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                                                         PRITARTA 

                                                     Ukmergės rajono savivaldybės 

                                                     administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 

                                                     vedėjos  2017-02-06 d.  įsakymu Nr. Š1-21 

 

                                                     PATVIRTINTA 

                                                     Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos 

                                                     direktoriaus  2017-02-07 d. įsakymu Nr.V-11 
 

UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS 2017-2020 METŲ 

STRATEGINIS PLANAS 

 

 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai veiksniai.    Gimnazija - biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga - yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, 

t.y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos - 

sprendimų. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais,  Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, kitais teisės aktais bei Ukmergės Jono Basanavičiaus 

gimnazijos nuostatais.  

Ekonominiai veiksniai. Gimnazijos ekonominė veikla yra susijusi su šalies ir rajono ekonomika, nes dalį išlaidų (mokinio krepšelis) finansuoja 

valstybė, o kitą dalį (aplinkos išlaidos) - Savivaldybė. 

Keičiantis mokinio krepšelio skaičiavimo metodikai ir mokinių skaičiaus vidurkiui klasėje – mažėjo ir finansavimas gimnazijai. Rengiant ugdymo 

planus, mobilių grupių, klasių dalijimo į grupes ir kitus mokyklos nuožiūra sprendžiamus klausimus,  atsižvelgiama į pagal metodiką skiriamas lėšas ir 

gimnazijos galimybes. Visos MK lėšos naudojamos pagal paskirtį, sutaupytos metų pabaigoje nukreipiamos į mokymo bazės gerinimą. Naudojamasi ES 
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struktūrinių fondų lėšomis dalyvaujant tarptautiniuose mokinių mobilumo projektuose bei savivaldybės skelbiamuose projektuose. Projektinė veikla 

suteikia galimybę sėkmingiau organizuoti neformaliojo ugdymo veiklą.  Gyventojų pajamų 2% mokesčio panaudojimas leidžia pagerinti mokinio ir 

mokytojo darbo sąlygas.    

Socialiniai veiksniai. Nepalanki demografinė padėtis Ukmergės mieste lemia mažėjantį  bendrojo lavinimo mokyklas lankančių vaikų skaičių. Dalies 

mokinių mokymosi galimybes riboja negatyvūs socialiniai reiškiniai šeimose (tėvų bedarbystė, emigracija ir kt.). Mokinių skaičius rajono mokyklose 

kasmet sumažėja apie 5 proc. Gimnazija įsikūrusi vienoje gatvėje su Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, tad geografinė miesto gimnazijų aplinka 

yra itin  konkurencinga. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus rajone gimnazijose kasmet mažėja mokinių skaičius. Per paskutinius dvejus metus Ukmergės 

Jono Basanavičiaus gimnazija sumažėjo dviem klasių komplektais.  

Technologiniai veiksniai. Informacinių technologijų panaudojimas kelia naujus iššūkius visai švietimo sistemai. Mokinių mokymosi efektyvinimui 

tinkamai pritaikytos gimnazijos erdvės, mokymosi priemonės ir technologijos. Planšečių, mobiliųjų telefonų, el. mokymo priemonės „Egzaminatorius”, 3D 

spausdintuvo   panaudojimas pamokose daro ugdymą(si) inovatyviu, patraukliu mokiniams.  Naudojant IKT pamokoje dalykas tampa patrauklesniu, 

aktyvina ir motyvuoja mokytis. Galima rasti daugiau įvairiapusiškos medžiagos, pasirinkti mokymosi būdą, tempą, bendradarbiauti. Mokiniai IT naudoja 

pasirengimui pamokoms, projektams parengti. 

ITK pagalba mokytojai rengiasi pamokoms, ruošia užduotis, pateikia medžiagą pamokose, sutaupo laiką organizuojant ugdymą. IKT  naudojimas 

paspartina mokytojų apsikeitimą informacija su administracija ir tarpusavyje elektroniniame dienyne. Akivaizdi informacinių sistemų nauda ugdymo 

organizavimui, mokinių apskaitos, pedagogų duomenų tvarkymui.  

 Vidinės aplinkos analizė 

Gimnazijos struktūra. Gimnazijoje vykdomos  pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programos. Pagal šias programas 2016-2017 mokslo 

metais gimnazijoje mokosi: pagrindinio ugdymo programos II dalies  - 151 mokinys (6 komplektai), vidurinio ugdymo programos mokosi 214 mokinių 

(8 komplektai). Gimnazijoje vykdomas vidurinio ugdymo programos mokymas suaugusiems, pagal šią programą mokosi 9 suaugusieji.  Iš viso 

gimnazijoje mokosi 377 mokiniai. 
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Žmonių ištekliai. Gimnazijoje dirba 59 darbuotojai: 40 mokytojų, iš kurių 1- atestuotas eksperto kvalifikacinei kategorijai, 25 atestuoti mokytojo 

metodininko kvalifikacinei kategorijai, 12 - vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai, 2 – neatestuoti. Dirba 7  pedagoginiai etatiniai  darbuotojai: 

direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, psichologas, socialinis pedagogas, 1 bibliotekos 

darbuotoja, 1 skaityklos darbuotoja. Gimnazijoje dirba 12 techninių darbuotojų. 

Planavimo tvarka. Gimnazija savo veiklą planuoja rengdama strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą ir mokslo metų ugdymo planą. Veiklos  tikslai 

ir uždaviniai keliami vadovaujantis gimnazijos tikslų įgyvendinimo analize, atsižvelgiant į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, į gimnazijos 

mokslo metų ugdymo planą,  reaguojant į šalyje įgyvendinamas švietimo politikos naujoves (atnaujintą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, 

atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programą, Gerosios Mokyklos koncepciją ir t.t.). Gimnazijos metodinė taryba ir metodinės 

grupės, pedagoginės ir psichologinės pagalbos specialistai, savivaldos institucijos savo veiklą planuoja mokslo metams. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje 

organizuojami mokytojų ir administracijos motyvaciniai pokalbiai, skatinantys metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, sėkmės istorijų viešinimą, 

pasidalinama mintimis apie tobulintinus dalykus, pateikiamos rekomendacijos kitų metų veiklos planavimui.  

Vidaus darbo stebėsena. Gimnazijos vidinį įsivertinimą atlieka gimnazijos bendruomenė.  Įsivertinimui naudojama IQES online platforma ir metodika,   

veiklos kokybės įsivertimo rezultatai panaudojami planuojant gimnazijos veiklą, formuluojant veiklos tikslus ir uždavinius. Tikslingai stebima ir 

analizuojama mokytojų pamokinė/nepamokinė  veikla, teikiamos rekomendacijos, skatinama kelti kvalifikaciją bei kvalifikacinę kategoriją. Nuolat stebima 

mokinių psichologinė savijauta, tikrinamas elektroninis dienynas: t.y. dienyno pildymas, atsiskaitomųjų darbų grafikas, pastabų skiltis, prisijungimų dažnis 

ir kt. Tvarkant finansus vadovaujamasi įstaigos apskaitos politikos dokumentais. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Ukmergės rajono 

savivaldybė ir įgaliotos finansų kontrolės institucijos,  gimnazijos veiklą kontroliuoja Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto 

skyrius.    
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II. SSGG ANALIZĖ 

 

 

Stiprybės: 

Strateginio plano kūrimo grupės išvados atlikus metinių veiklos planų įgyvendinimo analizę: 

 Daugelio mokinių pasiekimai atitinka jų lūkesčius, poreikius ir galias pasirenkant ateities planus. 

 Geri mokinių egzaminų olimpiadų, konkursų, varžybų  rezultatai. 

 Dauguma mokytojų kompetentingi profesionalai. 

 Mokyklos aplinka estetiška ir saugi, moderni ir inovatyvi, atitinkanti daugelio lūkesčius.  

 Tikslingi ir rezultatyvūs gimnazijos ryšiai su socialiniais partneriais. 

Veiklos kokybės įsivertinimo anketos išvados: 

 Didžioji dauguma mokinių jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose. 

 Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 

 Daugelis mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai. 

 Dauguma mokinių patenkinti, kad mokosi būtent šioje mokykloje. 

 

Silpnybės: 

Strateginio plano kūrimo grupės išvados atlikus metinių veiklos planų įgyvendinimo analizę: 

 Tobulintina pamokos vadyba akcentuojant mokymo(si) metodų įvairovę. 

 Dalies mokinių savo galimybių pervertinimas, atsakomybės už savo veiksmus    trūkumas. 

 Vidutiniškas mokytojų sutelktumas, susitarimų laikymasis,   bendruomeniškumas siekiant bendrų tikslų. 

Veiklos kokybės įsivertinimo anketos išvados: 
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 Tėvų aktyvumas vertinamas vidutiniškai – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt. 

 Dalis tėvų išsako nuomonę ir teikia pasiūlymus. 

Galimybės: 

 Pedagogai domisi šiuolaikine švietimo politika ir yra pasirengę formuoti patrauklios, patikimos ir atviros mokyklos įvaizdį. 

 Diegti duomenimis grįstą ugdymo(si) kokybės kultūrą gimnazijoje orientuojantis ne į egzaminų rezultatus, o į asmeninę mokinio pažangą. 

 Siekti nuolatinio kūrybiško atsinaujinimo ir atvirumo inovacijoms. 

 Bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, gimnazijos   absolventais panaudoti jų materialinę bazę, 

žmogiškuosius išteklius, erdves siekiant    asmeninės mokinio ūgties. 

 

Grėsmės: 

 Demografinė situacija rajone lemia mokinių skaičiaus mažėjimą gimnazijoje. 

 Didėjantis mokinių ir mokytojų amžiaus skirtumas. 

 Neigiamas išorinis poveikis (žiniasklaidos)  švietimo sistemos klausimais. 

 

 

III. GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

FILOSOFIJA 

„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“.  Seneka 

 

VIZIJA 

Saugioje ir modernioje aplinkoje kiekvienas bendruomenės narys patiria individualią, jo poreikius ir galias atitinkančią sėkmę. 

 

 MISIJA 

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdant brandų asmenį. 
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VERTYBĖS 

Bendrystė – gerovę kuriame kartu.  

Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra. 

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija. 

Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas. 

   

IV. STRATEGIJOS PRIORITETAI IR TIKSLAI 

 

1. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, teikiant visapusišką pedagoginę, psichologinę pagalbą. 

 

2. Formuoti duomenų analize, bendruomenės mokymusi ir veiklos refleksija grįstą gimnazijos kultūrą. 
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STRATEGINIS TIKSLAS 

1. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, teikiant  visapusišką pedagoginę, psichologinę pagalbą. 

PROGRAMA 

UGDYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS PPP 

     Uždaviniai Lūkesčiai Plano įgyvendinimo stebėsenos  rodikliai 

2017 m. 2018 m.-2019 m. 
Fiksuojami atliekant 

veiklos kokybės 

įsivertinimą 

2020 m. 

1. Tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją plečiant kultūrinį 

akiratį, orientuojantis į 

kūrybiškumo, lyderystės, 

emocinio intelekto ugdymą. 

Mokytojai taps patenkinti savo darbu, aktyvūs, 

perimantys ir besidalijantys patirtimi, besikeičiantys 

idėjomis ir sėkmės istorijomis, tuo stiprindami 

visuomenės pasitikėjimą.  

2 lygis 
(31-59%) 

  3 lygis  
(60-89%) 

2. Tobulinti mokinių savęs Dauguma mokinių: 2 lygis 
(31-59%) 

  3 lygis  
(60-89%) 
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pažinimo kompetencijas, 

orientuojantis į savęs vertinimą, 

savo galių ir stiprybių 

atpažinimą, tinkamų mokymosi 

metodų paiešką, sąmoningą 

asmeninio tikslo siekimą. 

suvoks save kaip asmenybes, džiaugsis  pasiekimais ir 

kantriai įveiks nesėkmes, neprarasdami tikėjimo 

sėkme; 

pasieks individualias galimybes atitinkančius 

ugdymosi rezultatus ir vystys  nuolatinę ugdymosi 

pažangą; 

priims naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, sveikai 

pasitikės savo jėgomis, adekvačiai ir kritiškai vertins 

realybę ir tolimesnio mokymosi kryptį.  

3. Kurti modernią mokymo(si) 

aplinką, užtikrinant, kad 

ugdymo(si) procese naudojama 

įranga ir priemonės atitinks 

šiuolaikinę ugdymo(si) 

sampratą, ugdymo turinį, 

mokinių poreikius ir galias. 

Mokinių aktyviam mokymuisi bus pritaikytos visos 

gimnazijos aplinkos, išplėstas „mokymasis be sienų“. 

Virtualiose mokymo(si) aplinkose taps prieinamos 

visos skaitmeninės priemonės, internetinės svetainės, 

socialiniai tinklai, bendravimo ir bendradarbiavimo 

aplinkos. 

 

3 lygis  
(60-89%) 

  4 lygis 
(90% ir daugiau) 
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4. Stiprinti pozityvaus bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

orientuojantis į individualių 

gebėjimų stiprinimą ir 

asmenybės tobulėjimą. 

 

Santykiai tarp bendruomenės narių taps pagarbūs, 

konstruktyvūs, geranoriški, tolerantiški, lygiaverčiai. 

Visi bendruomenės nariai jausis saugiai, patogiai, 

jaukiai. 

Mokytojai pozityviai priims kiekvieną mokinį, gebės 

valdyti kritines elgesio situacijas, įveiks iššūkius.  

Mokiniu bus pasitikima, pripažįstami jo poreikiai, 

lūkesčiai, nuomonė.  

2 lygis 
(31-59%) 

  3 lygis  
(60-89%) 

5. Siekti optimalios asmenybės 

brandos tobulinant bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas, 

orientuojantis į mokėjimo 

mokytis, kūrybiškumo, 

pilietiškumo ir komunikavimo 

Dauguma mokinių: 

įgis įvairias jam ir visuomenei svarbias kompetencijas, 

išmoks lankstumo kintant aplinkai bei gebėjimo 

susidoroti su iššūkiais; 

imsis iniciatyvų kurti, aktyviai veikti, pozityviai keisti 

aplinką, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus 

socialiniame, pilietiniame, kultūriniame kontekste. 

2 lygis 
(31-59%) 

  3 lygis  
(60-89%) 
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ugdymą. 

6. Ugdyti mokymosi visą 

gyvenimą nuostatą, grįstą 

veiksminga pagalba atpažįstant 

save ir renkantis kelią veiklos 

pasaulyje. 

Dauguma mokinių: 

sąmoningai rinksis ugdymo(si) tęstinumą ir karjeros 

kelią; 

įgis motyvaciją mokytis siejant mokymąsi visą 

gyvenimą su darbo rinkos pokyčiais. 

 

3 lygis  
(60-89%) 

  4 lygis 
(90% ir daugiau) 
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STRATEGINIS TIKSLAS 

2. Formuoti  duomenų analize, bendruomenės mokymusi ir veiklos refleksija grįstą gimnazijos kultūrą. 

                                                                       PROGRAMA 

DUOMENYS –ĮRANKIAI KOKYBEI 

 

NUOSEKLAUS SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO (SEU)MODELIO 

PRITAIKYMAS 

Uždaviniai Lūkesčiai Plano įgyvendinimo stebėsenos  rodikliai 

2017 m. 2018 m.-2019 m. 
Fiksuojami atliekant 

veiklos kokybės 

įsivertinimą 

2020 m. 

 

 

1. Sukurti duomenimis grįstą 

sistemą, apimančią 

mokymosi sunkumų 

nustatymą, pažangos 

stebėjimą ir laiku teikiamą 

pagalbą mokiniui, jį 

mokantiems mokytojams ir 

tėvams. 

 

Mokytojai nuosekliai įvertina mokinių patirtis, 

analizuoja tyrimų, diagnostinio vertinimo rezultatus, 

laiku atpažįsta individualius ugdymo(si) poreikius, 

polinkius ir galimybes, į tyrimų rezultatus atsižvelgia 

planuodami  mokinio ugdymą - dalykų, neformaliojo 

ugdymo veiklų pasiūlą, mokymosi veiklų 

diferencijavimą ir individualizavimą, 

bendradarbiauja skleisdami gerąją patirtį siekiant 

kiekvieno vaiko asmeninės ūgties. 

2 lygis 
(31-59%) 

 

  3 lygis  
(60-89%) 

2. Ugdyti poreikį įsivertinti 

dalykines kompetencijas 

akcentuojant mokytojo ir 

mokinio konstruktyvų 

dialogą, nustatant stipriuosius 

Mokiniai: 

susikurs individualios pažangos stebėsenos  aplankus, 

padėsiančius siekti pažangos, pateiks savo mokymosi 

sėkmių įrodymus, 

prisiims daugiau atsakomybės už savo mokymąsi ir 

-   3 lygis  
(60-89%) 
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ir silpnuosius veiklos 

aspektus, turinčius įtakos 

mokinių pasiekimams. 

taps savivaldaus mokymosi dalyviais. 

3. Plėtoti bendruomenės, 

socialinių partnerių, 

gimnazijos absolventų  

bendradarbiavimą, 

akcentuojant patirtiminio 

mokymosi naudą.  

 

Tėvai įsitrauks į vaikų ugdymą(si) įvairiomis 

formomis – plėsdami jų kultūrinį akiratį, skatindami 

pažintinį aktyvumą, padėdami išsikelti pamatuojamus 

tikslus. Dalyvaus mokyklos veiklose, inicijuodami 

prasmingas veiklas ir projektus, vesdami pamokas ir/ar 

panašiai. 

Mokytojai kolegialiai bendradarbiaudami su 

socialiniais partneriais planuos asmeninio 

meistriškumo augimą. 

2 lygis 
(31-59%) 

 

  3 lygis  
(60-89%) 

4. Stiprinti gimnazijos 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimą, taikant 

įsivertinimą kaip kasdienę 

praktiką – savistabą, 

refleksiją ir dialogą.  

Bendruomenės nariai: 

Laisvai rodys iniciatyvą, prisiims atsakomybę už 

iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą 

Bus skatinama ir palaikoma mokinių, mokytojų, tėvų 

lyderystė įvairiose veiklose, 

Savivalda bus grindžiama dialogo ir tarimosi kultūra, 

mokinių teise inicijuoti, priimti ir įgyvendinti 

sprendimus ir kurti mokyklos gyvenimą. 

2 lygis 
(31-59%) 

 

  3 lygis  
(60-89%) 

S
E

U
 

5. Suburti konsultantų komandą  

ir pritaikyti SEU veiklos 

modelį gimnazijos 

bendruomenei. 

 

Konsultantų komanda sukurs planą ir strategijas, kaip 

veiksmingai vykdyti „Raktai į sėkmę“ programą 

trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Komanda 

teiks rekomendacijas mokytojams, administracijai 

kurios reiks įgyvendinant programą. Padės 

bendruomenei sužinoti apie aktyvų jaunimo indėlį, 

sprendžiant vietines problemas.  

Suburta  

komanda 
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6. Diegti nuosekliojo emocinio 

ugdymo modelį „Raktai į 

sėkmę“ gimnazijoje per 

klasių auklėtojų 

organizuojamą veiklą. 

   Pertvarkant socialinės veiklos    

   sistemą – ugdančios   

   partnerystės modelio kūrimas,  

   mokymasis tarnaujant. 

 

Bendradarbiaujant mokyklai, bendruomenei ir šeimai, 

ugdysime atsakingą, sveikai mąstantį, psichoaktyvių 

medžiagų nevartojantį jaunimą, padėsime jaunimui 

lavinti ir taikyti asmeninius, socialinius, komandinio 

darbo ir akademinius įgūdžius. Mokiniai išmoks 

suprasti ir vertinti įvairovę klasėje, mokykloje ir 

bendruomenėje.  

Mokykla ir bendruomenė užmegs ugdančias 

partnerystes, o jaunuoliai, dirbdami kartu su 

suaugusiais, sieks padaryti žmonių gyvenimą geresnį. 

Jaunimas įsitrauks į realių problemų sprendimą ir 

bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimą. 

Pradėtas  Parengtas  Diegiamas  Taikomas  

 

V. PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

Programos bus finansuojamos iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto, valstybės specialiosios tikslinės dotacijos (MK), kitų lėšų (projektų, 

paramos, paslaugų). 

 

VI. SUSIJĘ ĮSTATYMAI IR NORMINIAI TEISĖS AKTAI 

 

LR Švietimo įstatymas, kiti įstatymai, Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, LR Vyriausybės programos ir nutarimai, LR Švietimo ir 

mokslo ministerijos strateginis planas ir metų prioritetai, Ukmergės rajono ilgalaikės plėtros strategija 2014-2020 m. Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nutarimai, administracijos direktoriaus ir švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo įsakymai; Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos nuostatai. 

 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2016 m. gruodžio 21 d.  

protokoliniu nutarimu Nr. 4. 


