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Išorės aplinkos analizė  

 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

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

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

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

savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybine 

švietimo 2013–2022 m. strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto 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:  

• Laikosi nuostatos, kad mokytojas – profesionalas, nuolat besimokantis ir tobulinantis savo 

kvalifikaciją. 

• Siekdami aukštesnių rezultatų, pedagogai mokosi ugdyti per kompetencijas. 

• Siekia įtraukiojo ugdymo, kad vaikai norėtų eiti į mokyklą. 

• Skatina mokymąsi visą gyvenimą, stiprina motyvaciją mokytis, teikia individualizuotą 

įvairių formų pagalbą realioje ir virtualioje aplinkoje. 

• Bendradarbiauja su vaikų / mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais. 

Gimnazija, įgyvendindama Geros mokyklos koncepciją, siekia: 

• Vaiko asmenybinės brandos, individualias galimybes atitinkančių mokymosi pasiekimų,  

nuolatinės mokymosi pažangos ir saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime. 

• Dialogiško ir tyrinėjančio ugdymosi (mokymosi) bei paremiančio mokymąsi ugdymo 

(mokymo). 

• Subalansuoto, nuolat besimokančio kolektyvo, kuriame būtų individualaus tobulėjimo 

siekiančių asmenybių įvairovė. 

• Įgalinančios pa(si)dalintos lyderystės, susitarimų, veiksmingo administravimo ir 

kūrybiškumo. 

• Dinamiškos ir atviros ugdymo(si) aplinkos. 



Gimnazija, vadovaudamasi Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatomis siekia: 

• sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei; 

• būti atvira naujovėms, iššūkiams, idėjoms, jaučianti atsakomybę; 

• atliepti vaikų / mokinių poreikius; 

• būti sumaniai valdoma. 

Gimnazija, įgyvendindama Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio 

veiklos plano Žinių visuomenės plėtros programą, siekia užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, 

švietimo pagalbos teikimą, individualios ugdymosi aplinkos pritaikymą, vaikų / mokinių saviraiškos 

įvairovę. 

 

Ekonominiai veiksniai  

Gimnazijos ekonominė veikla yra susijusi su steigėjo – savivaldybės tarybos – sprendimais, 

šalies ekonomika, todėl gimnazijos veiklai įtaką daro bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai. Dalį 

gimnazijos išlaidų – lėšas mokymui – skiria valstybė, kitą dalį – aplinkos finansavimui – steigėjas. 

Gimnazija stengiasi racionaliai planuoti lėšas ir tikslingai jas panaudoti, tačiau brangsta vadovėliai, 

mokymo priemonės, didėja išlaidos elektrai, vandeniui, šildymui ir kt. Tai blogina ugdymo proceso 

įgyvendinimo galimybes. Gimnazija ieško būdų, kaip pritraukti papildomų lėšų – dalyvauja ES 

projektuose, kviečia skirti gimnazijai paramą (iš gyventojų pajamų mokesčio; tapti gimnazijos 

rėmėjais). Šių lėšų panaudojimas gerina gimnazijos materialinę bazę. 

 

Socialiniai veiksniai 

Nedarbo lygis pastaraisiais metais turėjo tendenciją mažėti tiek Vilkaviškio rajone, tiek visoje 

apskrityje, tiek ir Lietuvoje, tačiau 2020 m. COVID-19 viruso sukeltos pasekmės turėjo didelę įtaką 

darbo rinkai ir padidėjusiam nedarbo lygiui. Remiantis Užimtumo tarnybos informacija, 2020 m. 

pabaigoje nedarbo lygis Vilkaviškio r. savivaldybėje sudarė 21,7 proc. (Lietuvos rodiklis – 16,1 

proc.). Tai turi įtakos ir mokinių šeimų socialinei padėčiai. Nemokamą maitinimą 2019 m. gavo 157 

mokiniai (28,3 proc.), 2020 m. – 194 mokiniai (34,7 proc.), o 2021 m. – 210 mokinių (38,3 proc.). 

Daugiau nei du dešimtmečius nuolat prastėjanti demografinė padėtis (tebesitęsianti 

emigracija, mirtingumas, lenkiantis gimstamumą, spartus gyventojų senėjimas) lemia ir mokinių 

skaičiaus mažėjimą gimnazijoje: 2019–2020 m. m. mokėsi 555 mokiniai (111 iš jų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo), 2020–2021 m. m. mokėsi 559 mokiniai (129 iš jų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo), 2021–2022 m. m. rugsėjo 1 d. buvo 548 mokiniai (133 iš jų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo).  

Šalyje ir gimnazijoje daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių: 2019–2020 m. 

m. mokėsi 48 mokiniai (1 iš jų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo), 2020–2021 m. m. mokėsi 

41 mokinys (1 iš jų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo), 2021–2022 m. m. rugsėjo 1 d. buvo 46 

mokiniai (3 iš jų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo). 

Nuo 2019 m. rugsėjo į gimnaziją atvyksta (sugrįžta) mokiniai iš užsienio: 2019–2020 m. m. 
grįžo 6 mokiniai, 2020–2021 m. m. – 12 mokinių, 2021–2022 m. m. – 6 mokiniai. 

Blogėja vaikų sveikatos būklė, didėja skaičius vaikų, patenkančių į įvairias rizikos grupes. 

COVID-19 pandemija paveikė švietimo sistemą – gimnazijoje nemažai dėmesio skiriama tam, kad 

būtų užtikrintas vaikų ir mokinių ir darbuotojų saugumas. 

 

 Technologiniai veiksniai 

  Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir naudojimas pagerina ugdymo proceso kokybę: 

mokymasis tampa patrauklesnis, įdomesnis ir įvairesnis. Gimnazija kompiuterinę įrangą atnaujina 

kiekvienais metais. Šiuo metu gimnazijoje yra 284 kompiuteriai (133 planšetiniai kompiuteriai, 63 

nešiojami, 43 tik mokinių mokymui, 44 tik mokytojams, 1 serveris). Gimnazijoje yra 11 interaktyvių 

lentų (iš jų 7 – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse), 16 interaktyvių ekranų. Likusiuose 

kabinetuose yra kompiuteriniai projektoriai. Visose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse 

yra daugiafunkcė kopijavimo ir spausdinimo įranga. Gimnazijoje visi kompiuteriai prijungti prie 

interneto, veikia Wi-Fi, yra gimnazijos serveris, bibliotekoje įdiegta ir palaikoma MOBIS programa, 



įdiegta virtuali mokymo(si) aplinka „Moodle“ https://pilviskiai.vma.lm.lt/. Gimnazijos 

bendruomenei ir socialiniams partneriams informacija apie gimnazijos veiklą skelbiama gimnazijos 

tinklalapyje, kuriame yra sukurta gimnazijos bendruomenės narių grupė socialiniame tinkle 

„Facebook“, visose mokymo pakopose naudojamasi elektroniniu dienynu „Mano dienynas“. 

 Suremontuotas buities kabinetas, pakeista buitinė technika, įrengta klasė – laboratorija su 

mobiliais baldais, pjovimo ir graviravimo staklėmis, 3D spausdintuvu, elektronine pjaustykle – 

skanuokliu, elektronikos ir mechanikos įranga, įranga pradinių klasių gamtamoksliniams tyrimams. 

 

 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. 

 

 Organizacinė struktūra 

 
 

 Žmogiškieji ištekliai 

 Gimnazijoje iš viso dirba 94 darbuotojai: 62 pedagoginiai darbuotojai gimnazijoje (4 vadovai, 

41 mokytojas, 11 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 5 pagalbos mokiniui 

specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 2 logopedai, psichologas), 1 meninio 

ugdymo pedagogas), 32 nepedagoginiai darbuotojai: 5 administracijos, 6 specialistai (tarp jų – 

bibliotekininkas, profesinio informavimo vadovas), 3 mokytojo padėjėjos, 18 aptarnaujančio 

personalo asmenų.  

Iš pedagoginių darbuotojų, dirbančių gimnazijoje, yra 14 mokytojų metodininkų, 29 

vyresnieji mokytojai, 13 mokytojų, 1 vyresnysis logopedas, 1 vyresnysis socialinis pedagogas, 1 
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specialusis pedagogas, 1 logopedas, IV kvalifikacinę kategoriją turintis psichologas 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. Gimnazija savo finansinę veiklą vykdo pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu gimnazijai patvirtintus biudžeto asignavimus. Gimnazijos biudžeto asignavimus sudaro: 

specialioji tikslinė dotacija (mokymo lėšoms finansuoti); savivaldybės funkcijoms finansuoti, 

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

papildomas lėšas – projektų finansavimas, rėmėjų ir paramos lėšos (gimnazija turi paramos gavėjo 

statusą).  

 

Finansavimo šaltiniai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Valstybės finansavimas (mokymo 
lėšos) 

850 512,00 1 006 528,00 1 078 192,00 

Kitos valstybės dotacijos – 6 737,00 25 995,00 

Savivaldybės finansavimas 392 500,00 424 000,00 469 400,00 

ES projektas „Kokybės krepšelis“ 
(projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-
719-01-0001) 

– 56 640,00 55 932,00 

ES projektas „8 klasės mokinių 
matematikos pasiekimų gerinimas 
naudojant virtualią mokymo(si) 
aplinką“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-
ESFA-K-728-03-0019) 

– 49 350,70 – 

Savivaldybės projektai 817,00 1 151,65 550,00 

Labdara, parama 5 284,00 1 481,24 1 719,21 

„Erasmus+“ projektai – – 260,62 

Biudžetinių įstaigų pajamos (tėvų 
įnašai, nuoma) 

29 964,92 17 194,23 28 469,71 

Iš viso 1 279 077,92 1 563 082,82 1 660 518,54 

 

Gimnazijoje dirbančių darbuotojų atlyginimai skaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.  

 

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, 2021 m. renovuota 

visa šildymo sistema, pakeistos durys gimnazijos III aukšte ir dalyje I aukšto kabinetų. 2017 m. 

gimnazija įsigijo 45 vietų mokyklinį autobusą, šiais metais gimnazijai paskirtas naujas 19 vietų 

geltonasis mikroautobusas. Remonto reikėtų gimnazijos išorinėms sienoms, pamatams, vidinėms 



sienoms, sanitariniams mazgams, vandentiekio ir kanalizacijos sistemai, elektros sistemai, aktų salei, 

prie gimnazijos esančiai mašinų stovėjimo aikštelei. Pastatas nepritaikytas negalią turintiems 

žmonėms (yra tik pandusas į gimnaziją). 

Gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių pastatas pastatytas 1973 m. 2005 

m. pakeisti langai, 2007 m. renovuotas šildymo mazgas, iš dalies  pakeisti centrinio šildymo sistemos 

ir vandentiekio vamzdynai. 2018 m. pakeistos grindys virtuvėje, pastatyta HN 75:2010 reikalavimus 

atitinkanti tvora. 2021 m. baigtas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0001 „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“ – visiškai renovuotos ir naujai įrengtos 5 grupės, 

įrengtas keltuvas ir pandusas negalią turintiems vaikams, apšildytos ir sutvarkytos 2 pastato sienos. 

Gimnazija savo lėšomis dalinai renovavo dar vieną grupę, pilnai suremontavo pastate esančias 

laiptines. Vis dėlto takai, vedantys į ikimokyklinio ugdymo pastatą, yra nesaugūs nei vaikams, nei 

juos lydintiems asmenims, kadangi danga yra nelygi, sutrūkinėjusi, trūksta įrangos vaikų lauko 

žaidimų aikštelėms. Skilinėja priestato sienos bei tarp priestatų ir pagrindinio pastato formuojasi 

plyšiai. 

 

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 interneto 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 gimnazijos 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 brandos egzaminus, PUPP, mokinių pasiekimų 

patikrinimus, tarptautinius tyrimus, nuolat dalintis informacija su visais bendruomenės nariais. 

 

II 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 pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

metodiką, Veiklos kokybės įsivertinimą gimnazijoje atlieka direktoriaus įsakymu patvirtinta grupė. 

Kartu vykdomi kiti tyrimai, apklausos, pedagogų veiklos stebėsena, pateikiamos ataskaitos. 

Atliekamas platusis įsivertinimas, su kurio duomenimis supažindinami pedagogai ir giluminiam 

vertinimui pasirenkamos 2–3 aukščiausias arba žemiausias vertes gavusios 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 buvo atliekamas naudojant IQES online sistemą, 

platformą www.manoapklausa.lt, „Google“ formas. 

2019 m. gimnazijoje buvo atliktas veiklos išorinis rizikos vertinimas. Kaip gerai vykdoma 

mokyklos veikla įvardintas asmenybės tapsmas, kaip rizikinga mokyklos veikla – mokinio pasiekimai 

ir pažanga, orientavimasis į mokinio poreikius, vertinimas ugdymui. 

2021 m. gimnazijoje atliktas platusis įsivertinimas. Aukščiausias ir žemiausias vertes gavę 

rodikliai: 

Aukščiausios vertės rodikliai: 

http://www.manoapklausa.lt/


• Ugdymo(-si) tikslai (3,5). 

• Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,4). 

• Mokymasis virtualioje aplinkoje (3,4). 

• Vertinimas ugdymui (3,4). 

• Orientavimasis į mokinių poreikius (3,4). 

Žemiausios vertės rodikliai: 

• Asmenybės tapsmas (2,9). 

• Aplinkų bendrakūra (3,0). 

• Mokyklos tinklaveika (3,0). 

• Mokymasis (3,1). 

• Lyderystė (3,1). 

 

III 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 

• Vieninga virtuali mokymosi aplinka 
(„Moodle“). 

• IT, materialinė bazė, atnaujinta 
ikimokyklinių grupių aplinka, pritaikyta 
negalią turintiems vaikams. 

• Nuolatinis, kryptingas pedagogų 
kompetencijų gilinimas. 

• Įrengtos poilsio / mokymosi zonos 
mokiniams visuose aukštuose. 

• Inovatyvi mokykla. Kūrybinė laboratorija. 

• Gimnazijos mokinių tarybos veikla. 

• Tradicijų tęstinumas ir puoselėjimas. 

• Ugdymo turinio naujovių diegimas ir 
išbandymas. 

• „Ilgoji“ gimnazija, kuriai priklauso ir 
ikimokyklinio ugdymo grupės, užtikrinamas 
pereinamumas, tęstinumas. 

• Gera gimnazijos geografinė padėtis. 

• Pedagogų, metodinių, darbo grupių 
bendradarbiavimas. 

• Vaiko gerovės komisijos veikla. 

• Gabių mokinių ugdymas, dalyvavimas 
rajono, respublikiniuose ir / ar 
tarptautiniuose konkursuose, projektuose, 
tyrimų atlikimas. 

• Daug įvairios popamokinės veiklos. 

• Universalūs mokytojai. 

• Mentorystė jauniems pedagogams. 

• Dalis tėvų nėra aktyvūs gimnazijos proceso 
dalyviai. 

• Nepakankama komunikacija (gimnazija – 
tėvai – mokiniai – bendruomenė – 
administracija). 

• Nepalanki dalies mokinių socialinė aplinka. 

• Dalies mokinių nepakankamas 
kompiuterinis raštingumas. 

• Mokinių požiūris į mokymąsi (negebėjimas 
planuoti veiklos, motyvacijos trūkumas). 

• Trūksta žinių / įgūdžių / kompetencijų 
darbui su didelių ir labai didelių specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. 

• Mažai bendradarbiaujama su kitomis 
mokyklomis. 

• Dalis mokytojų dar nėra pilnai įvaldę IT. 

• Lauko inventoriaus trūkumas ikimokyklinio 
ugdymo grupėms. 

• Ikimokyklinio ugdymo darbuotojams 
trūksta metodinio darbo koordinavimo. 
 



• Gimnazijos bendruomenės narių 
dalyvavimas ugdymo planavimo 
procesuose. 
 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

• Nuotolinio ugdymo organizavimas. 

• Nuolatinis mokymo(si) priemonių 
atnaujinimas. 

• Geras mokinių paruošimas egzaminams,  
olimpiadoms, konkursams, varžyboms. 

• Netradicinės, aktyvios pamokos, 
integruotos veiklos / pamokos, naudojant 
IKT. 

• UTA išbandymas ir diegimas. 

• Gerėjantis mokinių lankomumas, klasių 
mikroklimatas. 

• Individualios mokinio pažangos įrankio 
sukūrimas. 

• Mokinių savirealizacija. 

• Pedagogų bendradarbiavimas rajono ir 
respublikos mastu. 

• Nuolatinis ir tikslingas kvalifikacijos 
kėlimas. 

• Metiniai pokalbiai su pedagogais. 

• Tėvų švietimas. 

• Dalyvavimas įvairiuose projektuose. 

• Mokytojų lyderystė. 

• Ugdymo plano galimybių išnaudojimas. 

• Pandemija.  

• Mokinių nemokėjimas planuoti savo 
dienotvarkės. 

• Mokinių / mokytojų emocinė / 
psichologinė būsena. 

• Mažas tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą, 
jų atsakomybės stoka už vaikų mokymąsi. 

• Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių / grįžtančių iš užsienio mokinių 
skaičius. 

• Mokytojų apsisprendimas nedirbti. 

• Prastėjanti demografinė padėtis. 

• Žemėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

• Be priežasties praleidžiamos pamokos. 

 

IV SKYRIUS 

VIDINĖS IR IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖS IŠVADOS 

 

Atlikta gimnazijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė padeda išryškinti strateginius ryšius 

ir numatyti veiklos tobulinimo sprendimus: 

 

Stiprybių panaudojimas galimybėms 
įgyvendinti 

Galimybių panaudojimas silpnybėms 
neutralizuoti 

• Sukurta gimnazijos kūrybinė laboratorija: 
šiuolaikinės priemonės leidžia vesti 
netradicines, aktyvias pamokas (mokiniams 
žinias pritaikyti praktiškai, geriau pasiruošti 
konkursams, olimpiadoms). 

• Kryptingas vaiko gerovės komisijos, klasės 
vadovų ir pedagogų darbas gerina mokinių 
lankomumą ir klasių mikroklimatą. 

• „Ilgosios“ gimnazijos statusas leidžia 
stebėti mokinių pažangą nuo pat 2 metų ir 
sudaro sąlygas jų savirealizacijai. 

• Tėvų švietimas, individualūs pokalbiai su 
mokytojais, mokiniais, dalyvavimas 
bendruose renginiuose aktyvins tėvų 
įsitraukimą į gimnazijos veiklą. 

• Ugdymo plano galimybių panaudojimas leis 
teikti daugiau konsultacijų mokiniams, 
turintiems mokymosi sunkumų. 

• Netradicinės, aktyvios, šiuolaikiškos 
pamokos, pagalba mokiniui, pozityvus 
klasės mikroklimatas stiprins socialinius 
įgūdžius. 



• Mokinių rezultatai, dalyvavimas 
projektuose, konkursuose, atliekami 
bandymai ir tyrimai gimnazijoje padės 
siekti mokinių kompetencijų plėtojimo, 
pažangos, pasiekimų ir motyvacijos kėlimo. 

• Gimnazijos tradicijų kūrimas ir 
puoselėjimas skatins mokytojų savanorišką 
įsitraukimą į gimnazijos gyvenimą, stiprins 
ryšius tarp gimnazijos ir miestelio 
bendruomenės narių. 

• Platus neformalaus ugdymo pasirinkimas 
padės atsiskleisti įvairiems mokinių 
gebėjimams. 

• Bendri susitarimai padės mokytis / mokyti 
vertinti / įsivertinti mokinių kompetencijas, 
gerinti mokinių pažangą ir pasiekimus. 

• Pagalbos mokiniui komanda suteiks tėvams 
žinių, numatys jų švietimo gaires. 

• Kryptingas kvalifikacijos kėlimas leis 
mokytojams gilinti jų kompetencijas apie 
šiuolaikinę pamoką. 

• „Moodle“ mokymosi platforma leis 
sėkmingai organizuoti nuotolinį 
mokymą(si), kitaip organizuoti pamokas, 
jas paįvairinti. 

• Nuolatinis mokymo(si) priemonių 
atnaujinimas keis mokinių požiūrį į 
mokymąsi bei gerins kompiuterinį 
raštingumą. 

• Bendradarbiavimas su rajono ir respublikos 
pedagogais leis įgyti žinių, kompetencijų 
darbui su didelių ir labai didelių specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčiais, iš užsienio 
grįžusiais mokiniais. 

• UTA išbandymas leis plėsti ryšius ir 
bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis. 

• Pedagogų kvalifikacijos kėlimas leis jiems 
pilniau įvaldyti IKT ir tai pritaikyti 
pamokose. 

Stiprybių panaudojimas grėsmėms sumažinti Silpnybių pašalinimas, kad sumažėtų grėsmės 

• Gera geografinė padėtis, suformuotos 
ikimokyklinio ugdymo grupės leidžia 
pritraukti mokinius, taip ypatingai 
nesumažinant jų skaičiaus. 

• Virtuali, vieninga mokymosi aplinka bei 
pedagogų kompetencijų tobulinimas 
mažina pandemijos sukeltas grėsmes. 

• Pilna pagalbos mokiniui komanda, bendri 
susitarimai leidžia sėkmingai ugdyti  
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius, 
grįžusius iš užsienio mokinius. 

• Gilios sportinės tradicijos, gerėjanti 
sportinė bazė, dalyvavimas sveikatinimo 
projekte skatins mokinius sportuoti, gerins 
jų sveikatą. 

• Mokytojų, klasės vadovų žinios, gebėjimai, 
įgyti mokymuose, aktyvi mokinių tarybos 
veikla padės mokant mokinius planuoti 
savo dienotvarkę. 

• Senų tradicijų puoselėjimas ir naujų 
kūrimas, VGK darbas padės gerinti mokinių 
/ mokytojų emocinę / psichologinę būseną. 

• Aktyvesnis tėvų įtraukimas į gimnazijos 
veiklą padėtų geriau planuoti jų vaikų 
dienotvarkę, mažintų jų abejingumą vaikų 
mokymuisi. 

• Edukacinių veiklų įvairovė pagerins 
mokinių ir mokytojų emocinę  psichologinę 
būseną, dalinai neutralizuos nepalankius 
psichosocialinius veiksnius. 

• Pedagogai, įgydami trūkstamas žinias / 
įgūdžius / kompetencijas darbui su didelių 
ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčiais mokiniais, sumažintų 
baimę dėl jų ugdymo. 

• Komunikacijos stiprinimas didintų tėvų 
įsitraukimą į ugdymo procesą, gimnazijos 
veiklą. 



• Klasės vadovų darbas padės įtraukti tėvus į 
ugdymo procesą, prisiimti atsakomybę už 
vaikų mokymąsi. 

• VGK, mokytojų ir klasės vadovų 
bendradarbiavimas padės mažinti praleistų 
pamokų skaičių. 

 

 

V SKYRIUS 

VIZIJA, MISIJA, VERTYBINĖS NUOSTATOS, STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Gimnazijos vizija – gimnazija, kurioje keičiasi mokinių ir mokytojų mokymo(-si) ir 

mąstymo būdas, ugdomas kūrybiškumas. 

Gimnazijos misija – suteikti kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui. 

Gimnazijos vertybinės nuostatos: bendradarbiavimas, asmeninė atsakomybė, pagarba, 

kūrybiškumas, tolerancija. 

Gimnazijos strateginiai tikslai: 

1. Užtikrinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko / mokinio poreikius ir 

galimybes. 

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

 

VI SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 



1 tikslas. Užtikrinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko / mokinio poreikius ir galimybes. 

 

Uždavinys Priemonės Atsakingi 
vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami rezultatai Lėšų šaltiniai Vykdymo 
laikas 

1.1. Vesti 
šiuolaikiškas veiklas / 
pamokas. 

1.1.1. Dalyvaujant Ugdymo 
turinio atnaujinimo (UTA) 
veiklose perduoti patirtį 
kolegoms, mokyti ugdyti per 
kompetencijas. 

UTA 
komanda 

Pasiruošta UTA 2023 m. Mokytojai 
susipažinę su pagrindiniais UTA 
dokumentais, principais, geba numatyti 
pamokos, kurioje ugdoma 
kompetencijomis, uždavinį. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Iki 2023 m. 
rugpjūčio 31 
d.  

1.1.2. Vesti patyrimines, 
praktines, į vaikų / mokinių 
turimą patirtį orientuotas 
veiklas. 

Pedagogai Vaikai / mokiniai žinias derina su 
praktiniais gebėjimais, didėja mokymosi 
motyvacija. 
Gimnazijos mokinių pažangumas ne 
žemesnis nei 97 proc. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.1.3. Pamokose nurodyti 
aiškius ir konkrečius vertinimo 
kriterijus. 

Pedagogai 80 proc. mokinių yra aiškūs vertinimo 
kriterijai. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.1.4. Pamokose sudaryti 
sąlygas mokinių įsivertinimui. 

Pedagogai 80 proc. mokinių sutinka, kad jie 
įsivertina savo mokymąsi pamokose. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.1.5. Vedant pamokas 
panaudoti virtualią mokymosi 
aplinką (VMA) Moodle ir joje 
esančius įrankius. 

Pedagogai Mokytojai panaudos bent vieną 
„Moodle“ įrankį. Pamokose taikomi 
įvairūs mokymo(si) metodai. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.1.6. Vesti atviras veiklas / 
pamokas kolegoms. 

Pedagogai Dalijamasi gerąja darbo patirtimi. 
Kiekvienas pedagogas per mokslo metus 
praveda bent 1 atvirą veiklą / pamoką, 
kurią stebi jo kolega(-os). 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.1.7. Vesti integruotas 
pamokas. 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Tobulinamos profesinės pedagogų 
kompetencijos, dalinamasi gerąja darbo 
patirtimi. Iš kiekvienos metodinės grupės 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 



Uždavinys Priemonės Atsakingi 
vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami rezultatai Lėšų šaltiniai Vykdymo 
laikas 

bent vienas pedagogas per mokslo metus 
veda bent vieną integruotą pamoką.  

1.2. Teikti įvairių 
formų pagalbą 
vaikams/mokiniams 

1.2.1. Teikiant pagalbą vaikui 
/ mokiniui išnaudoti esančias 
įvairias ugdymo aplinkas. 

Pedagogai, 
mokytojo 
padėjėjai 

Visiems mokiniams teikiama jiems 
reikalinga pagalba. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.2.2. Kas mėnesį aiškintis 
nelankymo priežastis. 

Klasių 
vadovai, 
vaiko 
gerovės 
komisija 
(VGK) 

Kiekvienais mokslo metais vidutiniškai be 
priežasties praleistų pamokų skaičius 
vienam mokiniui yra ne didesnis nei 18. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.2.3. Išnaudoti ugdymo 
plano galimybes, etatinio 
darbo užmokesčio modelį 
teikiant konsultacijas 
mokymosi sunkumų 
patiriantiems ir gabiems 
mokiniams. 

Gimnazijos 
vadovai 

Visiems mokiniams, patiriantiems 
mokymosi sunkumų, gabiems, teikiamos 
konsultacijos. 
Dalyvaujama bent 90 proc. olimpiadų, 
konkursų, organizuojamų Vilkaviškio 
rajone. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.2.4. Vykdyti pagalbą 
„Mokinys – mokiniui“ 

Socialinė 
pedagogė, 
VGK 

Suteikiama pagalba mokymosi sunkumus 
patiriantiems mokiniams; jie daro 
pažangą. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

1.2.5. Vykdyti profesinį 
informavimą. 

Profesinio 
informavimo 
vadovė, 
pedagogai 

Kiekvienais metais surengti karjeros 
dieną mokiniams. 
Pakviesti tėvelius pristatyti savo profesiją 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
vaikams. 
Suteikti visiems mokiniams žinių apie 
aukštąsias, profesines mokyklas, kitas 
galimybes vystyti savo karjerai. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
paramos 
lėšos 

Kiekvienų 
metų kovo 
mėn. 
 

 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

 



  



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

 

Uždavinys Priemonės Atsakingi 
vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami rezultatai Lėšų šaltiniai Vykdymo laikas 

2.1. Kurti 
emociškai 
saugią aplinką. 

2.1.1. Veiklose, klasių 
valandėlių metu panaudoti 
„Lions Quest“ programos 
medžiagą. 

Pedagogai Ne mažiau 90 proc. mokinių sutinka, kad 
gimnazijoje jie jaučiasi saugūs. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

2.1.2. Vesti sveiką gyvenseną 
skatinančias veiklas / 
užsiėmimus. 

Pedagogai Vaikai / mokiniai ugdosi sveikos gyvensenos 
įpročius. 
Įgyvendintos visos numatytos programos 
„Sveikatos keliu“ veiklos.  

Žmogiškieji 
ištekliai, 
projektų lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

2.1.3. Sudaryti sąlygas 
mokiniams kurti / organizuoti 
renginius gimnazijoje. 

Mokinių 
tarybos 
kuratorė, 
pedagogai 

Skatinamos mokinių iniciatyvos, savanorystė, 
rengiami tradiciniai gimnazijos mokinių 
renginiai. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
paramos lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

2.1.4. Tradicinių ir naujų 
gimnazijos bendruomenės 
renginių organizavimas.  

Gimnazijos 
darbo 
taryba, 
vadovai 

Santykiai tarp gimnazijos darbuotojų yra geri, 
pagarbūs (vertinimo vidurkis – ne mažiau 
kaip 3 (vertinant nuo 1 iki 5)). 
Surengiama bent 1 išvyka per metus. 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
paramos lėšos, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

2.2. 
Bendradarbiauti 
su mokinių 
tėvais, 
socialiniais 
partneriais. 

2.2.1. Bendradarbiauti su 
Pilviškių bendruomene, 
kultūros namais, religinėmis 
bendruomenėmis 
organizuojant renginius 
miestelyje. 

Pedagogai Mokiniai ugdosi, plečia turimas 
kompetencijas.  
Garsinamas Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 
vardas. Dalyvaujama daugumoje (90 proc.) 
Pilviškių miestelių renginių. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

2.2.2. Dalyvauti Vilkaviškio 
rajono mokyklų mokymosi 
partnerystės tinkle. 

Gimnazijos 
vadovai 

Tobulinamos asmeninės ir profesinės 
pedagogų kompetencijos, dalinamasi gerąja 
darbo patirtimi. Dalyvaujama visuose 
mokymosi mokyklų partnerystės tinklo 
susitikimuose.  

Žmogiškieji 
ištekliai, 
ugdymo lėšos 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 



Uždavinys Priemonės Atsakingi 
vykdytojai 

Sėkmės kriterijai, laukiami rezultatai Lėšų šaltiniai Vykdymo laikas 

2.2.3. Rengti tėvų – pedagogų 
susitikimus. 

Gimnazijos 
vadovai 

Teikiama informacija mokinių tėvams. 
Surengiami ne mažiau kaip 2 tėvų – 
pedagogų susitikimai per mokslo metus. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Visą plano 
įgyvendinimo 
laikotarpį 

 



 

 

 

1 priedas 

 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

strateginio plano įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi 

finansavimo šaltiniai (Eur) 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

2022 m. 

 

Projektas 

2023 m. 

Projektas 

2024 m. 

1. Iš viso asignavimų:  1 864 900 1 850 700 2 030 700 

1.1. Išlaidoms: 1 860 400 1 850 700 2 030 700 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 1 611 600 1 592 300 1 751 500 

1.2. turtui įsigyti 4 500   

2. Finansavimo šaltiniai    

2.1.Savivaldybės biudžetas: 1 864 900 1 850 700 2 030 700 

2.1.1. iš jo: 

valstybės biudžeto specialioji 

tikslinė dotacija  

MK 

1 267 400 1 158 000 1 273 900 

2.1.2. Savivaldybės 

funkcijoms skirti asignavimai 

SB 

539 300 644 400 708 400 

2.1.3. Pajamos už suteiktas 

paslaugas 

SP 

51 100 48 300 48 400 

2.1.4 Valstybės dotacija 7 100   

 

2.2. Kiti šaltiniai: 

 

   

 

2.2.1. 1,2% parama 

2 000 3 000 3 000 

 

2.2.2. Skolintos lėšos 

   

2.2.3. Tėvų įnašai ir rėmėjų 

lėšos 

   

2.2.4. Projektinė veikla 5 698 

(„Erasmus+“) 

            

 

  

2.2.5.LR ŠMM    

2.2.6. Rėmėjų lėšos    

 

 

_______________________ 


