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PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  
 

I SKYRIUS 
MOKYKLOS VIZITINĖ KORTELĖ 

 
1.Vizija 

Moderni ugdymo įstaiga – nuolat besimokanti organizacija, atvira nuolatinei kaitai, puoselėjanti gamtosaugą, toleranciją ir sveiką 
gyvenseną.  

2. Misija 
Mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, ugdo laisvą, kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstančią 

asmenybę, pasirengusią savarankiškam ir bendruomeniškam gyvenimui, sugebančią prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės.  
 

3. Vertybės 
3.1. bendradarbiavimas; 
3.2. atsakomybė; 
3.3. tolerancija; 
3.4. savarankiškumas ir pasitikėjimas; 
3.5. saugumas. 
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4. Strateginiai tikslai: 

 
                            4.1. Pamokos kokybės gerinimas siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

4.2. Savanorystės  ir veikimo kartu tobulinimas kuriant atvirą kaitai, lyderystei ir bendradarbiavimui mokyklą. 

5. 2016–2018 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė 
 

Strateginio plano įgyvendinimo analizę atliko direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri savo išvadas pristatė 2019 m. vasario 
7 d. mokytojų tarybos posėdyje (prot. Nr. 1). Išvadose pažymima, kad  Balbieriškio pagrindinės mokyklos strateginiame  plane dauguma 
numatytų veiklų buvo įvykdyta. Detali pažangos rodiklių įgyvendinimo ataskaita pateikiama lentelėje: 
 

Pažangos rodiklis Pasiektas rezultatas Prioritetas 
1. Mokymosi organizavimas (2.2.2). 

Ugdymo turinio diferencijavimas, 
individualizavimas ir suasmeninimas 
pamokoje. 
 
 
 

Iš stebėtų  23 pamokų protokolų 82 procentuose pamokų ugdymo turinio 
individualizavimas ir diferencijavimas, suasmeninimas pastebėti kaip stipriosios 
veiklos pamokoje.  
Mokinių apklausos NMVA 2018 duomenimis 78 proc. konstatuoja, kad turi 
galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis, 79 proc. tėvų  taip pat pritaria, 
kad jų vaikai gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus, 95 proc. tiki, kad 
mokykloje atsižvelgiama į jų vaikų savitumą ugdant ir mokant. 

Įgyvendintas, atkrintantis 
 

2. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (2.2.1). 

Mokymosi įprasminimas, 
susijęs su mokinių gyvenimo patirtimi 
 

Visi mokiniai yra išsakę individualius mokymosi lūkesčius.  
Mokinių apklausos NMVA 2018 duomenimis 71 proc. mano, kad su mokytojais 
planuoja mokymosi tikslus ir žingsnius, siekdami pažangos jiems pasiekti, 100 
proc. dalyvavusių NMVA 2018 tėvų  mano, kad mokytojai padeda mokiniams 
suprasti mokymosi svarbą gyvenime. 
Mąstymo gebėjimus skatinančius metodus 76 proc. mokytojų  taiko kiekvieną 
pamoką,19 proc. – 2-3 kartus per mėnesį, 5 proc. –labai retai. 

Įgyvendintas, atkrintantis 
 

 

3. Mokymasis   (2.3.1). 

Savivaldumas mokantis 50 procentų mokinių geba stebėti ir apmąstyti asmeninę pažangą, 29 proc. 
mokytojų pažangą su mokiniais aptaria kiekvieną pamoką,29 proc.-2-3 kartus per 

Įgyvendintas iš dalies, 
išliekantis. 
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mėnesį,29 proc.1 kartą per mėnesį( mokytojų apklausos IQES online 
duomenimis) 85 procentai mokytojų teigia, kad daugiau nei 50 proc. mokinių 
savarankiškai planuoja mokymosi laiką (mokytojų apklausos IQES online 
duomenimis) 

 

4. Asmenybės tapsmas (1.1.1). 
  
Gebėjimas planuoti ugdymosi ir 
veiklos galimybes 
 

Visi 5- 10 klasių mokiniai turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. 
Mokinių apklausos NMVA 2018 duomenimis 83 proc.  sutinka, kad mokykloje 
sužino aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes, tam 
pritaria 90 proc. tėvų. 
88 proc. dalyvavusių NMVA 2018 apklausoje  mokinių mano, kad mokykloje 
skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. 

Įgyvendintas, atkrintantis 

5. Mokymasis be sienų (3.2). 
Pamokų organizavimas netradicinėse 
erdvėse 

82  procentai mokytojų vedė pamokas realaus pasaulio pažinimu pagrįsto ugdymo 
aplinkose 

Įgyvendintas, atkrintantis 

  
6. Mokymasis ir veikimas komandomis (4.2). 
Veikimas kartu 75 proc. bendruomenės narių santykiai grindžiami geranoriškumo principu. 

50  proc. teikia, kad  naudojasi kolegialia pagalba. 
Įgyvendintas, atkrintantis 

Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais Aktyviai veikia Tėvų komitetas. Jo veiklose dalyvavo  90 proc. tėvų. Tėvai visose 
klasėse savanoriavo organizuojant mokinių savivaldos dieną, inicijavo 
prasmingas Advento-Kalėdų laikotarpio veiklas.  
Tėvų apklausos NMVA 2018 duomenimis, 95 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų 
teigia, kad yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus. Tačiau, 
organizuojant mokyklos veiklą, dauguma tėvų (75 proc.) yra tie, kurių vaikai 
mokosi ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1- 4 klasėse). 

Įgyvendintas, išliekantis 

Mokyklos tinklaveika   
7. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.). 
Tikslingas įsivertinimo duomenų 
naudojimas mokyklos veiklos 
tobulinimui  
 

Įsivertinimas vykdomas taikant „Geros mokyklos“ įsivertinimo metodiką.  
Planuojant ir organizuojant mokyklos įsivertinimą naudojamasi metodinėmis 
rekomendacijomis  „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“. Numatant naujų 
mokslo metų ugdymo ir veiklos planų tikslus ir uždavinius, atsižvelgiama į atlikto 

Įgyvendintas, 
atkrintantis. 
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Ikimokyklinio ugdymo paslaugų 
plėtra: antros ikimokyklinio ugdymo 
grupės įsteigimas. 

giluminio įsivertinimo išvadas ir pasiūlymus. Į įsivertinimo procesą įtraukiami 
visi mokyklos mokytojų tarybos nariai. 
Mokykloje veikia dvi ikimokyklinio ugdymo grupės. 
Tenkinami beveik visų tėvų poreikiai (grupės pilnai užpildytos). 

8. Įranga ir priemonės (3.1.1) 
Priemonių atitikimas dalyko turiniui, 
mokinių poreikiams ir jų amžiui. 
 
 

Beveik visi mokytojai ugdymui naudoja šiuolaikines IKT priemones, kurios esant 
poreikiui, atnaujinamos ar papildomos naujomis. Virš 50 proc. mokytojų 
pamokose naudoja šalyje sukurtas skaitmenines mokymo priemones. Pavieniai 
mokytojai naudoja savo kuriamas skaitmenines mokymo priemones. 

Neįgyvendintas, 
išliekantis 

 
6. Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių analizė 

 
BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NMVA 2018 M. MOKINIŲ IR   TĖVŲ, GLOBĖJŲ APKLAUSOS ATASKAITA  

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS  REZULTATAI 

Mokinių apklausos 5 aukščiausios ir žemiausios vertės: 

 

 

3,5 3,5 3,4 3,4 3,4

2,8 2,8
3 3 3,1

1 2 3 4 5

Aukščiausios vertės

Žemiausios vertės
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AUKŠČIAUSIOS VERTĖS ŽEMIAUSIOS VERTĖS 
1. Man yra svarbu mokytis.  Į mokyklą einu su džiaugsmu.  
2. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, 

nesišaipiau.  
Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 
popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose.  

3. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai 
atsakyti.  

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems 
pasiekti.  

4. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni 
kitiems.  

Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą.  

5. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, 
apsvarstomi teikiami pasiūlymai.  

Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose 
būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai 
eičiau į tokias pamokas. 

 
Tėvų, globėjų apklausos 5 aukščiausios ir žemiausios vertės: 

 

 

 

 

 

3,8 3,7 3,6 3,5 3,5

2,7 2,7 2,8 2,9 3

1 2 3 4 5

Aukščiausios vertės

Žemiausios vertės
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AUKŠČIAUSIOS VERTĖS ŽEMIAUSIOS VERTĖS 
1. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam.  
Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą.  

2. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą 
gyvenime.  

Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių 
dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir 
lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.).  

3. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus.  Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose 
būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai 
leisčiau savo vaiką į tokias pamokas.  

4. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo 
kūrėjais.  

Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 
popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose.  

5. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, 
polinkius) jį ugdant ir mokant. 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas 
nesijuokė, nesišaipė. 

 
7. SSGG ANALIZĖ, ATLIKTA 2018-06-20 MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDYJE, 2019-01-17 MOKINIŲ TARYBOS 

POSĖDYJE BEI 2018-10-30 MOKYKLOS TĖVŲ VISUOTINIAME SUSIRINKIME (REZULTATAI APIBENDRINTI 
DARBO GRUPĖS 2019-02-04 POSĖDYJE) 

 
STIPRYBĖS: 

        1. Kvalifikuoti specialistai. 
2. Savalaikė informacijos įvairiuose šaltiniuose sklaida. 
3. Valdymo demokratiškumas. 
4. Gamtosauginis, tolerancijos ir sveikos gyvensenos ugdymas. 
5. Mokykla atvira bendruomenei. 

SILPNYBĖS: 
1. Mokinių motyvacija ir savivaldumas mokantis. 
2. Mažas tėvų įsitraukimas į mokinių ugdymą(si) ir mokyklos 
veiklas. 
3. Pedagogai, dirbantys keliose darbovietėse. 
4. Nepakankamas finansavimas (ūkio išlaidos, žaidimų aikštelė 
ir kt.). 
5.Valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų finansavimas. 

GALIMYBĖS: 
1. Mokyklos patalpų ir erdvių racionalus panaudojimas. 
2. Mokinių konsultavimo, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, 
panaudojant mokyklos žmogiškuosius išteklius (mokytojus 
lektorius konsultantus). 
3. Kultūros paso teikiamos galimybės organizuojant edukacines 
išvykas. 
4. Olimpiadų, konkursų organizavimas mokykloje. 
5. Tarpdalykiniai-projektiniai namų darbai. 

GRĖSMĖS: 
1. Mokinių skaičiaus mažėjimas po 8 klasės. 
2. Švietimo  politika kaimo mokyklų atžvilgiu. 
3. Erdvių ir poilsio zonų trūkumas (pradinėje mokykloje, sporto 
aikštynas). 
4. Nesaugus kelias į mokyklą. 
5. Mokytojų – specialistų trūkumas pavadavimams. 
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II. SKYRIUS 

 STRATEGINIAI PRIORITETAI 
 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA   B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA   
Atkrintantys 
prioritetai 

Asmenybės tapsmas (1.1.1.). 
 

Įvedimo ir 
numatomos 
pabaigos metai  

Atkrintantys 
prioritetai 

Mokymosi organizavimas 
(2.2.2).  
Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 
skatinimas (2.2.1) 
Perspektyva ir bendruomenės 
susitarimai (4.1.1.). 

Įvedimo ir 
numatomos 
pabaigos metai  

Išliekantys 
prioritetai 

Mokymasis (2.3.1). 2019–2021 m. Išliekantys 
prioritetai 

Mokymosi organizavimas 
(2.2.2). 

2019–2021 m. 

Nauji 
prioritetai 

Mokinio pasiekimai ir pažanga 
(1.2.1.). 

2019–2021 m. Nauji 
prioritetai 

Vertinimas ugdymui (2.4.1.). 2019–2021 m. 
 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA   D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA   

Atkrintantys 
prioritetai 

Mokymasis ne mokykloje 
(3.2.1.). 
 

Įvedimo ir 
numatomos 
pabaigos metai  

Atkrintantys 
prioritetai 

Veikimas kartu (4.2.1.).  

     
Išliekantys 
prioritetai 

Įranga ir priemonės (3.1.1). 
Mokymasis virtualioje aplinkoje 
(3.2.2). 

2019–2021 m. Išliekantys 
prioritetai 

Bendradarbiavimas su tėvais 
/globėjais (4.2.2.). 

 

Nauji 
prioritetai 

Pastatas ir jo aplinka (3.1.2.). 2019–2021 m. Nauji 
prioritetai 

Nuolatinis profesinis 
tobulėjimas (4.3.2.). 

2019–2021 m. 

 
III. SKYRIUS 

 LAUKIAMI REZULTATAI 
PRIORITETAI  PAŽANGOS 

RODIKLIAI 
 

PASIEKIMŲ LYGIS 
Pradinis Planuojamas Pasiektas per paskutinį matavimą 

2019 m. Per tarpinį matavimą 
2020 m. 

Per galutinį 
matavimą 2021 m. 
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PRIORITETAI  PAŽANGOS 
RODIKLIAI 

 

PASIEKIMŲ LYGIS 
Pradinis Planuojamas Pasiektas per paskutinį matavimą 

2019 m. Per tarpinį matavimą 
2020 m. 

Per galutinį 
matavimą 2021 m. 

Mokinio 
pasiekimai ir 
pažanga 
 
 
 
 
 
 

Individualios 
mokinio 
pažangos 
matavimo 
sistemos 
tobulinimas 
įtraukiant tėvus ir 
mokinius 

  5-9 klasių 
mokiniai po pirmo 
pusmečio ir mokslo 
metų pabaigoje 
įsivertins 
individualią 
pažangą, 
naudodamiesi  
TAMO dienyne 
mokyklos darbo 
grupės sukurta 
asmeninės 
pažangos ir 
kompetencijų 
anketa. 
Tėvai ir klasės 
auklėtojai stebės   
mokinių 
įsivertinimą ir 
parašys savo 
įžvalgas.  
1-4 klasių mokiniai 
pasibaigus 
pusmečiui drauge 
su tėvais ir 
auklėtojais 
reflektuos 
asmeninės 
pažangos lūkesčius, 
numatys tobulinimo 
būdus. 

90 proc. 5-10 klasių mokinių, 
įsivertindami savo asmeninę 
pažangą ir bendrąsias kompetencijas,  
planuos  visuminį pažangos augimą 
visose mokyklinio ugdymo srityse. 
 
 
 
 
90 proc. 1-4 klasių mokinių drauge 
su tėvais ir auklėtojais matuos 
pažangos ūgtį pagal išsikeltus 
lūkesčius, veikdami drauge numatys 
tobulinimo būdus ir priemones.  
 
 
 
 
 

90 proc. 5-10 klasių 
mokinių atliko Tamo 
įsivertinimo anketas, 
klasių auklėtojai 
analizavo rezultatus ir 
kiekvienam mokiniui 
nurodė tobulintinus 
aspektus. 
 
80 proc. 1-4 klasių 
mokinių pildė parengtą 
lūkesčių formą, kurią 
patys stebėjo 
kaupiamajame aplanke ir 
nuolat su klasių 
auklėtojomis, klasėse 
dirbančiais mokytojais  ir 
tėvais reflektavo 
individualią pažangą, 
pažanga buvo aptariama 
mokytojų tarybos 
posėdžiuose. Mokytojų 
tarybos posėdžiuose 
nuolat analizuojami 
mokinių individualios 
pažangos pokyčiai 
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PRIORITETAI  PAŽANGOS 
RODIKLIAI 

 

PASIEKIMŲ LYGIS 
Pradinis Planuojamas Pasiektas per paskutinį matavimą 

2019 m. Per tarpinį matavimą 
2020 m. 

Per galutinį 
matavimą 2021 m. 

Savivaldumas 
mokantis 

Padedant 
mokytojui, 
mokiniai išsikelia 
mokymosi 
tikslus, geba 
savarankiškai 
susirasti reikiamą 
informaciją, 
apmąsto 
asmeninę 
pažangą, 
sprendžia 
mokymosi 
problemas. 

30 proc. 1-9 klasių 
mokinių  pasitiki 
savo jėgomis, geba 
įsivertinti asmeninę 
pažangą ir planuoti 
mokymosi 
lūkesčius. 

80 proc. mokyklos mokinių turės 
būtinų dalykinių ir bendrųjų 
kompetencijų ir gebės pagrįsti savo 
nuostatas, sprendimus, pasirinkimus. 

Tikslas įgyvendinamas 
sėkmingai ir kryptingai. 
2019–2020 m. m. visi 
mokiniai baigė 100 proc. 
pažangumu 18,42 proc. 
mokinių mokosi 
aukštesniuoju lygiu (1-4 
klasėse 32,6 proc., 5-10 
klasėse 9 proc. mokinių). 
I ir II pusmečio 
lyginamosios analizės 
duomenimis,  individualią 
pažangą padarė  1-4 
klasėse 24 proc., 5-10 
klasėse 33 proc. mokinių. 
Įsivertinimo rezultatai 
buvo panaudoti ugdymo 
ir veiklos planų 
sudarymui, pasirenkant 
prioritetines mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo 
kryptis. 

 

Mokymosi 
organizavimas  

Ugdymas 
organizuojamas 
atsižvelgiant į 
mokinių 
skirtybes, 
sudarant 
galimybes 
išbandyti įvairias 
veiklas 

15 proc. 
gamtamokslinių ir 
socialinių dalykų 
pamokų vyksta 
netradicinėse 
erdvėse. Kiekvieno 
dalyko mokytojas 
veda  per mokslo 
metus po 2 

30 proc. gamtamokslinių ir 
socialinių dalykų pamokų vyksta 
netradicinėse erdvėse. 
Beveik kiekvienoje pamokoje  
mokytojai planuoja optimaliai gilų 
bei auginantį mokymąsi, skatinantį 
aktualius mąstymo ir veiklos 
gebėjimus. 
 

20 procentų 
gamtamokslinių ir 
socialinių dalykų pamokų 
vyksta netradicinėse 
erdvėse. Daugiau prisidėti 
turėtų socialinių dalykų 
mokytojai. 
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PRIORITETAI  PAŽANGOS 
RODIKLIAI 

 

PASIEKIMŲ LYGIS 
Pradinis Planuojamas Pasiektas per paskutinį matavimą 

2019 m. Per tarpinį matavimą 
2020 m. 

Per galutinį 
matavimą 2021 m. 

skirtinguose 
kontekstuose 
(mokykloje, 
bibliotekoje, 
gamtoje ir kt.). 
 
 

 

 
 

integruotas 
pamokas. 
50 proc. pamokų 
mokytojai planuoja 
optimaliai gilų bei 
auginantį 
mokymąsi, 
skatinantį aktualius 
mąstymo ir veiklos 
gebėjimus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertinimas 
ugdymui 

 

Abipusis 
grįžtamasis ryšys 
padeda planuoti 
tolimesnį 
mokymąsi ir 
pagalbą.  

30 proc. pamokų su 
mokiniais 
aptariamas 
laukiamas 
rezultatas, teikiama 
pagalba, priimami 
sprendimai dėl 
tolesnio ugdymo. 

70 proc. mokinių pažangą 
skatinantis grįžtamasis ryšys padės 
siekti optimalios asmeninės sėkmės, 
taisyti mokymosi spragas, planuoti 
savo mokymąsi. 
 
 

IQES online apklausos 
duomenimis 70 proc. 
mokytojų teigia, kad 
padeda pažinti mokinių 
gabumus,  75 proc. 
mokytojų aptaria 
mokymosi sėkmės, 96 
proc. mokinių aiškios 
mokytojų naudojamos 
vertinimo strategijos. 

 

 

Įranga ir 
priemonės 

 

 

Naudojama 
įranga ir 
priemonės 
atitinka 
šiuolaikinius 
reikalavimus ir 
pagal poreikį 
atnaujinama.  

1-4 klasės 
aprūpintos 
priemonėmis 
tyriminei veiklai. 

Steigėjo indėlis 2019-2021 metais į 
įrangos ir priemonių atnaujinimą 
(įsigijimą) garantuos ugdymo 
šiuolaikiškumą ir kokybę. 
 
 
 
 

Prioritetas įgyvendintas 
panaudojant mokyklos, 
steigėjo ir NŠA lėšas. 

 



 11

PRIORITETAI  PAŽANGOS 
RODIKLIAI 

 

PASIEKIMŲ LYGIS 
Pradinis Planuojamas Pasiektas per paskutinį matavimą 

2019 m. Per tarpinį matavimą 
2020 m. 

Per galutinį 
matavimą 2021 m. 

Pastatas ir jo 
aplinka 
(ergonomiškuma) 

Visų mokymosi 
aplinkų 
įrengimas, 
apšvietimas ir 
šildymas yra 
patogus, sveikas 
ir palankus 
mokytis. 
 
 
 
 
 

Dalis mokyklos 
patalpų neatitinka 
higienos 
reikalavimų (nėra 
šildymo, nepakeisti 
langai). Trūksta 
poilsio erdvių 
pradinių klasių 
korpuse, įrengimų 
ikimokyklinio 
ugdymo skyriuje 
(vaikų žaidimo 
aikštelių), sporto 
aikštyno 5-10 
klasių mokiniams. 

Visos mokyklos mokymosi aplinkos 
atitinka mokyklinės higienos 
reikalavimus, pakanka erdvių 
mokymuisi, aktyviam ir pasyviam 
poilsiui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritetas įgyvendintas iš 
dalies, nes dar neįrengta 
vaikų žaidimų aikštelė, 
neatliktas sporto aikštyno 
remontas. 

 

Mokymasis 
virtualioje 
aplinkoje 

Tikslingas ir 
įvairiapusis 
mokymasis 
virtualioje 
aplinkoje padeda 
mokiniams 
patraukliau 
mokytis. 

30 proc. mokytojų 
savo pamokose 
naudoja 
skaitmeninius 
išteklius (EMA, 
Ugdymo sodas, 
Emokykla, ETEST, 
Youtube medžiaga, 
Socrative, Padlet). 

Beveik visi mokytojai tikslingai 
naudos skaitmeninį ugdymo turinį ir 
informacines technologijas įvairiose 
veiklose (pamokose, projektinėje 
veiklose, atliekant namų darbus) ir 
kt. 
Mokymasis virtualioje aplinkoje 
padės gilinti dalyko žinias, tyrinėti, 
eksperimentuoti. 

58 proc. 5-10 klasių 
mokinių teigė, kad beveik 
visi mokytojai tikslingai 
naudojo skaitmeninį 
ugdymo turinį ir 
informacines 
technologijas. Ieškoti 
galimybių neformaliojo 
švietimo mokytojams 
dirbti virtualioje 
aplinkoje. 

 



 12

PRIORITETAI  PAŽANGOS 
RODIKLIAI 

 

PASIEKIMŲ LYGIS 
Pradinis Planuojamas Pasiektas per paskutinį matavimą 

2019 m. Per tarpinį matavimą 
2020 m. 

Per galutinį 
matavimą 2021 m. 

Bendradarbiavim
as su tėvais 
/globėjais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atvirų durų dienų 
„Mokykla atvira 
visiems“ 
organizavimas du 
kartus per mokslo 
metus. 
 
 
 
 
 
 
 

Rudenį ir pavasarį 
organizuojamos 
tėvų dienos 
mokykloje.  
50 proc. tėvų 
atstovų dalyvauja 
beveik visuose 
savivaldos grupių, 
VGK, 
Gamtosauginio 
komiteto 
susirinkimuose, bet 
nebūna aktyvūs ir 
siūlymų veiklų 
tobulinimui 
neteikia. 

Visų dalykų mokytojai iš anksto  
pasirinktu ir suderintu laiku teikia 
individualias konsultacijas tėvams. 
Aktyviai veikia visų klasių ir 
mokyklos tėvų savivalda,  teikianti 
pasiūlymus mokyklos veiklos 
tobulinimui. 
 

 

 

 

 

 
 

Tik dalis tėvų dalyvauja 
mokyklos savivaldos 
institucijų veiklose, teikia 
pasiūlymus mokyklos 
veiklos tobulinimui. 
 

 

Nuolatinis 
profesinis 
tobulėjimas 
 

Mokytojai ir 
vadovai planuoja 
asmeninio 
meistriškumo 
augimą ir  mokosi 
pasinaudodami 
vairiomis 
galimybėmis.  

Mokytojai ir 
vadovai į(si)vertina 
savo veiklą ir 
asmenines 
kompetencijas, 
nusimato 
tobulėjimo sritis. 
 
 

Tobulindami savo meistriškumą visi 
mokytojai dirba šiuolaikiškai 
įdomiai bei veiksmingai, taikydami 
pamokoje aktyvius mokymosi 
būdus, dėmesį skiriant mokinių 
mokėjimo mokytis kompetencijos 
ugdymui. 
 
 

Šiuolaikiškos ir įdomios 
pamokos didino mokinių 
motyvaciją, gerino 
skaitmeninio raštingumo 
kompetenciją. Ne visas 
suplanuotas veiklas 
pavyko įgyvendinti  dėl 
karantino. 

 

 Mokytojai,  
įsitraukdami į 
mokyklos kaitos 
projektą pagal 
tarptautinį 

Mokytojų 
komanda, 
dalyvaujanti 
projekto  
„Novatoriškų 

Užsienio (anglų kalbos) mokytojai 
taiko novatoriškas  ugdymo (si) 
praktikas  klasėse, kurių mokinių 
mokymosi vidurkis žemiausias, 
teikia pagalbą mokiniams, padėdami  

Užsienio (anglų kalbos) 
mokytojai taiko 
novatoriškas  ugdymo (si) 
praktikas, veda 
netradicines pamokas. 
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PRIORITETAI  PAŽANGOS 
RODIKLIAI 

 

PASIEKIMŲ LYGIS 
Pradinis Planuojamas Pasiektas per paskutinį matavimą 

2019 m. Per tarpinį matavimą 
2020 m. 

Per galutinį 
matavimą 2021 m. 

Erasmus+ 
projektą 
„Novatoriškų 
ugdymo (si) 
praktikų 
taikymas, 
gerinant mokinių 
mokymosi 
pasiekimus“  
taikys 
novatoriškus 
ugdymo(si) 
metodus, 
siekdami 
kolegialiai 
pagerinti mokinių 
mokymosi 
pasiekimus. 
 

ugdymo (si) 
praktikų taikymas, 
gerinant mokinių 
mokymosi 
pasiekimus“ pagal 
Erasmus+ 
programą  
taiko „Pamokos 
studijos“ metodą 
bei kitas 
novatoriškas 
ugdymo(si) 
praktikas  
kolegialiai teikdami 
pagalbą 1 klasės  
mokiniams, kurių 
užsienio  (anglų) 
kalbos mokymosi 
pasiekimai žemi. 

atrasti sėkmingą mokymosi būdą, 
siekdami kolegialiai  pagerinti 
mokinių įvairių dalykų mokymosi 
pasiekimus. 
 
 
 
 
 
 

Kalbų mokytojai   (anglų, 
rusų, lietuvių) 
bendradarbiaudami 
tarpusavyje organizavo 
mokiniams Europos 
kalbų dieną, panaudojant 
skaitmenines 
technologijas. 
Su pradinėse klasėse 
dėstančia anglų k. 
mokytoja buvo parengtas 
mokyklos kaitos planas 
pagal Erasmus+KA1 
projektą „Novatoriškų 
ugdymosi praktikų 
taikymas, mokinių 
individualios pažangos 
gerinimui“, kuris 
pristatytas Prienų rajono 
savivaldybės Švietimo ir 
sporto skyriui. Birželio 
mėnesį organizuota 
rajono anglų k. mokytojų 
idėjų mugė sėkmingo 
kolegialaus darbo 
pradinėse klasėse 
sklaidai. 
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IV. SKYRIUS 

 IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMAS 
 

PRIORITETAI 
Ištekliai 2019 m. Ištekliai 2020 m. Ištekliai 2021 m. 

Finansinių 
lėšų šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

Intelektualiniai 
ištekliai (turimi 

ir įgytini) 

Finansinių 
lėšų 

šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

 

Intelektualiniai 
ištekliai 
(turimi ir 
įgytini) 

Finansinių 
lėšų 

šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

Intelektualiniai 
ištekliai (turimi 

ir įgytini) 

Mokinio 
pasiekimai ir 
pažanga 
 

Klasės  
krepšelio 
lėšos. 

ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

Mokyklos 
mokytojai bei 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Klasės  
krepšelio 
lėšos. 

ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

Mokyklos 
mokytojai bei 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Klasės  
krepšelio 
lėšos. 

ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

Mokyklos 
mokytojai bei 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Savivaldumas 
mokantis 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
klasių auklėtojai 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
klasių 
auklėtojai 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
klasių auklėtojai 

Mokymosi 
organizavimas 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

Projektų, 
ŠMM, 
steigėjo ir 
rėmėjų 
lėšos 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
socialiniai 
partneriai, tėvai 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

Projektų, 
ŠMM, 
steigėjo ir 
rėmėjų 
lėšos 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
socialiniai 
partneriai, 
tėvai 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

Projektų, 
ŠMM, 
steigėjo ir 
rėmėjų 
lėšos 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
socialiniai 
partneriai, tėvai 

Vertinimas 
ugdymui 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

Skaitmenini
ai resursai 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, tėvai, 
NMVA, NEC. 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

Skaitmenini
ai resursai 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
tėvai, NMVA, 
NEC. 

Klasės 
krepšelio 
lėšos 

Skaitmeni
niai 
resursai 

Mokyklos 
mokiniai, 
dalykų 
mokytojai, 
tėvai, NMVA, 
NEC. 

Įranga ir priemonės Klasės 
krepšelio 

Projektinės, 
rėmėjų 

Mokyklos 
administracija, 

Klasės 
krepšelio 

Projektinės, 
rėmėjų 

Mokyklos 
administracija, 

Klasės 
krepšelio 

Projektinė
s, rėmėjų 

Mokyklos 
administracija, 
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PRIORITETAI 

Ištekliai 2019 m. Ištekliai 2020 m. Ištekliai 2021 m. 

Finansinių 
lėšų šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

Intelektualiniai 
ištekliai (turimi 

ir įgytini) 

Finansinių 
lėšų 

šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

 

Intelektualiniai 
ištekliai 
(turimi ir 
įgytini) 

Finansinių 
lėšų 

šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

Intelektualiniai 
ištekliai (turimi 

ir įgytini) 

 lėšos, ŠMM 
ir steigėjo 
lėšos. 

lėšos. 
2 proc. 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

bendruomenė, 
tėvai ir 
socialiniai 
partneriai. 

lėšos, 
ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

lėšos. 
2 proc. 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

bendruomenė, 
tėvai ir 
socialiniai 
partneriai. 

lėšos, 
ŠMM ir 
steigėjo 
lėšos. 

lėšos. 
2 proc. 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

bendruomenė, 
tėvai ir 
socialiniai 
partneriai. 

Pastatas ir jo 
aplinka 
(ergonomiškuma) 

Steigėjo 
lėšos. 

Rėmėjų ir 
ESF 
projektinės 
lėšos. 

Mokyklos 
administracija, 
bendruomenė, 
tėvai. 

Steigėjo 
lėšos. 

Rėmėjų ir 
ESF 
projektinės 
lėšos. 

Mokyklos 
administracija, 
bendruomenė, 
tėvai. 

Steigėjo 
lėšos. 

Rėmėjų ir 
ESF 
projektinė
s lėšos. 

Mokyklos 
administracija, 
bendruomenė, 
tėvai. 

Mokymasis 
virtualioje 
aplinkoje 

Klasės 
krepšelio 
lėšos. 

Steigėjo 
lėšos. 
Asmeninės 
lėšos 
(asmeniniai 
mobilūs 
įrenginiai). 

Mokyklos 
mokiniai, 
mokytojai. 

Klasės 
krepšelio 
lėšos. 

Steigėjo 
lėšos. 
Asmeninės 
lėšos 
(asmeniniai 
mobilūs 
įrenginiai). 

Mokyklos 
mokiniai, 
mokytojai. 

Klasės 
krepšelio 
lėšos. 

Steigėjo 
lėšos. 
Asmeninė
s lėšos 
(asmenini
ai mobilūs 
įrenginiai) 

Mokyklos 
mokiniai, 
mokytojai. 

Bendradarbiavimas 
su tėvais /globėjais. 
 

Steigėjo 
lėšos. 
 

2 proc. 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

Mokyklos 
bendruomenė. 

Steigėjo 
lėšos. 

2 proc. 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

Mokyklos 
bendruomenė. 

Steigėjo 
lėšos. 

2 proc. 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

Mokyklos 
bendruomenė. 

Nuolatinis 
profesinis 
tobulėjimas 

Klasės 
krepšelio 
lėšos. 

Projektinės 
(Erasmus+, 
ESF)ir 
asmeninės 
lėšos. 

Mokyklos 
administracija, 
mokytojai ir 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai. 

Klasės 
krepšelio 
lėšos. 

Projektinės 
(Erasmus+, 
ESF)ir 
asmeninės 
lėšos. 

Mokyklos 
administracija, 
mokytojai ir 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai. 

Klasės 
krepšelio 
lėšos. 

Projektinė
s 
(Erasmus
+, ESF)ir 
asmeninės 
lėšos. 

Mokyklos 
administracija, 
mokytojai ir 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai. 
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V. SKYRIUS 
 PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 
8. Strateginio mokyklos plano įgyvendinimo priežiūra (atliekama viso proceso metu ir visais lygiais): 
8.1. Strateginio plano tarpinio įgyvendinimo rezultatus darbo grupės  pristato Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytojų 

tarybos posėdžio metu kartą metuose, o galutinio įgyvendinimo analizę – Mokytojų ir Mokyklos tarybose. Tokiu būdu bendruomenė turi 
galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

8.2. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius prioritetus ir 
uždavinius, ar darbuotojai įvykdė pavestus įsipareigojimus, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius 
veiklos planus.  

8.3. Mokyklos buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir naudojamos biudžeto lėšos. 
9. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė:  
9.1. Strateginio plano įgyvendinimo analizės darbo grupės, patvirtintos direktoriaus įsakymu,  posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 

kartą kartus per metus. 
9.2. Analizės duomenys fiksuojami Strateginio plano įgyvendinimo analizės lentelėje (pildoma kiekvienam strateginiam prioritetui 

bei pažangos rodikliui):  
Prioritetas  

Pažangos rodiklis Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti finansiniai 
ištekliai 

Įgyvendinta (data) 

           
           
           
Išvada apie pasiektą tikslą: 
 
10. Plano koregavimas ir pratęsimas:  
10.1. Strateginio plano  analizės grupė gali siūlyti  koreguoti mokyklos strateginį planą. 
10.2. Pasiūlymai teikiami Mokytojų ir Mokyklos taryboms. 
 

    


