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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičo pagrindinės mokyklos 

strateginio plano tikslai: 

Efektyviai, tikslingai ir kokybiškai organizuoti mokyklos veiklą. 

Telkti bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas. 

Pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus. 

Pritaikyti mokyklą  jos ateities aplinkai. 

 

1.  Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos strateginis 

planas 2017-2019 metams parengtas remiantis: 

- Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų strategijos planu; 

- Švietimo ir mokslo ministerijos 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu; 

- Mažeikių rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginiu veiklos planu 

- Mažeikių rajono savivaldybės 2014-2020 m. strateginės plėtros plano projektu; 

-  Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos planu; 

- Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais; 

-    Mokytojų, tėvų, mokinių vertinimo duomenimis IQES sistemoje. 

- Nacionalinės vertinimo agentūros išorinio vertinimo ataskaita; 

- Mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės 

veiklos patirtimi; 

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kt. teisės aktais bei rekomendacijomis; 

Atsižvelgta į: 

- Mokyklos socialinės aplinkos ypatumus; 

- Vykdomą veiklą bei turimus išteklius; 

- Mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus bei rekomendacijas; 

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio mokyklos 2017-2019 strateginį planą rengė 

darbo grupė, kurią sudarė administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų atstovai. (Direktoriaus 

įsakymas 2017-02-08, V1-4). 

2. Rengiant mokyklos strateginį planą, buvo atsižvelgta į lygių galimybių, švietimo prieinamumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo nuostatas bei laikomasi viešumo, atvirumo bei partnerystės principų. 

3. Mokyklos strateginiam planui pritaria Mokyklos taryba ir Mažeikių savivaldybės Švietimo 

skyriaus įgaliotas asmuo, tvirtina mokyklos direktorius. 
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4. Įgyvendinant mokyklos strateginį planą, bus siekiama užtikrinti šešiamečių, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo standartus atitinkančią ugdymo kokybę, pagerės mokyklos ugdymo proceso 

veiklos, bus teikiama pagalbos mokiniui specialistų įvairiapusė pagalba mokantis, sukurtos 

atnaujintos modernios edukacinės aplinkos, padedančios mokytis ir siekti pažangos, 

suremontuotos mokyklos patalpos, sportinio ugdymo bazė, kas užtikrins sėkmingesnį mokinių 

tolimesnį mokymąsi vidurinėse ar profesijos mokyklose. 

5. Siekiant įgyvendinti mokyklos strateginį planą telkiama Mokyklos Taryba ir visa Tirkšlių 

Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos bendruomenė.                                    

                                        II. MOKYKLOS  ISTORIJA 

 

Mokykla Tirkšliuose buvo  iš senovės laikų. 1750m. įsteigta parapinė mokykla.  

XIX a. pradžioje Tirkšliuose jau veikė mokykla, kurioje 1804 m. mokėsi 20 berniukų. 

1815 m. –  40 berniukų ir 15 mergaičių. 

1853 m. mokyklą lankė 32 mokiniai. 

1867 m. – įsteigta rusiška mokykla (išsilaikė apie 50 metų) 

Apie 1909 m. buvo 2 mokytojai, kurių vienas – lietuvis. 

1918 m – pradinė mokykla su 150 vaikų.. 1920  metais mokykloje dirba 7 mokytojai. 

Toliau mokyklos istorija gana paini, nerandame faktinės medžiagos:  

1940 m. – išleista pirmoji šešių skyrių mokinių laida. 

1941 metais vokiečiai panaikino 5 ir 6 skyrius ir liko 4 klasių pradinė mokykla. 

Po išvadavimo 1944 m. vėl buvo pradėta atkurti Tirkšlių mokyklą. Ir 1945 m. mokykla 

tampa  progimnazija. 1947 m. Tirkšlių progimnazijos IV klasę baigė19 mokinių. 

Nuo 1954 m. buvo atidaryta 8 klasė ir septynmetė mokykla tapo priaugančia vidurine 

mokykla . Apie tai byloja  1954 m. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, kuriuo 

skelbiama, kad Tirkšliuose atidaroma vidurinė mokykla. 

Vidurinė mokykla  buvo pavadinta  Juozo Garelio vardu, kurio 1990 metais buvo 

atsisakyta. 

1954 -2013 –,vidurinė mokykla. 2013m. išleista 56 –oji abiturientų laida. 

Nuo 2003 m. liepos 3 d. Mažeikių  rajono savivaldybės sprendimu mokyklai priskirtas  

Geidžių pradinis skyrius. Jis uždaromas 2003 m rugsėjo 25d. 

Nuo 2005-09-01 Mažeikių  rajono savivaldybės sprendimu Pievėnų  pradinė mokykla  

reorganizuota Tirkšlių vidurinės mokyklos pradiniu skyriumi. Šis skyrius uždaromas 

2007m gegužės 25d. 
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Nuo 2009 m. balandžio mėnesio 24 d. Mažeikių  rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 

Šerkšnėnų pradinė mokykla reorganizuojama į Tirkšlių vidurinės mokyklos skyrių. Šis 

skyrius uždaromas 2013 m. lapkričio 29 d.  

Nuo 2013 m  rugsėjo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-371 Tirkšlių 

vidurinė mokykla pertvarkyta ir pavadinta Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 

pagrindine mokykla. 

III. STRATEGINĖ ANALIZĖ 

(Dabartinė įstaigos padėtis) 
  

Mokykla įgyvendina priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Metai iš 

metų pastebima mokinių mažėjimo tendencija dėl Mažeikių rajono švietimo įstaigų tinklo 

pertvarkos, demografinės padėties, gyventojų emigracijos. 2016-2017 m. m. mokosi 221 mokinys. 

Mokinių skaičius mažėja 1–4 klasėse: iš aštuonių komplektų liko tik penki, 2017-2018 liks tik 

keturi. 5-10 klasių komplektų liko po vieną, klasėse po 22-28 mokinius. 9–10 klasėse mokinių 

skaičius mažėja, nes gabesni  mokiniai planuoja baigti vidurinę mokyklą ir išvyksta tęsti 

mokymąsi į Mažeikių miesto ar rajono gimnazijas. (Žr. priedą) 

Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio 

krepšelio), Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, rėmėjų, mokinių tėvų ar kitų gyventojų 

skiriamų 2 procentų pajamų mokesčio lėšų. Papildomai lėšų gaunama vykdant projektus, 

specialiąsias programas. Dviejų  procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos naudojamos 

edukacinei aplinkai gerinti.  

Mokykloje kaupiama ir analizuojama apibendrinamojo bei diagnostinio vertinimo 

informacija. Pusmečių (I-IV kl.) ir trimestrų (V-X kl.) mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai 

analizuojami Mokytojų tarybos posėdžiuose, klasių susirinkimuose su mokinių tėvais, Metodinėje 

taryboje. Jų metu  priimami nutarimai, kaip tobulinti mokinių veiklas, matuoti mokinių pažangą, 

suteikti lygias galimybes visiems besimokantiems, kokią pagalbą teikti specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams, aptariamas mokinių  vertinimas ir jo būdai, ugdymo metodai ir kt. 

aktualijos   

Mokslo metų  pabaigoje atliekamas mokinių pasiekimų patikrinimas. Mokykla trejus metus 

iš eilės dalyvavo  projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių 

bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas I ir II etapas“ Dalykų mokytojai ST vertinimo informaciją  

naudoja mokinių individualios pažangos pamatavimui, tolesniam mokymosi tikslų numatymui. 

Metodinėse grupėse analizuojami ST mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai, jų pokyčiai, 
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numatomos ugdymo turinio tobulinimo kryptis – priimami sprendimai  dėl  ugdymo  turinio, 

mokymo metodų, užduočių parinkimo pagal gebėjimus. Planuojamos veiklos su gabiais 

mokiniais.  

Mokykla tobulino silpnąsias veiklos sritis, sietas su ugdymo uždavinio formulavimu 

pamokose, diferencijuotu ugdymu,  dėl individualios pažangos pamatavimo ugdyme, mokinių 

vertinimo būdų ugdymo proceso metu. Vis dar turim tobulinti veiklas dėl diferencijavimo ir 

individualizavimo, dėl mokinių mokymosi organizavimo, stebėti ir planuoti tinkamas veiklas 

pažangai pasiekti,  dėl mokinių pasiekimų analizės ir pažangos gerinimo ugdymo procese, skatinti 

kiekvieno mokinio ir mokytojų atsakomybę už mokymosi  kokybę. 

 Mokykla išskirtinė savo mokinių dalyvavimu Šaulių organizacijos veiklose. Mokykloje 

didelis dėmesys skiriamas pilietiškumo ugdymui per šaulių būrio veiklas kūrybiškumui, 

saviraiškai – tai įgyvendinama per meninį ugdymą (šokį, dailę, technologijas, muziką), projektus, 

renginius, kultūrines-pažintines veiklas, neformaliosios veiklos organizavimą, integruojant 

įvairias edukacines, prevencines, etnokultūros programas, papildant jomis bendrojo ugdymo 

turinį. 

Mokykla dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės projektuose, MTP, ES finansuojamuose 

projektuose ir programose: „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, „Vaisių 

vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“.,,„Pienas vaikams“, „Antro žingsnio“ programoje 1-4 

klasėse, ir kitose įvairiose prevencijos programose, buvo palaikomi ryšiai su kitomis mokyklomis, 

dalyvauta daugelyje bendrų projektų, bendraujama su dauguma socialinių partnerių..  

Išanalizavus paskutinių trejų mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų 

(PUPP) ir metinių įvertinimų rezultatus, galima teigti, jog didelių skirtumų tarp jų nėra.. ST 

rezultatai kasmet keičiasi, priklausomai nuo mokinių skaičiaus ir klasėse turimo mokinių 

kontingento.Geri pasiekimai 2-4 klasėse iš matematikos, pasaulio pažinimo, gerai didžioji 

mokinių dalis suvokia skaitymo testus. Žemesni rezultatai iš rašymo – rašymo testų taisytinas 

raštingumas, raiška, nuoseklumas. 8 klasėje prastesni matematikos dalyko (36,8% pagrindinio 

lygio), (pagal turinio sritis  sunkiau sekasi reiškiniai, lygtys, nelygybės, skaičiavimai; pagal 

gebėjimus - aukštesnio mąstymo gebėjimai), 8 klasėje ST įvertinimai gamtos mokslų (57,1% 

pagrindinio lygio) ir socialinio ugdymo (60 % pagrindinio lygio) rašytų testų rezultatai panašūs, 

skaitymo 50% pagrindinio ir 22,2% aukštesniojo lygio, mokiniai gerai suvokė skaitomus tekstus. 

(Žr. 2015-2016 m. pasiekimų ir ST rezultatų diagramas-priedus) 

Mokinio krepšelio lėšų pakako mokyklos ugdymo planams  realizuoti, t.y. mokytojų 

atlyginimams, socialinio draudimo įmokoms, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėliams ir 

mokymo priemonėms, mokinių pažintinei veiklai, trūksta informacinių komunikacinių 
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technologijų diegimui, jų atnaujinimui. Turima IT su sena programine įranga, reikalinga įranga su 

naujesnėmis biuro programomis, kad mokydami mokinius, galėtume juos ruošti su naujausia 

įranga, dalyvauti IT olimpiadose, konkursuose.  

Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta mokyklos patalpų (mergaičių ir berniukų tualetams) 

remontui. Skiriamų savivaldybės  lėšų mokyklos patalpų aplinkai sutvarkyti nepakako. Reikalinga 

sutvarkyti dušus, mergaičių ir berniukų persirengimo kambarius, koridorių prie  sporto salės, 

sporto aikštyną, kas pagerins turimas ugdymo(si) ir laisvalaikio aplinkas. Dėl lėšų skyrimo 

kreiptasi į savivaldybę. Mokykla buvo numačiusi skirti patalpas mokyklos muziejui, kol kas jų 

nėra, trūko patalpų. Parinktos ir sutvarkytos erdvės socialinio pedagogo, pavaduotojos ūkiui, 

mokytojų kambario, sveikatos priežiūros specialistės  kabinetams; šauliai įsikūrė buvusio muzikos 

kabineto patalpose. Mažėjant mokinių skaičiui, mokytojų pamokų krūviui, planuojama keisti 

kabinetų paskirtis mokykloje. Atnaujinami mokyklos baldai. Padėtis keitėsi, atsivežus jų iš 

mokyklų, reorganizuotų po mokyklos tinklo pertvarkos. Gauta mokyklinių lentų, suolų, kėdžių. 

mokyklinių stendų. 

Keitėsi ugdymosi aplinkos, keitėsi pamokų vadyba, įtraukiant mokinius į aktyvias veiklas, 

tyrimus, mokymąsi bendradarbiaujant. Vyksta dalykų  pamokų temų integravimas, tos pamokos 

planuojamos, ugdomas mokinių kūrybiškumas menų pamokose, skatinamas domėjimasis dalyku 

per modulių tiriamąsias veiklas. Mokiniams padedama atrasti sau mėgstamas veiklas, jomis 

daugiau domėtis, siekti ugdymosi  rezultatų. Mokyklos  bendruomenė ieškojo ir ieškos  

glaudesnių bendradarbiavimo formų su mokinių tėvais, specialistais-pagalbos tiekėjais, 

socialiniais partneriais, kurie padėjo ir padės įgyvendinti keliamus strateginius tikslus.  

Esama padėtis gali keistis ir gerėti, pritraukiant į mokyklą projektines lėšas, tikslingai 

planuojant mokinio krepšelio lėšas materialinei ugdymo bazei stiprinti, keičiantis savivaldybės 

požiūriui į kaimo mokyklų ugdymo aplinkos gerinimą ir lėšų joms skyrimą,  mokyklų pertvarkos 

plano įgyvendinimą. Padėtis gerėtų aktyvinant ir įtraukiant mokinių tėvus į didesnį ir nuolatinį 

domėjimąsi dėl vaikų ugdymosi  rezultatų , mokytojų ir pagalbos specialistų veiklų ugdyme 

gerinimo, didėjant mokinių ir mokytojų atsakomybei už pažangą ir ugdymosi kokybę. 

IV. SITUACIJOS ANALIZĖ -  SSGG 

       STIPRIOSIOS PUSĖS 

 

Bendroji rūpinimosi mokiniais politika 

Geras klasių mikroklimatas 

            SILPNOSIOS PUSĖS 

 

Modernių materialinių ugdymo išteklių stoka 

Dalies mokinių nepakankama mokymosi 
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Mokyklos tradicijų puoselėjimas 

Mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacija 

Dalyvavimas varžybose, konkursuose, 

projektuose 

Įvairi ir savita  papildomo ugdymo veikla 

Mokyklos bendradarbiavimas su kitomis 

mokyklomis, institucijomis 

Metodinių grupių veikla 

Mokinių ugdymas karjerai 

Darbas su specialių poreikių mokiniais 

Socialinė pagalba. 

Logopedo-specialiojo pedagogo pagalba 

vaikams 

Pagalba mokiniams pailgintos dienos 

grupėje. 

Šešiamečių ugdymas 

Mokyklos ryšys su Tirkšlių bendruomene 

motyvacija, nepažangumas 

Ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

Individualios mokinio pažangos siekis. 

Ugdymo metodų taikymas ir edukacinių aplinkų  

keitimas  

IT  trūkumas naudojimui pamokose ir 

mokytojo darbo kokybės gerinimui 

Tėvų su mokykla bendravimo ir 

bendradarbiavimo formų paieška. . 

Mažėjantis mokinių skaičius  

Neteikiamos psichologo paslaugos  

Patalpų remontas (lietaus nutekėjimo 

sistema, rūbinė, stogas, kabinetai, koridoriai, 

dušai, sporto aikštynas, sporto salės 

atnaujinimo, tvarkymo darbai) 

Mokyklos aplinkos tvarkymo darbai. 

 

VEIKSNIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 

 

 

1.Politiniai - teisiniai 

 

 

Lietuvoje veikianti įstatyminė bazė 

lėmė (vienintelei čia miestelyje 

esančiai mokyklai) likti pagrindinį 

išsilavinimą teikiančia mokykla pagal 

Mažeikių rajono mokyklų pertvarkos 

planą.  

. 

Gyventojų emigracija. 

Gimstamumo skaičiaus mažėjimas.  

MK skaičiavimo metodika. 

Rajono mokyklų tinklo pertvarka 

 

 

2. Ekonominiai 

 

Gauti finansavimą  mokyklos pastato 

renovacijai atlikti,  ugdymo 

materialinių išteklių bazei stiprinti. 

 

 

Galimybė panaudoti gyventojų 

pajamų 2% mokestį. 

 

Nepakankamas valstybės ir 

savivaldybės finansavimas gali 

neleisti spręsti strateginių mokyklos 

uždavinių. 

 

Mokytojų atlyginimas 

neproporcingas ekonominio 
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Šiuolaikinių modernių ugdymo(si) 

materialinių išteklių atnaujinimas 

leistų pagerinti ugdymo(si) procesą, 

pasiekimų rezultatus, profesinį 

orientavimą – ugdymą karjerai, 

pagerintų visą ugdymo(si) 

materialinę-techninę bazę. 

išsivystymo lygiui.  

 

Valstybės ir savivaldybės lėšų 

nepakanka, kad galėtume 

modernizuoti ugdymo procesą, 

atnaujinti turimus materialinius 

išteklius. 

 

 

 

 

 

 

3. Socialiniai - 

demografiniai 

 

 

 

 

 

 

Auga, plečiasi Tirkšlių miestelis. 

Nemaža dalis jaunų šeimų su vaikais 

išvyksta gyventi, dirbti ir mokytis 

užsienyje. 

Dalies gyventojų sunki socialinė 

padėtis didina socialinius švietimo 

sistemos įsipareigojimus. 

Daugėja specialių poreikių mokinių 

pradinėse klasėse.(reikalingas 

psichologas, logopedas, specialusis 

pedagogas) 

Gyventojų emigracija sukelia vaikų 

skaičiaus mažėjimą. 

Didėja mokinių skaičius su 

žemėjančia mokymosi motyvacija, 

nepažangumu. 

Mažėja lėšų neformaliajam 

ugdymui, nes mažėja klasių  

komplektų skaičius 

Probleminių vaikų tėvai nelinkę 

bendrauti ir bendradarbiauti su 

mokytojais, klasių vadovais, kitais 

švietimo pagalbos  specialistais. 

 

 

 

 

 

Mokykla dalyvavo Mokyklų 

tobulinimo programoje. 

Dalyvavimas programose ir 

projektuose leidžia gauti papildomų 

materialinių ir intelektinių išteklių 

Trūksta lėšų IT atnaujinti.su 

naujesnėmis biuro programomis,  

projektoriams dalykų kabinetuose 

įrengti, ugdymo priemonėms. 

Sunku be IT priemonių keisti 
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4. Technologiniai 

Aktyviau dalyvauti savivaldybės, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

projektuose 

Mokyklos modernizavimas, 

kompiuterizavimas bei kitas 

aprūpinimas kurs naujas ugdymo(si) 

aplinkas ir atnaujins senąsias, o tai 

užtikrins geresnę ugdymo(si) kokybę, 

pasiekimų rezultatus, mokinių 

užimtumą neformaliojo ugdymo 

metu. 

ugdymo procesą, jį modernizuoti.  

. 

 

5. Edukaciniai 

Atsiras mokyklos patalpų, kur įsikurs 

IT kabinetas pradinių klasių 

mokiniams, tikybos, užsienio kalbos, 

bibliotekos fondai, mokyklos 

muziejus ir kitas edukacines ir vaikų 

laisvalaikio užimtumo erdves. 

 

Mokyklų tinklo pertvarka pagerins 

švietimo prieinamumą tik gerai ir 

labai gerai besimokantiems 

mokiniams 

Buvusių ugdytinių intelektualinio 

potencialo panaudojimas leistų 

pagerinti ugdymo(si)  ryšį su praktika,  

ugdymą karjerai, bendraujant ir 

bendradarbiaujas formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo metu. 

Kvalifikacijos tobulinimas(is) leis 

tobulinti ugdymo procesą, atnaujinti 

ugdymą ir gerinti ugdymo kokybę. 

 

Sumažės klasių komplektų skaičius, 

dalykinių valandų,  

neformaliojo ugdymo valandų 

skaičius, 

darbo vietų mokytojams.  

 

Gabiausi mokiniai po 8 ar 9 klasių 

išvyksta ir išvyks  mokytis į rajono 

gimnazijas, tai mokyklai neleidžia 

parodyti žymesnės pažangos ir 

ugdymo(si) rezultatų 9-10 klasėse. 

 

Mažėjant mokinių skaičiui - mažės 

ir mokinių krepšelio lėšos 

neformaliam ugdymui, mokytojų 

kvalifikacijai kelti. 
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V. VIDINĖ APLINKOS ANALIZĖ 

TEISINĖ BAZĖ 

 

Mažeikių Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla yra Mažeikių 

rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės 

herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose 

bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia šešiamečių, pradinį ir pagrindinį lavinimą Lietuvoje 

reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos direktoriaus patvirtintais dokumentais, įsakymais, 

tvarkomis.  

VEIKLŲ PLANAVIMO SISTEMA 

 

Mokyklos strateginis veiklos planas,  

Mokyklos tarybos planas, 

Mokslo metų ugdymo planas, 

 Dalykų ilgalaikiai ugdymo turinio planai, 

Mokslo metų veiklos planas: 

Mokytojų tarybos planas 

Neformaliojo švietimo (būrelių) planai, 

Metodinės tarybos veiklos planas, 

Metodinių dalykinių grupių planai, 

Neformalios mokinių veiklos planas, 

Mokinių tarybos veiklos planas, 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas, 

Logopedo ir specialiojo pedagogo veiklos planai, 

Sveikatos priežiūros planas, 

Ugdymo karjerai planas, 

Bibliotekos ir skaityklos veiklų planai, 

Mėnesio veiklos planas; 

 

VYKDOMOS ŠVIETIMO PROGRAMOS: 

 Šešiamečių ugdymo,  

 pradinio ugdymo 

 pagrindinio ugdymo. 
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ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

Mažeikių Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos savininkas yra Mažeikių 

rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono 

savivaldybės taryba. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius  

koordinuoja mokyklos veiklą ir teikia metodinę pagalbą. 

  

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA: 

Mokyklos Direktorius, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, kurių veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai.  

 

Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų 

(globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti 

ir įgyvendinti. 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, skirta pagrindiniams 

mokinių ugdymo, pedagogų profesiniams ir kt. klausimams spręsti, kuriai vadovauja mokyklos 

direktorius. 

 Mokytojų tarybai vadovauja direktorius, ją sudaro direktoriaus pavaduotojos, visi 

mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistė, švietimo pagalbos specialistai, 

bibliotekininkai.  

Mokinių taryba – mokinių savivaldos organas, kuris atstovauja mokiniams ir gina mokinių 

teises bei interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos 

asmenybės ugdymą. 

 

MOKYKLOJE VEIKIA: 

Metodinė taryba;  

Atestacijos komisija,  

Vaiko gerovės komisija,  

Mokytojų dalykinės metodinės grupės;  

Pagalbos specialistų komanda, 

Tėvų komitetas;  

Klasių seniūnai; 

Klasių tėvų aktyvai.  
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MOKYKLOS PEDAGOGAI IR DARBUOTOJAI: 

 

Direktorius antra vadybinė kategorija)  ir  pavaduotoja ugdymui (antra vadybinė kategorija);  

Mokytojai: 32 pedagogai 

 Metodininkai -10 

 Vyresnieji mokytojai 21 

Mokytojai: 1 

 

Pedagoginiai darbuotojai:  

Socialinė pedagogė, logopedė ir specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja.  

 

Nepedagoginiai darbuotojai, teikiantys pagalbą mokiniams:  

bibliotekininkės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;  

 

Nepedagoginis personalas: 

 (vyresnioji buhalterė, IT priežiūros specialistas, raštinės vedėja, valgyklos vedėja, virėjos, sargai, 

valytojos, darbininkai. 

 

VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS 

 

Mokyklos veiklos įsivertinimus kasmet atlieka veiklos įsivertinimo darbo grupė 

pagal parengtą vidaus veiklų įsivertinimo metodiką. Mokyklą 2012 metų ketvirtąjį ketvirtį yra 

įvertinta išorės auditorių komandos. Trimestrų, pusmečio, metinė veikla, mokinių pažanga, 

pasiekimai, ST rezultatų analizė, įsivertinimai IQES sistemoje, apklausiant mokinius, jų tėvus.  

Ugdymo plano įgyvendinimo ataskaitos pristatomos ir aptariamos mokyklos bendruomenėje. 

Įsivertinimo metu gautos medžiagos rezultatai, mokinių pažangos,  pasiekimų rezultatų analizė, 

ST rezultatų analizės taikymas padeda mokyklai nusistatyti prioritetus, išsikelti tikslus ir 

uždavinius rengiant mokyklos strateginį planą ar metinį veiklos planą bei planuoti priemones 

tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.  
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VI. MOKYKLOS STRATEGIJA 

                                                                VIZIJA 

Demokratiška ir atvira pagrindinė mokykla, siekianti atsinaujinimo ir tobulėjimo, 

išsiskirianti pilietiškumo, meninio, kultūrinio-pažintinio ugdymo ir prevencine veikla. 

.  

                   MISIJA 

Ugdyti pilietišką, dorą, išsilavinusią, kūrybingą, gebančią prisitaikyti prie 

ugdymo(si) kaitos asmenybę, mylinčią savo Tėvynę, puoselėjančią jos kultūrą, papročius ir 

tradicijas. 

                                                        VERTYBĖS 

1. Pilietiškumas, 

2. Kūrybiškumas 

3. Asmeninės pažangos siekis 

4. Tolerancija,  

5. Saugumas. 

VII. MOKYKLOS PRIORITETAI 

1. Siekti mokymo(si) kokybės, kiekvieno mokinio galimos aukščiausios pažangos. 

2. Kurti mokykloje saugią, patrauklią, modernią ir šiuolaikišką ugdymosi aplinką. 

3. Ugdyti pilietišką, atvirą, kūrybingą ir atsakingą mokyklos bendruomenę. 

 

                                    MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI  

 

1. Gerinti ugdymo, mokymo(si) ir pasiekimų kokybę.  

2. Teikti mokiniams visokeriopą ugdymo(si) pagalbą. 

3. Kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 

       

                                      MOKYKLOS STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

1. Tikslas: Gerinti ugdymo, mokymo(si) ir pasiekimų kokybę. 
1.1. Uždavinys. Pamokos veiklų planavimo ir vadybos tobulinimas. 

1.2. Uždavinys. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo 

tobulinimas. 

  1.3. Uždavinys. Šiuolaikiškos, palankios mokymosi aplinkos kūrimas. 

                     1.4.. Lygių galimybių užtikrinimas įvairių gebėjimų mokiniams. 
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2. Tikslas. Teikti mokiniams visokeriopą ugdymo(si) pagalbą. 

                   2.1. Teikti pedagoginę, socialinę, sveikatos priežiūros, specialiosios pedagogikos, 

psichologinę pagalbą. 

                   2. 2. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais. 

                   

3. Tikslas. Kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 

                      3. 1 Puoselėti pilietiškumą, atsakomybę ir toleranciją. 

                      3. 2  Bendrauti ir bendradarbiauti su rajono, šalies ugdymo įstaigomis. 

                3. 3 Stiprinti turimus ryšius su rajono ir šalies šaulių, karių ir kt. organizacijomis. 

VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO  PLANAS 

 

Priemonė      PRIEMONĖS Veiklų –

pasiekimų

, darbų 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Planuo

-jamas 

lėšų 

poreiki

s 

EUR 

Finansavimo 

šaltiniai 

Savival 

dybės  

lėšos 

Kitos 

1 Tikslas.  Gerinti ugdymo, mokymo(si) ir pasiekimų kokybę. 

1.1. Uždavinys. Pamokos veiklų planavimo ir vadybos tobulinimas 

1.1.1. Stebėti, tirti ir 

analizuoti mokinių 

mokymosi galimybes 

poreikius, stilius. 

Ugdymas(is) vyksta 

pagal mokinių 

mokymosi poreikius, 

mokymosi stilius. 

Kasmet: 

trimestrai, 

pusmečiai. 

Dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

klasių vadovai 

  Mokinio 

krepšelis 

1.1.2.Diferencijuoti 

mokymosi turinį veiklas 

pagal mokinių 

gebėjimus,  

mokymosi pasiekimus, 

mokymosi stilių. 

Numatytos skirtingos 

užduotys ir veiklos 

skirtingų  gebėjimų ir 

poreikių mokiniams 

ar grupėms.(užduočių 

bankai)  

Nuolat  

Dalykų 

mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

1.1.3. Vykdyti 

individualią mokinių 

Sukurta individuali 

mokinių mokymosi 

Kasmet: 

Mėnuo 

Dalykų 

mokytojai 

  Mokinio 

krepšelis 
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pasiekimų stebėseną ir 

siekti aukštesnių 

rezultatų. 

pažangos stebėsenos 

ir pasiekimų gerinimo 

sistema.  (Dalykų 

pažangos matavimas) 

Trimestrai 

1.1.4. Planuoti ir vesti 

įvairių dalykų integruotas 

pamokas, renginius, 

dienas. 

Planuojamos ir 

vedamos integruotos 

pamokos, renginiai, 

dienos. (Planai) 

Kasmet  

(atskiras 

planas) 

Mokytojai    Mokinio 

krepšelis 

1.1.5. Gerinti ugdymą, 

vadovaujantis „Geros 

mokyklos koncepcijos“ 

principais. 

Pamokos vadyba, 

ugdymas pagrįstas, 

„Geros mokyklos 

koncepcijos“ 

taikymu. 

Nuolat 

Aptarti 

kas 

pusmetį 

Mokytojai 

Direktorius, 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

  Mokinio 

krepšelis 

1.1.6. Orientuoti 

mokytojo veiklą 

pamokoje į mokinių 

pasiekimus ir pažangą.  

.Rengiamos  dalykų ir 

jų modulių 

programos, tenkinami 

mokinių poreikiai 

užtikrinant mokinių 

pasirinkimo 

galimybes bei 

stiprinama mokymosi 

motyvacija  

Nuolat 

 

 

 

Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

  Mokinio 

krepšelis 

1.1.7. Siekti mokinių 

pažangos skatinimo būdų 

įvairovės  

Padėkos, diplomai. 

Ekskursijų, išvykų, 

organizavimas 

šauniausiems, 

aktyviausiems 

mokiniams mokslo 

metų pabaigoje, 

Pirmūnų pagerbimo 

šventė su tėvais. 

Kasmet 

(Mokslo 

metų 

eigoje, 

metų gale) 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

  Mokinio 

krepšelis 

1.1.8. Tobulinti, įvairinti 

mokytojų lyderystę 

Skatinimas 

padėkomis, 

. Kasmet.  

(gruodžio 

Direktorius 

Pavaduotoja 

  Mokinio 

krepšelis 
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skatinimo sistemą.  išvykomis, 

ekskursijomis, darbo 

sąlygų gerinimu.  

mėn.) ugdymui 

1.2. Uždavinys. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas. 

1.2.1. Ugdyme taikyti 

įvairesnius išmokimo 

stebėjimo būdus, 

vertinimą, pagrįstą 

konkrečiais vertinimo 

kriterijais. 

Taikomi veiksmingi, 

informacijos 

mokytojui teikiantys 

išmokimo stebėjimo, 

patikrinimo būdai, 

nusakomi vertinimo 

kriterijai 

Nuolat Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

  Mokinio 

krepšelis 

1.2.2. Tobulinti 

mokomųjų dalykų 

vertinimo sistemą 

Planuojamas ugdymo 

turinys ir numatomi 

mokinių vertinimo 

būdai ir kriterijai. 

Kasmet 

Rugpjūtis-

rugsėjis 

Dalykų 

mokytojai 

  Mokinio 

krepšelis 

1.2.3. Siekiant pažangos 

įsivertinimo dalyvauti 

nacionaliniuose mokinių 

pasiekimų 

patikrinimuose  

Pasiekimų rezultatų 

analizė taikoma 

individualiame  

ugdyme(si). 

(Įsivertinimo 

rezultatų taikymas 

ugdyme) 

Kasmet 

Balandis-

gegužė 

Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

  Mokinio 

krepšelis 

1.2.4. Pamokose planuoti 

ir  taikyti grįžtamąjį ryšį- 

refleksiją- mokymo(si) 

vertinimą ir įsivertinimą 

Gerosios patirties 

sklaida ir KGR 

metodinėse grupėse.   

Dalijamasi 

grįžtamojo ryšio 

taikymo metodine 

patirtimi, praktine 

veikla. 

Nuolat 

Aptarti 

kas 

trimestrą, 

pusmetį. 

Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 
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1.2.5. Kasmet įtraukti 

mokinius į įsivertinimą 

IQES sistemoje. 

Žinomos aukščiausios 

ir žemiausios 

mokinių, tėvų 

mokyklos ugdymo 

veiklų vertės, 

planuojant ateities 

siekius. 

Kasmet 

Gruodžio  

Balandžio 

mėn. 

Metodinė 

taryba 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

  Mokinio 

krepšelis 

1.2.6. Organizuoti 

neformaliojo švietimo 

mokinių veiklų 

pristatymą mokyklos 

bendruomenei. 

Mokykloje rengiamos 

neformaliojo ugdymo 

savaitės, pristatomos 

veiklos ir jų 

rezultatai. 

Kasmet 

 

04-05 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai 

  Mokinio 

krepšelis 

1.3. Uždavinys. Šiuolaikiškos, palankios mokymosi aplinkos kūrimas 

1.3.1. Taikyti naujus, 

tyrinėjimą ir praktinę 

mokinių veiklą 

skatinančius, aktyvius 

mokymosi metodus. 

Taikomi mokymąsi 

skatinantys ugdimosi 

metodai, tiriamosios 

modulių programos, 

informacinės 

komunikacinės 

technologijos.  

Nuolat 

Aptarti 

per 

trimestrą, 

pusmetį 

Mokytojai    Mokinio 

krepšelis 

1.3.2  Kurti edukacines 

aplinkas ir ugdymąsi 

organizuoti įvairiose 

edukacinėse aplinkose. 

Kuriamos edukacinės 

aplinkos. Ugdomoji 

veikla vykdoma: 

bibliotekoje, 

skaitykloje, kultūros 

centruose, gamtoje, 

muziejuose, įstaigose, 

edukacinėse išvykose, 

kt.  

Kasmet, 

planuojant 

ugdymo 

turinį  

Mokytojai  

Pavaduotoja 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

1.3.3. Pamokose taikyti 

turimas informacines 

technologijas. 

Naudojamos ugdymo 

procese turimos IKT 

priemonės, 

projektoriai, 

Nuolat Mokytojai    Mokinio 

krepšelis 
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internetas, 

skaitmeninės 

priemonės ir kt. 

1.3.4.. Ugdyti mokinių 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

 

 

.Vedamos 

konsultacinės 

pamokos. 

Mokytojų 

bendradarbiavimas 

(KGR) ir gerosios 

patirties sklaida. 

Kasmet 

Esant 

poreikiui. 

 

Nuolat. 

Mokytojai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

1.3.5.  Kompiuterizuoti 

mokytojų darbo vietas. 

Dalyvavimas ŠMM 

inicijuotame projekte 

dėl mokytojų darbo 

vietų 

kompiuterizavimo. 

 

2017 m. Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

 Projektas 

1.3.6. Įruošti atskirą IT 

kabinetą pradinių klasių 

mokytojoms  

Dalyvavimas 

projekte. 

2017 m. 

II-III ketv. 

IT priežiūros 

specialistas 

Direktorius, 

Pavaduotoja 

  Mokinio 

krepšelis 

1.3.7. Sistemingai 

aprūpinti dalykų 

kabinetus 

šiuolaikiškomis 

moderniomis mokymosi 

priemonėmis. 

Aprūpinti kabinetai 

projektoriais, 

ekranais, atnaujinta 

kompiuterinė bazė. 

2017-

2019 m. 

Direktorius  10.  Projektas 

1.3.8. Renovuoti 

mokyklos  patalpas 

(berniukų, mergaičių 

persirengimo kambariai, 

dušai, tualetas, 

koridorius, 

pagalbinės(sveikatos 

Renovuotos 

mokyklos patalpos 

2018 -

2019 m. 

Direktorius  15.000 15.000 Mokinio 

krepšelis 
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kab) patalpos). 

1.3.9. Atnaujinti 

mokomųjų kabinetų 

baldus (suolus, lentas, 

spintas, stendus ir kt.)  

 

Kabinetai aprūpinti 

mokykliniais baldais 

2017-

2018 m. 

Direktorius  

Pavaduotoja 

ūkiui 

1.000  1.000 

1.4.0. Atlikti sporto 

aikštyno renovaciją 

(stadiono bėgimo takų 

atnaujinimas, dirbtinės 

dangos aikštyno 

įrengimas). 

Dalyvauti Vitos 

plėtros strategijos 

2015-2023 m 

projekte. 

Atlikta sporto 

aikštyno renovacija 

2017 m. Direktorius 

Pavaduotoja 

ūkiui 

48.000 4.800 Projekto 

lėšos 

  1.4. Uždavinys  Lygių galimybių užtikrinimas įvairių gebėjimų mokiniams 

1.4.1. Teikti mokiniams 

visapusišką ir veiksmingą 

mokymosi pagalbą. 

(pedagoginę, socialinę, 

psichologinę, saugumo ir 

sveikatos priežiūros ir kt. 

prevencinę. 

Mokiniais rūpinasi ir 

jiems efektyvią 

pagalbą teikia klasės 

vadovas, socialinė 

pedagogė, logopedė, 

specialioji pedagogė, 

mokytojo padėjėja, 

psichologas 

Nuolat 

Psicholog

as -2017 II 

pusm. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

  Mokinio 

krepšelis 

1.4.2. Panaudoti ugdymo 

plano galimybes 

konsultacinėms pamokos 

įvairių poreikių ir 

gebėjimų turintiems 

mokiniams,  

Analizuojami 

mokinių poreikiai, 

teikiamos 

konsultacines 

pamokos mokymosi 

sunkumų turintiems, 

nelankiusiems ir kt 

mokiniams. 

Kasmet, 

esant 

poreikiui 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

  Mokinio 

krepšelis 

1.4.3. Nuolatinį dėmesį 

skirti gabių mokinių 

ugdymui. 

Planuojamas darbas 

su gabiais, jų 

atsiskaitymo formos, 

siektinas rezultatas ir 

Kasmet 

Planuoti 

09-10 

mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

  Mokinio 

krepšelis 
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skatinimas.  

1.4.4. Bendradarbiauti su 

rajono PPT, ugdant 

mokinius pagal 

pritaikytas ir 

individualizuotas 

programas.  

Sudaromos lygios 

galimybės mokykloje 

ugdytis specialiųjų 

poreikių turintiems 

mokiniams, teikiama 

specialistų pagalba. 

Kasmet, 

esant 

poreikiui 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

Pagalbos 

specialistai 

  Mokinio 

krepšelis 

1.4.5. Vykdyti 

prevencijos, 

socializacijos, sveikatos 

stiprinimo, saugumo 

programas ir projektus 

Vykdomos 

socializacijos, 

prevencijos, 

saugumo, sveikatos 

stiprinimo  

programos, 

dalyvaujama 

projektuose. 

Kasmet 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

VGK,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

1.4.6. Tirti ir analizuoti 

vaikų neformaliojo 

švietimo poreikius pagal 

jų gebėjimus ir 

polinkius.. 

 

Vykdomas 

neformaliojo ugdymo 

poreikių tyrimas ir 

analizė.  

Kasmet, 

05 mėn.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Mokinių 

taryba 

  Mokinio 

krepšelis 

1 4.7. Pritraukti, aktyvinti 

tėvus domėtis vaiko 

ugdomąja veikla ir 

skatinti tėvų pagalbą jam 

mokantis.  

Tėvai pastoviai gauna 

informacijos apie 

vaiko ugdymą(si), jo 

pasiekimų rezultatus, 

jų kaitą, vaiko veiklas 

Tamo dienyne.. 

Vyksta tėvų 

švietimas, 

konsultacinės dienos 

tėvams. 

Nuolat 

Kas 

trimestrą, 

esant 

poreikiui 

Klasių 

vadovai 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

  Mokinio 

krepšelis 

2. Tikslas. Teikti mokiniams visokeriopą ugdymo(si) pagalbą 

2.1. Uždavinys. Teikti pedagoginę, socialinę, sveikatos priežiūros, specialiosios pedagogikos, psichologinę 
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pagalbą. 

2.1.1. Teikti vidaus ir 

išorės pagalbos mokiniui 

specialistų  mokymosi 

pagalbą.  

Organizuota mokinio 

pagalbos specialistų 

ir PPT specialistų 

pagalba mokiniams ir 

jų tėvams. 

Vyksta bendravimas 

ir bendradarbiavimas 

su mokiniais ir jų 

mokinių tėvais. 

Kasmet, 

esant 

poreikiui 

Pagalbos 

specialistai 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Klasių 

vadovai 

  Mokinio 

krepšelis 

2.1.2. Sudaryti 

mokiniams galimybes 

mokytis nesuprastų, 

praleistų dėl ligos dalykų 

temų, atsiskaityti 

atliekant skirtas užduotis 

Mokiniams teikiamos 

konsultacinės 

pamokos. 

Mokytojai moko 

vaikus savanorystės 

pagrindu. 

Kasmet, 

esant 

poreikiui 

Mokytojai   Mokinio 

krepšelis 

2.1.3 Individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo 

turinį pagal moksleivių 

gebėjimus.  

Diferencijuotas ir 

individualizuotas 

ugdymo turinys. 

Mokytojai ruošia ir 

turi įvairaus lygio 

užduočių bankus. 

Nuolat Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

2.1.4. Rengti specialias 

pritaikytas ir 

individualizuotas 

ugdymo programas 

specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams. 

Mokyklos VGK 

specialistai padeda 

ruošti mokytojams 

ugdymo programas, 

bendradarbiauja su 

rajono PPT. 

Kasmet, 

kas 

mėnesį ar 

trimestrą, 

pusmetį 

VGK 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Logopedė-

spec. 

Pedagogė  

  Mokinio 

krepšelis 

2.1.5. Konsultuotis dėl 

specialiųjų  poreikių 

mokinių ugdymo(si) 

rajono PPT. 

PPT teikiama 

metodinė pagalba 

mokytojams, VGK 

darbe su specialiųjų 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

   

Mokinio 

krepšelis 
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 poreikių mokiniais. 

2.1.6.Stebėti ir tirti 

mokinių mokymosi 

stilius, namų darbų krūvį, 

vertinimą, mokymosi 

pagalbą..  

Atliekami tyrimai, 

anketavimai, 

adaptavimosi 

ugdymo(si), 

vertinimo, 

socialiniais, saugumo 

ir kt. klausimais 

 

Kas 

trimestrą 

Metodinė 

taryba 

Klasių 

vadovai, 

Soc. pedagogė 

VGK 

  Mokinio 

krepšelis 

2.1.7. Kurti ir keisti 

mokinių edukacines ir 

laisvalaikio užimtumo 

aplinkas. 

Mokomieji kabinetai 

aprūpinami IT, 

projektoriais, 

mokymo 

priemonėmis, 

Sukurtos  aplinkos 

darbui kompiuteriu, 

skaitymui,  

skaitykloje ir 

bibliotekoje; 

 erdvė fojė –stalo 

žaidimams, muzikos 

klausymuisi, poilsiui; 

 aplinka salėje – 

šokiui, filmų, laidų 

peržiūrai, akcijoms. 

Panaudoti laisvas 

erdves. 

Planuoti 

pagal 

ugdymo 

turinį 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m 

Direktorius 

pavaduotoja  

Bibliote-

kininkė 

 

 

Klasių 

vadovai 

Mokytojai 

  Projektai 

2.1.8. Organizuoti 

mokinių pailgintos 

dienos grupę, teikiant 

mokiniams mokymosi 

pagalbą po pamokų. 

Individuali, grupinė 

organizuota 

mokymosi pagalba 

mokiniams tėvų 

užimtumo darbe metu 

Kasmet: 

Spalis-

gegužė 

Direktorius 

Pailgintos 

grupės 

auklėtoja. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

7.509 

(1 m.) 

7.509 

(1 m.) 

Mokinio 

krepšelis 

2. 2 Uždavinys. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais. 
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2.2.1. Ieškoti 

efektyvesnių 

bendradarbiavimo su 

tėvais formų. 

Organizuojamas 

visapusiškas klasių 

tėvų bendravimas su 

dalykų mokytojais, jų 

informavimas ir 

švietimas.  

Nuolat Klasių 

vadovai 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

2.2.2. Palaikyti pastovų 

ryšį su mokinių tėvais 

interneto, mobilaus ryšio, 

Tamo dienyno ir kitais 

bendradarbiavimo 

būdais. 

Naudojamasi Tamo 

dienyno, mobilaus 

ryšio teikiamomis 

galimybėmis, 

bendraujama 

pastoviai su mokinių 

tėvais. 

Nuolat Klasių 

vadovai 

  Mokinio 

krepšelis 

2.2.3. Siekti nuolatinio 

tėvų informavimo 

ir domėjimosi vaiko 

mokymusi, jo daroma 

pažanga, problemomis. 

Palaikomas nuolatinis 

bendravimas su 

klasės auklėtoju, 

mokytoju 

dalykininku. 

Nuolat Klasių 

vadovai 

Mokytojai 

  Mokinio 

krepšelis 

2.2.4. Organizuoti atvirų 

durų dienas, savaites, 

konsultacines dienas 

mokinių tėvams. 

Organizuojamos 

atvirų durų savaitės, 

konsultacinės dienos 

mokinių tėvams. 

Kasmet, 1 

k. 

trimestre. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

2.2.5. Individualiai 

aptarti su tėvais 

pažangumo ir 

lankomumo problemas 

Organizuojami 

individualūs klasių 

tėvų susitikimai su 

klasės auklėtoju, 

mokytojais. 

1-2 k./ tr. Klasių 

vadovai 

  Mokinio 

krepšelis 

2.2.6. Organizuoti 

pagalbos mokiniui 

specialistų ir VGK 

pagalbą tėvams.  

Kviečiami tėvai 

pokalbiui, užtikrinant 

mokinio lankomumą 

ir pažangą. 

 Teikiama socialinė, 

pedagoginė, 

Nuolat, 

esant 

poreikiui 

Pagalbos 

specialistai 

 

 

 

Direktoriaus 

  Mokinio 

krepšelis 
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logopedo, 

psichologinė ir kt. 

pagalba. Nukreipiami 

į rajono PPT ir. Kt. 

pavaduotoja 

ugdymui 

2.2 7.Skatinti tėvus 

dalintis savo patirtimi, 

organizuoti jų vedamas 

pamokas mokykloje, 

pamokas jų darbovietėse.  

70%. Tėvų dalyvauja 

klasių 

susirinkimuose, 

aktyviai dalyvauja 

mokyklos ir klasės 

gyvenime,. Per 

mokslo metus veda 

bent dvi-tris pamokas 

tėvai.  

Kasmet: 

spalis 

gegužė 

Mokytojai 

Klasių 

vadovai 

Ugdymo 

karjerai 

specialistas 

  Projektai 

2.2.8. Vykdyti 

visapusišką mokinių 

tėvų švietimą mokinių 

ugdymo(si) klausimais. 

 

 

Organizuojami 

susitikimai, 

susirinkimai 

prevencinėmis 

teisinėmis, 

socialinėmis, 

pedagoginėmis, 

medicininėmis ir kt. 

švietimo temomis 

1/2 k. per 

tr. 

Klasių 

vadovai 

Adminis-

tracija 

  Mokinio 

krepšelis 

2.2.9. Įtraukti mokinių 

tėvus į mokykloje ir už 

jos ribų 

organizuojamus 

renginius, šventes, 

išvykas, ekskursijas, 

varžybas, pažintines 

kultūrine, sportines ir 

kt. veiklas 

Tėvai dalyvauja su 

mokiniais 

renginiuose, 

ekskursijose, 

šventėse, varžybose, 

išvykose, pažintinėse 

kultūrinėse, 

sportinėse, 

edukacinėse veiklose. 

Kasmet Klasių 

vadovai 

Pavaduotoja 

Ugdymui 

  Mokinio 

krepšelis 

2.2.10. Organizuoti 

padėkos ir pagarbos 

Vyksta tėvų 

skatinimas, vaikų ir 

Kasmet 

05 mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

  Mokinio 

krepšelis 
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dieną aktyviausių, 

šauniausių mokinių 

tėvams. 

tėvų pagerbimas 

mokyklos 

bendruomenėje. 

ugdymui 

3. Tikslas. Kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 
 

3. 1. Puoselėti pilietiškumą, atsakomybę ir toleranciją. 

3.1.1. Kurti savitą 

mokyklos kultūrą.  

Vyksta mokyklos 

tradicijų puoselėjimas, 

turtinimas naujomis 

Nuolat Mokyklos 

bendruomenė 

  Projektai 

3.1.2. Ugdyti patriotinius 

jausmus, remiantis 

Lietuvos etnokultūros 

pagrindu..  

Kalendorinių lietuvių 

liaudies tradicijų 

puoselėjimas 

pamokose, renginiuose, 

pamokos muziejuje; 

etnokultūra pamokose 

ir neformaliame 

ugdyme, šventėse. 

Kasmet: 

spalis, 

gruodis, 

sausis 

vasaris, 

kovas.  

balandis 

Mokytojai 

Šaulių 

vadovas  

S. Pauliukas 

  Mokinio 

krepšelis 

3.1.3. Ugdyti 

pilietiškumo, 

atsakomybės, tolerancijos 

jausmus, remiantis 

pilietinio, dorinio ir kt. 

dalykų ugdymo, šaulių 

organizacijos 

programomis. 

Vykdomas pilietiškumo 

ugdymas per įvairių 

dalykų pamokas, 

suburtas šaulių 

organizacijos būrys 

dalyvauja pilietiškumo 

akcijose, renginiuose, 

žygiuose. Mokykla 

organizuoja šaulių 

stovyklas, šaulių naktis 

mokyklose ir kt.. 

Kasmet 

 

Lapkriti 

Birželis 

Mokytojai    

Projektai 

3.1.4. Ugdyti mokinių 

sveiką gyvenseną per 

judėjimą, šokį, kūno 

kultūrą. 

Mokiniai pastoviai 

dalyvauja šokių ir 

sporto konkursuose, 

varžybose, fiestose, 

programose. 

Nuolat Mokytojai. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

  Mokinio 

krepšelis 
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3.1.5. Vykdyti įvairų 

neformalųjį ugdymą. 

tenkinant mokinių 

ugdymosi poreikius ir 

gebėjimų lavinimą. 

Tiriamas neformalaus 

ugdymo poreikis ir 

veikla organizuojama 

pagal mokinių 

poreikius. 

Neformaliojo ugdymo 

valandos panaudojamos 

100 %. 

Kasmet 

Rugsėjis

-gegužė 

Būrelių 

vadovai 

  Mokinio 

krepšelis 

3.1.6. .Aktyvinti finansų 

pritraukimą įvairiems 

projektams, programoms 

ir konkursams.  

Dalyvavimas 

finansuojamuose rajono 

projektuose, 

konkursuose, 

programose  

Rėmėjų  paieška.  

Kasmet Direktorius 

Pavaduotoja 

ūkiui 

Mokytojai 

  Projektai 

3.1.7.. Tobulinti mokinių 

sveikos gyvensenos, 

saugumo prevenciją, 

bendradarbiaujant su 

rajono savivaldybės 

specialistais 

Vykdomi prevenciniai 

projektai, akcijos, 

konkursai, tyrimai  

Pagalbos mokiniui 

specialistų individualių 

konsultacijų mokiniams 

ir tėvams 

organizavimas.  

VGK prevencinės 

veiklos vykdymas su 

rajono savivaldybės 

specialistais.  

Kasmet: 

 

Rugsėji, 

gruodis, 

kovas 

gegužė 

Socialinė 

pedagogė. 

VGK 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  Projektai 

3.1.8. Skirti pastovias 

patalpas dorinio ugdymo, 

užsienio kalbos, 

kabinetams įsikurti. 

Skirtos pastovios 

patalpos dorinio 

ugdymo(tikybos), 

logopedo ir užsienio 

kalbos  kabinetams 

2017-

2018 

m.m. 

Direktorius   Mokinio 

krepšelis 

3.1.9. Skirti  patalpas 

mokyklos muziejui 

Įkuriamas mokyklos 

muziejus  

2018 m. Direktorius 

Pavaduotoja 

  Mokinio 

krepšelis 
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įkurti, sutvarkyti turimą 

medžiagą ir ją 

eksponuoti. 

ugdymui 

Istorijos 

mokytojas 

3. 2  Bendrauti ir bendradarbiauti su rajono, šalies ugdymo ir kultūros įstaigomis 

3.2.1. Bendradarbiauti, 

rengti bendrus projektus 

su  Tirkšlių seniūnijos ir 

Mažeikių rajono 

pagrindinėmis 

mokyklomis (Užlieknės, 

Balėnų, Šerkšnėnų, 

Pavasario, Kalnėnų, 

Senamiesčio ir kt.) 

Rengiami ugdomųjų 

dalykų, kultūros ir 

etnokultūros 

puoselėjimo bendri 

projektai, šventės, 

sporto renginiai, 

konkursai. 

Dalyvaujama 

popietėse, varžytuvėse, 

konkursuose. 

Kasmet Pavaduotoja 

ugdymui 

  Projektai 

3.2.2. Bendradarbiauti ir 

rengti  bendrus projektus 

su  respublikos ir kitų 

šalių mokyklomis, 

dalyvauti dalykų 

tarptautiniuose 

konkursuose.. 

Mokyklos šokių, 

sporto, šaulių būrys 

dalyvauja įvairiuose 

projektuose, 

konkursuose, šokių 

fiestose, šaulių ir sporto 

žygiuose, eisenose, 

varžybose, 

tarptautiniuose 

konkursuose. 

Kasmet Būrelių 

vadovai 

Šaulių būrio 

vadas  

  Projektai 

3.2.3. Dalyvauti rajono 

mokyklų ir įstaigų 

projektuose, mugėse, 

programose, dienose 

ugdant mokinius karjerai.  

Vyksta ugdymas (is) 

karjerai. Mokiniai 

vyksta į profesines 

mokyklas, susitikimus, 

susipažįsta su 

specialybėmis, aktyviai 

dalyvauja įvairiose 

programose, mugėse, 

dienose. 

Kasmet Klasių 

vadovai 

Ugdymo 

karjerai 

specialistė 

  Projektai 
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3.2.4. Rengti 

kalendorines Lietuvos 

šventes, minėjimus, 

etninės kultūros pagrindu 

su Tirkšlių miestelio 

bendruomene, Tirkšlių 

kultūros centru, 

biblioteka. 

Bendrai su miestelio 

bendruomene 

švenčiamos 

kalendorinės šventės, 

minimos Lietuvai 

svarbios datos, 

puoselėjama 

etnokultūra  

Kasmet  

Pavaduotoja 

ugdymui 

Renginių 

organizatoriai 

  Projektai 

3.2.5. Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

Mažeikių kultūros centru, 

ugdant mokinių 

kūrybinius gebėjimus, 

talentus. 

Mokiniai dalyvauja 

Mažeikių rajono 

kultūriniuose 

renginiuose, šventėse, 

koncertuose, varžybose 

konkursuose, ugdomas 

mokinių kūrybingumas, 

pilietiškumas, pažangos 

siekis. 

Kasmet Pavaduotoja 

ugdymui 

Klasių 

vadovai 

  Projektai 

3.3. Stiprinti turimus ryšius su rajono ir šalies šaulių, karių ir kt. organizacijomis 

3.3.1. Palaikyti 

nuolatinius ryšius su 

Mažeikių rajono Šaulių 

sąjunga ir jos vadais.  

Bendraujama ir 

bendradarbiaujama sus 

Mažeikių Šaulių 

sąjungos nariais, 

organizuojami 

susitikimai, išvykos, 

stovyklos, žygiai, 

minėjimai, šventės, kt. 

Kasmet Šaulių būrio 

vadas  

  Projektai 

3.3.2. Mokyklos šaulių 

būrį papildyti vis naujais 

šaulių nariais. 

Plečiamas mokyklos 

šaulių būrys, jis 

papildomas naujais 

savanoriais mokiniais. 

Kasmet Šaulių būrio 

vadas  

  Mokinio 

krepšelis 

3.3.4. Organizuoti šaulių 

stovyklas mokyklos 

teritorijoje mokinių 

Mokyklos teritorijoje 

kasmet organizuojama 

šaulių stovykla mūsų ir 

Pagal 

susita-

rimą 

Direktorius 

Šaulių būrio 

vadas  

  Šaulių 

sąjungos 

lėšos 
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atostogų metu. kitų rajonų šauliams 

mokyti ir lavinti, ugdyti 

jų fizinį ir sportinį 

pasirengimą, ugdyti 

pilietiškumą ir drąsą. 

3.3.5. Organizuoti 

populiarumo tarp 

jaunimo turinčius 

renginius, šaulių naktis 

mokykloje, pėsčiųjų 

žygius, konkursus, 

varžybas ir kt. 

Įsiklausoma į šaulių 

pageidavimus ir šaulių 

ugdymo programą, ji 

vykdoma organizuojant 

pilietinius, patriotinius, 

sportinius ir kt. 

renginius. 

Kasmet Šaulių būrio 

vadas 

  Šaulių 

sąjungos 

lėšos 

3.3.6. Bendrauti ir 

bendradarbiauti su Kauno 

J. Vitkaus-Kazimieraičio 

inžinerijos bataliono 

kariais. 

Mokykla bendrauja ir 

bendradarbiauja su 

Kauno J.Vitkaus-

Kazimieraičio 

bataliono kariais, 

vyksta į susitikimus 

batalione, kviečia 

karius į minėjimus, 

stovyklas, renginius. 

Kasmet 

 

Balandis

-gegužė 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Šaulių būrio 

vadas 

  Mokinio 

krepšelis 

3.3.7. Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

Lietuvos šauliais, 

žygeivių asociacija, 

planuoti žygius, 

konkursus, varžybas ir kt. 

renginius su mokyklos 

šauliais. 

Mokyklos šauliai 

palaiko nuolatinį ryšį 

su Mažeikių rajono 

Šaulių sąjungos nariais, 

dalyvauja jų 

organizuojamuose 

renginiuose, siekia 

rezultatų 

Kasmet,  Mokyklos 

šauliai ir jų 

vadas  

  Šaulių 

Sąjungos 

parama 

3.3.8. Gerinti materialinę 

šaulių ruošimo bazę 

mokykloje ir jos 

teritorijoje. 

Planuojama sutvarkyti 

sportinį aikštyną, 

buvusią šaudyklą. 

2018 -

2019 m 

Direktorius 

pavaduotoja 

ūkiui 

  Šaulių 

Sąjungos 

parama 
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IX. STRATEGIJOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

1. Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, mokyklos direktorius, pavaduotoja ugdymui ir pavaduotoja 

ūkio reikalams stebi ir analizuoja  kaip mokykla įgyvendina išsikeltus strateginius uždavinius. 

 2. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama visus 2017-2019 metus, analizuojama 

Mokyklos taryboje, Mokytojų taryboje, Mokinių taryboje ir su visa mokyklos bendruomene.  

3. Mokyklos taryba, esant reikalui, pasilieka teisę koreguoti strateginį planą.ir teikia jį tvirtinti 

mokyklos vadovui 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	I. BENDROSIOS NUOSTATOS
	II. MOKYKLOS  ISTORIJA
	III. STRATEGINĖ ANALIZĖ
	(Dabartinė įstaigos padėtis)
	IV. SITUACIJOS ANALIZĖ -  SSGG
	V. VIDINĖ APLINKOS ANALIZĖ
	VI. MOKYKLOS STRATEGIJA
	VII. MOKYKLOS PRIORITETAI
	VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO  PLANAS
	IX. STRATEGIJOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

