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PALANGOS VLADO JURGUČIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2009-2011 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS
Rengdami mokyklos strateginį planą 2009-2011 metams, atsižvelgėme į dabartinę
mokyklos situaciją. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – pradinis,
pagrindinis, vidurinis (iki 2009 m. rugsėjo 1 d.) mokymas. Mokykla vykdo pradinio (rusų kalba),
pagrindinio (lietuvių, rusų kalba), vidurinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas.
Mokyklos veiklą apibūdina šios konkrečios veiklos: edukacinė, kultūrinė, socialinė,
integracinė, informacinė. Apibūdindami edukacinę veiklą, akcentuojame ne tik moksleivių bendrąjį
lavinimą, bet ir mokyklos vykdomas kitas edukacinio pobūdžio veiklas: bendruomenės narių
mokymą (pvz. dirbti kompiuteriu), anglų kalbos kursus. Programų įgyvendinime dalyvauja įvairių
sričių praktikai: verslininkai, menininkai ir t. t. Mokyklos socialinė veikla remiasi socialiniu
ugdymu. Ypatingas dėmesys skiriamas rizikos vaikams, mokykloje imamasi aktyvios sveikos
gyvensenos įtvirtinimo veiklos. Mokykloje vykdomi įvairūs prevencinės veiklos projektai.
Kultūrinė veikla akcentuojama palaikant gyvą ryšį tarp kartų (susitikimai, lankymai
namuose, sveikinimai, šventės). Mokyklos bendruomenė dalyvauja miesto, respublikos,
tarptautiniuose, kultūriniuose renginiuose.
MOKYKLOS PRISTATYMAS
1961 m. pastačius naują vidurinės mokyklos pastatą Jūratės gatvėje, Palangos miesto
mokyklų tinklas buvo pertvarkytas. Buvusios pradinės mokyklos pastate buvo įkurta Palangos
prailgintos darbo dienos aštuonmetė mokykla (Kretingos g.), vidurinė mokykla pradėjo dirbti
naujame pastate Jūratės gatvėje, o pastate Vasario 16-osios gatvėje buvo įkurta rusų aštuonmetė
mokykla.
1977 m. buvo pastatytas didelis priestatas prie aštuonmetės mokyklos ir mokykla
pertvarkyta į Palangos 2-ąją vidurinę mokyklą. 1977-1978 m. mokėsi 749 mokiniai ir dirbo 42
mokytojai.
Atidarius 2-ąją vidurinę mokyklą visi Palangos moksleiviai pradėjo mokytis viena
pamaina. Mokyklos direktoriumi 1981-1990 m. dirbo J. Brazdžionis, 1990-2004 m. G.
Krasauskienė, nuo 2004 m. - L. Benetienė.
1985 m. buvo pastatytas mokyklos priestatas automobilizmui mokyti. Baigiamosios
klasės mokiniai galėjo įsigyti vairuotojo pažymėjimą, išmokti automobilio priežiūros ir
eksploatacijos pagrindų. 1985 m. visiškai pereita prie kabinetinės sistemos, įrengti 33 mokymo
kabinetai. Nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. vietoje 11 klasių, įvestas 12 klasių vidurinis mokymas. 2007 m.
mokykla išleido 30-ąją abiturientų laidą.
1997 metais mokyklai suteiktas Vlado Jurgučio vardas. Šiuo metu Palangos Vlado
Jurgučio vidurinė mokykla viena iš trijų mieste esančių vidurinį išsilavinimą teikiančių mokyklų.
Joje mokosi 539 mokiniai, dirba 54 mokytojai, kurių kvalifikacija: 2 – ekspertai, 27 – metodininkai,
14 vyr. mokytojų, 1 – mokytojas.
Mokykloje ugdymas organizuojamas dviem kalbom – lietuvių ir rusų.
Palangos Vlado Jurgučio vidurinę mokyklą lanko Palangos miesto, Klaipėdos ir
Kretingos rajono mokiniai (12 proc.).
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Mokykloje sudarytos tinkamos mokymosi sąlygos, įrengti mokomieji kabinetai, kurie
aprūpinami reikiamomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Renovuotos sporto, aktų ir šokių
salės, medžio ir metalo dirbtuvės, biblioteka, skaitykla, kurioje veikia 5 kompiuteriai, teikiamos
kopijavimo paslaugos. Veikia 35 neformaliojo švietimo užsiėmimai.
Yra 2 informacinių technologijų kabinetai. Sudarytos geros sąlygos mokiniams
sportuoti mokyklos stadione, renovuotoje sporto salėje. Mokykla vienintelė mieste turi licenciją B
kategorijos vairuotojų rengimui, turi įrengtą automobilizmo klasę. Mokykloje veikia valgykla,
organizuojamas socialiai remtinų mokinių maitinimas, įrengtas mokyklos muziejus, yra vietinis
radijo ryšys.
Mokykla dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose – konkursuose,
programose-projektuose: „Avilys“, „Sniego gniūžtė“, „Tavo žvilgsnis“, LTV projektuose „Mažųjų
žvaigždžių ringas“, „Gero ūpo“, „Laumės juosta“, „Nacionalinė vaikų Eurovizijos atranka“, „Tavo
kinas“, „Šimtakojis“, sporto varžybose, turiadose.
Ypatingai didelių laimėjimų mokykla pasiekė tarptautiniuose šokių ir dainų
konkursuose: „Lietaus žydėjimas-2007“ – 1 vieta; „Saulutė-2008“ – 3 vieta; „Opus-2008“ (Ispanija)
– 1 vieta; „Mažosios žvaigždutės“ (Bulgarija) – 1 vieta; „Kaunas talent“ – 3 vieta; respublikiniuose
šokių konkursuose: „Street style-2008“ – 2 vieta; “Šokio erdvėje - 2008“ – 1 vieta;
respublikiniuose dainų konkursuose: „Europos dainų konkursas“ – 3 vieta; „Bajorkiemio ruduo“ – 1
vieta; „Pavasario fiesta“ – 3 vieta; „Angelų opera“ – 1 vieta; „Mažųjų žvaigždžių ringas“- penkios
pirmosios vietos; respublikiniame jaunimo kino festivalyje “Tavo kinas“ – nominalai „Publikos
topas“, anglų kalbos konkurse „Tavo Žvilgsnis“ – 1-3 vietos; „Interneto svetainė“ – 1 vieta.
Mokykla yra aktyvi Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo narė. Bendrauja su Vokietijos
Vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde, Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno gimnazija, Rygos
priklausomybių profilaktikos centru, Vilniaus L. Karsavino vidurine mokykla, Vilniaus turizmo
centru, Vilniaus jaunimo centru ir kitomis respublikos institucijomis.
Mokytojai skaito pranešimus įvairiose mokslinėse konferencijose, kvalifikacijos
kėlimo renginiuose, rengia parodas, organizuoja koncertus, konkursus, inicijuoja bei rengia įvairius
projektus.
Mokyklos abiturientai gerai laiko brandos egzaminus ir daugelis sėkmingai įstoja į
aukštąsias mokyklas ir ten mokosi. Tarp buvusių abiturientų yra pedagogų, gydytojų, mokslininkų,
inžinierių, žurnalistų, bei kitų aukštos kvalifikacijos specialistų.
DABARTINĖS MOKYKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ
STIPRIOSIOS MOKYKLOS PUSĖS
* aukšta mokyklos mokytojų kvalifikacija;
* popamokinio ugdymo įvairovė ir kokybė;
* dvikalbis ugdymas;
* aukšta mokyklos administracijos vadybinio darbo
kokybė;
* geri stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai;
* IKT panaudojimas mokyklos procese;
*
bendradarbiavimas
su
mokyklomis,
visuomeninėmis organizacijomis;
* dirba socialinis pedagogas, psichologas, specialusis
pedagogas - logopedas;
* dalyvavimas, laimėjimai olimpiadose, konkursuose,
projektuose, renginiuose;
* geras mikroklimatas;
* mokytojų seminarų vedimas mieste, respublikoje;
* patirtis dalyvaujant projektinėje veikloje;
* sudarytos sąlygos visaverčiam mokinio ugdymuisi

SILPNOSIOS MOKYKLOS PUSĖS
* naujų vertinimo sistemų netolygus
taikymas;
*
tėvų
bendruomenės
atskirais
klausimais pasyvumas;
* nepakankamas dalykinių kabinetų
aprūpinimas šiuolaikiškomis mokymo
priemonėmis;
* lėšų stygius mokyklos aplinkai
gerinti;
* neturime autobuso pažintinei ir
popamokinei veiklai vykdyti.
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bei asmenybės plėtrai.
MOKYKLOS GALIMYBĖS
* mokyklos materialinės bazės pagerinimas;
* mokytojų metodinio centro įkūrimas;
* pasirenkamųjų ir modulių programų rengimas ir
pasiūla;
*
ugdymo
integravimo
ir
diferencijavimo
tobulinimas;
* mokyklos savivaldos organų darbo tobulinimas;
elektroninio dienyno įdiegimas, mokyklos interneto
įdiegimas;
* profesinio švietimo ir karjeros planavimo
tobulinimas;
* stacionarinės socialinės raidos grupės įkūrimas.

MOKYKLAI KYLANTYS PAVOJAI
* mokinių skaičiaus mažėjimas dėl
demografinės problemos;
* mokinių perėjimas mokytis į kitas
mokyklas vykdant mokyklų tinklo
pertvarką;
* mokymosi motyvacijos mažėjimas;
* tėvų išvykimas dirbti į užsienį.

II. MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, SIEKIAI IR PRIORITETAI
VIZIJA
Moderni mokykla, besivadovaujanti demokratiškais principais, turinti globojančią, iš
anksto apgalvotą, tikslingą mokymosi aplinką, kurioje moksleiviai galės visiškai atskleisti savo
galimybes.
MISIJA
Palangos Vlado Jurgučio vidurinė mokykla (nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Palangos Vlado
Jurgučio pagrindinė mokykla) – demokratiškai organizuota ugdymo įstaiga, teikianti moksleiviams
išsilavinimo standartus atitinkantį pradinį (rusakalbių), pagrindinį (lietuvių, rusų kalba), vidurinį iki
2009 m. rugsėjo 1 d. išsilavinimą bei profesinės kompetencijos pradmenis.
Mokykla ugdo savarankišką, veiklų, atsakingą žmogų, norintį ir gebantį nuolat
mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą; suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę,
specialiąją pedagoginę pagalbą.
Mokykla siekia bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimo darnos, padedančios
įveikti naujus dabarties iššūkius.
FILOSOFIJA
Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, grindžiamas humanizmo ir demokratiškumo
principais, kultūriniu atvirumu, nuolatiniu tobulėjimu, tolerancija, jaukios aplinkos sukūrimu.
MOKYKLOS SIEKIAI
1. Kurti darnią, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių
naudojimu pagrįstą mokyklą.
2. Sudaryti sąlygas skirtingų galimybių mokiniams sėkmingai įsisavinti formalaus ir
neformalaus ugdymo programas.
3. Užtikrinti ugdymo kokybę, atitinkančią dabartinės visuomenės poreikius.
4. 2009-2011 m. m. stipri konkurencinga pradinį (rusų kalba), pagrindinį išsilavinimą
teikianti mokykla.
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PRIORITETAI
I prioritetas. Novatoriškas, modernus ir kokybiškas mokinių mokymas ir ugdymas.
II prioritetas. Mokykla atvira visuomenei.
III prioritetas. Aktyvus, kūrybingas, tolerantiškas, mokantis planuoti, bendrauti ir
bendradarbiauti, pasirengęs veikti šiuolaikinės visuomenės sąlygomis mokinys – demokratinės
visuomenės kūrėjas.
III. PRIORITETŲ, TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
I PRIORITETAS. NOVATORIŠKAS, MODERNUS IR KOKYBIŠKAS MOKINIŲ
MOKYMAS IR UGDYMAS.
1.1. Tikslas. Sukurti materialinę, techninę ir informacinę bazę, garantuojančią aukštą
ugdymo ir ugdymosi kokybę.
Uždaviniai
1.1.1. Sukurti
materialinę,
techninę ir
informacinę
bazę,
garantuojančią
aukštą ugdymo
ir ugdymosi
kokybę.

1.1.2. Taikyti
moderniąsias
technologijas
ugdymo
procese.

1.1.3. Sudaryti
mokykloje
žmonių grupę,
kompetentingą

Priemonės

Pasiekimo
laikas
2011 m.

Atsakingas
asmuo ar grupė
Administracija,
kabinetų
vadovai,
mokytojai.

Finansavimo
šaltiniai
Mokinio
krepšelio
lėšos.

Laukiamas
rezultatas
* Sukaupta
metodinė
medžiaga;
* pakankamai
mokomųjų
kompiuterinių
programų;
* sudarytos
vienodos darbo
sąlygos;
* gerėja darbo
kokybė.

* Įkurti
informacinį
centrą;
* įdiegti mokyklos
elektroninį
dienyną;
* įdiegti mokyklos
intranetą.

2011 m.

Administracija,
kabinetų
vadovai,
specialistai.

Mokinio
krepšelio
lėšos.

* Organizuoti
seminarus
projektų rengimo
klausimais;
* suformuoti

2009-2010
m. m.

Administracija,
mokytojai,
mokinių
aktyvas, tėvai,
klasių

Mokinio
krepšelio
lėšos.

* Mokyklos
kabinetai
aprūpinti
kompiuteriais ir
mokomosiomis
priemonėmis;
* kokybiškos,
skatinančios
mokymosi
motyvaciją
pamokos;
* įdiegtas
elektroninis
dienynas;
* sukurtas
mokyklos
internetas.
* Įgyta
kompetencija
rengiant
projektus;
* pagerinta

* Kiekvienais
metais papildyti
naujausias
kompiuterines
mokymo ir
mokymosi
priemones;
* parengti
darbuotojų
darbo sąlygų
gerinimo
programą 20092010 m.
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Uždaviniai

Priemonės

rengti projektus,
taip pat aktyviai
dalyvauti
renginiuose,
respublikiniuose
ir
tarptautiniuose
projektuose.

mokykloje
bendruomenės
narių grupę
projektams rengti
ir juose dalyvauti,
pritraukiant lėšas.

1.1.4. Sudaryti
sąlygas visiems
mokiniams
išreikšti save
per
pasirenkamuosi
us dalykus,
modulius ir
neformaliojo
švietimo
užsiėmimus.
1.1.5.
Tarpdalykinė
integracija.
Ugdymo turinio
integracija.
1.1.6. Kurti
mokyklos
biblioteką,
teikiančią
edukacines bei
informacines
paslaugas

* Tirti mokinių
poreikius;
* Parengti naujas
pasirenkamųjų
dalykų, dalykų
modulių
programas;
* tėvų švietimas
apie neformaliojo
ugdymo naudą
mokinių
tobulėjimui.
* Diegti ugdymo
procese esamas
integruotas dalykų
programas;
* tarpdalykinės
integracijos
sklaida.
* Aprūpinti
biblioteką
specialiomis
techninėmis
priemonėmis
(Multimedia,
magnetinėmis
lentomis,
elektroniniais
leidiniais ir kt.);
* įkurti
informacinį
centrą;
* tobulinti
mokinių
savarankiško
mokymosi
galimybes,
diegiant
informacines
technologijas.

Pasiekimo
laikas

Atsakingas
asmuo ar grupė
auklėtojai.

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas
mokyklos
materialinė,
techninė,
informacinė bazė;
* pagerėjo
ugdymo kokybė.

2011 m.

Metodinė
taryba, direkcinė
taryba.

Mokinio
krepšelio
lėšos.

* Sudarytos
sąlygos
mokiniams gilinti
žinias ir
gebėjimus, siekti
tolesnės karjeros;
* tenkinami
mokinių poreikiai
ir ugdomi jų
gebėjimai.

2011 m.

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui.

Mokinio
krepšelio
lėšos.

* Prieinamesnis
ugdymo turinys;
* dalinimasis
gerąja darbo
patirtimi.

Iki 2011
m.

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
bibliotekininkai.

Mokinio
krepšelio
lėšos, rėmėjų
lėšos.

* Sukurta
patraukli
mokymosi
aplinka;
* sukaupta visa
ugdymo procesui
reikalinga
literatūra;
* tenkinami
šiuolaikiniai
ugdymo proceso
reikalavimai;
* atliekamas
informacijos
centro funkcijos.

iki 2011
m.
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1.2. Tikslas. Kiekvieno mokytojo veiklos kokybė – visos mokyklos veiklos kokybė,
prestižas, išlikimo garantas.
Uždaviniai
1.2.1. Tobulinti
vadovų ir
mokytojų
kvalifikaciją
remiantis
ugdymo
programų
reikalavimais.

1.2.2. Bendrauti
ir
bendradarbiauti
su apskrities,
šalies ir užsienio
mokyklomis,
vykdyti sklaidą.
1.2.3. Sudaryti
lygias galimybes
kiekvieno
mokinio
ugdymui ir
ugdymuisi,
tenkinant įvairių
gabumų
moksleivių
poreikius.

Priemonės
* Sąlygų sudarymas
mokytojų
kvalifikacijai kelti;
* organizuoti
teorinius-praktinius
užsiėmimus
mokykloje,
konferencijas;
* skleisti gerąją
patirtį mokykloje,
mieste, rajone,
respublikoje;
* koreguoti
žmogiškųjų išteklių
tobulinimo
programą;
* parengti pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose įgytų
žinių patirties
sklaidos programą.

Pasiekimo
laikas
2011 m.

Atsakingas
asmuo ar grupė
Administracija,
klasių
auklėtojai.

Finansavimo
šaltiniai
Mokinio
krepšelio
lėšos.

Laukiamas
rezultatas
* Aukštesnė
mokytojų
kvalifikacija,
geresnė
ugdymo
proceso
kokybė;
* efektyvi
mokyklos
vadovų veikla;
* mokyklos
reklama;
* parengta ŽIT
programa;
* pagerės
mokytojų
kompetencija,
ugdymo
proceso.
valdymas.

2011 m.

* Tęsti bendravimą ir
bendradarbiavimą su
apskrities
mokyklomis;
* tęsti ryšį su
Europos mokyklomis

2011 m.

Metodinė
taryba,
administracija,
darbo grupės.

Rėmėjų lėšos.

* Bendri
projektai,
konferencijos,
susitikimai;
* mokyklos
įvaizdžio
stiprinimas.

* Tobulinti
individualias spec.
poreikių ir kitų
poreikių mokinių
ugdymo programas;
* dalyvauti
olimpiadose,
projektuose,
organizuoti
konkursus,
festivalius, varžybas,
popamokinius
renginius;
* siekti aukštesnės
motyvacijos, ieškant
novatoriškų
metodinių grupių
veiklos formų.

2011 m.

Metodinė
taryba,
SUK,
Darbo grupės,
Metodikos
grupės.

Mokinio
krepšelio,
specialiosios
lėšos.

* Efektyvus
spec. poreikių
ir kitų poreikių
mokinių
ugdymas;
* diferencijuoto
ugdymo
kokybė;
* nuolat
vykstančios
olimpiados ir
konkursai ir kt.
* sudarytos
lygios
galimybės
kiekvieno
mokinio
poreikiams
tenkinti;
* aukštesnė
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Uždaviniai

Priemonės

Pasiekimo
laikas

Atsakingas
asmuo ar grupė

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas
mokinių
mokymosi
motyvacija.

II PRIORITETAS. MOKYKLA ATVIRA VISUOMENEI.
2.1. Tikslas. Plėtoti įvairų bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene,
vykdyti visapusišką mokyklos mokinių, tėvų švietimą, teikti pedagoginę, socialinę, psichologinę
pagalbą.
Uždaviniai
2.1.1. Tobulinti
sistemingą tėvų
švietimą, taikant
įvairias bendravimo
formas.

2.1.2. Organizuoti
bendrą veiklą su
mokyklos
mokiniais,
mokytojais, jų
tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir
vietos
bendruomene.

Priemonės
* tobulinti darbo su
tėvais (globėjais,
rūpintojais) būdus
bei bendravimo
formas, kaupiant
darbo su tėvais
(globėjais,
rūpintojais) gerąją
patirtį;
* tirti tėvų
informavimo ir
švietimo poreikius;
* parengti
rekomendacijas dėl
tėvų (globėjų,
rūpintojų)
informavimo ir
švietimo programos
įgyvendinimo kartu
su savivaldos
institucijomis;
* tęsti anglų kalbos
kursus
bendruomenės
nariams;
* ištirti meninio
ugdymo krypties
pasirenkamųjų
dalykų, dalykų
modulių poreikį.
* Dalyvauti miesto
šventėse, kviesti
bendruomenės
narius į mokyklos
renginius,
organizuoti bendrus
mokinių, mokytojų
ir tėvų renginius,
varžybas, konkursus;
* skatinti tėvus kuo
aktyviau dalyvauti

Pasiekimo
laikas
Nuolat

Atsakingas
asmuo ar grupė
Administracija,
klasių
auklėtojai,
atskirų dalykų
specialistai.

Finansavimo
šaltiniai
Mokinio
krepšelio
lėšos, rėmėjų
lėšos.

Laukiamas
rezultatas
* Glaudesni
ryšiai su vietos
bendruomene;
* ištirti tėvų
(globėjų,
rūpintojų)
informavimo ir
švietimo
poreikiai;
* mokykloje
veikia
mokinių tėvų
(globėjų,
rūpintojų)
informavimo
sistema apie
vaikų
ugdymosi
pasiekimus ir
galimybes;
* atsiskaitymo
už veiklos
rezultatus ir
strategijos
įgyvendinimą
sistema.
* mokykla
atvira
visuomenei.

Administracija,
klasių
auklėtojai,
atskirų dalykų
specialistai.

Mokinio
krepšelio
lėšos, rėmėjų
lėšos,
paramos
lėšos.

* Stipresnė
mokyklos
savivalda;
* geras
mokyklos
įvaizdis.

2009-2011
m.

2011 m.
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Uždaviniai

Priemonės

Pasiekimo
laikas

Atsakingas
asmuo ar grupė

2011 m.

Administracija,
mokyklos
taryba,
Socialinis
pedagogas,
Psichologas.

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

mokyklos veikloje.
2.1.3. Įtraukti
mokinių tėvus į
mokyklos veiklos
planavimą,
organizavimą ir
įgyvendinimą.

* Išsiaiškinti klasėse
aktyviausius tėvus
(lyderius) ir įtraukti
juos į mokyklos
savivaldą;
* įkurti tėvų klubą;
* organizuoti tėvams
teorinius praktinius
seminarus.

* Tėvų
gaunamos
informacijos
apie mokyklos
darbą kokybė;
* aktyvus tėvų
dalyvavimas
mokyklos
veikloje.

III PRIORITETAS. AKTYVUS, KŪRYBINGAS, TOLERANTIŠKAS, MOKANTIS
PLANUOTI, BENDRAUTI IR BENDRADARBIAUTI, PASIRENGĘS VEIKTI ŠIUOLAIKINĖS
VISUOMENĖS SĄLYGOMIS MOKINYS – DEMOKRATINĖS VISUOMENĖS KŪRĖJAS.
3.1. Tikslas. Sudaryti sąlygas besimokančiam jaunimui išsiugdyti vertybes, gebėjimus,
pilietiškumo, karjeros planavimo pradmenis, padėsiančius jam tapti aktyviu visuomenės dalyviu.
Uždaviniai

3.1.1.Ugdyti
gebėjimą priimti
pagrįstus
sprendimus,
praktiškai taikyti
įgytas žinias,
vadovautis
dorinėmis
normomis savo
veikloje, derinti
asmens ir
visuomenės
interesus,
organizuoti savo
veiklą.
3.1.2. Suteikti
mokiniams žinių ir
formuoti gebėjimus
aktyviai ir
kūrybiškai dalyvauti
bendruomenės ir
visuomenės
gyvenime.

Priemonės

Pasiekimo
laikas

* Konsultuoti
mokinius tolimesnės
karjeros klausimais;
* integruoti dorinio,
pilietinio ugdymo
žinias įvairių dalykų
pamokose.

2011 m.

* Vykdyti ugdymo
programas, taikant
naujus mokymo
metodus;
* ugdyti
besimokančio
jaunimo
sąmoningumą,
tobulinti įvairius
veiklos įvertinimo ir
skatinimo būdus;
* sukurti mokinių
iniciatyvas
skatinimo sistemą
pamokinėje bei
popamokinėje

2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Mokytojai,
metodinė
taryba.

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Mokinio
krepšelio
lėšos.

* Išmoks
praktiškai
taikyti įgytas
žinias;
* vadovausis
dorinėmis
vertybėmis.

Dalykų
mokytojai,
direkcinė
taryba,
mokinių
savivalda.

Mokinio
krepšelio
lėšos.

* Sėkmingai
įgyvendintos
mokomosios
programos;
* aktyvus,
kūrybiškas
mokinių
dalyvavimas
bendruomenės
ir visuomenės
gyvenime.
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Uždaviniai

Priemonės

3.1.3. Aktyvinti
ekonominį
mokymąsi kaip
pasirenkamąjį
dalyką verslumo
įgūdžių formavimui.

veikloje sistemą;
* organizuoti
pažintines,
ugdomąsias
ekskursijas, išvykas.
* Parengti
ekonomikos kaip
pasirenkamojo
dalyko programas
klasių grupėms.

Pasiekimo
laikas

2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Mokyklos
administracija.

Mokinio
krepšelio
lėšos.

Sudarytos
palankesnės
sąlygos
mokinių
karjeros
planavimui.

3.2. Tikslas. Socialinės pagalbos mokiniams efektyvinimas.
Uždaviniai

Priemonės

3.2.1 Suteikti
vienodas
galimybes įvairių
socialinių
sluoksnių
mokiniams
aktyviai dalyvauti
bendruomenės
gyvenime.

* Sukurti į
mokyklą
atvykstančių
mokinių
adaptacijos
stebėsenos
programą;
* įsteigti
tolerancijos
ugdymo centrą;
* įkurti stacionarią
socialinės raidos
grupę.

3.2.2. Tęsti
mokinių žalingų
įpročių ir
nusikalstamumo
prevencijos darbą.

* Žalingų įpročių
ir
nusikalstamumo
prevencinių
programų
rengimas ir
įgyvendinimas;
* akcijų, projektų,
konkursų, renginių
organizavimas;
* informacinės,
vaizdinės,
techninės bazės
sukūrimas;
* mokinių tėvų
(globėjų,
rūpintojų)
įtraukimas į
prevencinį darbą.

Pasiekimo
laikas
2009 m.

2010 m.

Atsakingas
asmuo ar grupė
Klasių
auklėtojai,
pilietinio
ugdymo
mokytojai,
socialinis
pedagogas.

Finansavimo
šaltiniai
Mokinio
krepšelio
lėšos.

Mokytojai,
prevencinio
darbo grupė,
soc. pedagogas,
klasių vadovai,
psichologas,
administracija.

Projektinės
lėšos,
rėmėjų lėšos.

2011 m.

2011 m.

Laukiamas
rezultatas
* sukurtas į
mokyklą
atvykstančių
mokinių
adaptacijos
stebėsenos
mechanizmas;
* įsteigtas
tolerancijos
ugdymo centras;
* įkurta
stacionari
socialinės raidos
grupė.
* Sėkmingai
įgyvendintos
programos;
* aktyvus
bendruomenės
dalyvavimas;
* įsteigta
vaizdinė,
techninė bazė.
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IV. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
1. Priežiūros struktūra.
Strateginį planavimą vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta strateginio planavimo
grupė.
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus įsakymu
patvirtinta strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros grupė.
2. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros procesas.
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais
lygiais. Strateginio planavimo grupė pristato mokyklos strateginį veiklos planą Mokyklos tarybos
susirinkimo metu kiekvienų metų rugsėjo mėnesį, kad mokyklos bendruomenė turėtų galimybę
stebėti ir vertinti strateginių tikslų įgyvendinimą bei teikti siūlymus ir pageidavimus.
Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebi ir įvertina, ar
mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar atsakingi asmenys įvykdė pavestus
uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius
veiklos planus.
Mokyklos vyr. buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir
naudojamos biudžeto lėšos.
3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė.
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros grupė posėdžiauja du kartus per
metus. Gegužės – birželio mėnesiais vyksta praeitų metų veiklos metų ataskaitos analizė, kuri
teikiama Mokyklos tarybos svarstymui.
Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rugsėjo mėnesį pagal pateiktus
pasiūlymus koreguoja mokyklos strateginį veiklos planą ir teikia strateginio veiklos plano
įgyvendinimo priežiūros grupei, kuri jį tvirtina.
Strateginių tikslų pasiekimo analizė
Uždaviniai

Planuotas
pasiekimas

Pasiektas
rezultatas

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Uždavinys 1
Uždavinys 2
Uždavinys 3
4. Plano koregavimas ir pratęsimas.
Strateginis veiklos planas koreguojamas kiekvienais metais.
_________________________

Įgyvendinta
(data)

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-331
2 punktu
PALANGOS „BALTIJOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS
2009-2011 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ
Mokyklos pavadinimas – Palangos „Baltijos“ bendrojo lavinimo vidurinė mokykla
(toliau – Mokykla).
Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – „Baltijos“ vidurinė mokykla.
Mokyklos įsteigimo data – 1989 m. gegužės 25 d.
Mokyklos tipas – vidurinė mokykla.
Mokyklos buveinė: Sodų g. 50, LT-00148 Palanga.
SITUACIJOS ANALIZĖ
Išorinės aplinkos analizė
1. Politiniai – teisiniai veiksniai.
Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metams nuostatomis,
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Savivaldybės švietimo
politika, Mokyklos nuostatais. Pagrindinės veiklos gairės lieka Valstybinės švietimo strategijos
nuostatos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta jų įgyvendinimo programa, kuriomis
remiantis Mokykla siekia teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus
atitinkančioje mokymosi aplinkoje, įgyvendinti aktyvaus mokymo(si) strategiją, remiantis
besimokančios mokyklos modeliu.
2. Ekonominiai veiksniai.
Mokykloje siekiama kurti saugią, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią mokymosi
aplinką, todėl gaunamos lėšos panaudotos tikslingai: atlikta dalinė renovacija (sutvarkytas stogas,
apšiltinta vakarinė ir šiaurinė pastato pusės), įrengta moderni sporto salė, maniežas, treniruoklių
salė, išplėstas informacinis centras, kuriame įrengta 15 kompiuterizuotų darbo vietų, septyniuose
kabinetuose įdiegta moderni multimedia įranga, atnaujinta technologijų kabineto įranga, nupirkti
higienos reikalavimus atitinkantys mokykliniai stalai ir kėdės, sutvarkyti sanitariniai mazgai,
atnaujinta virtuvės įranga. Mokykla visiškai pritaikyta neįgaliųjų mokinių ugdymui.
Būtina atlikti šiuos renovacijos darbus: pakeisti šildymo sistemą, langus, klasių
apšvietimą, sutvarkyti sporto aikštynus ir stadioną. Kad Mokyklos veikla būtų efektyvi, būtina
atnaujinti ir stiprinti mokyklos materialinę bazę: pakeisti higienos normų neatitinkančius
mokyklinius baldus, įdiegti multimedia įrangą visuose mokomųjų dalykų kabinetuose, suremontuoti
Mokyklos muziejui skirtą patalpą, įrengti muziejų ir mini konferencijų salę.
3. Socialiniai veiksniai.
Socialinius veiksnius lemia nepalanki demografinė situacija Palangos mieste ir
respublikoje. Mažėja gimstamumas, didėja emigracija ir asocialių bei nepasiturinčių šeimų skaičius,

2
nedarbas. Blogėja vaikų sveikatos indeksas. Daugėja mokinių su regos, laikysenos sutrikimais,
turinčių stuburo iškrypimų, mokinių, kuriems būtina logopedo, psichologo ar net psichiatro pagalba.
4. Technologiniai veiksniai.
Šiuo metu sparčiai vystosi informacinės technologijos, auga visuomenės kompiuterinis
raštingumas. Kompiuteriai šiandieninėje informacinėje visuomenėje naudojami įvairiose veiklos
srityse bei kasdieniniame gyvenime. Nors kompiuterinei įrangai skiriama vis daugiau lėšų, tačiau jų
vis dar trūksta, Mokykloje esanti įranga kasmet sensta. ES šalyse 1 kompiuteriu naudojasi 11
mokinių. Mūsų įstaigoje vienas kompiuteris tenka 18,1 mokiniui.
Ugdymo procesui trūksta ir modernių mokymo priemonių, be kurių sunku pasiekti
gerų ugdymo(si) rezultatų. Mokykloje esantys ištekliai ne visai atitinka mokykloms keliamus
tikslus, nes ilgą laiką nebuvo skiriama pakankamai lėšų. Aprūpinimas moderniomis mokymo
priemonėmis skatintų mokytojus įvaldyti naujus darbo metodus, informacines technologijas,
susipažinti su šalies ir pasaulio švietimo naujovėmis ir taikyti jas savo darbe.
Vidinės aplinkos analizė
1. Žmogiškieji ištekliai.
Mokyklos administracija – direktorius (III vadybinė kategorija), 5 direktoriaus
pavaduotojai ugdymui, iš jų: du atestuoti ir turintys II ir III vadybines kategorijas, direktoriaus
pavaduotojas ūkio reikalams. Mokykloje dirba 69 mokytojai, iš jų: 3 mokytojai ekspertai, 37
mokytojai metodininkai. 67 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą. Mokykloje 1 mokytojas dirba kaip
ne specialistas. Ūkinį – techninį personalą sudaro 42 darbuotojai.
Švietimo paslaugų kokybė priklauso nuo mokytojų kvalifikacijos, jie skatinami
atestuotis, siekti aukštesnių kategorijų, lankyti kvalifikacijos kursus, rinktis perkvalifikavimo
studijas.
2. Mokyklos struktūra. Valdymas.
Mokykloje sukomplektuotas 31 klasių komplektas, iš jų: 1 specialioji ir 2 lavinamosios
klasės. 2008–2009 mokslo metais mokykloje mokosi 707 mokiniai. Mokyklai vadovauja
direktorius. Mokyklos valdyme aktyviai dalyvauja mokyklos taryba, mokytojų bei mokinių tarybos,
metodinė taryba, darbo grupės, komisijos.
3. Planavimo sistema.
Mokyklos planavimo dokumentai: strateginis veiklos planas, metinė veiklos programa,
ugdymo planas, projektai. Stiprinama stebėsenos sistema, padedanti įvertinti švietimo kokybę bei
vertinti strateginių siekių įgyvendinimo sėkmę. Į planavimą įtraukiamas mokyklos personalas, tėvai,
partneriai, su kuriais mokykla bendradarbiauja.
4. Mokyklos veiklos kontrolė.
Mokyklos finansinę kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos, Palangos
miesto savivaldybės taryba, Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnyba. Mokyklos veiklos
priežiūrą, vadovaudamasis teisės aktais, vykdo LR švietimo ir mokslo ministerija, Klaipėdos
apskrities viršininko administracijos švietimo inspekcijos skyrius, Palangos miesto savivaldybės
taryba, jos pavedimą (įgaliojimą) turintis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Palangos miesto administracijos Švietimo skyrius. Už Mokyklos finansinę veiklą atsakingas
Mokyklos vadovas.
5. Ryšių sistema.
Mokykloje sukurtos 24 kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams informacinių
technologijų kabinete ir informaciniame centre. Kompiuterizuotos direktoriaus, pavaduotojų,
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raštinės, buhalterijos, bibliotekos, informacinio centro darbo vietos. Įdiegtas interneto ryšys, yra 7
linijinio ryšio telefonai, 2 fakso aparatai. Formuojama Mokyklos informacinė sistema.
6. Finansiniai ištekliai.
Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.
MOKYKLOS VIZIJA
Mokykla – ugdymo institucija, vykdanti pradinio, pagrindinio, specialiojo ir vidurinio
ugdymo programas ir neformaliojo ugdymo programas. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Mokykla keis
tipą iš vidurinio į pagrindinį. Bus teikiamas pradinis ir pagrindinis (5-10 klasių) išsilavinimas.
Mokykla toliau sieks suteikti kompetencijas, atitinkančias ugdymo koncentrų programas ir
standartus, telks mokyklos bendruomenę tapti besimokančia organizacija, ugdančia laisvą, mąstantį,
suvokiantį mokymosi visą gyvenimą svarbą, tautinę ir pasaulio kultūrą jauną žmogų.
MOKYKLOS VERTYBĖS
Kiekvienas bendruomenės narys – vertybė.
Mokyklos bendruomenės nariai – partneriai.
Kiekvienas bendruomenės narys – siekiantis pažangos.

MOKYKLOS MISIJA
Mokykla – bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, teikianti pradinį su ankstyvuoju anglų
kalbos mokymu, pagrindinį, specialųjį ir vidurinį iki 2009 rugsėjo 1 d. išsilavinimą. Ugdo
dorovingą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis gyvenimo realybėje, integruotis į visuomeninę veiklą,
ugdyti pilietines ir išsaugoti savo tautines vertybes. Mokyklos bendruomenė plėtoja savo, kaip
besimokančio miesto piliečių, kompetencijas, geba ugdymo procese kūrybiškai taikyti modernias
technologijas, dalyvauja švietimo projektuose.
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STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ
ANALIZĖ
SSGG analizė:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

STIPRYBĖS
dirba
pakankamai
išsilavinę
ir
kvalifikuoti pedagogai;
direktorius
ir
du
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui turi vadybines
kategorijas;
palankūs
mokytojų
tarpusavio
santykiai;
stebimas profesinis mokytojų augimas,
pamokos metodiškai organizuotos,
tenkinančios mokinių poreikius;
veikia visos savivaldos institucijos;
profesinėje sąjungoje – 68 nariai;
2008 metais 75 proc. Mokyklos
abiturientų
įstojo
į
aukštąsias
mokyklas;
pasiekta gerų rezultatų dalykinėse ir
sporto srityse;
dalyvaujama tarptautiniuose Socrates,
GLOBE, Comenius projektuose;
Mokykla integruoja neįgaliuosius,
teikia specialųjį ugdymą;
sukurta tinkama materialinė bazė
(kabinetai, laboratorijos, infocentras,
sporto salė, valgykla);
išsprendus mokyklų tinklo pertvarkos
problemas, bus nuosekliai pereinama
prie pagrindinės Mokyklos tipo.

•
•
•
•

GALIMYBĖS
sudarytos palankios sąlygos pedagogų •
kvalifikacijos kėlimui;
išvystytas
bendradarbiavimas
su
socialiniais partneriais;
•
palankus Mokyklos vertinimas;
aktyvaus
mokymo(si)
strategijos
•
įgyvendinimas;
savitos
vertinimo
sistemos
įgyvendinimas;
intensyvesnis IKT naudojimas ugdymo
procese;
intelektualinių ir materialinių resursų
telkimas;
socializacijos projektų įgyvendinimas.

SILPNYBĖS
nepakankamai panaudojama mokytojų galimybė
dalyvauti
respublikiniuose
kvalifikaciniuose
renginiuose, kelti kompetenciją ugdymo srityje;
nesaugi Mokyklos teritorija – neaptverta,
neapšviesta, nesutvarkyti sporto aikštynai ir
stadionas;
kyla mokinių ir mokytojų saugumo problemų;
keičiantis Mokyklos tipui, mažėjant mokinių
skaičiui, neišspręstos mokytojų ilgalaikių socialinių
garantijų problemos.

GRĖSMĖS
didėjantis probleminių ir nepasiturinčių šeimų
skaičius, nedarbas, emigracija neigiamai veikia
mokinių
mokymosi
motyvaciją,
pamokų
lankomumą bei emocinį stabilumą;
atsiranda socialinės pagalbos (maitinimo) teikimo
problemų;
nepakankamas finansavimas Mokyklos aplinkai
tvarkyti.
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MOKYKLOS PRIORITETAI
1. Ugdymo kokybės gerinimas.
2. Esminių kompetencijų ugdymas.
PRIORITETŲ, TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
1. PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS.
1.1. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą modernioje, saugioje ir sveikoje
ugdymo aplinkoje.
Uždaviniai
1

Priemonės
2

Pasiekimo
laikas

Atsakingas
asmuo ar grupė

3

4

Finansa
-vimo
šaltiniai
5

Laukiamas
rezultatas
6
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1.1.1. Kelti
bendruomenės
narių
nuolatinio
mokymosi
motyvaciją ir
sudaryti
sąlygas
mokymuisi.

1. Teikti
pedagoginę,
specialiąją
pedagoginę,
socialinę bei
psichologinę
pagalbą
mokiniams ir jų
tėvams.

2009-2011
m.

Mokyklos
administracija,
dalykų
mokytojai,
socialinis
irspecialieji
pedagogai,
logopedai,
psichologas

MK
lėšos

Kokybiškas
mokinių
mokymas,
suteikta efektyvi
pagalba
mokiniams.

2. Tobulinti
2009-2011
mokytojų
m.
kompetencijas,
siekiant ugdymo
kokybės,
individualizuojan
t ir
diferencijuojant
ugdymo turinį.

Mokytojai,
administracija

MK
lėšos

3. Tobulinti
mokinių
gebėjimus ir
sukurti mokytojų
vertinimo ir
įsivertinimo
tvarką.
4. Vykdyti
mokinių
profesinį
konsultavimą.

2009-2011
m.

Mokytojai,
administracija

MK
lėšos

Efektyvūs
mokymosi
metodai ir
mokinių
skatinimo tvarka
kels mokinių
mokymosi
motyvaciją,
mokinių
saviraišką,
mokiniai aktyviai
ir iniciatyviai
dalyvaus
Mokyklos
gyvenime.
Pagerės mokinių
mokymosi
motyvacija,
efektyvesnis
mokytojų darbas.

2009-2011
m.

Administracija, MK
klasių vadovai, lėšos
dalykų
mokytojai,
bibliotekininkai

Mokiniai
dalyvaus atvirų
durų dienose,
įvairiose
mokymo
įstaigose, darbo
vietose, darbo
biržoje,
susitikimuose su
įvairių profesijų
atstovais, žinos
įvairių profesijų
bei darbo vietų
poreikį bei
įgijimo
galimybes.
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1.1.2. Įvairinti,
tobulinti bei
ieškoti naujų
bendravimo,
individualios
pagalbos
mokiniams
teikimo
ir naujos
medžiagos
aiškinimo
formų.

1. Tobulinti
mokinių
gebėjimus ne
pamokų metu.

2009-2011
m.

Popamokinio
darbo
organizatorius,
mokytojai

MK
lėšos

2. Informuoti
bendruomenę
apie mokinių
pasiekimus.

2009-2011
m.

Administracija,
klasių vadovai

3.Individualizuot
i darbą
pamokose.
4. Siekti
konstruktyvaus
dialogo su
mokiniu.

2009-2011
m.

Dalykų
mokytojai

MK
lėšos,
tėvų
parama,
rėmėjų
lėšos
MK
lėšos

2009-2011
m.

Dalykų
mokytojai,
klasių vadovai

MK
lėšos

Dalykų
mokytojai

MK
lėšos

5. Nustatyti žinių Kas
trūkumus ir
trimestrą,
numatyti sėkmės pusmetį
planus mokymosi
sunkumų
turintiems
mokiniams.

Aktyvus
dalyvavimas ir
geri pasiekimai
olimpiadose,
konkursuose,
projektuose.
Geresni mokinių
pasiekimai, kils
Mokyklos
įvaizdis.
Gerės mokinių
pažanga ir
pasiekimai.
Didės mokinių
pasitikėjimas
mokytojais kaip
konsultantais ir
padėjėjais.
Mokiniai galės
pagal savo
galimybes ir
tempą daryti
pažangą ir
pasiekti norimą
žinių ir gebėjimų
lygį.

1.2. TIKSLAS. Kelti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją.
Uždaviniai

Priemonės

Pasiekimo
laikas

Atsakingas
asmuo ar grupė

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas
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1.2.1. Kelti
mokytojų
dalykinę
pedagoginę
kvalifikaciją.

1. Sudaryti
palankias sąlygas
dalyvauti
kvalifikacijos
kėlimo kursuose,
seminaruose.

2009-2011
m.

Administracija

MK
lėšos

2. Derinti
individualius,
grupinius ir
bendruosius
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikius.

2009-2011
m.

Mokytojų
taryba,
metodinė
grupė,
administracija

MK, SB
lėšos

3. Tobulinti
kolegų darbo
stebėjimo,
patirties
apibendrinimo ir
sklaidos bei
vertinimo tvarką,
siejant ją su
Mokyklos plėtra.

2009 m.

Metodinė
grupė

MK
lėšos

4. Tobulinti
mokytojų
skatinimo tvarką.

2009 m.

Metodinė
grupė,
administracija,
mokytojų
taryba

MK
lėšos

Aukštesnė
mokytojų
kvalifikacija,
pagerėję mokinių
mokymosi
rezultatai, pakilusi
mokymosi
motyvacija.
Mokyklos vadovai
reguliariai
organizuoja ir
vykdo mokytojų
mokymus.
Efektyvesnis
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikių
nustatymas.
Vyks gerosios
patirties sklaida,
pedagogai dalinsis
patirtimi
metodiniuose
užsiėmimuose ir
ves atviras
pamokas. Visi
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiai bus
vertinami,
informacija
panaudojama
planuojant tolesnį
mokytojų
mokymą.
Skatins mokytojų
motyvaciją siekti
profesinio
meistriškumo,
ugdymo kokybės.

2. PRIORITETAS. ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS.
2.1. TIKSLAS. Ugdyti informacines komunikacines kompetencijas, įvairių ugdymo
metodų ir IKT taikymą.
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Uždaviniai
2.1.1.
Optimaliai
diegti
informacine
s
technologija
s į ugdymo
procesą.

Priemonės

Pasiekimo
laikas

Atsakingas
asmuo ar grupė

1. Skatinti
mokytojus
domėtis IKT
naujovėmis ir
kelti
kompetenciją
darbui su jomis.

2009-2011
m.

Administracija,
metodinė grupė

2. Aprūpinti visus
kabinetus
daugialypės
terpės
projektoriais ir
video bei audio
priemonėmis.
3. Kaupti
mokomąsias
kompiuterines
priemones,
aktyvaus
ugdymo(si)
metodų taikymą
pamokose,
metodinę
medžiagą apie
IKT.
1. Kurti
Mokyklos
intraneto tinklą.

Iki 2010 m.

Administracija

2009-2011
m.

Administracija,
bibliotekininka
s

Rėmėjų,
ŠMM
projektų
lėšos

Greitai prieinama
informacija apie
turimus resursus,
patenkinti
mokytojų ir
mokinių poreikiai
IKT srityje.

2011 m.

MK,
rėmėjų
lėšos

2. Tobulinti ir
nuolat atnaujinti
internetinę
svetainę.
3. Informuoti
visuomenę apie
mokyklos veiklą

1 kartą per
6 mėnesius

Administracija,
informacinių
technologijų
mokytojai
Administracija,
informacinių
technologijų
mokytojai
Žurnalistų
būrelio
vadovas,
mokytojai

Visuomenė žinos,
kas vyksta
mokykloje, ir
aktyviai
dalyvauja
mokyklos
gyvenime.

MK,
rėmėjų
lėšos

Straipsniai,
skelbimai ir kita
informacija apie
Mokyklą.

2009-2011
m.

FinansaLaukiamas
vimo
rezultatas
šaltiniai
Rėmėjų,
Visi mokytojai
MK ir 2% turės IKT
lėšos
kompetenciją,
taikys aktyvaus
mokymo(si)
metodus
pamokoje, ugdys
mokinių
informacinius
komunikacinius
gebėjimus.
Rėmėjų
Bus kuriama
lėšos,
patraukli
tėvų
mokymosi
parama
aplinka,
motyvuojanti
mokinius.

2.2. TIKSLAS. Suaktyvinti pilietinį ir tautinį ugdymą.
Uždaviniai

Priemonės

Pasiekimo
Atsakingas
laikas
asmuo ar grupė

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas
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2.2.1.
Organizuoti
renginius,
įtraukiant
vietos
bendruomenę
.

2.2.2.
Organizuoti
mokinių
poreikius
tenkinančią
popamokinę
veiklą.

2.2.3. Teikti
pagalbą
skirtingų
socialinių
galimybių
bei socialinės
rizikos šeimų
vaikams
integruojanti
sį
bendruomenę
.

1. Tęsti tradicinių
Mokyklos renginių
organizavimą.
2. Organizuoti
susitikimus su
kultūros meno ir
sporto veikėjais.

Pagal
planus

Renginių
organizavimo
darbo grupės
Kūno kultūros,
lietuvių kalbos
mokytojai,
bibliotekininka
s
Administracija,
mokytojai

Projektų,
rėmėjų,
SB lėšos
Rėmėjų
lėšos,
partnerių
parama

3. Organizuoti
akcijas, talkas
mokyklos ir
Palangos miesto
bendruomenei
1. Nuolat tirti
naujus
popamokinės
veiklos poreikius
ir galimybes.
2. Gerinti
neformaliojo
ugdymo mokytojų
darbo sąlygas,
ieškoti naujų
kvalifikuotų
specialistų
įvairesnei
popamokinei
veiklai vykdyti.

Pagal
planus

Kasmet
rugsėjo ir
sausio
mėn.

Klasių
vadovai,
administracija

MK lėšos

Kasmet
iki
rugsėjo
10d.

Administracija

1. Tęsti sveikatos,
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų
vartojimo bei
nusikalstamumo
prevencinių
programų
įgyvendinimą.
2. Organizuoti
akcijas pagalbai
socialiai remtinų
šeimų vaikams.

20092011 m.

Socialinis ir
specialieji
pedagogai,
psichologas,
prevencinio
darbo grupė

Du kartus
per metus

Bent kartą Socialinis
per metus pedagogas

Mokykla taps
mikrorajono
kultūros
centras.

Rėmėjų
lėšos

Atskleis
mokinių
popamokinės
veiklos
poreikiai.
MK lėšos, Tenkinami
tėvų
mokinių
parama
saviraiškos ir
saviugdos
poreikiai.
Mokykla taps
mokinių
laisvalaikio
praleidimo
vieta, užtikrins
užimtumą bei
prevenciją.
Projektų ir Saugi aplinka
SB lėšos
ir tinkamas
mikroklimatas,
užtikrintas
vaikų
užimtumas.

Rėmėjų
lėšos

Materialinė
pagalba
socialiai
remtiniems
vaikams.

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
PRIEŽIŪROS STRUKTŪRA
Strateginio planavimo grupę sudaro:
Pirmininkas – Mokyklos direktorius.
Nariai: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, buhalteris, 3 mokytojai.
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Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupę sudaro:
Pirmininkas – Mokyklos tarybos pirmininkas.
Nariai: 1 tėvų atstovas ir 3 pedagogai.
PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PROCESAS
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais
lygiais.
Strateginio planavimo grupė pristato Mokyklos strateginį veiklos planą Mokyklos
tarybos susirinkimo metu kartą per metus, kad Mokyklos bendruomenė turėtų galimybę stebėti ir
vertinti strateginių tikslų įgyvendinimą bei teikti siūlymus ir pageidavimus.
Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebi ir įvertina, ar
Mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar atsakingi asmenys (grupė) įvykdė pavestus
uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius
veiklos planus.
Mokyklos buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir
naudojamos biudžeto lėšos.
PAGRINDINIŲ PLANINIŲ RODIKLIŲ APSKAITA IR ANALIZĖ
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros grupė posėdžiauja du kartus per
metus. Pavasarį vyksta praeitų metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama Mokyklos tarybos
susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros
grupės sudarytoje lentelėje:
Strateginių tikslų pasiekimo analizė
Uždaviniai

Planuotas
pasiekimas

Pasiektas
rezultatas

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Įgyvendinta
(data)

Uždavinys 1
Uždavinys 2
Uždavinys 3
Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui.
PLANO KOREGAVIMAS IR PRATĘSIMAS
Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja Mokyklos strateginį
veiklos planą ir teikia įgyvendinimo priežiūros grupei, kuri jį tvirtina, ir planas yra pratęsiamas.
_________________________

