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I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pavadinimas – Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija. 

Kodas – 290487150. 

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Steigėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. 

Adresas – Vilniaus g. 2, Pilviškiai LT 70488, Vilkaviškio r. sav. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės aplinkos analizė 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

Gimnazija, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti institucija, yra priklausoma nuo 

šalyje ir rajono savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos politikos, Švietimo ir mokslo 

ministerijos bei savininko (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos) sprendimų. Gimnazija savo 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybine 

švietimo 2013–2022 m. strategija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Geros mokyklos koncepcija, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtintais dokumentais, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos nuostatais ir kitais teisės 

aktais. 

 Gimnazija, įgyvendindama Valstybės švietimo 2013–2022 metų strategiją: 

 Suteikia pedagogams galimybę tobulinti savo kvalifikaciją, šiuolaikinių technologijų 

išmanymą ir veiksmingą jų panaudojimą. 

 Skatina lyderystę. 

 Suteikia galimybes mokiniams tobulinti individualius gebėjimus, lavinti bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas. 

 Tenkina specialiuosius ugdymosi poreikius. 

 Teikia pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi 

sunkumų. 

 Turtina mokymosi aplinką. 
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 Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), socialiniais partneriais. 

 Skatina mokymąsi visą gyvenimą. 

Gimnazija, įgyvendindama Geros mokyklos koncepciją, siekia: 

 gerų (pageidaujamų, priimtinų) rezultatų; 

 įsimenančių, prasmingų ir malonių mokinių patirčių; 

 asmenybės rūgties; 

 dialogiško ir tyrinėjančio ugdymosi (mokymosi); 

 ugdymo (mokymo), paremiančio ugdymąsi (mokymąsi); 

 darbuotojų nuostatų pozityvumo, profesionalumo, asmeninio tobulėjimo; 

 mokytis su kitais ir iš kitų; 

 įgalinančios lyderystės ir vadybos; 

 dinamiškos ir funkcionalios ugdymo(si) aplinkos. 

 Gimnazija, įgyvendindama Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio 

veiklos plano Žinių visuomenės plėtros programą: 

 Įgyvendina įvairias ugdymo programas. 

 Užtikrina mokiniams saugią ugdymosi aplinką ir švietimo pagalbos teikimą. 

 Tenkina mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius. 

 

 Ekonominiai veiksniai 

 Gimnazijos ekonominė veikla yra susijusi su šalies ekonomika, steigėjo – savivaldybės 

tarybos – sprendimais. Dalį išlaidų – mokinio krepšelio lėšas (ugdymo lėšas) – skiria valstybė, kitą 

dalį – aplinkos finansavimui – steigėjas. 

 BVP augimas, švietimo politika šalyje daro įtaką mokinio krepšelio lėšų vienam sutartinio 

mokinio skaičiui (2015 m. vienam sutartiniam mokiniui buvo skirta 980 Eur, 2016 m. – 1014 Eur, 

2017 m. – 1059 Eur). Kadangi mokinių skaičius nuo 2015 m. gimnazijoje kito nežymiai (2015 m. 

rugsėjo 1 d. – 572, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 579, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 566 mokiniai, 2018 m. 

rugsėjo 1 d. – 546 mokiniai), gimnazijoje augo turimos mokinio krepšelio lėšos (2017 m. padidėjo 

beveik 6 proc., lyginant su 2015 m., o 2018 m. gauta beveik 691 tūkst. Eur ugdymo planui 

įgyvendinti), kurių pakanka mokytojų atlyginimams išmokėti, kvalifikacijai kelti, mokymo 

priemonėms įsigyti ir pan. 

 

 Socialiniai veiksniai 
 Žemas darbo užmokesčio lygis lemia nedarbo augimą bei emigraciją tiek Lietuvoje, tiek 

Pilviškių seniūnijoje. Dėl emigracijos kiekvienais metais gimnaziją lankyti nustoja apie 2 proc. 

mokinių (2015–2016 m.m. 7 mokiniai, 2016–2017 m.m. 9 mokiniai, 2017–2018 m.m. 7 mokiniai). 

Gimstamumo mažėjimas Pilviškių seniūnijoje daro įtaką gimnazijos mokinių skaičiui. Paskutinius 

trejus metus mokinių skaičius yra pakankamai stabilus, panašus mokinių skaičius prognozuojamas 

ir 2019–2020 m.m. (546 mokiniai), tačiau ateityje mokinių skaičius tikėtina dėl gimstamumo 

mažės. Šiuo metu tikėtina, kad mažą gimstamumo mažėjimo įtaką gimnazija junta dėl to, kad 

gimnazija išlieka pakankamai populiari ir patraukli dėl vykdomos strategijos, ilgosios ugdymo 

įstaigos statuso (mokiniai turi galimybę ugdytis ir mokytis nuo pat lopšelio iki dvyliktos klasės), 

patogios geografinės padėties (gimnazija yra trijų savivaldybių susikirtimo vietoje ir ją lanko 

mokiniai iš šių trijų savivaldybių). 2018 m. rugpjūčio mėn. dėl mokinių skaičiaus mažėjimo buvo 

uždarytas gimnazijos Sūdavos skyrius. 

Kinta mokinių tėvų socialinė padėtis. 2016–2017 m.m. nemokamą maitinimą gavo 

191 gimnazijos mokiniai (41,9 proc.), 2017–2018 m.m. – 167 mokiniai (35,9 proc.), o 2018–2019 

m.m. – 170 (36,9 proc.). Gimnazijoje daugėja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

(2015–2016 m.m. pradžioje buvo 39 (8,6 proc.) mokiniai, 2016–2017 m.m. pradžioje – 39 (8,6 

proc.) mokiniai, 2017–2018 m.m. pradžioje – 47 (10,1 proc.), 2018–2019 m.m. pradžioje – 45 (10 

proc.). 
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Technologiniai veiksniai 
Mokslo ir technikos pažanga, informacinių komunikacinių technologijų spartus vystymas 

sudaro galimybes gimnazijai keisti mokymą(-si), bendravimą ir bendradarbiavimą, žinių 

(informacijos) gavimą ir keitimąsi jomis. 

Gimnazija kompiuterinę įrangą pati atnaujina kiekvienais metais (pagal galimybes). Šiuo 

metu gimnazijoje yra 152 kompiuteriai, iš kurių 123 yra naudojami mokinių ugdymui(-si) ir 

mokymui(-si) ir kurių tarpe yra 41 planšetinis kompiuteris. Gimnazijoje yra 7 interaktyvios lentos, 1 

interaktyvus ekranas, visuose kabinetuose yra arba kompiuteriniai projektoriai, arba televizoriai, 

kuriais galima demonstruoti kompiuteryje esančią medžiagą. Visos ikimokyklinio-priešmokyklinio 

ugdymo grupės yra aprūpintos kompiuteriais, televizoriais, kita organizacine technika. Gimnazijoje 

visi kompiuteriai prijungti prie interneto, veikia Wi-Fi, bibliotekoje įdiegta MOBIS programa. 

Gimnazijos bendruomenei ir socialiniams partneriams informacija pie gimnazijos veiklą skelbiama 

gimnazijos tinklalapyje (www.pilviskiai.lm.lt), yra sukurta gimnazijos bendruomenės narių grupė 

socialiniame tinkle Facebook, naudojamasi elektroniniu dienynu „Mano dienynas“. Pedagogai 

nuolatos tobulina savo informacinius komunikacinius gebėjimus, nuo 2016–2017 m.m. gimnazija 

dalyvauja respublikiniame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. 

Visi gimnazijos mokomieji kabinetai yra aprūpinti baldais, nuolat atnaujinamos mokymo 

priemonės (pvz. edukacinės bitutės, Scotie Go!, mikroskopai ir kt.). 
 

Vidinės aplinkos analizė 

 

Teisinė bazė 
 

Gimnazija dirba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metiniais veiklos planais, 

ugdymo planais, darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos savivaldos institucijų, darbo grupių 

nutarimais ir kitais teisės aktais. 

  

http://www.pilviskiai.lm.lt/
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Organizacinė struktūra 
 

 
 

Žmogiškieji ištekliai 
Gimnazijoje iš viso dirba 96 darbuotojai: 58 pedagoginiai darbuotojai gimnazijoje (4 

vadovai, 41 mokytojas, 8 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 4 pagalbos mokiniui specialistai 

(socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas), 1 meninio ugdymo 

pedagogas), 38 nepedagoginiai darbuotojai: 5 administracijos, 6 specialistai (tarp jų – 

bibliotekininkas, profesinio informavimo vadovas), 1 mokytojo padėjėjas, 26 asmenys 

aptarnaujančio personalo. 

Iš pedagoginių darbuotojų, dirbančių gimnazijoje, yra 13 mokytojų metodininkų, 28 

vyresnieji mokytojai, 1 vyresnysis logopedas, 1 vyresnysis socialinis pedagogas, 1 specialusis 

pedagogas, IV kvalifikacinę kategoriją turintis psichologas, 4 mokytojai, 6 vyresnieji auklėtojai, 2 

auklėtojai ir 1 meninio ugdymo pedagogas.  

 

Planavimo sistema 
Gimnazijoje rengiamas strateginis planas, metinis veiklos planas, gimnazijos ugdymo 

planai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio), mėnesio veiklos planai, 

savivaldos institucijų veiklos planai, metodinės tarybos, metodinių grupių, pagalbos mokiniui 

specialistų, klasės vadovų veiklos planai, dalykų ilgalaikiai planai ir kiti, gimnazijos veiklai 

reikalingi įgyvendinti, planai. Planams rengti sudaromos darbo grupės, į kurias įtraukiami 

gimnazijos bendruomenės nariai. 

 

Finansiniai ištekliai 

Gimnazijos veikla finansuojama valstybės ir savivaldybės skirtomis lėšomis – švietimui ir 

aplinkai. Mokykla savo finansinę veiklą vykdo pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu mokyklai patvirtintus biudžeto asignavimus. Gimnazijos biudžeto asignavimus sudaro: 

specialioji tikslinė dotacija (mokinio krepšeliui finansuoti); savivaldybės funkcijoms finansuoti, 

pajamoms finansuoti (pajamos už patalpų nuomą). Be patvirtinto biudžeto mokykla gauna ir 

Gimnazijos 
taryba 

Mokytojų taryba Direktorius 

Pagalbos 
mokiniui 

specialistai 

Administracijos 
darbuotojai, kiti 

specialistai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio 
ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

pedagogai 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui 

Pradinio ugdymo 
pedagogai 

5-8 kl.  

mokytojai 

Kuruojamos 
metodinės 

grupės 

Kuruojamų 
dalykų mokytojai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV gimn. klasių 
mokytojai 

Kuruojamų 
dalykų mokytojai 

Kuruojamos 
metodinės 

grupės 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ūkiui 

Pagalbiniai 
darbuotojai 

Mokinių taryba 
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papildomas lėšas – projektų finansavimas, rėmėjų ir 2 proc. paramos lėšos (gimnazija turi paramos 

gavėjo statusą). 

 Gimnazijoje dirbančių darbuotojų atlyginimai skaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.  

 2017 m. gimnazijos biudžetas savivaldybės funkcijoms finansuoti sudarė 356000 Eur, 

mokinio krepšelio – 705209 Eur, valstybės tarpusavio lėšos – 23900 Eur. Gauta rėmėjų parama – 

2178,92 Eur, 2 proc. paramos lėšos – 1271,74 Eur. Projektams vykdyti iš savivaldybės biudžeto: 

projektui „Kelionės, sportas, draugystė 12“ – 470 Eur, projektui „Sveika gyvensena – ne mada, o 

būtinybė 7“ – 470 Eur. Taip pat gauta 350 Eur piniginis prizas iš Olimpinio komiteto už laimėtą III 

vietą Lietuvos mokyklų žaidynėse 2016–2017 m.m. 

Mokinio krepšelio lėšų pakako 2017 ir 2018 m. ugdymo plano įgyvendinimui, tačiau 

trūksta lėšų aplinkai finansuoti. 

 

Materialiniai ištekliai 
Gimnazijos pastatas pastatytas 1963 m. 2004 m. gimnazijoje pakeista stogo danga, langai, 

pirmo aukšto koridoriaus fojė, persirengimo kambarių grindų dangos, atnaujintas šiluminis mazgas. 

2011 m. suremontuota sporto salė, 2017 m. gimnazijos visuose kabinetuose ir II bei III aukšto 

koridoriuose pakeista grindų danga, 2018 m. suremontuota gimnazijos valgykla. Remonto reikėtų 

gimnazijos išorinėms sienoms, pamatams, vidinėms sienoms, sanitariniams mazgams, vandentiekio 

ir kanalizacijos sistemai, elektros sistemai. Kapitalinio remonto reikėtų šildymo sistemai. 

Gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių pastatas pastatytas 1973 m. 

2005   m. pakeisti langai, 2007 m. renovuotas šildymo mazgas, dalinai pakeisti centrinio šildymo 

sistemos ir vandentiekio vamzdynai, tačiau dauguma patalpų yra likę nuo pastato pastatymo metų 

(grindys, vamzdynai, ventiliacija ir kt.). 2018 m. pakeistos grindys virtuvėje, pastatyta HN 75:2010 

reikalavimus atitinkanti tvora. Viena išorinė pastato siena yra sutrūkusi, dėl ko šalia esančioje 

vidinėje patalpoje, kurioje yra įrengtas vaikų miegamasis, temperatūra paprastai neatitinka HN 

reikalavimų. Kitos pastato sienos taip pat reikalingos remonto, kadangi jos yra sutrūkinėjusios, kai 

kuriose vietose netgi matosi įdėta armatūra. Takai, vedantys į pastatą, yra nesaugūs nei vaikams, nei 

juos lydintiems asmenims, kadangi danga yra nelygi, sutrūkinėjusi. Šiame pastate reikalingas 

remontas išorinėms sienoms, pamatams, vidinėms sienoms, grindims, sanitariniams mazgams, 

šildymo sistemai, vandentiekio ir kanalizacijos sistemai, elektros sistemai, pastatą reikėtų pritaikyti 

neįgaliesiems. 

Gimnazijoje atnaujinti visi mokykliniai baldai (išskyrus dailės kabineto kėdes), 

atnaujinama įranga. 2017 m. gimnazija įsigijo 45 vietų mokyklinį autobusą. Taip pat šiais metais 

gimnazijai paskirtas naujas 19 vietų geltonasis mikroautobusas. 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 
Gimnazijoje veikia šviesolaidinis internetinis ryšys, Wi-Fi, yra 3 telefono abonentai, vienas 

fakso aparatas. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir pedagogų duomenų 

bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema SVIS, elektroniniu 

dienynu „Mano dienynas“. Gimnazijoje veikia internetinė skaitykla, nuolat atnaujinami bibliotekos 

knygų, vadovėlių fondai. 

Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant 

bankų internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos 

vietinėje ir respublikinėje spaudoje, gimnazijos internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne.  

Įvairių sistemų naudojimas užtikrina tinkamą gimnazijos veiklos planavimą ir tobulinimą, galimybę 

sklandžiai ir kokybiškai vykdyti PUPP, brandos egzaminus, nuolat dalintis informacija su visais 

bendruomenės nariais. 
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III SKYRIUS 

VEIKLOS STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS 
 

Gimnazijoje planingai vykdoma veiklos stebėsena. Ją atlieka gimnazijos administracija, 

veiklos įsivertinimo grupė, pedagogai ir įvairios darbo grupės. 

Veiklos kokybės įsivertinamas atliekamas kiekvienais mokslo metais pagal Švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintą metodiką. Veiklos kokybės įsivertinimą gimnazijoje atlieka direktoriaus 

įsakymu patvirtinta grupė. Kartu vykdomi kiti veiklos tyrimai, apklausos, pedagogų veiklos 

stebėsena. Kiekvienais metais gimnazijos bendruomenei pateikiama veiklos ataskaita. Kas dveji 

metai atliekamas platusis įsivertinimas, su kurio duomenimis supažindinami pedagogai ir 

giluminiam vertinimui pasirenkamos 2–3 aukščiausias arba žemiausias vertes gavę sritys. 

Įsivertinimo metu dažniausiai naudojami šie tyrimo metodai: apklausos, pokalbiai bei dokumentų 

analizė. Surinkti ir apibendrinti duomenys pristatomi gimnazijos bendruomenei. Duomenys 

(rekomendacijos) naudojami gimnazijos veiklai tobulinti, planavimo procese. Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimas atliekamas remiantis Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės 

įsivertinimo modeliu ir rodikliais, Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijomis. Gimnazijoje veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas naudojant IQES online 

sistemą. 

2011 m. gimnazijoje atliktas išorinis vertinimas, kurio metu nustatyti šie stiprieji ir 

tobulintini veiklos aspektai: 

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai 

1. Savitos gimnazijos tradicijos. 

2. Gimnazijos svarba vietos bendruomenei. 

3. Gimnazijos ryšiai su įvairiais socialiniais partneriais. 

4. Neformalusis vaikų švietimas. 

5. Suprantamas mokytojų aiškinimas. 

6. Mokinių įsitraukimas į veiklą pamokose. 

7. Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai projektinėje, visuomeninėje ir kitoje veikloje. 

8. Profesinis švietimas ir pagalba renkantis mokyklą. 

9. Mokytojų dalyvavimas planuojant mokyklos veiklą. 

10. Lėšų vadyba. 

Tobulintini veiklos aspektai 

1. Ugdymo (-si) aplinkos kūrimas pamokose, atsižvelgiant į įvairius mokinių mokymosi 

poreikius. 

2. Ugdymo (-si) diferencijavimas pamokose. 

3. Vertinimo, skatinančio mokinių pažangos siekius, veiksmingumas. 

4. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pamokose. 

5. Gabių mokinių ugdymas pamokose. 

 

2017 m. atlikto plačiojo įsivertinimo aukščiausias ir žemiausias vertes gavę rodikliai: 

Aukščiausios vertės rodikliai: 
1. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (2.1.2) – 3,3 

2. Įranga ir priemonės (3.1.1) – 3,3 

3. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3) – 3,1 

4. Ugdymo(-si) tikslai (2.1.1) – 3,1 

5. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2) – 3,1 

Žemiausios vertės rodikliai: 
1. Mokymasis (2.3.1) – 2,7 

2. Mokymasis ne mokykloje (3.2.1) – 2,7 

3. Lyderystė (4.1.2) – 2,8 

4. Mokinių įsivertinimas (2.4.2) – 2,8 

5. Veikimas kartu (4.2.1) – 2,8 
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IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ 

 

Atsižvelgiant į gautus duomenis, išvadas bei rekomendacijas, nustatytos gimnazijos 

stipriosios ir silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės. 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Mokiniai gerai laiko egzaminus, laimi 

prizines vietas įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose, varžybose, dalyvauja 

projektuose, atlieka tyrimus. 

 Pilna pagalbos mokiniui komanda. 

 Planavimo procesuose dalyvauja dauguma 

gimnazijos bendruomenės narių. 

 Tradicijų kūrimas ir puoselėjimas. 

 Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais ir kita 

technika. 

 Įdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas. 

 Pedagogų kompiuterinis raštingumas. 

 Gera strateginė gimnazijos geografinė 

padėtis. 

 Gimnazijai priklausanti ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga. 

 Tinkamas pedagogų išsilavinimas ir 

kvalifikacija. 

 Tinkamai organizuotas mokinių profesinis 

informavimas, karjeros ugdymas. 

 Darbas komandose, metodinėse grupėse, 

bendri susitarimai. 

 Dalyvavimas rajono mokyklų partnerystės 

tinklo užsiėmimuose. 

 Bendradarbiavimo sutartis su VDU, 

galimybė mokiniams naudotis VDU 

mokymosi baze. 

 Dalis tėvų nėra aktyvūs gimnazijos proceso 

dalyviai. 

 Kai kurių mokinių mokymosi motyvacijos 

stoka (mokymasis). 

 Pasyvokas pedagogų požiūris į veiklos 

įsivertinimo vykdymą gimnazijoje. 

 Senstanti kompiuterinė technika. 

 Atvirų pamokų trūkumas. 

 Gabių mokinių ugdymas. 

 Mokinių įsivertinimas. 

 Veikimas kartu. 

 Daugumos ikimokyklinio ugdymo grupių 

neestetiška išvaizda. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Kvalifikacijos kėlimas, mokymasis. 

 Mokinių savanorystė. 

 Mokinių kompetencijų vertinimas / 

įsivertinimas. 

 Tėvų švietimas. 

 Dalyvavimas įvairiuose projektuose. 

 Kasmetiniai pokalbiai su pedagogais. 

 Mokytojai – lyderiai. 

 Ugdymo plano galimybių išnaudojimas. 

 Tėvų abejingumas vaikų mokymuisi. 

 Pedagogo autoriteto mažėjimas. 

 Mažėjantis mokinių skaičius. 

 Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių skaičius. 

 Smurto ir patyčių demonstravimas 

žiniasklaidoje. 

 Žemėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

 

V SKYRIUS 

VIDINĖS IR IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖS IŠVADOS 
 

Atlikta gimnazijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė padeda išryškinti strateginius ryšius 

ir numatyti veiklos tobulinimo sprendimus: 
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Stiprybių panaudojimas galimybėms 

įgyvendinti 

Galimybių panaudojimas silpnybėms 

neutralizuoti 

 Mokinių rezultatai, dalyvavimas 

projektuose, konkursuose, atliekami 

bandymai ir tyrimai gimnazijoje ir VDU 

padės siekti mokinių kompetencijų 

plėtojimo, pažangos ir pasiekimų kėlimo. 

 Gimnazijos tradicijų kūrimas ir puoselėjimas 

padės mokiniams plėtoti savanorystę, ieškoti 

oficialių savanorystę propaguojančių 

organizacijų, tapti jų partneriais. 

 Bendri susitarimai padės mokytis / mokyti 

vertinti / įsivertinti mokinių kompetencijas, 

kurti ir kaupti kompetencijų aplankus, kelti 

mokinių pažangą ir pasiekimus. 

 Pagalbos mokiniui komanda suteiks tėvams 

žinių, numatys jų švietimo gaires. 

 Pedagogų kompiuterinis raštingumas ir 

mokytojai – lyderiai leis dalyvauti įvairiuose 

projektuose, ieškoti galimybių atnaujinti 

gimnazijos kabinetus ir aplinką. 

 Dalyvavimas įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose, projektuose kels mokinių 

motyvaciją, pažangą ir pasiekimus. 

 Patirtis, įgyta dalyvaujant rajono mokyklų 

partnerystės tinklo užsiėmimuose, leis kelti 

mokytojų kvalifikaciją, mokytis. 

 Dalyvavimas projektuose, konkursuose kels 

gimnazijos įvaizdį, padės gerinti gimnazijos 

materialinę bazę, atnaujinti kompiuterinę 

techniką. 

 Pokalbiai su pedagogais gerins gimnazijos 

mikroklimatą, leis išsiaiškinti pedagogų 

poreikius ir lūkesčius, atgauti pasitikėjimą. 

 Tėvų švietimas aktyvins tėvus, didės jų 

įsitraukimas į gimnazijos veiklą. 

 Mokinių savanorystė, nauja gimnazijos 

vizija ir misija, mokytojai – lyderiai kels 

mokinių mokymosi motyvaciją. 

 Kvalifikacijos kėlimas leis mokytojams 

palankiau žiūrėti į gimnazijos veiklos 

įsivertinimą, panaudoti iqes online aplinkos 

galimybes, vesti atviras pamokas. 

 Ugdymo plano galimybių panaudojimas leis 

teikti daugiau konsultacijų to norintiems 

mokiniams, suteikti jiems pagalbą, kels jų 

pažangą ir pasiekimus. 

Stiprybių panaudojimas grėsmėms sumažinti Silpnybių pašalinimas, kad sumažėtų grėsmės 

 Gera geografinė padėtis, ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga leidžia pritraukti mokinius, 

taip ypatingai nesumažinant jų dėl 

demografinių pokyčių. 

 Pagalbos mokiniui komanda, bendri 

susitarimai leidžia mažinti tėvų abejingumą, 

padėti specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams. 

 Tradicijų kūrimas ir puoselėjimas, pilna 

pagalbos mokiniui komanda leidžia mažinti 

smurto ir patyčių  apraiškas gimnazijoje. 

 Gilios sportinės tradicijos skatina mokinius 

sportuoti, gerinti jų sveikatą. 

 Tinkamas pedagogų išsilavinimas, 

kvalifikacija, dalyvavimas rajono mokyklų 

partnerystės tinklo užsiėmimuose neleidžia 

mažėti pedagogų autoritetui. 

 Atnaujinus kompiuterinę techniką, atlikus 

kabinetų / patalpų remontą nemažėtų 

mokinių, norinčių pakeisti ugdymo įstaigą, 

pritrauktų mokinius iš aplinkinių vietovių. 

 Numačius tėvų įtraukimo į gimnazijos veiklą 

priemones sumažėtų tėvų abejingumas vaikų 

mokymuisi. 

 Išnaudojant kuo daugiau galimybių 

mokiniams teikti konsultacijas būtų 

padedama specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams siekti individualios 

pažangos. 

 Atvirų pamokų vedimas keltų pedagogų 

autoritetą, skatintų dalijimąsi gerąja darbo 

patirtimi, keltų gimnazijos įvaizdį. 

 

Atlikus gimnazijos veiklos analizę galima būtų kelti tokį strateginį tikslą – ugdymo 

kokybės tobulinimas bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais. 
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VI SKYRIUS 
VIZIJA, MISIJA, VERTYBINĖS NUOSTATOS, STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Gimnazijos vizija – šiuolaikiška, inovatyvi, besimokanti, atvira kaitai, tradicijas 

puoselėjanti, siekianti kiekvienos asmenybės ūgties gimnazija. 

 

Gimnazijos misija – ugdyti harmoningą, atsakingą, laisvą asmenybę saugioje aplinkoje, 

plėtojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais, 

socialiniais partneriais. 

 

Gimnazijos vertybinės nuostatos: pagarba, bendradarbiavimas, tolerancija, sąžiningumas, 

atsakingumas. 

 

Gimnazijos strateginiai tikslai: 

1. Užtikrinti ugdymo kokybę. 

2. Kurti saugią, mokymąsi skatinančią, palankią bendradarbiavimui aplinką. 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 
 

1 strateginis tikslas. Užtikrinti švietimo paslaugų kokybę. 

Siekiant įgyvendinti šį strateginį tikslą, bus sprendžiamos tyrimais ir analize nustatytos 

problemos: mokinių įsivertinimas, mokymasis. 

Uždaviniai: 

1. Vesti kokybiškas ir modernias veiklas / pamokas. 

2. Tobulinti pagalbos vaikui / mokiniui teikimą. 



Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

1.1. Vesti kokybiškas 

ir modernias veiklas / 

pamokas. 

1.1.1. Veiklose / 

pamokose naudoti 

aktyvius mokymo(si) 

metodus, IKT. 

Pedagogai 70 proc. vedamų veiklų / pamokų 

naudojami aktyvūs mokymo(si) 

metodai, IKT. 

Visose pradinėse klasėse IKT 

integruojamos į ugdymą 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo lėšos 

Iki 2021 m. III 

pusmečio 

 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

1.1.2. Įsigyti naujų 

kompiuterinių 

priemonių. 

Direktorius Nupirktas bent vienas interaktyvus 

ekranas (arba lenta); 

 

Nupirktos 6 edukacinės bitutės 

ikimokyklinio ugdymo grupėms; 

Nuperkamos kitos IKT priemonės. 

Ugdymo 

lėšos, tėvų 

įnašai. 

Iki 2020 m. IV 

ketvirčio 

pabaigos; 

2019 m. I 

pusmetis; 

iki 2021 m. I 

pusmečio 

1.1.3. Diferencijuoti ir 

individualizuoti 

užduotis. 

Pedagogai 70 proc. savo vedamose veiklose / 

pamokose pedagogai diferencijuos 

ir individualizuos užduotis. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 2021 m. III 

pusmečio 

1.1.4. Vesti veiklas / 

pamokas kitose erdvėse. 

Pedagogai Kiekvienas pedagogas ne mažiau 

kaip vieną veiklą ves kitoje erdvėje. 

Bent viena veikla ar pamoka klasei 

vyks už mokyklos ribų. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo lėšos 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

1.1.5. Sudaryti ugdymo 

planus, optimaliai 

tenkinančius mokinių 

poreikius. 

Ugdymo plano 

kūrimo darbo 

grupė, metodinės 

grupės 

Patvirtinti ugdymo planai, 

sudarantys galimybes tenkinti 

mokinių poreikius, ugdytis pagal 

turimus gebėjimus ir polinkius. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

rugpjūčio mėn., 

2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

1.1.6. Atlikti tyrimus, 

leidžiančius identifikuoti 

iškylančias ugdymo(si) 

problemas. 

Veiklos 

įsivertinimo grupė, 

pavaduotojai 

ugdymui, socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

Identifikuotos problemos leis 

didinti mokinių pažangumą, norą 

mokytis ir eiti į gimnaziją. Mokinių 

pažangumas – 97 proc., dauguma 

mokinių (80 proc.) nori eiti į 

mokyklą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliekami 

tyrimai:  

2019 m. I 

pusmetis; 2020 

m. I pusmetis; 

2021 m. I 

pusmetis 

1.1.7. Siūlyti mokiniams Pedagogai Pagal gimnazijos galimybes Ugdymo Per visą plano 
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Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

neformaliojo švietimo 

veiklas, atitinkančias jų 

lūkesčius ir gebėjimus. 

siūlomas neformaliojo švietimo 

veiklas lankantys mokiniai gilina 

savo žinias, gebėjimus, atlieka 

gamtamokslinius tyrimus (ne 

mažiau kaip 15 mokinių 

kiekvienais metais), rašo brandos 

darbus (ne mažiau kaip vienas 

vidurinio ugdymo programos 

mokinys).  

lėšos įgyvendinimo 

laikotarpį 

1.1.8. Pakoreguoti 

gimnazijos vertinimo 

tvarką. 

Ugdymo plano 

kūrimo darbo grupė 

Vertinimo tvarka atitinka mokinių 

ir pedagogų lūkesčius. Stabilus 

mokinių pažangumas (kiekvienais 

metais – 97–98 proc. pažangumas). 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m., 2021 

m. koreguojama 

vertinimo 

tvarka; 

pažangumas 

vertinamas 

kiekvienų metų 

birželio mėn. 

1.1.9. Tobulinti 

individualios vaiko / 

mokinio pažangos 

stebėjimą. 

Pedagogai Visi pedagogai naudoja įvairius 

metodus, google diske esančią 

individualios pažangos pasiekimų 

skaičiuoklę, padedančius stebėti 

individualią mokinio pažangą. 

Didėja mokinių pažanga (bendras 

mokyklos mokinių pažangumas 

kiekvienais metais – 97–98 proc.). 

Žmogiškieji Atliekama 

pedagogų 

apklausa apie 

pažangos 

stebėjimą 2019 

m., 2020 m. ir 

2021 m. IV 

ketvirtį; 

pažangumas 

vertinamas 

kiekvienų metų 

birželio mėn. 

1.1.10. Vaikai / mokiniai 

mokomi įsivertinti. 

Pedagogai Visi mokiniai moka įsivertinti savo 

veiklą, pasiekimus. Vaikai 

paprastais žodžiais įsivertina savo 

Žmogiškieji Atliekama 

mokinių 

apklausa apie 
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Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

veiklą. įsivertinimą: 

2019 m. IV 

pusmetis; 2020 

m. IV pusmetis; 

2021 m. 

IVpusmetis 

1.1.11. Tobulinti 

mokinio kompetencijos 

aplanką. 

Ugdymo plano 

kūrimo darbo 

grupė, metodinės 

grupės 

Visi dalykų mokytojai vertina 

mokinių kompetencijas. Mokiniai 

geba įvardinti savo ugdomas 

kompetencijas. 

Žmogiškieji Kompetencijos 

aplanko 

koregavimas 

atliekamas 2019 

m., 2020 m. ir 

2021 m. birželio 

mėn. 

1.1.12. Tobulinti 

pedagogų profesines 

kompetencijas. 

Pedagogai 80 proc. pedagogų tobulino savo 

profesines kompetencijas 

seminaruose apie šiuolaikišką 

pamokos organizavimą, darbą su 

naujos kartos vaikais / mokiniais ir 

kt. 

Ugdymo 

lėšos 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

1.2. Tobulinti 

pagalbos vaikui / 

mokiniui teikimą. 

1.2.1. Diferencijuoti ir 

individualizuoti užduotis 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams / mokiniams. 

Pedagogai Dauguma (95 proc.) specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai daro pažangą. 

Žmogiškieji Pažanga 

fiksuojama 2019 

m., 2020 m., 

2021 m. birželio 

mėn. 

Stebėtų pamokų 

analizė 

atliekama 2019 

m., 2020 m., 

2021 m. sausio 

ir birželio mėn. 

1.2.2. Gabiems 

mokiniams užduoti jų 

Pedagogai Daugėja mokinių, dalyvaujančių ir 

laiminčių įvairiuose konkursuose, 

Žmogiškieji Analizė 

atliekama 2019 
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Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

gabumus lavinančias 

užduotis. 

olimpiadose, projektuose ir kt., 

skaičius. 

m., 2020 m., 

2021 m. birželio 

mėn. 

1.2.3. Tobulinti pagalbos 

vaikui ir jo šeimai 

teikimą. 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, VGK 

Kas mėnesį stebint mokinių 

lankomumą ir pažangumą laiku 

suteikti pagalbą vaikui ir jo šeimai. 

Stabilus mokinių pažangumas 97–

98 proc.), gerėja lankomumas. 

Žmogiškieji Pažanga 

fiksuojama 2019 

m., 2020 m., 

2021 m. birželio 

mėn. 

Lankomumas 

fiksuojamas ir 

analizuojamas 

2019 m., 2020 

m., 2021 m. 

sausio, birželio 

mėn. 

1.2.4. Vykdyti pagalbą 

„Mokinys – mokiniui“. 

Socialinis 

pedagogas 

Didinamas mokinių, gebančių ir 

norinčių padėti kitiems mokiniams, 

skaičius. Padedama mokiniams, 

kuriems sunkiau sekasi mokytis; šie 

mokiniai daro pažangą.  

Žmogiškieji Pažanga 

fiksuojama 2019 

m., 2020 m., 

2021 m. sausio, 

birželio mėn. 

1.2.5. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

pagalbą vaikui ir jo 

šeimai teikiančiomis 

institucijomis. 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, VGK 

Laiku suteikiama pagalba vaikui ir 

jo šeimai, bendradarbiaujant su 

seniūnijomis, jų socialiniais 

darbuotojais, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais ir kt. 

Žmogiškieji Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

1.2.6. Į pagalbos vaikui 

teikimą įtraukti tėvus. 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

pedagogai, 

socialinis 

pedagogas 

Tėvai padeda spręsti iškilusias 

vaiko problemas. 60 proc. tėvų 

dalyvauja bendruose vaikų – tėvų – 

pedagogų susirinkimuose. 

Žmogiškieji Kiekvienų metų 

I ir IV ketvirtį. 

1.2.7. Tobulinti mokinių Direktorius, Kiekvienais metais ne mažiau kaip Ugdymo Per visą plano 
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Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

profesinį orientavimą. mokinių taryba, 

pedagogai 

du kartus į gimnaziją pakviečiami 

žymūs Lietuvos žmonės, skaitantys 

mokiniams paskaitas apie 

motyvaciją, karjeros planavimą.  

Ne mažiau kaip 60 proc. vyresnių 

klasių mokinių planuoja savo 

tolimesnę karjerą (baigus mokyklą). 

lėšos, 2 proc. 

paramos 

lėšos 

įgyvendinimo 

laikotarpį. 

 

 

Atliekama 

apklausa 2020 

m., 2021 m. I 

ketvirtis 

 

 

2 strateginis tikslas. Kurti saugią, mokymąsi skatinančią, palankią bendradarbiavimui aplinką. 
Siekiant įgyvendinti šį strateginį tikslą, bus sprendžiamos tyrimais ir analize nustatytos problemos: veikimas kartu, lyderystė. 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti bendradarbiavimą tarp gimnazijos bendruomenės narių ir su socialiniais partneriais. 

2. Puoselėti gimnazijoje emocinį socialinį mikroklimatą, sveiką gyvenseną. 

 

Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

2.1. Plėtoti 

bendradarbiavimą 

tarp gimnazijos 

bendruomenės narių 

ir su socialiniais 

partneriais. 

2.1.1. Tradicinių ir naujų 

gimnazijos 

bendruomenės renginių 

organizavimas. 

Darbo taryba, 

gimnazijos vadovai 

Gerėja gimnazijos bendruomenės 

narių santykiai (70 proc. nurodo 

gerą mikroklimatą, 60 proc. 

patenkinti darbu). Surengiama per 

metus ne mažiau kaip 1 bendras 

seminaras pedagogams, 1 išvyka. 

Ugdymo 

lėšos, 2 proc. 

paramos 

lėšos 

2020 m. IV 

pusmetį 

atliekama 

mikroklimato ir 

pasitenkinimo 

darbu apklausa. 

2.1.2. Rengti susitikimus 

– pokalbius su mokinių 

tėvais. 

Klasių vadovai, 

gimnazijos vadovai 

Gerėja tarpusavio supratimas tarp 

gimnazijos pedagogų ir mokinių 

tėvų, išsiaiškinamos problemos.  

 

 

 

 

Surengiama ne mažiau kaip 2 

Žmogiškieji 2019 m., 2020 

m., 2021 m. IV 

pusmetį 

vykdoma tėvų 

apklausa (esama 

padėtis ir 

lūkesčiai). 

Kiekvienų metų 
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Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

pedagogų ir mokinių tėvų 

susitikimai – pokalbiai per metus. 

I ir IV ketvirtį. 

2.1.3. Dalyvauti 

Vilkaviškio rajono 

mokyklų mokymesi 

mokyklų partnerystės 

tinkle. 

Gimnazijos vadovai Tobulinamos asmeninės ir 

profesinės pedagogų 

kompetencijos, dalinamasi lyderių 

gerąja darbo patirtimi. 

Dalyvaujama visuose mokymosi 

mokyklų partnerystės tinklo 

susitikimuose. 

Žmogiškieji Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

2.1.4. Vesti atviras 

veiklas, pamokas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Tobulinamos profesinės pedagogų 

kompetencijos, dalinamasi gerąja 

darbo patirtimi. Iš kiekvienos 

metodinės grupės bent vienas 

pedagogas per mokslo metus 

praveda bent vieną atvirą veiklą / 

pamoką. 

Žmogiškieji Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį (2020 

m., 2021 m. 

birželio mėn. 

mokytojų 

tarybos posėdyje 

aptariamos 

veiklos / 

pamokos) 

2.1.5. Vesti integruotas 

pamokas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai. 

Tobulinamos profesinės pedagogų 

kompetencijos, dalinamasi gerąja 

darbo patirtimi. Iš kiekvienos 

metodinės grupės bent vienas 

pedagogas per mokslo metus 

praveda bent vieną integruotą 

pamoką. 

Žmogiškieji Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį (2020 

m., 2021 m. 

birželio mėn. 

mokytojų 

tarybos posėdyje 

aptariamos 

veiklos / 

pamokos) 

2.1.6. Bendradarbiauti su 

Pilviškių kultūros centru, 

Pilviškių miestelio 

Gimnazijos vadovai Garsinamas Pilviškių „Santakos“ 

gimnazijos vardas. Dalyvaujama 

daugumoje (90 proc.) Pilviškių 

Žmogiškieji Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 
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Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

bendruomene, Pilviškių 

seniūnija. 

miestelio šventėse, padedama 

Pilviškių miestelio bendruomenei ir 

seniūnijai įvairiose veiklose, 

projektuose. 

2.1.7. Bendradarbiauti su 

VDU. 

Gimnazijos  

vadovai 

Plečiamos ir gilinamos mokytojų ir 

mokinių dalykinės kompetencijos, 

atliekami tyrimai VDU 

laboratorijose (į VDU vykstama ne 

mažiau kaip 2 kartus per metus). 

VDU dėstytojai konsultuoja 

mokinius atliekant tyrimus, rašant 

brandos darbus.  

Kiekvienais metais surengiama 

gamtos mokslų konferencija, 

kurioje konsultantais ir vertintojais 

dirba VDU dėstytojai. 

Ugdymo 

lėšos, 

mokinių 

pavėžėjimui 

skirtos lėšos 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį. 

 

 

 

 

 

2020 m., 2021 

m. I ketvirtis 

2.2. Puoselėti 

gimnazijoje emocinį 

socialinį 

mikroklimatą, sveiką 

gyvenseną. 

2.2.1. Skatinti sveiką 

gyvenseną tarp vaikų / 

mokinių. 

Gimnazijos 

vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti sveikatos 

priežiūrą 

gimnazijoje 

Gilėja, plečiasi gimnazijos vaikų / 

mokinių žinios apie sveiką 

gyvenseną, jie dalyvauja įvairiose 

sveiką gyvenseną propaguojančiose 

veiklose. Įgyvendintos visos 

numatytos programos „Sveikatos 

keliu“ veiklos.  

Projektų 

lėšos, 2 proc. 

paramos 

lėšos 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

2.2.2. Įgyvendinti Lions 

Quest programas. 

Gimnazijos 

vadovai, pedagogai 

Gerėja gimnazijos emocinis 

socialinis mikroklimatas (ne 

mažiau kaip 80 proc. mokinių 

noriai eina į mokyklą, jaučiasi gerai 

ir saugiai). Visose klasių 

valandėlėse veiklos vedamos 

vadovaujantis Lions Quest 

programomis. 

Projektų 

lėšos, 

ugdymo lėšos 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

(veiklos 

aptariamos 

kiekvienų metų 

sausio, birželio 

mėn.). 
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Uždavinys Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami 

rezultatai 

Lėšų 

šaltiniai 

Vykdymo 

laikas 

Atliekami 

tyrimai:  

2019 m., 2020 

m.; 2021 m. IV 

ketvirtis 

2.2.3. Atlikti tyrimus 

apie gimnazijos 

mikroklimatą, saugumą. 

Veiklos 

įsivertinimo grupė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

Išsiaiškintas patyčių mastas, 

vyraujantis mikroklimatas 

gimnazijoje, numatytos konkrečios 

priemonės situacijai gerinti. Ne 

mažiau kaip 80 proc. mokinių 

jaučiasi gerai ir saugiai 

gimnazijoje. 

Žmogiškieji  Atliekami 

tyrimai 2019 m., 

2020 m., 2021 

m. IV ketvirtį 

2.2.4. Skatinti mokinių 

iniciatyvas. 

Mokytojas, 

atsakingas už 

mokinių tarybos 

veiklą, gimnazijos 

prezidentas 

Mokinių taryba rengia įvairias 

akcijas, renginius. Didėja (bent 10 

proc.) mokinių, dalyvaujančių 

savanorystės akcijose, skaičius. 

Žmogiškieji, 

2 proc. 

paramos 

lėšos 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

2.2.5. Surengti 

gimnazijos 100-mečio 

šventę. 

Gimnazijos 

vadovai, darbo 

grupė 

Didinamas pasididžiavimo 

gimnazija jausmas. Visuose 

gimnazijos renginiuose minimas 

gimnazijos 100-metis. 

Žmogiškieji, 

2 proc. 

paramos 

lėšos. 

2019 m. 

 



1 priedas 

 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija 

Programos Nr.1 lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai (Eur) 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Patvirtinti 2019 m. 

asignavimai 

Projektas 

2020 m. 

Projektas  

2021 m. 

1. Iš viso asignavimų:  1276868 1442300 1583700 

1.1. Išlaidoms: 1276868 1440300 1581700 

1.1.1. iš jų darbo 

užmokesčiui 
1085100 1231300 1355500 

1.2. turtui įsigyti 2000 2000 2000 

2. Finansavimo šaltiniai 1276868 1442300 1583700 

2.1.Savivaldybės biudžetas: 1274868 1440300 1581700 

2.1.1. iš jo: 

valstybės biudžeto specialioji 

tikslinė dotacija  

MK 

850000 950900 1047300 

2.1.2. Savivaldybės 

funkcijoms skirti 

asignavimai 

SB 

384000 450700 495400 

2.1.3. Pajamos už suteiktas 

paslaugas 

SP 

40868 38700 39000 

 

2.2. Kiti šaltiniai: 

 
2000 2000 2000 

 

2.2.1. 2% parama 
2000 2000 2000 

 

2.2.2. Skolintos lėšos 
   

2.2.3. Tėvų įnašai ir rėmėjų 

lėšos 
   

2.2.4. Projektinė veikla    

2.2.5.LR ŠMM    

2.2.6. Rėmėjų lėšos    

2.2.7. Valstyb. dotacija    

 

 

 


