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Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-333
PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS 2009–2011 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS
Palangos senosios gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir kryptingai
organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę spręsti aktualias ugdymo problemas,
numatyti veiklos kryptis ir prioritetus bei jų įgyvendinimą, planuoti kaitos pokyčius.
Rengiant strateginį 2009–2011 metų Palangos senosios gimnazijos planą, remtasi
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginiu planu, Palangos miesto savivaldybės
tarybos sprendimais, Gimnazijos koncepcija, gimnazijos vidaus audito rezultatais, bendruomenės
poreikių tyrimo duomenimis ir kt.
Atsižvelgta į gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, gimnazijos veiklą bei turimus
išteklius, gimnazijos tradicijas, patirtį bei narių pasiūlymus.
1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS
Gimnazijos pavadinimas: Palangos senoji gimnazija.
Adresas: Jūratės g. 13, LT – 00134 Palanga.
Tel./faksas (8-460) 48940
Gimnazijos direktorius – Algirdas Karačionka.
El. paštas: senojig@senoji.palanga.lm.lt
1922 m. rugsėjo 15 d. Palangoje įsteigta lietuviška mokykla, kuri yra Palangos
senosios gimnazijos pirmtakė.
1939 metais į Palangą atkeliama Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, pavadinta
Šventosios gimnazija Palangoje.
1940 metais ši ugdymo įstaiga išleidžia 1-ąją laidą ir buvo pavadinta Palangos
gimnazija.
1999 metais tuometinei Palangos 1-ajai vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos
statusas ir ji pavadinama Senąją gimnazija.
2008 metais Senoji gimnazija tampa keturmete gimnazija, atitinkančia gimnazijų
struktūrai keliamus reikalavimus.
Žmogiškieji ištekliai.
Gimnazijoje dirba 57 mokytojai, iš jų 11 ekspertų, 32 mokytojai metodininkai, 7 vyr.
mokytojai, 7 mokytojai.
Gimnazijai vadovauja direktorius. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui kuruoja
ugdomąjį procesą, neformaliąją ir popamokinę veiklą, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams –
gimnazijos ūkį ir ugdymo proceso aprūpinimą materialiniais ištekliais.
Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, bibliotekos vedėja, bibliotekininkė, 36 ūkinio
personalo darbuotojai: raštinės vedėja, vyr. buhalterė, kasininkė, virtuvės darbuotojos, pastatų
priežiūros darbininkai, inžinierius kompiuterininkas, sargai, kiemsargiai, valytojos.
Gimnazijos struktūra.
Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programos.
Sukomplektuoti 23 klasių komplektai, 1 suaugusiųjų klasė. Iš viso mokosi 603 mokiniai.
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Savivaldos institucijos: mokytojų taryba, mokinių parlamentas, gimnazijos taryba.
Grupės: metodinė, audito, prevencinio darbo.
Komisijos: atestacijos.
Komandos: krizių valdymo.
Planavimo sistemos.
Gimnazijos veikla planuojama atsižvelgiant į bendruosius ugdymo planus, bendrąsias
ugdymo programas ir išsilavinimo standartus, gimnazijos, tarybų, grupių ir komisijų veiklos planus.
Gimnazijos planai sudaryti siekiant įgyvendinti gimnazijos viziją, vadovaujantis
nustatyta misija ir veiklos strategija.
Gimnazijos veiklos planavimas ir planų įgyvendinimas vykdomas komandinio darbo
pagrindu.
Gimnazijos veiklos kontrolė.
Siekiant nustatyti ir įvertinti gimnazijos vykdomą veiklą bei turimus išteklius,
atliekamas vidaus auditas, vykdoma vidaus darbo kontrolė.
Gimnazijos veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos įgalioti asmenys, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.
Gimnazijos finansų kontrolę vykdo valstybės kontrolės institucijos, gimnazijos
steigėjas bei Palangos miesto savivaldybės kontrolierius.
Ryšių sistema.
Gimnazijoje yra 6 fiksuoto ryšio telefonai, 1 fakso aparatas, 80 kompiuterių (78 turi
internetinį ryšį), 6 ONFINITY įrenginiai, 9 projektoriai MULTIMEDIA, grafoprojektoriai.
Finansinė sistema.
Gimnazija finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal asignavimų
valdytojo patvirtintą sąmatą.
Gimnazija gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos Palangos miesto
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Gimnazija yra paramos gavėja.
Kiti faktai.
Gimnazija puoselėja tradicijas, atsižvelgia į aktualijas, telkia bendruomenę spręsti
gimnazijai keliamų uždavinių sprendimui.
Gimnazijos ugdytiniai – kasmetiniai respublikinių ir tarptautinių konkursų ir olimpiadų
dalyviai, laureatai, prizininkai. Gimnazijos organizuojami renginiai – svarbi ne tik miesto, bet ir
respublikos kultūrinio gyvenimo dalis. Bendradarbiaujama su Jaunųjų mokslininkų akademija,
dalyvaujama tarptautiniuose SOCRASTES ir GLOBE projektuose, užmegzti ryšiai su Danijos,
Bulgarijos, Ispanijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Austrijos, Vokietijos,
Rumunijos, Latvijos, Graikijos, Italijos ugdymo įstaigomis.
Gimnazija bendradarbiauja su Palangos miesto mokyklomis, Palangos pagalbos
mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Nepilnamečių reikalų
inspekcija ir kt. institucijomis.
Sprendžiant profesinį rengimą, 2008 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru.
2. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
(PEST matricos forma)
Politiniai - teisiniai veiksniai
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas – sudaro sąlygas siekti ugdymo ir darbo kokybės,
mokytojams garantuoja darbo vietą, reglamentuoja teises ir pareigas.
2. Švietimo gairės. Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos 2003–2012 m. numato švietimo
plėtros nuostatų perspektyvą .
3. Lietuvos vaiko teisių konvencija – užtikrina vaiko teises augti saugioje ir sveikoje aplinkoje.
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4. Palangos miesto tarybos sprendimai – reglamentuoja ugdymo įstaigų tinklą.
5. Gimnazijos veiklos nuostatai – reglamentuoja visą gimnazijos veiklą.
Socialiniai veiksniai
1. Demografinė situacija – mažėjantis gimstamumas įtakos vyresniųjų klasių mokinių skaičių
artimiausiais metais.
2. Geri gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai – mokinių motyvacija, kokybiško
išsilavinimo poreikis.
3. Palangos miesto tarybos sprendimų vykdymas – į 3-ąsias gimnazijos klases priimami visi
mokiniai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą.
4. Nepilnų ir mažas pajamas turinčių šeimų skaičius – gimnazijoje 17 mokinių gauna nemokamus
pietus ir pusryčius, 7 mokiniai – pietus. Mokosi 17 mokinių iš socialiai remtinų šeimų.
5. Sveikatos situacija – nemažai mokinių turi regėjimo sutrikimus, 1 mokinys mokomas namuose, 5
spec. poreikių mokiniai, 20 mokinių lanko kūno kultūros spec. grupę.
6. Materialinė bazė – patenkinama: pakeistas ir apšiltintas gimnazijos stogas, langai, įvykdytas
pirmas patalpų pritaikymo neįgaliesiems etapas, tvarkomas aikštynas, įrengti biologijos, chemijos,
informacinių technologijų kabinetai, atitinkantys jiems keliamus reikalavimus. Trūksta mokymo
priemonių, atitinkančių mokomųjų dalykų reikalavimus, susidėvėję baldai, dalis kompiuterinės
įrangos morališkai pasenusi, sena elektros instaliacija.
7. Vertybių sistema – kintanti, reikalaujanti multikultūriškumo, kultūrų bendrumo, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių, asmenybės vertės pripažinimo, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo,
patriotizmo, pagarbos demokratijai, kokybės siekimo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo.
Technologiniai veiksniai
1. Gimnazijos kompiuterizacija: kompiuterių skaičius – 80, kompiuteriai projektoriai – 9,
ONFINITY įrenginiai – 6, interaktyvi lenta – 1, internetinis ryšys 78 kompiuteriuose. Sparčiai
keičiasi technologijos, sensta kompiuteriai ir įranga, atsiranda naujų programų, su kuriomis
pasenusi technika nepajėgia dirbti.
2. Informacijos srautas – LEMA ryšys, TEO ryšys, televizoriai, bibliotekos fondai, spauda.
3. Informacinių technologijų plėtra įgalina plėsti neformaliojo švietimo paslaugas.
3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ
(gimnazijos stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas pagal atskiras sritis)
Kriterijus
Ugdymo turinys:
1. Ugdymo planai

2. Ugdymo programos

3. Mokytojų veiklos
planavimas
Mokymosi pasiekimai:
1. Mokymosi rezultatai

Stipriosios pusės
Mokomieji dalykai ir jų santykis
ugdymo plane subalansuotas.
Kasmet didinamos pasirinkimo
galimybės.
Įvestas automobilizmas, profesinis
mokymas.
Ugdymo
programos
atitinka
bendrąsias
programas
bei
išsilavinimo standartus, mokinių
poreikius.
Veikla planuojama, koreguojama.

Daugumos moksleivių mokymosi
rezultatai atitinka išsilavinimo
standartus.
99 procentai antrų gimnazijos

Silpnosios pusės
Kai kurių dalykų integravimo
dalykai, tarpdalykiniai ryšiai.
Dideli mokinių mokymo krūviai.

Daug
seminarų
ir
darbų
(konsultantai,
vertintojai,
valstybinių egzaminų vertintojai)
pamokų metu.
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2. Egzaminų,
standartizuotų
diagnostinių testų
rezultatai

3. Bendroji pasiekimų
kokybė
Mokymasis ir ugdymas
1. Ugdymo proceso
kokybė
2. Mokymosi kokybė

3. Moksleivių poreikių
tenkinimas
4. Vertinimas kaip
ugdymo proceso dalis
5. Bendradarbiavimas su
tėvais
Pagalba mokiniams
1. Gimnazijos
mikroklimatas
2. Asmens plėtra ir
socialinių gebėjimų
ugdymas
3. Profesinis švietimas
4. Pedagoginės pagalbos
efektyvumas

5. Specialiųjų poreikių
moksleivių ugdymas
Etosas
1. Gimnazijos kultūra

klasių
mokinių,
baigusių
pagrindinio ugdymo programas,
siekia vidurinio išsilavinimo.
Labai aukšti valstybinių egzaminų
rezultatai, beveik visi abiturientai
tęsia
mokymąsi
aukštosiose
mokyklose.
Standartizuotų testų rezultatai
aukštesni už respublikos vidurkį
(TIMS tyrimai).
Aukšti
rezultatai
miesto
olimpiadose, konkursuose, geri
rezultatai respublikoje.
Taikomi įvairūs mokymo metodai,
iš anksto planuojamas rezultatas.

Nepakankamas
pasiekimų
kokybės priežasčių ir trūkumų
šalinimo būdų numatymas.
Nepakankamas mokytojo ir
moksleivio dialogas, ugdymo
proceso individualizavimas.
Pakankamai aukšta daugumos Kai
kurių
mokinių
mokinių mokymosi motyvacija, savarankiškumo ir motyvacijos
gebėjimas
naudotis stoka
informacinėmis priemonėmis bei
panaudoti jas mokymuisi.
Atliekami
mokinių
poreikių Mokiniai renkasi mokytoją, todėl
tyrimai, sudaromi individualūs patenkinti visų norų nėra
planai, pagal galimybes sudaromos galimybių.
mobiliosios grupės.
Tobulinama
vertinimo Neišbaigta vertinimo tvarka, ne
(įsivertinimo) tvarka, jų metodai.
visi mokytojai aiškiai nustato
vertinimo kriterijus.
Tėvų informavimo procedūros ir Trūksta kai kurių tėvų aktyvumo
jų kokybė tenkina mokinių tėvus.
bendradarbiaujant su gimnazija.
Tėvų reikalavimai, viršijantys
gimnazijos galimybes.
Mokiniai
jaučiasi
saugūs. Atskiri tolerancijos stokos atvejai
Teikiama socialinė pagalba.
tarp mokinio ir mokytojo.
Ugdomos vertybinės nuostatos,
socialiniai gebėjimai.
Turininga
ir
įvairiapusė
popamokinė veikla.
Veikia profesinio informavimo
centras
Pedagoginė pagalba efektyvi.
Teikiama individuali pedagoginė
pagalba.
Dalykų
mokytojai
bendradarbiauja
ruošdami
programas.
Reguliariai teikiama individuali
socialinė, specialioji pedagoginė
pagalba.
Bendruomenės nariai didžiuojasi
gimnazija,
puoselėjamos
gimnazijos tradicijos, saugi, nuolat

Profesiniame švietime trūksta
sistemingumo.
Nėra galimybių skirti didesnį
dėmesį kiekvienam mokiniui
atskirai.
Specialiųjų poreikių dokumentų
pristatymas.
Negatyvus požiūris į uniformas.
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gražėjanti aplinka.
2. Gimnazijos
bendruomenė ir savivalda
3. Gimnazijos ryšiai

Ištekliai
1. Mokymo bazė ir
sąlygos

2. Aprūpinimas ištekliais

3. Materialinių išteklių
tvarkymas ir
panaudojimas
4. Personalas

5. Efektyvus personalo
patirties panaudojimas

6. Pedagogų tobulinimasis
ir vertinimas
7. Gimnazijos finansinių
išteklių valdymas
Gimnazijos valdymas ir
kokybės garantavimas.
1. Gimnazijos vadovai
2. Metodinių grupių
veiklos efektyvumas

Aktyvus dalies tėvų dalyvavimas Gimnazijos ir tėvų bendravimas
gimnazijos gyvenime, parama.
ne
visuomet
grindžiamas
partnerystės principu.
Vykdomi tarptautiniai projektai su
Lenkija,
Švedija,
Danija,
Vokietija, Norvegija, Latvija,
Rumunija
bei
edukacinis
projektas su Vilniaus „Minties“
gimnazija.
Gerėja
aplinka,
aprūpinimas Daliai
patalpų
reikalingas
mokykliniais baldais, rengiami remontas (elektros instaliacijos
šiuolaikinis
reikalavimus keitimas).
atitinkantys mokymo kabinetai,
atlikta dalis patalpų pritaikymo
neįgaliųjų mokymui darbų.
Racionaliai išnaudojami turimi Trūksta kai kurių mokymo
ištekliai.
priemonių, kabinetai nepilnai
aprūpinti
techninėmis
priemonėmis, ne visur yra
interneto ryšys, dalis baldų
susidėvėję, pasenusi elektros
instaliacija.
Turimi ištekliai prieinami visai Ne visur yra interneto ryšys,
gimnazijos
bendruomenei. bibliotekos fondai atnaujinami
Informacijos šaltiniai: seminarai, nepakankamai (trūksta lėšų).
bibliotekos fondai, internetas.
Gimnazijos
pedagoginis
ir Nėra galimybių sudaryti darbo
techninis
personalas krūvius geografijos ir muzikos
sukomplektuotas. Geri personalo mokytojams.
tarpusavio santykiai.
Aukšta mokytojų kvalifikacija, Mokytojų kvalifikacijos kėlimas
daug konsultantų, valstybinių nepakankamai derinamas su
brandos egzaminų vertintojų. gimnazijos tikslais ir uždaviniais.
Mokytojai veda seminarus miesto,
respublikos pedagogams.
Sudarytos
sąlygos
mokytojų Nemažai kvalifikacijos kėlimo
kvalifikacijai kelti.
seminarų vyksta ugdymo proceso
metu.
Finansiniai ištekliai tvarkomi Trūksta mokinio krepšelio lėšų
tikslingai,
tvarkomi
pagal valdymui.
savivaldybės
ir
valstybės
reglamentuotą tvarką.
Atestuoti. Numatyta atestacija
2008 metais.
Metodinių
grupių
vadovai
kompetentingi,
grupių
veikla
atitinka poreikius.
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4. STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
(SSGG matricos forma)
Stiprybės
1. Geri ugdymo rezultatai, abiturientų stojimas į aukštąsias mokyklas.
2. Geri konkursų ir olimpiadų rezultatai.
3. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
4. Geras mikroklimatas, demokratiška, humaniška ugdymo aplinka.
5. Geri valstybinių egzaminų rezultatai.
6. Aukšta pedagogų kvalifikacija.
7. Sudarytos lygios galimybės įvairių poreikių mokiniams, teikiama kvalifikuota socialinė pagalba.
8. Plečiama gimnazijos materialinė bazė.
9. Kolegialus valdymas, komandinė veikla.
10. Stiprios tradicijos, naujų veiklos formų ieškojimas.
11. Atlikta dalis patalpų pritaikymo neįgaliųjų mokymui darbų.
12. Pradėtas profesinis ugdymas.
13. Gimnazijos struktūra atitinka gimnazijoms keliamus reikalavimus.
Silpnybės
1. Didėja mokinių, turinčių elgesio problemų, skaičius.
2. Nepavyksta užtikrinti gero mokinių lankomumo.
3. Neadekvatus padidėjusių darbų apimties ir esamų etatų skaičius.
4. Nebaigta sporto aikštyno renovacija, nebaigtas patalpų pritaikymas neįgaliųjų mokymui.
5. Ne itin aktyvus tėvų dalyvavimas gimnazijos veikloje.
Galimybės
1. Priimti visus Palangos miesto mokinis, norinčius mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.
2. Ugdymo individualizavimo bei diferencijavimo užtikrinimas.
3. IKT naudojimo ugdymo procese plėtimas.
4. Geros sąlygos mokytojų ir vadovų profesiniam tobulėjimui ir profesinei veiklai.
5. Šiuolaikinės duomenų bazės, užtikrinančios kokybišką valdymą, įdiegimas.
6. Naujos galimybės dalyvauti įvairiuose projektuose.
7. Pilnai pritaikyti patalpas neįgaliųjų mokymui.
8. Įgyvendinti profesinį mokymą.
Grėsmės
1. Tėvų atsakomybės už vaikų priežiūrą stoka.
2. Dalies mokinių motyvacijos stoka.

II. GIMNAZIJOS STRATEGIJA
Misija:

Palangos senosios gimnazijos misija – būti ugdymo įstaiga, teikiančia
kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdančia kiekvieno jaunuolio
vertybines orientacijas leidžiančias tapti doru, savarankišku, atsakingu,
patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, padedančia nustatyti ir plėtoti jo
kūrybinius gebėjimus, ir šia savo veikla prisidėti prie Palangos miesto
strateginio tikslo dėl žmogiškųjų išteklių plėtros įgyvendinimo, prie Lietuvos
geriausių ugdymo tradicijų puoselėjimo, ugdant europinės daugiakultūrės
visuomenės narį.

7
Kodas

Strateginiai tikslai
Strateginio tikslo pavadinimas
Puoselėjant švietimo efektyvumą, užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius
atitinkančius švietimo kokybę, tapti šiuolaikiška, modernia ugdymo įstaiga.
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Strateginio tikslo aprašymas:
Švietimo programų įgyvendinimas.
Gimnazijos ugdymo proceso efektyvumo didinimas.
Modernios ugdymo įstaigos kūrimas.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
Švietimo kokybės, bendrojo lavinimo, švietimo programų įgyvendinimo ir modernios ugdymosi
aplinkos užtikrinimo programa.
02
Strateginio tikslo aprašymas:
Tikslingai panaudoti gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto nuomos lėšas bei įgyvendinti Švietimo
įstatymo nuostatas dėl ugdytinių lavinimosi, pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimo
realizavimo.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
Specialioji programa.
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2009–2011

Asignavimų valdytojas (-ai)
Vykdytojas (-ai), kodas

Palangos senoji gimnazija
Palangos senoji gimnazija

Programos pavadinimas

Ugdymo
programa

Programos parengimo
argumentai

Programa siekiama modernizuoti ugdymo procesą, garantuoti saugias
ir šiuolaikiškas ugdymosi ir darbo sąlygas, siekiant garantuoti
Švietimo įstatymo, Valstybinės švietimo strategijos krypčių, Palangos
miesto plėtros strateginio plano bei Senosios gimnazijos veiklos
programų vykdymą.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal PMP iki 2015 m. SP)
Šia programa
įgyvendinamas įstaigos
strateginis tikslas

Kurorto žmoniškųjų išteklių plėtra.

Programa

Tęstinė

kokybės

užtikrinimo Kodas

190274564
190274564
01

Tapti modernia, šiuolaikiška, efektyvų ugdymo procesą užtikrinančia
keturmete gimnazija

Programos aprašymas
Programos tikslas

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo
šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką, sudaryti saugias
ir sveikas ugdymosi sąlygas
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Tikslo aprašymas: Sudaryti sąlygas mokytojams vykdyti Bendrųjų programų ir
išsilavinimo standartų keliamus reikalavimus, sukurti vaikų ir jaunimo poreikius atitinkančią ugdymo
aplinką. Modernizuoti mokomųjų kabinetų, sporto bazę, gimnazijos informacinį centrą, informacinių
technologijų, gamtamokslinių bei humanitarinių dalykų kabinetus, gimnazijos aplinką. Siekti, kad 1
kompiuteriu galėtų naudotis 6–8 mokiniai. Tęsti respublikinių renginių organizavimo gimnazijoje
tradiciją, sudaryti maksimalias prielaidas ugdytinių saviraiškai ir kultūriniam išprusimui.
Programos tikslo pasiekimą garantuotų šių uždavinių įgyvendinimas:
1 Uždavinys: Užtikrinti bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo programų įgyvendinimą.
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
1. Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo proceso organizavimo užtikrinimas.
2. Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo aplinkos aptarnavimo užtikrinimas.
2 Uždavinys: Organizuoti mokinių saviraiškos ir socializacijos programų įgyvendinimą.
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonė – Gimnazijos meninių renginių organizavimas.
Šia priemone numatoma organizuoti respublikinius renginius ir projektus gimnazijoje (respublikinės
moksleivių teatrų šventės „Palangos pavasaris“, respublikinės jaunųjų poetų šventės „Poezijos ruduo
Palangoje“, respublikinės jaunųjų dizainerių alternatyvios mados šventės „Banga“, tarptautinės
vokalinės muzikos šventės „Kvinta“, tarptautinių projektų ,,Nacionalumas daugiakultūrėje erdvėje“,
,,Skaityk lietuvių – švedų literatūrą“, mokyklinių meninių, sveikos gyvensenos ir mokslinės
saviraiškos projektų organizavimas).
3 Uždavinys: Užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų plėtrą. Šiam
uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė – Gimnazijos kompiuterinės įrangos atnaujinimas ir
aprūpinimas naujomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (kompiuterių klasės
atnaujinimas, kompiuterinės skaityklos įrengimas, interaktyvių įrenginių su multimedia
projektoriumi, vaizdo ekranų, personalinių kompiuterių, skystųjų kristalų monitorių, sparčiojo
interneto įsigijimas).
4 Uždavinys. Užtikrinti, kad baldai ugdymo įstaigose atitiktų higienines normas ir
mokyklų aprūpinimo standartus. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonė – baldų
atnaujinimas (mokykliniai stalai, kėdės, priemonių spintos, rašomosios lentos).
5 Uždavinys. Užtikrinti, kad apšvietimas ugdymo įstaigose atitiktų higienines normas ir
mokyklų aprūpinimo standartus. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė – apšvietimo
gerinimas (pakeisti mažosios aktų, sporto salių, 12 kabinetų šviestuvus).
6 Uždavinys. Modernizuoti sanitarines patalpas, užtikrinant ugdymo įstaigoje higienines
normas. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonė – įrengti higienines patalpas mergaitėms.
7 Uždavinys. Modernizuoti technologijų, gamtamokslinių dalykų ir kitus kabinetus,
atnaujinti sporto inventorių. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonė – atnaujinti inventorių
gimnazijoje (krepšinio, tinklinio kamuoliai, sportiniai čiužiniai ir kitas sportinis inventorius,
didžiosios salės sceninė įranga).
8 Uždavinys. Užtikrinti ugdymo įstaigos ir ugdytinių saugumą. Šiam uždaviniui
įgyvendinti numatomos priemonės:
1. Gimnazijos teritorijos aptvėrimas.
2. Kitos priemonės (apsaugos signalizacijos įvedimas, valgyklos elektros instaliacijos
atnaujinimas, sporto aikštyno aplinkos sutvarkymas).
9 Uždavinys. Užtikrinti mokinių maitinimo organizavimą. Šiam uždaviniui įgyvendinti
numatomos priemonė – nemokamo mokinių maitinimo organizavimas gimnazijoje.
10 Uždavinys. Rekonstruoti gimnaziją. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos
priemonės:
1. Vykdyti patalpų pritaikymo neįgaliesiems II etapą.
2. Kabinetų remontas (fizikos, biologijos, istorijos, geografijos, informacinių
technologijų kabinetų, bibliotekos remontas, scenos grindų koncertų salėje pakeitimas).
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Numatomas programos
įgyvendinimo rezultatas

1. Vykdomas Palangos miesto strateginio plano tikslas dėl
žmogiškųjų išteklių plėtros.
2. Kokybiškos, atitinkančios šiuolaikinius reikalavimus, pamokos.
3. Įvykdyta Švietimo įstatymo nuostata dėl kvalifikacijos kėlimo ir
patenkinti pedagogų atestaciniai poreikiai.
4. Formuojamas šiuolaikiškai kvalifikuotas gimnazijos pedagogų
kolektyvas.
5. Kokybiški regioniniai ir vietiniai renginiai, garantuojantys
ugdytinių saviraiškos plėtrą, atitinkantys strateginį Palangos miesto
planą, aktyvi kultūrinė gimnazijos veikla
6. Vykdoma Palangos senosios gimnazijos veiklos programa.
7. Išmokstama sumaniai, teisingai, teisėtai ir sėkmingai apdoroti
informaciją naudojantis IT bei metodais, visuomeniniais keitimosi
informacija būdais.
8. Patalpos pritaikomos neįgaliųjų mokymui.

Galimi programos
vykdymo ir finansavimo
variantai
Priemonės, numatytos
Palangos miesto plėtros iki
2015 m.
strateginiame plane, kurios
susijusios su vykdoma
programa

1.Savivaldybės biudžetas.
2.Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija.
3. Kiti finansavimo šaltiniai.
Papildomojo ugdymo paslaugų plėtojimas (1.1.3. ).
Mokyklų materialinės bazės modernizavimas (1.1.2. ).
Dinamiškos žinių visuomenės plėtojimas (1.1. ).
Mokyklų kompiuterizavimas ir jų prijungimas prie interneto,
sukurtos bendros duomenų bazės (1.1.2.3.).

Su programos vykdymu
susiję teisės aktai

1. Švietimo įstatymas, 2004 m. redakcija.
2. Valstybinės švietimo strategijos kryptys 2003–2012 m.
3. Palangos miesto plėtros strateginis iki 2015 m. planas.
4. Palangos senosios gimnazijos veiklos programa.
PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2009–2011

Asignavimų valdytojas (-ai)
Vykdytojas (-ai), kodas

Palangos senoji gimnazija
Palangos senoji gimnazija

Programos pavadinimas

Specialioji programa

Programos parengimo
argumentai

Programa siekiama modernizuoti ugdymo procesą, garantuoti
saugias ir šiuolaikiškas ugdymosi ir darbo sąlygas, siekiant garantuoti
Švietimo įstatymo, Valstybinės švietimo strategijos krypčių, Palangos
miesto plėtros strateginio plano bei Senosios gimnazijos veiklos
programų vykdymą.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal PMP iki 2015 m. SP)

Kurorto žmoniškųjų išteklių plėtra.

190274564
190274564
Kodas

02
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Šia programa
įgyvendinamas įstaigos
strateginis tikslas

Tapti modernia, šiuolaikiška, efektyvų ugdymo procesą užtikrinančia
keturmete gimnazija

Programa

Tęstinė
Programos aprašymas

Programos tikslas

Siekti gimnazijos strateginio plano įgyvendinimo ir modernizuoti
gimnazijos ugdymo aplinką.

Tikslo aprašymas. Sudaryti sąlygas saugiai ir estetiškai mokymosi aplinkai.
1 Uždavinys: Užtikrinti mokinių maitinimo organizavimą. Šiam uždaviniui įgyvendinti
numatoma priemonė – mokinių maitinimas už grynus pinigus.
2 Uždavinys. Užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų plėtrą. Šiam
uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė – gerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti ugdymo aplinkos
funkcionavimą gimnazijoje.
3 Uždavinys: Turtinti materialinę bazę ir tikslingai panaudoti lėšas. Šiam uždaviniui
įgyvendinti numatomos priemonės:
1. Klasių ir kabinetų einamasis ir kapitalinis remontas.
2. Mažosios aktų salės apšvietimo sutvarkymas.
Numatomas programos
įgyvendinimo rezultatas

Moderni, atitinkanti higienos normas ir šiuolaikinius reikalavimus
ugdymo ir ugdymosi aplinka.

Galimi programos
vykdymo ir finansavimo
variantai
Su programos vykdymu
susiję teisės aktai

1. Ilgalaikio gimnazijos materialiojo turto nuomos lėšos.
2. Kiti finansavimo šaltiniai.

Veiksmai, numatyti
Palangos miesto plėtros iki
2015 m. strateginiame
plane, kurie susiję su
vykdoma programa

1. Švietimo įstatymas, 2004 m. redakcija.
2. Valstybinės švietimo strategijos kryptys 2003–2012 m.
3. Palangos miesto plėtros strateginis iki 2015 m. planas.
4. Palangos senosios gimnazijos veiklos programa.
Mokyklų materialinės bazės modernizavimas (1.1.2.)

III. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
1. Priežiūros struktūra
Strateginio planavimo grupę sudaro:
Pirmininkas – gimnazijos direktorius.
Nariai: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ūkio reikalams, profsąjungos komiteto
pirmininkė, buhalterė.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupę sudaro:
Pirmininkas – Profsąjungos komiteto pirmininkė.
Nariai: 2 pedagogai, 1 tėvų atstovas.
Grupės tvirtinamos direktoriaus įsakymu.
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2. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros procesas
Strateginio gimnazijos plano įgyvendinimo procesas vykdomas pastoviai, strateginis
planas teikiamas gimnazijos bendruomenei.
Direktorius, pavaduotojai ugdymui stebi ir vertina, ar gimnazija įgyvendina
strateginius tikslus ir programas, ar atsakingi asmenys (grupė) įvykdė pavestus uždavinius.
Gimnazijos vyr. buhalterė stebi ir analizuoja, ar tinkamai planuojamos ir naudojamos
lėšos.
3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė analizuoja strateginio plano
įgyvendinimą posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus metuose. Posėdžio medžiaga
įforminama protokolu.
Strateginių tikslų pasiekimo analizė
Uždaviniai

Planuotas
pasiekimas

Pasiektas
rezultatas

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

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

Įgyvendinta
(data)

