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I. I}ENDROSIOS NUOSTATOS
Kedainiq

r. Setos gimnazijos 2017-2019

metq strateginis planas parengtas remiantis

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Valstybine Svietimo 2013-2022 metq strategija, Lietuvos
paiangos strategija ,,Liefuva 2030", Geros mokyklos koncepcrja, patvirtinta Svietimo ir mokslo
mirristro 2015 m. gruodZio
d. isakymu Nr. V-1308 "Del geros mokyklos koncepcijos
pat'virtinimo", Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5u, patvirtintu Svietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gruodZio 2I d. isalqymu Nr. V-1309 "Del pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo progrilmq apraSo patvirtinimo", 2017-2019 metq Kedainiq rajono savivaldybes
strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kedainiq rajono savivaldybes tarybos 2016 m. gruodZio 30 d.
sprendimu Nr. TS-272 "Del Kedairriq rajono savivaldybes 2017-2019 metq strateginio veiklos
plano tvirtinimo", Strateginio planavimo Kedainirl rajono savivaldybeje organizavimo tvarkos
apra5u, patvirtintu Kedainiq rajono sarvivaldybes tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimuNr. TS-168

2l

"Del

strateginio planavimo Kedainiq rajono savivaldybeje organizavimo tvarkos apraSo
patvirtinimo", Kedainiq r. Setos gimrnazijos (toliau - Gimnazrjos) nuostatais, patvirtintais 2014 m.
balandilio 25 d. K0dainiq rajono savi'valdybes tarybos sprendimu Nr. TS-85 ,,Del Kedainiq r. Setos
ginurazijos nuostatq pafuirtinimo", Gimnazijos i5ores vertinimo ataskaita, vidaus isivertinimo
ataskaitomis, tyrimais ir kitais normimiais dokumentais.
Kedainiq r. Setos gimnazijos 20171019 metq strateginis planas - trejq metq veiklos
planavimo dokumentas, kuriame, atsiZvelgiant i iSores ir vidaus aplinkos analizg, suformuluota
Girarnazijos misija, viztla, prioritetai, tikslai, uildaviniai ir priemones numatytiems uZdaviniams
pas:iekti. Nurodomas laukiamas rczultatas, le5q Saltiniai ir vertinimo kriterijai numat5rtq priemoniq
stebesenai vykdyti. Gimnazijos 2017-2019 metq strategini planq renge darbo grup€, sudarya
Gimnazijos direktoriaus 2016 m.rugdfidio 31 d. isakymuNr. V-l67 ,,Deldarbo grupes 20171019
metq strateginiam veiklos planui parengti sudarymo". Rengiant Gimnazijos strategini planq,
konsultuotasi su Kedainiq rajono r;avivaldybes administracijos Svietimo ir kulh.iros skyriaus
specialistais, buvo laikomasi krypt.ingumo, orientavimosi i rcntltafus, efektyvumo, afuirumo
(partnerystes), bendravimo ir bendradarbiavimo principq.
, Strateginio plano projektas svarstytas Gimnazijos tarybos (2016 m. rugsejo 6 d. protokolas
Nr. GT-5;2017 m. sausio 17 d. protokolas Nr. GT-l) ir Mokytojq tarybos (2017 m. sausio 17 d.
protokolas Nr. MT-l) posedZiuose.

II.

SITUACIJOS ANALIZE

r5onts apr-,nrKos vEIKSNIAI gnsr

urnrz$

Politiniai veiksniai

sehing4 Svietimo lstaigos veikl4 lemia pedagoga! ju fi1ios,. molSrvacija" patidis' noras ir
gebejimas tobi;ti savo kvatifikacij4 ir kompetencijas atsiZvelgiant i vykstandius pokytius' Deja'
!raq; sitn*ija" kai Salyje pradeda'stigti kai kuriq mokomqiq dalykq mokytojq d€l mokytojo

pasiiilos ir
pronrri;or pr"itiZo ma2Ciimo, verdia nerimauti del darbo rinkoje,maZejan-dios darbuofoj-q
Satye fasmet maliimt mokiniq
profesionaliq
i.*fi,+ttli-Vtil
d"Has turetq UUti taip tvarkomas, kad nenukenGtq vaikq ugdymo kokybe'
rUeiui] -oiyti.|+ "ztitii"ti
kaimo mokykloms darosi sunku hsilaiM finansiskai, egzistuoja kai kuriq SokyHq tipo
prestiio mazejimo, tiek d6l
keitimo ar net uzdarymo gresmes. Tod6l tiek d61 pedagogo profesrjos
mokiniq rkuidiu* tampa sunku rasti ir idarbinti motyvuotus ir kompetentingus

paslaugq

M"t;

-rjej*uo

darbuotojus.

Svietimo srategijoje pabreiiamas oi*T.i{ siekiq hrdi
kolrybes kulturq visoje Lietuvos Svietimo sistemoje. sios. kokybes kultiiros vertybini.s.lFtndas na
t"oi.i l p.i*iprl hilcymasis: socialines bendrystes cvairiq institucijq ir Svietirno subjektq sut€lktis
i"ietiLu susijusias problemasj; subsidia.omo (visq Svietimo-sudektq isitaukimas i
datykini} k:mpetencdq
,i*"ai.,l priemim{; auk5iiausiq rezultatq- siekio (bendrqiq ir esminiq dama).
Taniau Svietimo
lyderystes
ir
p"gtistisprendinq (iuomenimis rigg vaayUa
"!:dv.*i"
pi"il""gqi""rirtel f.ii*""i ir kokybes kulturor siitio iw"naiom"i mkdo tai, kad Salies Svietimo
materialiniq tiek finansinir5 tiek kittl
ittuig"i llt*ea,-os vienodq galimybiq tiek zmogrskqiq' tiek
i3tekliq prasme ,tal""l yra priverstos konkuruoti tarpusavyje'

-

VArtpne3" 2013-2022 metq

.piil&i*t*i

Ekonominiai veiksniai
Atsigaunant Lietuvos ekonomikai ir [kiui nuo 2009 m., nors Svietimui i5 nacionalinio
zu bendru vidaus produktu @VP) drlis kasmet
biudieto
-;^Wj; ffi'ma pana5i 165q sum4 jos lyginamoji
-mokiniq
skaidius. Mokinio krep5elio principas yra
no -uzi:u bendrojo ugiymo
sunku mokinio
nebetii<amas es'-a; situaciiai, n"t'aet hbai netolygaus mokyklq ir klasiq dydZio
plano
ugdymo
efektyvq
pagist4 l6sq skirstyna padaryti ogtinAq. .ir uZtikrinti
kepseli keisti klasds krepielirl kuris, tiketina' suteiktrl
igy[""a*rii edy*t'riory-Ajos*kioio
pasitaukus vienam ar keliems 6eftfuiams, pritilo, tod6l tolesnis
i5
Fia"*ini rt*ifu-e -orynui,
'-oairio
klausimas lieka atviras (sukurtos konkurencinds sqlygos norimq
;"kykfi" fi"*"uiri-o

ktiliJ"

kokybCs pokYdiq neatre56).

"

p'.aaiogui yra viena didziausiq profesiniq grupiq Lietuvoja ue{anlig augandi4 kart4
prie Salies
keieianCiq suaugusiqiq tuaifiku"{a ir taip tiesiogiai prisidedandiq.
tobulinandiqnurteji-o ,rZtit"ioi-o. T;del s;arb; iuO p"augogl"" veikla uZsiimtq patys geriausi, labiausiai
Vienas btrdq paskatinfi labiausiai
kvalifikuoti ir labiausiai tam tinkantys
iiutouor gyventojus rinktis pedagogo profesijl ir dirbti pedagogiri darbq - konkuren_ cingas ir bent
atiiinkantis atlveini-*. Tadiau del per mokinio kepieli gaunamq le5q mazcjimo
surno
daugiau
mokykloms ruoto gut*tooti deram4 pedagogrl atlyginimq. Kita vqtrL.,. mokytojai
JriiitUi gali tik diAindami dirbamq Lontaktiniuvalandq per savai4 skaidiq. Turedami didesni
ar.t" Gr;i, mogrtojai skiria maZiau iaiko kasdieniam rengimuisi namokom.s ir savo.kvalifikacijos
t"Urfitft""i, kita- v;rhrs, dainai rneiiizma darbo vieq pasifla- ne d:". !d{Y dirbantiems ar
ipil"it r Airt" neturintiems kolegoms. Toddl vienas svarbiausiq uZdaviniq Lietuvos Svietimo
pasiekti, kad mokytojii derama atlyginima uZsidirbt$ tw€dami tik 18 kontaktiniq
apmok6jimo principq Pastaroji
A;d,l per savaitq arta turc'tq gAimytq dirUti-paga ebtinio
galinyUiteist'{ mot*foj" uZi-to-q mokiniams organizuoti iki 17'00 val'

f

*-*yt.

uii*i

;i;;; -

Socialiniai veiksniai

demografiniq, socialiniq ekonominiq veiksniq i5lieka aktualios nemaZejandios
emigracijos ir bedarbystes problemos, kurios lemia ne tik spardiai maLdiarfii mokiniq skaidiq
(kairmo vietovese Siuo metu labiausiai maidja mokiniq skaidius; 2000-2014 m. duomenimis,
mokiniq skaidius bendrojo ugdymo mokyklose sumaZejo net 53,6 proc. (mieste - 39,5 proc.), bet ir
nepilnq, vargingai gyvenandiq, valstybes remiamq, Seimq skaidiq. Tai aktualizuoja padidint4
socialines ir pedagogines pagalbos poreiki, nes dalies vaikq Seimq aplinka apsunkina vaikq
socializacrj q ir ugdym4(si).
Mineti demografiniai, socialirriai ekonominiai veiksniai bei mokyklose dirbandiq vyresnio
amfiaus molqrtojq skaidiaus didejimas lemia bendrus Salyje dirbandiq mokytojq skaidiaus
netolygumus (vienur tr[ksta, kitur - perteklius) bei jq darbo kflivio maZejim4. Vidutinis mokytojq
amfius kasmet ilgeja, o jaunq mokyto.jq dalis mokyklose labai maia(iki 30 metq mokytojq dalis - 5
proc.). Taip pat mokytojq darbo rinkos netolygumus stiprina vis maieiarftis Svietimo ir ugdymo

Del

krypdiq mokslus studijuoj andiqiq skaidius.

llechnologiniai veiksniai

Informaciniq technologijq sektoriaus pletros kryptys apibreZtos Lietuvos informacines
visuomenes pletros koncepcrjoje. Pagrindines kryptys yra Lietuvos gyventojq kompetencijos ir
socfialines sanglaudos didinimas, vie5ojo administravimo modernizavimas, 2inn4 ekonomikos ir
elekhoninio verslo pletros spartinimas, Lietuvos kultiiros ir lietuviq kalbos puoselejimas
informaciniq ir komunikaciniq technologijq priemonemis. Tai nuolatinis i55tikis Svietimo
beqdruomendms: parengti mokinius g,yventi kompiuterizuotoje erdveje.
Mokslininkai konstatuoja, kad iki Siol Lietuvos mokyklose daZniausiai vyrauja pramoninis
Svietimo modelis, orientuotas i mechaniska faktq isiminim4, kuris vystantis technologijoms darosi
nebereikalingas, nes faktus gali pateikti ir Google paieskos sistema. Tadiau plediantis mokymosi
procesq paZinimui, kinta veiksmin.gq mokymo(si) bfldq samprata. Itin smarkiai mokymosi
galtmybes keidia informacines technologrjos - jomis galima gristi savaranki5k4, nuotolini, tinklini,
mokyklos sienas perZengianti mokym4si. Todel XK amZiuje informacijos pertekusiame pasaulyje
indflvidui reikalingi kiirybingumo, bendradarbiavimo, kritinio m4stymo, problemq sprendimo
gebejimai, kurie darosi didesne vertybe nei atminties saugyklose sukaupta informacija.
Vis daugiau mokymo(si) galimybiq teikia technologijq pa1anga. Kaip teigia P. H.
Diamandis ir S. Kotler (2012), rytdienos Svietimas remsis asmeniniais kompiuteriais, i5maniaisiais
telefonais, o Svietimo sistema taps decentralintota (nepriklausoma nuo socialiniq ir ekonominiq
perversmrl), interaktyvi ir pritaikf asmeniniams poreikiams. Sie pokydiai leis Svietim4 priderinti
mokymosi stiliaus. Kad skaitmeniniu biidu teikiamas
prie kiekvieno Zmogaus poreikiq
iSsiLlavinimas butq veiksmingas, reikia keisti paiangos vertinimo biidus. Tam taip pat gali praversti

ir

vaizdo Laidimai, kurie vertinim4 paverdia priimtinu veiklos elementu mokiniui.

VIDAUS APLINKOS VEIKSNIAI
Organuacind strukttrra

Gimnazijai vadovauja mokyklos direktorius. Direktorius mokyklai ir jam Lietuvos
Reopublikos teises aktuose priskirtas funkcijas deleguoja atitinkimq lygiq vadovams. Gimnazijos
nuolatinio valdymo strukt[r4 sudaro 4 lygiai: 1 lygis direktorius, 2 lygis direktoriaus
pavaduotojai, 3 lygis - skyriaus vedejas, neformaliojo Svietimo organrzatorius, 4 lygis - ra5tines ir
bibliotekos vedejai (1 paveikslelis).
Gimnazijos taryba, Mokytojq taryba, Metodine taryba,
Veikia savivaldos institucijos
Gimnazistq taryba, Tevq komitetas, Klasiq tevU komitetai.

-
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I5tekliai (intelektualiniai, materialiniai' finansiniai)
2016 m. gruodiio 31 d. duomenimis dirbo 70 darbuotojq: 43 pedagogarh 27
Gimnazijoje
-dfubuotojai.
IB dtubandiq pedagogrl 36 yra mokytojai: 7 - mokytojai, 1l - vyr.
nepedagoginiai
17 - molrytojq metodininkq ir 1 - molgrtojas ekspertas'
mo$tojq,
-Gnnazijos
aireltorius Mindaugas Danilevidius, auk5tasis i5silavininas, vadybos ir verslo
adminishavimo magistro kvalifikacinis laipsnis, pedagoginis stalas 5 metai, vadybinis staZas - I I
metq.

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Shkiene, aukitasis i5silavinimas,
socialiniq moksiq magisto kvafihkacinis laipsnis, pedagoginis staZas 31 metai, vadybinis staZas 24 metai, pirmoji kvalifikacin€ kategorija.
d-"-ilor direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audron6 Kvasnauskiend, auk5tasis
i5silavinimas, pedagoginis staZas lt metai, vadybinis staZas - 10 mehtr, bedioji kvalifikacinC
kategorija Pavaduotoja dirba 0,25 etrto.
- Ci-o*i;o. direktoriaus pavaduotojas administracijos ir trkio rtikalams yra Vytautas
Zukauskas, i3silavinimas - auk5tesnysis'
Specialiosios pagalbos specialistai: I specialusis pedagogas - logopedas metodininkas ir I
lryr.rnyrir specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Specialioji pedagogln€ ir socialind
psi"troiogitte pagalba teikiama 40 mokiniq. Svietimo pagalba teikiama 5l mokiniui, 18 mokiniq

I

-

notosipagatinavidualizuot4program%22_wt^ib't4plogame.Specialisaidirbakomandos
principu,
- tardamiesi Vaiko gerov6s komisijoje.
20lS m. buvo atliktas 13 kabinetq kapitalinis remontas. flviejose klas€se atliktas kosmetinis
remontas. Liko neremontuoti kabinetai pastato fligelyje. Gimnaziioje periodilkai ir pagal finansines
ir programin€ iranga" bibliotekos
galimybes atraujinamos molcymo
Fo"Aui. Virq .otytojq darbo vietos aprupintos darbo kompiuteriais su intemetine prieig4 tlaugelyje
kabineq yra multim"diior. Yra 5 interaktyviosios lentos. Mo$rtojai apriipinti daly_kine ir metodine
fiteramra. Yra 2 kompiuteriq klases, I plan5etiniq kompiuteriq klas6, sporto sale bei modemus

-

priimon6s,

sporto aik5tynas.

'

Bsama socialine, ekonomin6 ir politine situacija lemia apsunkint4 naujq aukstos
kvalifikacijos darbuotojq pritaukim4 | rajono pakraiEio Ginnazija.
Gimnazijoje formuojama ir vykdoma finansine fikine politika. Mokykla i5laikoma i3
tikslines valstybes dotacijos - mokinio krep5elio l€Sq. Savaranki5kos funkcijos vykdomos i3
savivaldybes riitiu-q lesq, specialiqjq lesq, tiksliniq progamq ir paramos l€sq' Del maicjandio
mokinirtrskaidiaur -oiioio lo.p5elio 16Sq nepakanka veiksmingam ugdymui organizuoti.
Plsnavimo sistema
Gimnazija veikl4 planuoja atsiZvelgdama i i5or€s ir isivertinimo i5vadas bei rekomendaciias.
metinis veiklos planas, menesio planai,
Rengiamas trejq neq iUat"gioir plan , kasmet
mokomqjq darykq ilgalaikiai planai ir pasirenkamqiq dalyk'{ bei dalykq moduliq programos,
intogruofamos ir neformaliojo Svietimo prognmos, savivaldos instituciiq planai, Vaiko gerov6s
kodsijos, metodiniq grupiq-klasiq vadovq, specialiqiq pedagogrS socialinio pedagogo, psichologo,
logopedo, bibliotekos vedejo veiklos planai (2 paveiksldlis)'

-

2 paveikslelis. Gimnazijos veiklos planavimo sistema
Valstybinre Svietimo

Gimnazijos savininko
strategirnis

planas

I
I
I

,-J
[Gim"-tjosttt"t"gi""f
pltnas

I
Menesiq planai

Metinis veiklos planas

I

Metodines
anas
0

Ugdymo planas
J

Metodiniq grupitl
anal

Pasirenkamqiq

dalykq bei dalykq
moduliq programos,
Siavivaldos

linstitucijq
veiklos planai

integruojamos

ir

neformaliojo
Svietimo programos

Iipecialistq
veiklos planai

Ilibliotekos
vedejo veiklos

Darbo grupitl
veiklos planai

Finansiniai i5tekliai

Gimnazija yra i5laikoma iS Kedainiq rajono savivaldybes biudZeto pagal asignavimq
valdyojo paWirtinta s4mat4. Ugdynno procesas finansuojamas i5 valstybes biudZeto le5q pagal
finansavimo
suf.ormuot4 trrtokiniokrepSeti. ZOf 6metus gimnazijabaige be skolq. Mokinio krep5elio
ie5koti
nuolat
metodika yra nepalanki tokio dydZi,o kaimo gimnazijoms. Tai viena i5 prieZasdiq
papildomrl finansavimo Saltiniq.
papildomai lesos pritraukiamros i5 specialtqiq ptogramq, kurias vykdo gimnazija, laimetq
projektq, remejq ir 2 proc. paramos.
Papildomai gautos l65os i5 savivaldybes 2016 m:
1.1. vaikq uurutot poilsio uZirntumo progrElmai ,,Eko mozaika" - 0,8 tiikst. Eur;
1.2. medinio sandelio isardymo darbams - 3,0 tdkst. Eur;

1.

2.

Gauta lCIq 2016 m. iS kitq Ialtiniq:
2.l.surinktaiSspecialiqjqprogramqftopijavimopaslaugrgautobuso,sportosalesnuomos'
tevq (globejrt rupintojq) inaiq) - 2,3 tukst. Eur;
2.2. parana- 2,6 tlkst. Eur;
2.3.2proc. gyventojq pajamq mokesdio - 1,3 tiikst' Eur;
2.4. AB ,,Jonavos grudai" - 0,2 tiikst. Eur;
2.5. Okainiq ZIIB - 0,5 tiikst. Eur;
2.6. mokiniq tdvq parama - 0,1 tiikst. Eur;
2.7. fiziniq asmenq anonimine parama - 0,5 tlkst. Eur.
Paramos iesomis- irengta mokiniq poilsio erdv6 hole: sedmai5iai, kilima', lentynos'
Sviestuvai; nupirktas stalas ii suolai Robotikos biireliui, pneumatiniai Sautuvai, dgkoratyviniat
padekos ra5tai.
augalai, padekl-ai , daiai. Gmnazlos Garbes dienai nupirkta: knygos, Zenkliukai ir

Ryliq sistema, informacinds ir komunikacin6s sistemos
Mokiniq, besinaudojandiq vienu kompiuteriq skaidius - 5'
Kompiuteriai:
1. konrpiuteriq (informaciniq tecbnologijq kabinete (-uose) skaidius - 28;
2. kompiuteriq (mokomqiq dalykq kabinetuose) skaidius - 43;
3. kompiuteriq (mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje) skaidius - 8;
4. phnSetiniq Lompiuteriq ftlasd su Samsung School aplinka) skaidius - 28;
5. kompiuteriq, skirtq administravimui, skaidius - 12;
6. kompiuteriq (technologijq kabinete) skaidius - 3;
7. nesioj amqiq kompiuterirl skaidius - 1 I ;
8. interaktyvios lentos ,,Smart" - 5;
9. multimedines sistemos projektoiai - 23.
Gimnazija turi 102400 kb/s spartumo intemeto rysi, kwis veikia visuose kompiuteriuose.
Veikia Gimnazios intemeto svetain6, naudojamasi elektroniniu dienynu TAMO, socialiniu tinklu
Facebook. Gimnazija turi radijo ta5k4, TV pirrnojo auk5to foje'
Bibliotekos knygq, vadov6iiq bei mokymo priemoniq fondas papildytas Siuo^laiki5komis,
Vadoveliq isigyta 323 eg2. t2 2936,34 Eur (2016 metais -knyg+
-of"y-uilri reikJingomis priemonemis.
ir rnokymo priemoniq - 167 egz. rrZ 1061,76 Eur (2016 m. -200
36ALgz. uZ3427,6fgr ,,
Sur). ei6iioteaoje ir skaitykloje yra sukaupta 8749 vadoveliai, 10247 knygos' 411
raitingumo
"gr.ii,813,52
pritaikyta
iiairiq rnotymo priemoniq. Skaityklos patalpos ir iranga
Saltiniais
pu-oko*r bei individualiam rnokiniq darbui su infrrmacijos
-Mokomuosiuose
Lbirr"toor" yru pagal mokyklq aprupinimo standartus btrtinq mokymo priemonir} irangos, sukaupta
bli mokiniq pagamintq vaizdiniq ir informaciniq priemoniq.
daug naudingq mokytojq
- Cimnazi;os 'pastato
prieigor it- a*ir vidiniq erdviq yra stebimos vaizdo kameromis.
Vykdomas vaizio stebejimasyra uZregistruotas Asmcns duomenq valdytojq valstybds registre'
jis bus gautas sutvarkius stadion4,
6;111,naz1a neturi Higienos p*o, tueiuu tikimasi, kad

ffiT*gg

kiem4.

Ginnazijos partnerystds ir bendradarbiavimo valdymas

ir respublikiniuose projektuose, siekdama suteikti
erdv6s mokytijq tu.yui"in- potencialui pl6totis, mokiniq galimybems igyti patirties ivairesnese
Setos gimnazija dalyvauja tarptautiniuose

veiklose.

Dalyvaujama tarptautin€se programose:
f . iS prilettas ,,tstorilos pamotos ateities kartoms"

-

42000,00 Eur. (2013-2015 m.);

2. Kartu su Setos bendruomenes centro valdybos komanda igyvendintas ESF projektas
79754,03
erdves Obelies g. sutvarkyrnas, pritaikant erdvg bendruomenes poilsio veiklai"

,,Vis3osios

Enr. Q0l3-2014 m.).
3. ES projektas su Lenkijos mokyklomis ,,Praeitis bendrai ateidiai" (2016 m.).
Dalyvauj ama respublikiniuose proj ektuose :
l. ,Jyritte;aoti mokykla - k[r5rbines partnerystes"(2014-2015 m.).
2. ,,Lyderiq laikas'2" (2014-2016 m.).
3. ,NEC 1'likr-o tyrime ,,standartizuotq testq taikymas mokyklose" 2014 m., 2015 m.,
2016 m.

4. ,J.[eformaliojo vaikq Svietimo paslaugrl pletra" edukaciniq programq ir kurybiniq

partrrerysdiq veiklose (2016 pateikta prarai5ka, dalyvavimas projekte 2018 m.).

imnazijayra respublikos Sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo aktyvi dalyve.
Gimnazija aktyviai bendradarbiauja su rajono savivaldybes Svietimo ir kulhlros istaigomis.
pasidalinta patirtimi su mokyklomirs lyderemis: Kedainiq Labiinavos pagrindines, Truskavos
pagfindines mokyklos, Kedainiq Sviesiosios gimnazijos mokytojais. Ivyko 3 mokiniq teminiai
r.rJiniti-ai su rldainiq r. Truskavors, Jonavos r. Bukoniq pagrindinemis mokyklomis, RMT ir
Ke{ainiq At1a1yno gimnazijos mokiniais. Gimnazistq taryba buvo pakviesta dalyvauti renginiuose
AtZalyno gimnazijose, Truskavos pagrindineje mokykloje. [gyvendinant
Kedainiq r. Josvainiq,
'plan4
organizuotos netradicines pamokos J. Monkutes-Marks muziejuje,
Ginpnazijos ugdymo
Datfgiakult[riarn; ,.rrir., Arnetq narnuose, Policijos komisariate. Dalyvauta sporto varZybose su
Jonavos r. Ju5koniq, Sveicarijos, Kedainiq r. Truskavos mokyklq komandomis, bendradarbiauta su
Kauno kolegijos Jonu5o Radvitos fakultetu, lanlqrti seneliai Setos socialiniame centre, lankytasi
Vit{riaus, I(auno, Siauliq, PaneveZio teatry spektakliuose. fgyvendinant karjeros ugdymo ir
intqgruoia iikio Sakq programas, su mokiniais lankytasi rajono savivaldybes verslo imonese,
aut5tjq mokyklq, kolegijq ir profesir:rio mokymo centry renginiuose.
G

III. srIpRyBIU IR sILpNyBIV BEI GALIMvBIV IR GRESMIU

ANALTT'fr'

(sscc)

SSGG analizeparengta pagal :mokytojq, mokinie, tevQ (globejq, r[pintojrl) i5sakytas mintis,
atagkaitas, aptariant 2016 m. veiklos plano ,2014-2016 metq strateginio plano vykdyme.
Silpnyb6s

Stipryb6s

1.

Dauguma mokytojq

- lyderiai, krie noriai 1. Lemi dalies mokiniq pasiekimai-

dallnasi vieni su kitais Ziniomis, patirtimi,
iesko tobulej imo galimybiq.
2. Priimti susitarimai del mokytojq pamokq
stebesenos pirmqii pusmeti kviediantiis vadov4:

2. Menkas tevq indelis analizuojant vaikq
mokymosi rezultatus ir teikiant pasinlymus del
pagalbos.

3. MaZejant

vaikq skaidiui, aktualeja

molqrtojq darbo kr[ivio, jq i5leidimo i pensij4 ir
taikoma naujai atvykusiq naujq kompetentingq molqrtojq pritraukimo
Aptarta
klausimai.
mokytojq pamokos planavimo metodiika.
Skaitymo strategijq taikymas lietuviq k., 4. DidZioji dalis Gimnazijos mokiniq del
atstumo iki
socialines Seimos padeties
istgrij os, matematikos Pamokose.
mokytojq Kedainiq miesto neturi galimybes lankyti
Tradiciniq tevq, mokiniq
neformalioj o Svietimo mokYklq.
diegrq organizavimas.
Setos kra5to 5. Gimnazijos biudZetas, skiriamas
Virtualus Gimnazijos
kalendoriniams metams, savininko
mt4ziejus Gimnazij os interneto svetaitrej e.
menesiq ir
tradiciniq perskaidiuojamas
7. Netradiciniq pamokq
sumaZejusio
nuo
sumaZinamas priklausomai
Gitrnnazijos renginiq organizavimas.
mokiniq skaidiaus, apsunkina Gimnazijos
[renga poilsio erdve mokiniams'
finansines politikos igyvendinim4.
Kompiuterizuotos mokytojq dartro vietos.
i5vAdos analizuoj amos Metodinej e taryboj e.

3.

ir

4.

ir

ir

5.
6.

ir

ir

8.
9.

po 8

ir mokslo
10. Gimnazijos erdves puo5ia mokiniq 6. Gimnazija neteko Svietimo
ministerijos numat5rQ le5q i5 valstybes
kflrybiniai darbai.
11. Mokyklos lygmeniu gereja mokiniq investicijq programos, kurios turejo bUti skirtos
mokymosi pasiekimai ir Gimnazijos paZangos Gimnazijos vidiniq erdviq remontui.
7. Nerenovuotos Gimnazijos kiemo erdves.
siekiai.
12. Mokiniq individualios paZangos 8. Higienos nonnq neatitinkantis Gimnazijos
stadionas. Neaptverta Gimnazijos teritorija ir
fiksavimas ir pamatavimas.
kiemas.
13. Auk5ti mokiniq sportiniai pasiekirnai.
14. Suburtas Tevq komitetas organizavo
renginius kartu su visa Gimnazijos
bendruomene.

plan5etiniq
15. Racionaliai i5naudoj ama
kompiuteriq klase.
16. Mokiniams sudaromos galimybes kurti ir
veikti technines pakraipos - robotikos burelyje.
17. {steigtas Sauliq b[relis, sukurta reikalinga
baz| veiklai.
Gr6smOs

GalimybOs

1. Skaitymo ir ra5ymo gebejimq

ugdymas

mokant visq dalykq.

1. Maidja mokiniq tiek Gimnazijoie, tiek jos
skyriuje, dideja vieno mokinio ir patalpq

2.

Tevq (globejq, flipintojq) itraukimas i i5laikymo ka5tai.
mokymus apie edukacines aplinkors kUrim4 2. Nelanksti Mokinio krepSelio taikymo
nztmuose.

metodika.

gerinti mokiniq mokymosi pasiekimus.

skirtos neformaliaj am Svietimui.

galimybes.
3. Patirtinis mokymasis (rnokyojas 3. Tevq bedarbyste riboja mokiniqindeksas.
sveikatos
mokiniq
mokytojui). Kolegialaus griZtamojo rySio 4. Lemdjantis
5. Didejantis molqrtojq amZiaus vidurkis.
tradicijq formavimas ir itvininimas.
4. Mokymosi pagalbos mokiniui ir 6. Del mokiniq skaidiaus maZejimo kinta
konsultacines sistemos kiirimas, siekiant klasiq komplektai, tuo padiu maibja valandos,

5.

Karjeros ugdymui specialisto

ivedimas.

6.

Priesmokyklinio ugdymo

etato

paslaugq

teikimas (maLeiarft mokiniq skaidiui).
uZimtumo Gimnazijoje
(atsiradus
17.00
orgarizavimas
etatiniam mokytojo darbo apmokejimui).

7. Mokiniq
8.

iki

val.

Suaugusiqiq neformaliojo Svietimo ir

tgstinio mokymosi paslaugq teikimas.

9.

Susitarimq del vertinimo bfldq

ir

formq

atnaujinimas.

10. Pilietinio patriotinio ugdymo galimybes
per formalqii ir neformalqii Svietim4.
I l. Prevenciniq programq, skirtq stiprinti
vaikq bendravimo ig[dZianls ir socializacijos
ugdymui, igyvendinimas.
12. Dalyvavimas projektineje veikloje,
pritraukiant le5as.
mokymas(is)
13. Praktinis tiriamasis
socialiniq partneriq bazese.

Iv.

vErKLos KoKvBES ItsIvERTTNIMo rSv^toos IR REKOMENDACIJ0S

2016 metq gruodZio mdn. naudojantis internetine sistema Iqes online Lietuva atliktas platusis

rekomendacijos 2017-2019
isivertinimas. Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo i5vados bei
metq strateginiam planui

:

Stiorieii aspektai

2. Ugdymas(is)

Veiklos rodikliai

Rodiklio nr.

Sritis

ir

mokiniq

2. I .

I-tgdymo(si) planavimas.

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai.

patirtys.

2.1.2. Ugdymo planai ir
tvarkara5diai.
2.2.

\v'

adovavimas mokymuisi.

2.1.3. Ugdymo(si)
organizavimas.

3. Ugdymo(si) aplinkos.

{galinanti mokYis frzine
aplinka.
3.1 .

3.1.1. [ranga ir priemones.
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka.

Tobulintini aspektai:
Veiklos rodikliai

Rodiklio nr.

Sritis

. Asmenybes branda.

1. Rezultatai.

1

2. Ugdymas(is) ir mokiniq

2.2. \fiokymo si patirtYs.

.1

1.1.1. Asmenybes tapsmas.

2.3.L

Mokymasis.

patirtys.

V. GIMNAZIJOS AUGIIMO IR RAIDOS STRATEGIJA

2017_2019 METAMS

Mums lemta augti ir vYstYtis

VI.ZIJA

- atvka, mod,erni, puoselejanti tradicijas, pilieti5kum4 ir siekianti kiekvieno
PaZangos'

Setos gimnazija
mokinio

MISTJA

Suteikti bendr4ii i5silavinimrl Setos kra5to vaikams ir pageidaujantiems bendruomends
nariams, sudarant s4lygas kiekvieno asmens individualios paiangos siekimui saugioje, ugdymui(si)
palankioj e ir sveikat4 stiprinandioj e aplinkoj e.
Gimnazija sukuria galimybes kiekvienam norindiam mokiniui realizuoti savo galias ir tapti
dora, atsakinga, savimi pasitikindia brf kUrybi5ka asmenybe.

FILOSOFIJA
Gimnazija - atsakinga, demolaati5ka, skatinanti dialog4 ir tobulejanti mokykla, kurioje visi
reikalingi ir isipareigojg, kad kiekvienas vaikas sekmingai mokytqsi.

l0

VERTYBES
Atsakomybe
ISsilavinimas
Tolerancija
Seima
Pagarba
Lyderyste
PilietiSkumas

PRIORITETAI
Mokinio paianga
Pilieti5kumo ugdymas

vI.

2017-2019 METV STRATEGINIO PLANO PRIORTTETAI, TIKSLAI IR

UZDAVINIAI

l.

Mokinio

patanga.

.l . Siekti
kokybiSko
ugdymo(si) ir
kiekvieno
mokinio
1

paZangos.

2. Pilieti5kumo
ugdymas.

Laikas

UZdaviniai

Tikslas

Prioritetas

2.1. Ugdyti
bendruomen€s
nariq valstybing
savivok4,

1.1.1. Stebeti ir vertinti asmening mokinio 2017 m.
pahangq, tobulinant mokytojq profesines
kompetencijas.
metodik4,
tevais.
su
skatinant bendradarbiavim4
veiksming4 mokymosi
1.1.3.
sistemos modeli.
ir
konsultavimo
pagalbos

2018 m.

',Z.l.L Kurti savit4 Gimnazijos kultiir4,

2017-2019
m.

I.I.2. Taikyti griZtamojo rySio

Sukurti

pletojant pilietiSkumo ir lyderystes formas.

2019 m.

pilieting
atsakomybg

ir

igalinandi4
lyderystg.

1

PRIORITETAS: MOKINIO PAZ;ANGA.

1.1. Tikslas: siekti kokybi5ko ugdymrc(si) ir kiekvieno mokinio paZangos.

1.1.1.

Uidavinys: stebeti ir vertinti

as:mening mokinio paZangq, tobulinant mokytojq profesines

kompetencijas.
PriemonOs

Koreguoti
Mokiniq pasiekimq ir
1

.1.1 .1 .

Laukiamas rezultatas

Parengtos

ir iSbandytos

(bent vienoje klaseje i5

Pasiekimo
laikas
2017 m.

birZelio I

L65q
Saltinis

Atsakingas

Metodines
grupes,

h

.Yr '

zmoglsKle
ji istekliai,
11

paiangos fiksavimo
tvarkos apraS4, nustatant

ir

ivardijant mokiniq
paiangos stebejimo ir
fiksavimo sekmes.
1.1.1 .2.

Oryanntoti

dalykq mokytojq, klasiq
vadovq, tevtl (globejq,
rdpintojq), mokiniq,
pagalbos mokiniui
specialistq, administracij o s
diskusijas ,,Mokymosi
galimybes ir siekiai",
,,Kaip iveikti silpnybes?"

kiekvieno koncentro)
,,Mokinio paiangos ir
pasiekimrl knygelds"
IV klasiq mokiniams.

d.

l-

Organizuotos
diskusij os, dalykiniai
susitikimai koncentrai s
bent vien4 kartqper tris
menesius pades
i5siai5kinti l[kesdius ir
kaip mokinys siekia

fvyks susritikimai su
kitq mokyklq

1.1.1.4. Organizuoti

Gimnazijos
bendruolnene igis naujq
Ziniq ir p,raktinitl
gebejimtl, tobulins
profesines
kompetencijas.

[sivertinimo irankiai".
1.1.1.5.

Atlikti

bendruornendmis.
Pasidalinla gerqa
patirtimi bent su dviejq
Kedainiq, rajono
mokyklomis.

Or ganizrroti pokalb iai

nacionaliniq pasiekimq
patikrinimo testq analizg,
gautus rezultatus bei
i5vadas panaudoti
kore guoj ant ilgalaikius
mokomqjq dalykq Planus.

lietuvirl k.,
matematikos ir kitq
mokomqfq dalykq
pradiniq klasiq

1.1.1.6. Taikyti
mokymo(si) procese

Mokymas(is) taps
patraukl,osri s, mokiniai
gebes racionaliai
i5naudoti IKT
priemones mokymuisi
gerinti. .,Atsiras
patrauklesnes ir
paprastersnds galimybes
diferencijuoti
mokomiyqmediliagqit
vertinim4.

Gimnazijos ir mokiniq
asmenines IKT priemones,
siekiant geresniq
mokymosi rezultatq.

2019 m.

mokinio

Administracija,
Klasiq vadovq

zmoglsKle
ji istekliai,
mokinio

metodine grupe,
pagalbos

mokiniui

krepSelio
le5os

.vr

X

.

krepSelio
le3os

metodine grupe,
Tevq komitetas

paZangos.

l. 1. 1.3. Dalintis ger4ja
patirtimi su kitq mokyklq
bendruomenemis del
mokinio individualios
pailangos stebejimo.

mokytojams seminary
ciklq,,Mokejimo mokYtis
kompetencij os ugdymas.

2017-

Metodine taryba,
dalykq
mokytojai

su

X

.vr

.

2017 m.
birZelis
2018 m.

Administractla,
mokytojai,
pagalbos

zmoglsKle
ji i5tekliai,
mokinio

lapkritis

mokiniui

krepSelio

specialistai

le5os

Administracija,
Metodine taryba

zmoglsKle
ji i5tekliai,
mokinio

2017 m.
spalis

E

.vr

.

krepSelio
le5os

2017 m.,
2018 m.,
2019 m.
birZelio
mdn.

Administracija,
metodines
grupes

ZmogiSkie
istekliai,
mokinio
krepSelio

ji

le5os

mokytoj'ais, siekiant
mokiniq mokymosi
kokybes.

20172019 m.

Administracija,
Metodine taryba,
dalykq
mokytojai,
Gimnazistq
taryba

X

.vr

.

zmoglsKle
ji istekliai,
mokinio
krepSelio
le5os

t2

l.l.Z.UZdavinys: taikyti g4Ltanojo ry5io metodik4, skatinant bendradarbiavim4

1.1.2.1.

Priemon0s

Laukianlas rezultatas

Pasiekimo
laikas

Teikti griltamqi

70 proc. tevq (globejq,

2017-

rdpintojq.) stebi e.
dienyne l'aiko
pasiekimrus ir pa1angq,
85 proc. - paZangos
fiksavimo lapuose,
pa1angos ir pasiekimq
knygelese.

2019 m.

Mokiniai kartu su
dalyko mokytoju ir (ar)
klases vadovu ir tevais
parengs individualius
planus, bus organizuoti
pokalbiai, kaip sekasi
mokinianns igyvendinti

2017-

rySi tevams e. dienyne,

paiangos fiksavimo
lapuose.

1.1.2.2. Organizuoti

individualius pokalbius :
mokinys-tevai-dalyko
mokytoj ai-klases vadovaskuruojantis vadovas su
mokiniais.

su tevais.

Klasiq

vadovai,
vadovq
metodine grupe

klasiq

ZmogiSkie
iStekliai,
mokinio
krepSelio

ji

le5os

2019 m.

X

Klasiq

.vr

.

.vr

.

.wr

.

vadovai, zmoglsKle
Metodine taryba, ji istekliai,
mokinio
kuruojantis
krepSelio
vadovas
le5os

individuarliame plane
numat5rturs uZdavinius.

1.1.2.3. Organizuoti

85 proc. rtevq (globejq,

2017-

Kuruojantys

Mokiniq-Tevq-Mo kytoj,+

rupintojq) dalyvaus
Mokiniq-TevtlMokytojr4 dienose, gaus
grikanqi4 informacijq
apie vaiko sekmes bei
kartu planuos
mokymosi veikl4,
siekiant geresniq
rezultatq.

2019 m.
spalis,
balandis

vadovai,

1.r.2.4. Vykdyti
individualius pokalbius su
tevais aptariant bandomqiq
egzaminq, nacionaliniq
pasiekimq patikrinimo
testq, PUPP, Ziniq
patikrinimo rezultatus.

Tevai dalyvaus
individualiuose
pokalbiuose ir gaus
informacij4 apie vaiko
mokymosi rezultafus,
galimybes siekti

2017-

1.1.2.5. Organizuoti

Mokytojai taikys
griltanojo ry5io
metodikil ugdyme(si).

dienas.

mokytojams seminarq
,,GryLlarrojo rySio
metodikos taikymas
ugdyme".
1.1.2.6. Organizuoti

visuotini tevq (globejq,
r[pintoj q) susirinkim4
,,Setos gimnazij os 2017-

darbo

grupe

X

ZmoglsKle
istekliai,
mokinio
krepSelio

ji

leSos

2019 m.
vasaris,
birZelis

X

Metodine taryba, zmoglsKle
ji istekliai,
dalykq
mokinio
mokytojai
krepSelio
le5os

paZangos.

Tevai susipaZins su
Gimnazij os strateginiais
tikslais, pasiekimais,
galimomis

2017 m.
vasaris

Administracija,
Metodine taryba

Mokinio
krepSelio
leSos

2017 m.
balandis

Administracija,

ZmogiSkie

Klasiq vadovq ji i5tekliai

metodine grupe

13

2019 m. strategtjos".

problemomis, dalyvaus
priimant r;prendimus
joms sprEsfi bei jas
sprendZiant.

1.1.2.7 . Organizuoti

metodinese grupese
apvalaus stalo diskusij as
,,Mano sekmes ir
nesdkmds".

1.1.2.8. Organizuoti
tOvams mokymus

,,Edukacines aplinkos

kiirimas namuose".

Mokytojari metodinese
grupese dlalinsis savo
patinimi, vieni kitiems
teiks grii:tarnqi ry5i,
organizuos
konsultacijas maiesng
patirti turintiems
pedagogarns.

2017-

Tevai, mokymuose igijg
praktiniq Ziniq apie
tinkamos mokymuisi,
lavinimuisi aplinkos
sukUrimq., gebes padeti
savo vaikams siekti
geresniq mokymosi

2017 m.
kovas,
gegaL|,

2019 m.

Metodine taryba, ZmogiSkie
iStekliai,
metodines
grupes
mokinio

ji

krepSelio
le5os

Pagalbos

mokiniui
metodine grupe

lapkritis

ZmogiSkie
i5tekliai,
mokinio
krepSelio

ji

le5os

rezultatq,,
1.1.2.9.

Teikti pagalbq 5-7

kl. mokiniams,
organizuoj ant namq darbq

atlikim4 Gimnazijos
skaitykloje.

1.1.2.10. Koreguoti
Mokiniq paZangos ir

pasiekimq vertinimo
tvarkos apraS4.

5-7 kl. mokiniai,
turintys rnokymosi
problemrl, atlieka namq
darbus Gimnazijos
skaitykloje.
Vadovaujantis
susitarimu su t6vais,
teikiamas griZtamasis
rySys tevams apie
mokinio pasiekimus bei
pagalb4 mokiniui.

2017-

Pagalbos

2019 m.

mokiniui
metodine grupo,
klasiq vadovai

Kiekviema metodine
grupe mokslo metq
pabaigoj e tikslingai
aptars m,okiniq
pa1angor; ir pasiekimq
vertinimi4, aptars, kaip
igyvendinamos ugdymo
program,os, reikalui
esant, koreguos ugdymo
turini. I5'vadas panaudos
tolesniarn planavimui.
Dalykq ilgalaikiai
planai atitiks klases ar
grupes mokiniq
gebejimus, turimus
Gimnazijos resursus ir
mokytojr4 patirti, dides

2017 m.

x

.vr

.

.vl

.

zmoglsKre
istekliai,
mokinio
krepSelio

ji

le5os

E

Metodine taryba, zmoglsKle
istekliai,
metodines
mokinio
grupes

ji

krepSelio
le5os

t4

mokiniq rnokymosi
motyvacii a, skatinanti
siekti geresnie
rezultatq.
1.1.3.

Uidavinys: sukurti veiksmittgq rmokymosi pagalbos ir konsultavimo sistemos modeli.
Atsakingas

Laukiarnas rezultatas

Pasiekimo
laikas

Suorgani:zuoti mokymai

2017-

Administracija,

tikslinems tevq
grupems, igytos Zinios
pades vaikams siekti
geresnio mokymosi,
rezultatai pageres 0,6
proc.

2019 m.

pagalbos

1.1.3.2. Parengti mokiniq,

Parengtas tvarkos

mokytojq, pagalbos
mokiniui specialistq
skatinimo tvarkos apraS4.

apra5as skatins

2017 m.
birZelis

Priemonds

1.1.3.1. Organizuoti
seminarus - praktinius

mokymus tdvams siekiant
sekmingo mokiniq
mokymosi.

mokiniui
metodine grupe

L65q
Saltinis
ZmogiSkie
istekliai,
mokinio
krepSelio

ji

le5os

Metodine taryba

atsakingiau dirbti,
mokytis.

+

.vr

.

zmoglsKle
istekliai,
mokinio

ji

krepSelio
le5os

1.1.3.3. Organizuoti

Organizuroti ne maZiau

2017-

susitikimus su auk5tqiq
mokyklq studentais,
prof'esiniq mokyklq
moksleiviais karjeros
ugdymo klausimais.

kaip 3 susitikimaidiskusijos, 3 paskaitos,
3 i5vykori-ekskursijos, 3
netradici:nio ugdymo
dienos per trejus metus.

2019 m.

1.1.3.4. Organizuoti

Pritraukiama daugiau
mokiniq mokytis i III-

2017-

ivairaus pobldZio
susirtikimus su greti*rl
mokyklq baigiamqi q klasiq
mokiniais.

1.3.5. Vykdyti mokiniq
apklaus4 - tyrim4 siekiant
1.

i5siai5kinti mokymo (si)
poreikius.

IV

2019 m.

klasiq ZmogiSkie
istekliai,
vadovai, karjeros
mokinio
ugdymo
krepSelio
specialistai,
leSos
administracrja

Administracija,
neformaliojo
Svietimo
organizatord,
Gimnazistq
taryba

klaser;.

Mokiniq poreikiq,
llkesdiq i5siaiSkinimas
ir jq tenlinimas.
Apklausos - tyrimo

I-IV

2017-

Pagalbos

2019 m.
balandis,

mokiniui
metodine grupe,

gegfi€

pavaduotoja
ugdymui

i5vados pades

ji

zmoglsKre
istekliai,
mokinio
krepSelio

ji

le5os

X

.vt

.

zmoglsKle
istekliai,
mokinio

ji

krepSelio
leSos

mokiniarns geriau

paiinti savo gebej imus
ir karjeros interesus.
Tyrimo rezultatai bus
aptarti su kiekvienu
mokiniu ir jo tevais
individualiai.
Paren$i pedagogtl
kompetenctj rl tobulinimo
I . 1.3.6.

Suburta darbo grupe
parengs Pedagogq

2018 m.

X

.vr

.

Administracrla,
^,moglsKle
istekliai,
Metodine taryba,

ji
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tvarkos apraS4, siekiant
Gimnazijos, kaip
besimokandios
or ganizacrj

o s, paZango s.

darbo grupe

kompetencljq
tobulinim.o tvarkos
apralq. Gimnazijoje

mokinio
krepSelio
leSos

visqjos

skatinamas

nariq dal;rvavimas
kuriant strateginius
planus, ig;yvendinant
Gimnazijos vizij4 bei
misij4. Kryptingai
stebima predagogine
veikla ir iuralizuoj ama,
kaip tobulinti savo
veikl4 ateityj e. Sukurtas
Gimnazijos, kaip
besimokamdios
or ganiza<:ij

o

s, modelis.

PRIORITETAS: PILIETISKUMO UGDYMAS
2.1. Tikslas: ugdyti bendruomends nariq valstybing savivok4, pilieting atsakomybg ir igalinandi4
2

lyderystg.
2.1,1. Uidavinys: kurti savit4 Gimnazijos kulttir4, pletojant pilietiSkumo ir lyderystes formas.

Priemon0s

2.1.1.1. Organizuoti
renginius, skirtus Setos
gimnazij os j ubiliej ui.

Laukianlas rezultatas

Pasiekimo
laikas

I5leistas leidinys, skirtas
Gimnazijos istorijai,
mokiniq kflrybai.

2018 m.

IStekliai

Atsakingas
Administracija,
darbo grupe

.vr .

X

zmoglsKre
istekliai,

ji

mokinio

{rengtas 1;ikybos

krepSelio

kabinetas, skirtas
Jurgiui Tilvydiui

leSos

ir

projektq

Lalvarmvi.
Organizurota

konferen,cija ir
baigiamasis l0O-medio
renginys. Atnaujinta
Gimnazij o s atributika.
2.L.1.2. Orgarrizuoti
netradiciniq inte gruotq
pamokq cikl4.

Organizurotos pamokos

2017-

l-IV klasiq mokiniams:

2019 m.

Lietuvos regionq
tautinis k.ostiumas,
Kedainiq. ir Setos kra5to
Zymios vietos,

&

.vr

.

Metodine taryba, zmogrsKle
ji istekliai,
metodines
grupes
mokinio
krepSelio
le5os

susitikimLai su kra5to

tautodailininkais ir
rymiais iimonemis
pades mokiniams geriau
paiinti silvo kra5to
istorij 4 bei pritaikyti
t6

gautas Zirrias
mokymesri.

2.1.L 3. Bendradarbiauti su
Setos miestelio
bendruomene, socialiniais
partneriais, kuriant savitE
Gimnazijos kultur4.

Suorgani:zuoti

2017-

Administracija,

gimnazijos

2019 m.

darbo grupes

bendruomen6s

ir

socialiniql partneriq
bendri renginiai
Lietuvos ir Gimnazijos
Simtmediiams pamineti :
Vasario 16-osios
minejima,s koncertas,
protm[Sir4 ciklas
,,Simtas lilausimq apie
Lietuv4", Tradicinis
Kovo 1 l-osios begimas,
X
Seimq sporto varZybos
pades mokiniams
ugdytis pilieting
atsakomy'bg bei ugdys
savo kra5to piliedius
lyderius. 70 proc.
bendruomends naritt
aktyviai dalyvaus
Gimnazijos
organizuojamose
veiklose, stiprds
bendruomends narirl
tarpusavi o bendravimas.

ZmogiSkie
istekliai,
mokinio
krepSelio

ji

le5os

2.1.1.4. Organizuoti
ivairius renginius, akcij as,
skatinandias mokiniq
iniciatyvas, puo selej ant
pilieting atsakomybg ir
lyderystg.

LeidLiantas Gimnazij o s
laikra5tis, organi ntoti
renginiai ir akcijos,
ktrrybiniq darbq
parodos, skirtos
Valstybes l0O-mediui
bei Gimnazijos 100mediui paZymeti,
sukurtas ,GimnazriQ
pristatantis filmas ugdys
iniciatyvi.us, atsakingus
uZ savo nnokym4si
mokiniusr.

2017-

Neformaliojo

2019 m.

Svietimo
orgarizatord,
darbo grupes,
Gimnazistq
taryba

2.1.1.5. Organizuoti
renginius, skirtus
Valstybes jubiliejui.

Organizuotos akcijos,
netradicines pamokos,
mokiniq projekline
veikla, kiirybiniq darbq
konkursas ,,Liefuvos
koliaZas"', mokiniq
dalyvavimas
Gimnazijos, rajono,

2018 m.

ZmogiSkie
istekliai,
mokinio
krepSelio

ji

leSos

ZmogiSkie
istekliai,

Metodines
grupds, dalykq

ji

mokytojai

mokinio
krepSelio
leSos

t7

respublikiiniuose
konkursurose,
olimpiado se, varZybose,
skirtose Liefuvos
Valstybesi atklrimo
Simtmedirui pamineti,
sudarys sr4lygas
formuotisr kryptingai,
atsakingai bei atvirai
asmenybei, skatins
mokiniq dalyvavim4
Gimnazijos ir
bendruomends veiklose,
naujq tradicijq kiirime.
Mokiniai susipaZins su
pilietines veiklos uZ
Gimnazijos ribq
galimybemis.

2.1.L6. Koreguoti tevq
(globejq, r[pintojq)
informavimo ir Svietimo
modeli, pletojant
atsakomybes bei lyderystes
formas.

Sudaryta darbo grupe
tevq (globejq,
rupintoj q) informavimo
ir Svietimo poreikiams
i5tirti. Atltiktas
informavimo ir Svietimo
poreikiq lyrimas ir kartu
su savivaldos
or ganizac;ij omis aptarti
rezultatai. Parenglas
tevq (globejq,
rupintojq) informavimo

2018 m.

Administracqa,
Tevq komitetas

ZmogiSkie

ji i5tekliai,
mokinio
krepSelio
leSos

ir Svietim.o tobulinimo
planas.

Atliktas tevq (globejq,
r[pintoj q) informavimo
ir komunikavimo
modelio ,reiksmingumo
tyrimas. r\ptarti gauti
r ezultatai, ivertinta ir
koreguojama tolimesne
veikla.

VII. STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO SEKMINGUMO ISIVERTINIMAS
Siekiant uZtikrinti sklandq Gimnazijos strateginio plano igyvendinim4 yra numatomas jo
vertinimas. Kiekybini ir kokybini str.ateginio plano vertinim4 atliks strateginio plano prieZitros
darbo grupe, patvirtinta direktoriaus isakymu. Pasiekti rezultatai bus vertinami per tarpinius
isivertinimus ir atliekamE galutini isivertinim1 2019 metais. Vertinimas yra suplanuota proceso
dalis, padedanti nustatyti, T reikia tiikslinti ir koreguoti kuri nors tikslo ar rrtdavinio pasiekimo
etapq, apriboti ar praplesti tam tikrrl veikl4. 2019 metais atliekamos galutines i5vados, kurios
panaudoj amos tolesniam veiklos tobulinimui.
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Etapai: I etapas -2017 m.,II etapas -2018 m., III etapas-2019 m.
Priemonds:
1. Tarpinis strategijos igyvendjlnimo sekmingumo isivertinimas.
2. Veiklos kokybes isivertinimq ir i5ores vertinimo i5vados.
Rezultatq vertinim4 planuoj ama vykdl,ti pagal 5i4 struktiir4:
I tikslas.

Siekti kokybi5ko ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio paiangos.

Pasielcas rezultatas

Planuotas
rezultatas

Planuota

[gyvendinta

igyvendinti

(data)

Pastabos

(data)
Per tarpini

Per galutini

isivertinim4

isivertinim4

isivertinim4

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Per tarpini

I

uZdavinys

2 uZdavinys
3 uZdavinys

I5vada apie pasiekt4 tiksl4 (nustatom4 ar reikia tilcslinti, koreguoti kuri nors tikslo pasiekimo etap1, ar apriboti, iSplesti
tam tikas veiklas):
2 tikslas. Ugdyti bendruomenes nariq valstybing savivok4 ir pilieting atsakomybg bei lyderystg.

Planuotas

Pasiektas rezultatas

rezultatas

Planuota

fgyvendinta

lgyvendinti

(data)

Pastabos

(data)
Per tarpini

Per galutini

isivertinim4

isivertinim4

isivertinim4

2017 m.

20t18 m.

2019 m.

Per tarpini

I uidavinys
I5vada apie pasiekt4 tiksl4 (nustatom4 ar reikia tihslinti, koreguoti kuri nors tikslo pasiekimo etapq ar apriboti, i5plesti
tam tikas veiklas):

Strateginio plano vertinimo btrdai (nefbrmalus ir formalus):
Planas igyvendintas gerai:
1. 2 metq metiniq veiklos planq igyvendinimas isivertintas gerai.
2. Gimnazijos isivertinimas ir i5ores kokybes ivertinimai teigiami arba pastebeti trfikumai
i5taisyti pakoregavus kito etapo strateginio plano turini.
3. Laukiamas renrltatas pasiektas 90 procentq.

Planas ig5rvendintas patenkinamai:
1. 2 metq metiniq veiklos planq igyvendinimas isivertintas patenkinamai.
2. Vidaus ir i5ores kokybes i'vertinimai patenkinami, dalis triikumq i5taisyta pakoregavus
kito etapo strateginio plano igyvendinlim4.
3. Laukiamas rezultatas pasiektasTs proc.
Planas ig5rvendintas prastai:
l. 2 metq veiklos planq igyverrdinimas ivertintas blogai.
2. Vidaus ir i5ores kokybes ivertinimq i5vados neturejo itakos strateginiam Gimnazijos
planui.

3. Laukiamas rczultatas pasielftas 45 proc.
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YIII. STRATEGIMO PLA}IO KOREGAVIMAS
Strateginis veiklos planas gali btrti koreguojamas:
l. Kiekvieno etapo pabaigoje arba pradZioje, atsiZvelgiant i Salies, Kedainiq rajono
is keliamus tikslus bei uZdavinius.
Kiekvieno igyvendinimo etapo pabaigoje, atsiZvelgiant i metinio veiklos plano
rezultafus.

Kiekvieno igyvendinimo etapo pradZioje ar pabaigoje, atsiZvelgiant i veiklos kokybes
ir i5ores kokybes vertinimo rekomendacijas.
4. Pasikeitus Salies, savivaldybes Svietimo politikai, arba pasikeitus valstybinems ur
savi

dybes sffateginems progftlmoms.
5. Drasti5kai keidiantis demografinei, socialinei ekonominei situacijai.

PF

20 I

m. sausio 17 d.
ljos tarybos
las Nr. GT-l.
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