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PATVIRTINTA 

Eitminiškių gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. 

įsakymu Nr. V1-199 

 

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

         Eitminiškių gimnazijos (toliau – gimnazija) strateginio plano tikslas – efektyviai ir 

tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę aktualiausių ugdymo 

problemų sprendimui, pasirinkti reikiams gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei 

planuoti kaitos pokyčius.  

Gimnazijos strateginis planas parengtas vadovaujantis Valstybine pažangos strategija 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 

m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015, Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, patvirtina Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos prioritetais, Eitminiškių gimnazijos nuostatais, gimnazijos veiklos 

įsivertinimo rezultatais, mokyklos bendruomenės pasiūlymais.   

 

Vizija 

Eitminiškių gimnazija – bendradarbiaujanti, profesionali, besitobulinanti, vykdanti 

pozityvius švietimo pokyčius, suteikianti galimybę visiems įgyti kokybišką išsilavinimą ir 

dalyvaujanti Lietuvos visuomeniniame gyvenime. 

 

Misija 

Eitminiškių gimnazijos misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti 

šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą. Ugdyti atvirą, 

kūrybingą, savarankišką, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekiantį žmogų, 

atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

 

2017-2019 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita 

1. Strateginio tikslo „Kokybiško švietimo užtikrinimas“ įgyvendinimas.  

Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus 

pavadinimas 

2019 m. siekis 2019 m. būklė 

1. Pradinio, pagrindinio, vidurinio išsilavinimo 

įgijimas (proc.). 

100 100  

2. Mokinių, išlaikiusiųjų valstybinius brandos 

egzaminus dalis nuo visų laikytų valstybinių brandos 

egzaminų skaičiaus (proc.). 

93 93 

3. Pažangių mokinių dalis gimnazijoje paskutinę 

mokslo metų dieną (proc.). 

100 99,43 

4. Per mokslo metus praleistų pamokų be priežasties 

skaičius vienam mokiniui. 

6,9 5,04 

5. Mokytojų dalis, turinčių aukštesnę nei mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją (proc.). 

45 60 

6. Mokytojų dalis, kurių pamokos įvertintos ir aptartos 

(proc.). 

75 72 
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7. Mokytojų dalis pamokas, organizavusių kitaip, 

naudojant įvairias ugdomosios veiklos formas. 

70 84 

8. Mokytojų dalis pamokų metu naudojančių IKT, 

biblioteką, IQES online platformą ir kt. 

100 100 

9. Lėšos, skirtos edukacinių aplinkų kūrimui, 

aprūpinimui mokymo priemonėmis (Eur). 

10000 158395,21 

10. Lėšos, skirtos vadovėlių, grožinės literatūros 

įsigijimui (Eur). 

2000 1708,1 

Įgyvendinant šį tikslą ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinio asmeninei pažangai, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, ugdymo proceso veiksmingumo 

užtikrinimui bei saugios ir sveikos aplinkos gimnazijoje kūrimui. 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo 

atidarytas Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus naujas pastatas. 

 

2. Strateginio tikslo „Bendruomenės narių saviraiškus dalyvavimas gimnazijos 

gyvenime“ įgyvendinimas.    

Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus 

pavadinimas 

2019 m. siekis 2019 m. būklė 

1. Neformaliajame švietime dalyvaujančių mokinių 

dalis  (proc.). 

72 72 

2. Mokinių, dalyvavusių dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, projektuose, parodose, dalis 

(proc.). 

80 62,32 

3. Mokinių, dalyvaujančių išvykose, renginiuose, 

akcijose ir kt., dalis (proc.). 

100 100 

4. Mokinių dalis, kuriems suteiktas nemokamas 

maitinimas   (proc.). 

32 19,80 

5. Pavežamų mokinių dalis (iš jų geltonaisiais 

autobusais) (proc.). 

81 (62) 87,62 (59,40) 

6. Vidutinis dienų skaičius tenkantis vienam 

mokytojui tobulinusiam kvalifikaciją per metus. 

5 6,93 

7. Vidutiniškai panaudota lėšų kvalifikacijos 

tobulinimui per metus vienam mokytojui (Eur). 

35 35,35 

Įgyvendinant šį tikslą ypatingas dėmesys buvo skiriamas veiklų, kuriose atsiskleistų 

mokinių gebėjimai, organizavimui ir gimnazijos bendruomenės telkimui nuolatiniam 

mokymuisi ir asmens tobulėjimui. 

          

Išvada apie pasiektus tikslus 

Apibendrinus gimnazijos Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės rezultatus, 

ugdomąją veiklą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, darytina išvada, kad 

2017-2019 metų strateginio plano tikslai iš esmės įgyvendinti. 

 

Eitminiškių gimnazijos veiklos prioritetai 2020-2022 m. 

- Ugdymo proceso, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos, individualios 

mokymosi pažangos tobulinimas.  

- Saugios ir modernios mokyklos kūrimas. 

 - Mokyklos bendruomenės kaip nuolat besimokančios organizacijos telkimas. 

 

1.  Strateginis tikslas – Mokinių mokymosi kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno 

mokinio asmenybės brandos, individualios mokymosi pažangos augimo.  
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Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus pavadinimas 2019 m. 

būklė 

2022 m. 

siekis 

1. Pradinio, pagrindinio, vidurinio išsilavinimo įgijimas 

(proc.). 

100 100 

2. Mokinių, išlaikiusiųjų valstybinius brandos egzaminus 

dalis nuo visų laikytų valstybinių brandos egzaminų skaičiaus 

(proc.). 

93 100 

3. Pažangių mokinių dalis gimnazijoje paskutinę mokslo 

metų dieną (proc.). 

99,43 100 

4. Mokinių dalis teigiančių, kad mokytojų padedamas 

mokosi vertinti ir įsivertinti savo paties pasiekimus ir 

pažangą (proc.).  
 

87 90 

5. Mokinių teigiančių, kad su juo aptariamos mokymosi 

sėkmės, dalis (proc.). 

87 90 

6. Mokinių teigiančių, kad su mokytoju planuoja savo 

mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti, dalis 5-8, I-IV 

gimnazijos klasėse (proc.) 

70 80 

7. Mokinių, besinaudojančių ilgalaikėmis ir trumpalaikėmis 

konsultacijomis, dalis (proc.). 

75,36 80 

8. Mokytojų dalis pamokas organizuojančių kitaip, naudojant 

įvairias ugdomosios veiklos formas (proc.).  

84 88 

 

9. Stebėtų pamokų, kuriose naudojami įvairūs mokymos(si) 

šaltiniai, priemonės, dalis (proc.). 

68,97 72 

10. Stebėtų pamokų, turinčių interaktyvaus ugdymo(si) 

požymių dalis (proc.). 

58,62 70 

11. Mokytojų dalis, kurių pamokos įvertintos ir aptartos 

(proc). 

72 75 

12. Mokytojų dalis bendradarbiavusių Kolega-kolegai 

veikloje vedant ir stebint pamokas (proc.). 

60 70 

 

Uždaviniai: 

         1. Mokinių individualios mokymosi pažangos stebėjimo stiprinimas, teikiant 

pagalbą kiekvienam mokiniui pagal poreikius.  

         1.1. Mokinių individualios mokymosi pažangos stebėjimo ir įsivertinimo stiprinimas, 

siekiant kiekvieno mokinio asmeninės brandos.  

         1.2. Mokinių mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas. 

1.3. Pagalbos kiekvienam mokiniui pagal poreikius teikimas.  

         1.4. Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą. 

         1.5. Paveikių skatinimo priemonių didžiausią pažangą padariusiems mokiniams 

taikymas. 

 

         2. Įdomaus, auginančio, keliančio iššūkius ugdymosi (mokymosi) organizavimas. 

2.1. Personalizuoto (suasmeninto) ir savivaldaus ugdymosi (mokymosi) plėtojimas.  

2.2. Įvairių ugdomosios veiklos formų panaudojimas organizuojant pamokas kitaip. 

         2.3. Efektyvus įvairių, įtraukiančių, tikslingų mokymo(si) šaltinių, priemonių 

naudojimas. 

         2.4. Mokymosi be sienų plėtojimas: mokymasis virtualioje aplinkoje, mokymasis už 

klasės ribų, mokymasis už mokyklos ribų. 
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         3. Strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių įgyvendinimo stebėsena. 

 3.1. Mokytojų skatinimas sistemingai aptarti mokinių pasiekimus, reflektuoti, skleisti 

gerąją patirtį siekiant mokinių individualios mokymosi pažangos augimo. 

3.2. Ugdomosios veiklos stebėsena, konsultavimas didinant pamokos veiksmingumą. 

         3.3. Sistemingas mokinių, klasių pažangos dinamikos analizavimas, duomenų 

panaudojimas tolimesniam planavimui.  

         3.4. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo atlikimas, jo rezultatų panaudojimas 

pokyčių vertinimui ir tolimesniam planavimui. 

 

2. Strateginis tikslas – Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas 

kuriant saugią, darnią, partneryste grįstą ugdymo(si) aplinką. 

Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus pavadinimas 2019 m. 

būklė 

2022 m. 

siekis 

1. Emocinį saugumą užtikrinančių programų, veiklų skaičius. 7 9 

2. Mokinių, teigiančių, kad pamokų ir pertraukų metu 

jaučiasi saugiai, dalis (proc.). 

91 (1-4 kl.) 

82 (5-8,  

I-IV kl.) 

95 

85 

3. Neformaliajame švietime dalyvaujančių mokinių dalis  

(proc.).  

72 75 

4. Mokinių, dalyvavusių dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, projektuose, parodose, dalis (proc.). 

62,32 63 

5. Mokinių, dalyvaujančių išvykose, renginiuose, akcijose ir 

kt., dalis (proc.). 

100 100 

6. Buvusių mokinių sėkmės istorijų pristatytų gimnazijos 

mokiniams skaičius. 

1 3 

7. Tėvų, teigiančių, kad noriai bendrauja ir bendradarbiauja 

organizuojant įvairias veiklas, dalis (proc.). 

78 80 

8. Tėvų, teigiančių, kad noriai įsitraukia į gimnazijos 

organizuojamas įvairias veiklas, dalis (proc.). 

75 80 

9. Tėvų, teigiančių, kad turi galimybę teikti pasiūlymus 

įvairiai veiklai organizuoti gimnazijoje, dalis (proc.). 

85 88 

10. Vidutiniškai panaudota lėšų mokytojų profesinių 

kompetencijų tobulinimui per metus vienam mokytojui 

(Eur). 

35,35 35 

11. Įrengtų patogių, įvairios paskirties erdvių skaičius. 1 2 

12. Lėšos, skirtos vadovėlių, grožinės literatūros, mokymo 

priemonių atnaujinimui (Eur). 

1708,1 2000 

 

Uždaviniai: 

1.  Saugios, darnios, partneryste grįstos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

1.1. Socialinio ir emocinio ugdymo programų siekiant kultūros pokyčių įgyvendinimas. 

1.2. Veiklų gimnazijos bendruomenei apie palankaus mikroklimato kūrimą 

organizavimas. 

1.3. Bendrų susitarimų dėl saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas, koregavimas, jų 

laikymasis. 

1.4. Gražaus, pozityvaus, kultūringo elgesio skatinimas, viešinimas.  

         1.5. Tėvų pedagoginio švietimo vykdymas. 

1.6. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas siekiant užtikrinti vaiko 

gerovę.  
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 2. Veiklų, kuriose atsiskleistų mokinių gebėjimai, organizavimas.  

2.1. Įvairių neformaliojo švietimo veiklų organizavimas, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius. 

2.2. Mokinių skatinimas dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, 

projektuose, parodose. 

2.3. Išvykų, įvairių renginių, akcijų ir kt. organizavimas ugdant mokinių bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas.  

 

         3. Gimnazijos bendruomenės bendruomeniškumo stiprinimas, telkimas 

nuolatiniam mokymuisi ir asmens tobulėjimui. 

 3.1. Savivaldos institucijų veiklos skatinimas. 

 3.2. Ryšių su buvusiais mokiniais užmezgimas, palaikymas. 

 3.3. Tėvų įtraukimas į ugdymo proceso tobulinimą vykdant apklausas, buriant klasės 

kolektyvą, organizuojant renginius, šventes ir kt.  

 3.4. Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas, gerosios patirties sklaida, siekiant 

asmeninio meistriškumo. 

 3.5. Pedagogų telkimas savianalizei ir saviugdai. 

  

         4. Modernios ugdymo aplinkos kūrimas.  

         4.1. Eitminiškių gimnazijos sporto salės ir pagalbinių patalpų projekto įgyvendinimas. 

         4.2. Patogių, įvairios paskirties erdvių kūrimas.  

         4.3. Mokomųjų kabinetų, pagalbos mokiniui specialistų kabinetų baldų, įrangos 

atnaujinimas.  

         4.4. Vadovėlių, grožinės literatūros, mokymo priemonių, skaitmeninių mokymo 

priemonių atnaujinimas. 

 

         5. Strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių stebėsena. 

         5.1. Gimnazijos bendruomenės psichologinio klimato nustatymo tyrimų atlikimas, jų 

analizavimas, duomenų panaudojimas saugios, darnios ugdymo(si) aplinkos kūrimui. 

        5.2. Sisteminga veiklų, kuriose atsiskleistų mokinių gebėjimai, stebėsena, konsultavimas, 

siekiant didesnio veiksmingumo. 

         5.3. Bendruomenės narių lyderystės skatinimas, grįstas pasitikėjimu, atsakomybės už 

iniciatyvas prisiėmimu, sprendimų įgyvendinimu. 

_________________________ 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2020-02-27   protokoliniu  

nutarimu Nr. V2-3 

 

 


