Suformuoti sėkmingą   bendruomenę tęsiant 

programos „Charakteris“ įgyvendinimą.  

Veiklos įvertinimo kriterijus Ne mažiau kaip 75 procentų 

mokinių išsikels 

motyvuojantį sėkmei tikslą, 

galės papasakoti bent 3 

sėkmės istorijas. Mokinių 

tarybos iniciatyva susikurs 

sėkmingų bendruomenės 

 

 

2017 

gruodis 

 

 

 

Mokyklos bendruomenės dalis, kuri 

didžiuojasi savo mokykla ir 

pasiekimais procentas. 

Uždavinys 2.1.1. Inicijuoti ir skatinti kiekvieno gebėjimą išsikelti 

motyvuojantį sėkmei tikslą. 

Priemonė: Susitarti dėl „sėkmės“ sąvokos apibrėžimo krtiterijų. 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Bendruomenės dalis (procentas) 

sėkmingai pasiekusi norimą tikslą. 



Priemonė: Išsiaiškinti tikslą, kuris mane įkvepia, ir užrašyti jį savo 

veiklos plane. 

Priemonė: Pasakoti (ir rašyti) savo sėkmės istorijas. 

Priemonė: Pagalbos grupė „sėkmei pagauti.“ 

 

 

Sėkmės istorijų skaičius. Siekiamybė 

– 75 procentai, sėkmės istorijų – 100. 

narių grupė, kuri teiks 

pagalbą tiems, kam 

nepavyko ir padės bent 10 

mokinių. 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. 

mokinių  

dalyvaus ilgalaikiuose 

projektuose ir programose 

(„Charakteris“, etnokultūros, 

pilietiškumo, gamtos ir 

ekologijos, meninės, sporto).  

Renginių skaičius – ne 

mažiau kaip 6 per metus. 

Teigiamų atsiliepimų apie 

mokyklos bendruomenę 

viešoje erdvėje ne mažiau 

kaip 12 per metus. 

Beveik visi mokyklos 

bendruomenės nariai laikysis 

mokyklos  moralės kodekso. 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 80 procentų  

mokinių dalyvaus meninės 

raiškos projektuose 

mokykloje ir už jos ribų. 

Renginių skaičius – ne 

mažiau kaip 10. 

Ne mažiau kaip 15 procentų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

gruodis  

 

Uždavinys 2.1.2. Stiprinti tapatumą, pilietiškumą, atsakomybę ir 

bendradarbiavimą. 

Priemonė: Laikytis mokyklos moralės kodeksų (mokinių ir 

mokytojų). 

Priemonė: Palaikyti ryšius su bendruomene ir teigiamai atsiliepti 

apie mokyklą. 

Priemonė: Dalyvauti ilgalaikiuose projektuose ir programose 

(„Charakteris“, pilietiškumo, meninės, sporto , etnokultūros, gamtos 

ir ekologijos). 

Priemonė: Bendradarbiauti su Šepetos bendruomene, Panevėžio 

„Ąžuolo“ progimnazija, įgyvendinant programą „Charakteris.“ 

 

 

 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Vidaus vertinimo ataskaita - 

solidarumas. (Balo vidurkis nuo 

atsakiusiųjų). Siekiamybė – 3,5 

Tyrimas. Nepažeidusių moralės 

kodekso siekiamybė – 90 procentų. 

Dalyvaujančių vykdant kultūrinę, 

meninę veiklą, pilietinio ugdymo 

projektus (procentas). Siekiamybė - 80 

procentų. Projektų skaičius. 

Siekiamybė – 6 per metus. 

 

 

 

Uždavinys 2.1.3. Ugdyti ir skatinti kūrybiškumo, verslumo ir 

lyderystės sklaidos gebėjimus. 

 

Priemonė: Dalyvauti meninės raiškos projektuose mokykloje ir už 

jos ribų ( dramos, technologijų, dailės, sporto, šokio, muzikos). 

Priemonė: Įtraukti tėvus į mokyklos renginių organizavimą, 

dalyvavimą juose (savivaldos diena, Padėkos šventė, kalėdiniai 

spektakliai, kultūrinės – pažintinės kelionės ir t.t.). 

Priemonė: Dalyvauti verslumą, lyderystę skatinančiuose 

projektuose. 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Dalyvaujančių meninės raiškos 

projektuose mokykloje ir už jos ribų 

mokinių skaičius. Siekiamybė – 50. 

Tėvų parodytų  iniciatyvų skaičius. 

Siekiamybė – 4. 

 

 Dalyvaujančių verslumą, lyderystę 

skatinančiuose projektuose mokinių 

skaičius. Projektų skaičius. 



Priemonė: Stiprinti mokyklos įvaizdį ir viešuosius ryšius. 

Priemonė: Kryptingai išnaudoti mokyklos edukacines erdves. 

 

Siekiamybė – 8 per metus. 

 

Informacinių straipsnių apie mokyklą 

viešojoje erdvėje skaičius. Siekiamybė 

– 50.  

Mokinių kūrybos darbų procesą 

įprasminančios parodos  keičiamos 

bent 2 kartus per metus. 

tėvų padės organizuoti ir 

patys dalyvaus mokyklos 

renginiuose. 

Verslumą ir lyderystę 

skatinančių priemonių 

skaičius – bent 2. 

Mokyklos koridoriai ir fojė 

bus  papuošti mokinių 

kūrybiniais darbais,  

pavaizduojančiais kūrybos 

procesą. 

Mokyklos internetinėje 

svetainėje aktyviai apie visos 

mokyklos bendruomenės 

pasiekimus rašys 75 procentų 

jos narių. 

 

Uždavinys 2.1.4.  Kiekvienais metais organizuoti visą bendruomenę 

sutelkiantį metų renginį.  

Priemonė: Respublikinė konferencija „Charakteris.“ 

Organizuota konferencija. Dalyvių skaičius – ne mažiau 

iš 5 rajonų, pranešimų 

skaičius – ne mažiau 7.  

2015-2017 

 

Tikslas 2.2. Ugdyti mokinių atsakingumą teikiant socialinę 

pedagoginę pagalbą. 

 

Veiklos įvertinimo kriterijus  

 

 

 

 

Dauguma 10 klasės mokinių 

pasirinks tolesnę ugdymosi 

įstaigą pagal gebėjimus. 

Profesinio informavimo ir 

dalyvavimo  profesinio 

veiklinimo renginiuose 

mokinių procentas – ne 

2017 

gruodis 

 

 

 

 

Mokinių, patyrusių mokykloje sėkmę  

procentas.  

Uždavinys 2.2.1. Užtikrinti veiksmingą pagalbą vertinant savo 

galimybes bei norus ir renkantis tolesnę mokymosi įstaigą. 

 

Priemonė: Vykdyti profesinį informavimą ir dalyvauti profesinio 

veiklinimo renginiuose. 

Priemonė: Bendradarbiauti su Kupiškio verslo ir technologijos 

mokykla, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, 

darbo birža. 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

10 - okų, pasirinkusių tolesnę 

ugdymosi įstaigą pagal gebėjimus, 

procentas. Siekiamybė – 80.  

Profesinio informavimo ir dalyvavimo  

profesinio veiklinimo renginiuose 

mokinių procentas. Siekiamybė – 90.  

Renginių skaičius. Siekiamybė – 5.  



 

 

mažiau kaip 90  ir renginių 

skaičius – ne mažiau kaip 5. 

 

 

Dauguma mokyklos mokinių 

ir jų tėvų patenkinti teikiama 

pedagogine ir socialine 

pagalba. 

Mokytojai mokiniai ir jų 

tėvai turės galimybę sužinoti 

apie kiekvieno vaiko patirtą 

sėkmę. 

Uždavinys 2.2.2. Užtikrinti reikalingą pedagoginę, psichologinę, 

socialinę ir kitą pagalbą visiems mokiniams. 

Priemonė:  Užtikrinti vaiko gerovės komisijos veiklą. 

Priemonė: Teikti pagalbą mokiniams pamokų metu. 

Priemonė: Teikti individualią pagalbą konsultuojant po pamokų. 

Priemonė: Teikti pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių  

mokiniams.  

Priemonė: Klasių kuratorės darbas orientuotas į kiekvieno mokinio 

sėkmę. 

Veiklos įvertinimo kriterijus 

Tyrimas. Mokiniai ir jų tėvai 

patenkinti teikiama pedagogine ir 

socialine pagalba. Siekiamybė – 75 

procentai.  

Pradinių klasių auklėtojos ir 5-10 

klasių  kuratorė ne rečiau kaip 2 kartus 

per metus apibendrina kiekvieno 

mokinio pažangą. 

Uždavinys 2.2.3. Ugdyti sveikos gyvensenos savimonę. 

Priemonė: Organizuoti sveikatingumo ir prevencinės  programos 

renginius ir priemones. 

Priemonė: Ugdyti ekologinę savimonę. 

Įgyvendinamų prevencijos, 

sveikatingumo priemonių skaičius bei 

užimtų mokinių dalis procentais.  

Siekiamybė – 12; dalyvaus 100 

procentų mokinių. 

Visi mokiniai dalyvaus jų 

amžių ir lūkesčius 

atitinkančiose sveikatingumo 

ir prevencinės, ekologinę 

savimonę ugdančiose   

programose. 

 

Laukiamas programos rezultatas.  

90 procentų mokinių ir mokytojų nepažeis  moralės kodeksų.  Nebus nė vieno mokinio, išstojusio iš mokyklos dėl neužtikrinto saugumo mokykloje. 

Palankiai apie mokyklą atsilieps ir vertins (gerai, labai gerai ir puikiai) ne mažiau kaip 75 procentai  bendruomenės narių. 

 

 

 

Programos koordinatorės –  direktorės pavaduotoja ugdymui Jūra Sigutė Jurėnienė, direktorė Vanda Vanagienė, mokytojos Arvydė Tunaitienė,  Ramutė Kežienė ir 

socialinė pedagogė Ingrida Pučėtienė 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 

2015 m. kovo 26 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu  

(protokolo Nr.MT-2) 


