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PRITARTA                   

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“  

gimnazijos tarybos  

2018 – 02 – 19 protokoliniu nutarimu  

(protokolas Nr. 2)          

 

PRITARTA 

Vilniaus r. savivaldybės administracijos  
Švietimo skyriaus vedėjo 

2018 m.spalio    d. įsakymu Nr. 

PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“  

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. spalio    d. įsakymu Nr. V-  

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Įvadas 

 

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai 

organizuoti gimnazijos veiklą, užtikrinant ugdymo(si) kokybę, telkiant gimnazijos bendruomenę  
spręsti aktualiausias ugdymo problemas, numatant, kaip bus įgyvendinami mokymo ir 

ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirenkant tinkamas gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, 

planuojant mokymo(si) kaitos pokyčius. 
Rengiant gimnazijos strateginį 2018-2021 metų planą remtasi šiais dokumentais: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 
 Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija; 
  Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita; 
 Gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatais; 
 Gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis;  

 Vilniaus rajono 2016-2023 metų strateginiu veiklos planu; 
 Vilniaus rajono Kalvelių „Aušros“ gimnazijos nuostatais. 

Rengiant gimnazijos strateginį planą buvo atsižvelgta į švietimo prieinamumo, veiksmingumo 
ir tęstinumo nuostatas, gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, bendruomenės narių patirtį ir 
turimus išteklius bei laikomasi viešumo, atvirumo, lygių galimybių, bendradarbiavimo ir 

partnerystės principų.  
Gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus               

2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-117. 
 

Gimnazijos istorija 

 

  Vos keli kilometrai nuo sienos su Baltarusija, Kalvelių miestelyje, įkurta Kalvelių „Aušros“ 

gimnazija – vienintelė ugdymo įstaiga Kalvelių krašte, teikianti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį bei 
vidurinį išsilavinimą lietuvių kalba daugiakalbėje aplinkoje.  

Mokinių ugdymas lietuvių kalba Kalveliuose pradėtas nuo 1939, tačiau lietuviškos klasės 
veikė tik  iki 1940 m. 1967 m. Kalvelių lenkų – rusų vidurinėje mokykloje vėl įsteigtos 1-4 klasės 
lietuvių mokomąja kalba, o 1971 m. jos ir vėl buvo likviduotos. 1987 m. į lietuviškas klases atėjo 7 
pradinukai. Mokinių vis daugėjo ir  po trejų metų lietuviška pradinė mokykla išaugo į pagrindinę. 

1993 m. lietuviškos klasės atskirtos nuo Kalvelių vidurinės mokyklos rusų ir lenkų klasių ir 
atidaryta atskira Kalvelių pagrindinė mokykla (lietuvių mokomąja kalba). 1997 m. pagrindinė 
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mokykla buvo reorganizuota į vidurinę ir pavadinta Kalvelių 2-ąja vidurine mokykla. 1999-2000 

mokslo metais mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. 2001 m. atidarytas naujos mokyklos 

pradinių klasių korpusas, 2003 m. – II korpusas, 2005 m. – III korpusas. 2012 m. akreditavus 

vidurinio ugdymo programą, Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla reorganizuota į gimnaziją ir jai 
suteiktas Kalvelių „Aušros“ gimnazijos vardas.  

1993-2017 metais į gyvenimą išleisti 268 abiturientai. 
2018 m. bus minima Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 25-erių metų sukaktis. 

 

Bendrosios žinios 

 

2017 m. rugsėjo 1 d. duomenys: gimnazijoje mokosi 166 mokiniai, 12 priešmokyklinio 
ugdymo vaikų, 51 pradinio ugdymo programoje, 76 pagrindinio ugdymo programoje ir 27 vidurinio 

ugdymo programoje, sudaryta 1 priešmokyklinio ugdymo grupė ir 12 klasių komplektų. 

2017 metais mokėsi 12 abiturientų, iš jų 11 abiturientų baigė vidurinio ugdymo programą. 
Išduota 11 brandos atestatų. 6 abiturientai siekia aukštojo išsilavinimo, 6 dirba.  

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 11 mokinių, 1 buvo atleistas. Visi tęsia mokslus gimnazijoje. 
Bendras gimnazijos mokinių pažangumas 99,4 proc. 

Gimnazija – tai ugdymo institucija, vykdanti formaliojo ir neformaliojo švietimo, 
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, moderni, telkianti 

gimnazijos bendruomenę tapti besimokančia organizacija, atvira naujovėms, kaitai ir pozityvioms 

idėjoms. Mokymosi įstaigoje ugdymo turinys siejamas su gyvenimo praktika, orientuojamas į 
bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą. Vyrauja tolerantiški ir geranoriški santykiai. 
Skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliojo švietimo veikloje, įvairiuose 
projektuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės gebėjimai, elgesio, 
bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Gimnazijoje puoselėjamos pozityvios vertybės, skatinamas 

sveikas gyvenimo būdas, garantuojama saugi mokymosi aplinka. 

Gimnazija turi savo atributiką: emblemą, himną, vėliavą, uniformą. Svarbiausi gimnazijos 

veiklos momentai fiksuojami internetinėje svetainėje (www.Kalveliai2.vilniausr.lm.lt) ir laikraštyje 
„Be pavadinimo“, informacija talpinama Vilniaus r. savivaldybės tinklalapyje (www.vrsa.lt), 

Vilniaus krašto savaitraštyje, respublikinėje spaudoje („Dialoge“). 

 

II. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ (PEST) 
 

Politiniai-teisiniai veiksniai 

 

Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus.. Jais vadovaujantis kuriama valstybės ilgalaikės 
raidos strategija. Valstybinėje švietimo strategijoje 2013-2022 metams numatytas pagrindinis 

strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kelimui, ugdyti 
veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio 
ateitį. 

 Kalvelių „Aušros“ gimnazijos bendruomenė, planuodama strateginius tikslus ir uždavinius 
2018-2021 metams, atsižvelgė į Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus švietimo klausimais.  

Vykstant nuolatiniams pokyčiams Lietuvos politiniame gyvenime gimnazija siekia užsibrėžtų 
tikslų tenkindama šiuolaikinėje visuomenėje augančius mokinių poreikius. 

 

Ekonominiai veiksniai 

 

Gimnazijos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. Tiesioginę įtaką švietimo 
įstaigos veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms sudaryti ir tiesioginių funkcijų vykdymo kokybei turi 
šalies ekonominė padėtis. Šiandien šalies ekonomika dar negali deramai pasirūpinti visomis 

http://www.kalveliai2.vilniausr.lm.lt/
http://www.vrsa.lt/
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švietimo reikmėmis. Bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas susideda iš mokinio krepšelio lėšų, 
skiriamų iš valstybės biudžeto, ir aplinkos lėšų, kurias skiria steigėjas. Gimnazijai finansavimą 
skiria Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Gimnazijai mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo 

planui realizuoti, tačiau savivaldybės didžioji biudžeto asignavimų dalis tenka personalo darbo 
užmokesčiui ir mokesčiams. Materialinei bazei palaikyti, kokybiškam ugdymo proceso                 

organizavimui  naudojamos sutaupytos mokinio krepšelio lėšos, o remontui, gimnazijos aplinkai 
tvarkyti lėšas skyria steigėjas. 
 

Socialiniai demografiniai veiksniai 

 

Įstaigos veiklą įtakoja mažas gimstamumas, migracija, konkurencinė aplinka. Šeimos krizė ir 
dalies gyventojų sunki socialinė padėtis, bedarbystė, materialiniai nepritekliai trukdo mokinio 

asmenybės vystymuisi, ugdymui bei didina socialinius švietimo sistemos, taip pat ir gimnazijos 
įsipareigojimus.  

Kalvelių seniūnijoje veikia 4 ugdymo įstaigos lenkų dėstomąja kalba: 3 pagrindinės mokyklos 
(Šumsko, Kenos, Kyviškių) ir viena gimnazija (Kalvelių S. Moniuškos gimnazija). Ryškėjantys 
šalyje negatyvūs socialiniai reiškiniai (jaunų žmonių polinkis į alkoholizmą ir narkomaniją, vertybių 
krizė, mokinių augančių nepilnose šeimose skaičiaus didėjimas, mokinių lankomumas ir t.t.) skatina 

gimnazijos bendruomenę, švietimo pagalbos specialistus  ieškoti įvairių šių problemų sprendimo būdų. 
5,4 procentai gimnazijos mokinių gauna socialinę paramą, nors gaunančių nemokamą 

maitinimą mokinių skaičius sumažėjo iki 18,6 procentų. 12,6 procentai vaikų yra iš menkai 
materialiai apsirūpinusių šeimų. Nepilnos šeimos sudaro 6 procentus, daugiavaikės šeimos 8 
procentus. 

Gimnaziją lanko 79 mokiniai, kurie gyvena toliau negu 3 km nuo Kalvelių ir kiekvieną dieną 
yra pavežami mokykliniu autobusu arba kitu, savivaldybės apmokamu autobusu. 

 

Technologiniai ir edukaciniai veiksniai 

 

Gimnazijos veiklai daro įtaką pažangių technologijų plėtra, reikalaujanti keisti mokymo 
metodiką, atnaujinti technologinę mokymo bazę. Todėl gimnazijoje diegiamos modernios mokymo 

priemonės. Gerėja aprūpinimas kompiuterine įranga. Mokytojams sudarytos galimybės dirbti 
inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: internetą,  interaktyvias lentas,  

multimedijas, planšetinius kompiuterius bei naudotis moderniu metodiniu kabinetu, aktyviąja klase, 

biblioteka. 2012 metais  įvestas elektroninis dienynas. Mokytojai pildo elektroninį dienyną, 
leidžiantį efektyviai informuoti ir bendrauti su tėvais bei mokiniais apie ugdymo procesą. 
Skaitmeninis turinys ir techlogijos padeda įvairiapusiškiau ir mokiniams patraukliau mokytis, 
leidžia didinti informacijos paieškos galimybes. Informacinės bei komunikacinės technologijos 
sudaro galimybę mokiniams įgyti šiuolaikinį išsilavinimą, mokytojams – lengviau įgyvendinti naują 
mokymo(si) paradigmą, taikyti skaitmenines technologijas mokinių pasiekimų vertinimui, 
mokytojų veiklos įsivertinimui (IQES online.lt), atliekamų tyrimų organizavimui, duomenų bazių 
valdymui ir kt.  

Šiuolaikinės gimnazijos sėkmę lemia tinkama mokymosi aplinka, visų mokinių pažangos 
pagal kiekvieno individualius gebėjimus siekimas, kad kiekvienas pasiektų aukščiausią jam 
įmanomą lygį bei glaudus šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimas. Tam būtina tinkamai parengti 
mokytojus. Aukštesnei ugdymo kokybei užtikrinti planuojama tikslingiau organizuoti mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimą ir prioritetinėmis laikyti tas kompetencijas, kurios padėtų mokytojams 
tobulinti pamokos kokybę, efektyviau planuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, tobulinti pagalbos 

mokiniui teikimo būdus, taikyti šiuolaikinei pamokai būtinus ugdymo metodus, skatintų trišalį 
mokytojas-mokinys-tėvas bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Viena iš gimnazijos veiklos stipriųjų pusių yra mokymo ir ugdymo modernizavimas. 
Gimnazijoje įrengti visų mokomųjų dalykų kabinetai, poilsio kambarys, stadionas. Ugdymo procese 
naudiojamos 22 multimedijos, 34 spausdintuvai, 6 daugiafunkcinai kopijavimo aparatai, 19 
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interaktyvių lentų, 20 ekranų, 2 skaneriai, 90 kompjuterių, 15 planšetinių kompiuterių, stebėjimo 
kameros, elektroninis skambutis, apšvietimo įranga aktų salėje, elektroninis informacinis stendas 
gimnazijos foje. 

 

III. VIDINĖS APLINKOS  ANALIZĖ 

 

Teisinė bazė 

 

Gimnazijos adresas – Margių  g. 1-a, LT – 13150, Vilniaus r. Kalvelių kaimas, Kalvelių 
seniūnija. Telefonas: 852495179, el. p.: kalveliai2@gmail.com. 

Gimnazijos grupė – bendroji ugdymo mokykla, tipas –  gimnazija. Gimnazijoje mokoma 

grupinio mokymosi forma kasdienio mokymo proceso būdu bei pavienio mokymosi forma 
savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazija vykdo priešmokyklinio ugdymo, 
pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.  
Gimnazijos savininkas – Vilniaus r. savivaldybė, kodas – 1887082, Rinktinės g. 50, LT-

09318, Vilnius. Gimnazija naudojasi savivaldybės disponuojama valstybine žeme, savivaldybei 
priklausančiais pastatais, pagrindinėmis priemonėmis. 

Gimnazija vadovaujasi Vilnaus r. Kalvelių ,,Aušros“  gimnazijos nuostatais, patvirtintais 

Vilniaus r. savivaldybės tarybos. Gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės 
aktais ir gimnazijos darbo tvarką reglamentuojančiais vidaus dokumentais. 
 

Organizacinė struktūra 

 

Gimnazijai vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja  pavaduotojais ugdymui ir 

pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams. Gimnazijoje veikiančios savivaldos institucijos 
(Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, klasių tėvų komitetai) 
dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius klausimus.  

 

Planavimo sistema 

 

Planavimo sistemą sudaro strateginis planas, metinis veiklos planas, ugdymo planas, projektų, 
dalykų modulių, neformaliojo švietimo programos, darbo grupių, savivaldos institucijų, specialistų 
ir ilgalaikiai dalykų planai. 

Kasmet rengiama gimnazijos veiklos ataskaita, pedagogų veiklos įsivertinimo ataskaita. Yra 

stiprinama stebėsenos ir gimnazijos veiklos įsivertinimo sistema, padedanti numatyti gimnazijos 

veiklos gerinimo prioritetus, uždavinius. 
 

Žmogiškieji ištekliai 
 

Gimnazijoje dirba 25 pedagoginiai darbuotojai: 22 mokytojai, 2 vadovai ir 1 specialistas. Iš jų 

9 mokytojai metodininkai, 11 vyresniųjų mokytojų ir 5 mokytojai. Visi mokytojai įgiję aukštąjį 
išsilavinimą ir turi pedagoginę kvalifikaciją. 7 mokytojai gimnazijoje dirba daugiau nei 15 metų, 
mokytojų amžiaus vidurkis 42 metai. Direktorius įgijęs II vadybinę kategoriją, pavaduotojas 

ugdymui - III vadybinę kategoriją Gimnazijoje paslaugas teikia bibliotekos vedėjas, socialinis 

pedagogas, auklėtojo bei mokytojo padėjėjai. Nuo 2015 m. laisvas psichologo etatas (0,5 etato). 

Gimnazijos personalą sudaro 22 žmonės: direktoriaus pavaduotojas ūkiui, raštinės vedėjas, 1 

informatikos inžinierius, 8 valytojai, 2 virėjai, 1 kiemsargis, 2 sargai, 1 vairuotojas ir 3 pastatų  

priežiūros darbininkai, 2 skalbėjai. 
 

 

 

mailto:kalveliai2@gmail.com
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Materialiniai ištekliai 
        Gimnazijos pastatas pastatytas 2005 metais. Bendras gimnazijos patalpų plotas 4237 kv. 

metrai. Gimnazijoje yra 22 dalykų kabinetai, sporto salė, aktų salė, biblioteka su skaitykla, poilsio 

kambarys, kraštotyros muziejus, valgykla, priešmokyklinio ugdymo grupės klasė ir miegamasis, 
pailgintos grupės kambarys, stadionas. Gimnazijos pastato būklė yra gera. Nuolat atnaujinami 

mokykliniai baldai ir įranga. Kabinetuose yra nemažai modernių mokymo priemonių. 2012 m. 

gimnazijai paskirtas geltonasis 19 vietų mikroautobusas. 2011 metais įgyvendintas gimnazijos 

stadiono ir aikštyno atnaujinimo ES projektas. 

 

Finansiniai ištekliai 
 

Gimnazijos veikla finansuojama iš tikslinės valstybės dotacijos (mokinio krepšelio), 
savivaldybės biudžeto ir paramos lėšų.  

Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. Gimnazijos paramos fondą sudaro: Tautos fondo 
Lietuvos atstovybės Giedrės Sirutis parama, 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio parama, 
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ parama. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų 
finansavimą. 

 

Ryšių sistema 

 

90 gimnazijos kompiuterių prijungti prie internetinio LITNET ryšio, yra 2 telefono abonentai, 

vienas fakso aparatas. Naudojamasi elektroninio dienyno, elektroninio pašto paslaugomis, mokinių 
ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema 

ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant 

bankų internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams žinios apie gimnazijos veiklą skelbiamos 
vietinėje ir respublikinėje spaudoje, aktualiuose internetiniuose puslapiuose, internetinėje svetainėje 
http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/ Ugdomasis procesas fiksuojamas el.dienyne 

„Mano dienynas“. 

 

 

Ryškiausios veiklos įgyvendintos 2015-2017 m. : 

 

Ugdymo kokybės tobulinimas 

Mokytojų kvalifikacijai tobulinti kasmet suorganizuoti 1–2 seminarai gimnazijoje, skaityti 

pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvos Edukologijos universitete, Lenkijoje, JAV 
ambasadoje, mokinių konferencijoje Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje ,,Raštingumas – sėkmingos 
ateities garantas“. 

Dalyvauta Ugdymo plėtotės centro projekte ,,Lituanistų trijų mėnesių stažuotė mokykloje“. 

Organizuotos tarptautinės jaunųjų ugniagesių gelbėtojų varžybos. 
Prevencinių programų: ,,Obuolio darugai“, ,,Zipio darugai“, ,,Gyvai“, ,,Alkogolio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa“, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato prevencinė programa ,,STOP naujoms tragedijoms kelyje“ ir kt. vykdymas. 

Inicijuotas Vilniaus r. mokinių matematikos konkursas ,,Metų žiniukas“. 

Inicijuoti  projektai: 

 Tarptautiniai  
,,Lietuvos ir Lenkijos pedagogų bendradarbiavimo projektas Liubline“; 

,,Švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,Saulėto 
oranžinio traukinio kelionė“; 

,,Lietuvos ir Lenkijos kultūros pėdsakais“; 

,,Kūrybinės partnerystės‘‘. 
 Šalies  

,,Integruotos litaratūros pamokos Rytų Lietuvoje“; 

http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/
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,,Kino gijos 2“; 

,,Saugus internete ir vasarą“; 

,,Sveikatiada“; 

,,Dainų dialogai Vilnijos krašte“; 

,,Einšteino laboratorija“; 

eTwinnig projektas ,, Mano mokykla“; 

ESF Akademijos projektas ,,Pasimatuok profesiją“; 

„Tu gali įveikti stresą“; 

„Tradicijų pynė“; 

,,Aktyvioji klasė“. 

Įrengta priešmokyklinio ugdymo grupė, veikianti pagal II modelį; Sudarytos sąlygos individualiam 
mokinių konsultavimui. 
Skaitmeninės technologijos taikomos mokinių pasiekimų vertinimui, mokytojų veiklos įsivertinimui 
(IQES online.lt). 
Modernizuoti kabinetai (interaktyvios lentos, multimedijos, ekranai ir kt.). 

Organizuojamas karjeros ugdymas (skirtos valandos konsultantui). 

Atnaujintos ir papildytos visų dalykų kabinetų mokomosios priemonės. 
Pagal projektą įrengta 15 planšetinių kompiuterių klasė. 

 

Savitos gimnazijos aplinkos kūrimas 

 

Puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. 
Į tvarkaraštį įdėtos klasių valandėlės. 
Teikiama logopedinė ir socialinė pagalba. 

Įgyvendinamos prevencinės, sveiktos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, ugdymo karjerai 
programos, projektai. 

Vykdomos prevencinės veiklos (draudimas rūkyti, vartoti alkoholį ir psichotropines priemones, 
papildytos mokinių taisyklės dėl energetinių gėrimų ir elektroninių cigarečių draudimo, telefonų 

naudojimo apribojimo). 

Gimnazijos teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 
Plėtojama mokinių saviraiška (būreliai, renginiai, konkursai, varžybos ir t. t.). 
Organizuojama įvairiapusė pažintinė veikla (kelionės, ekskursijos, išvykos). 
Sukurta mokinių ir darbuotojų skatinimo sistema. 
Nuolat atnaujinamos gimnazijos erdvės (minkštasuoliai, stendai, baldai, kilimai, valgyklos įranga, 
langų žaliuzės, remontuojamos klasės, tvarkomi želdiniai ir kt.). 

 

 

Gimnazijos įvaizdis ir viešieji ryšiai 
 

Gimnazija turi savo atributiką: emblemą, himną, vėliavą, uniformą. Svarbiausi gimnazijos 
veiklos momentai fiksuojami internetinėje svetainėje (www.Kalveliai2.vilniausr.lm.lt) ir laikraštyje 
„Be pavadinimo“, informacija talpinama Vilniaus r. savivaldybės tinklalapyje (www.vrsa.lt), 

Vilniaus krašto savaitraštyje, respublikinėje spaudoje („Dialoge“). 

Gimnazijos ryšiai su vietos bendruomenės institucijomis padeda ugdyti visus bendruomenės 
narius, siekti švietimo strateginių tikslų prieinamumo, veiksmingumo, efektyvumo. Gimnazija 
palaiko dalykinius, vadybinius, metodinius ryšius su savivaldybės ir Vilniaus mokyklomis, Lenkijos 
Seinų ,,Žiburio‘‘ gimnazija, Baltarusijos Gervėčių vidurine mokykla. Organizuoti bendri renginiai 
su Kalvelių kultūros centru, viešąja biblioteka, dalyvauta Kalvelių seniūnijos, Kenos užkardos 
renginiuose, organizuotas koncertas Šumsko slaugos ligoninėje. Gimnazija, bendradarbiaudama su 

vietos bendruomenės institucijomis, įgyvendina prevencinio darbo, pilietiškumo ugdymo, 
kultūrinių, sportinių renginių programas, veda pamokas netradicinėse erdvėse, kviečia lektorius, 
vykdo įvairią veiklą, skatinančią mokinių pažangą ir motyvaciją. 

http://www.kalveliai2.vilniausr.lm.lt/
http://www.vrsa.lt/
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Kartą per metus tėvams organizuojamos atvirų durų dienos: aktyvūs įvairių klasių tėvai 
renkasi spręsti mokinių ugdymo(si) problemų, analizuojami konkretūs klausimai, ieškoma 
sprendimų, susitarimų, įvardijamos tobulinimo sritys, lankomasi pamokose. 

Stengiamasi socialinius partnerius ir tėvus įtraukti į gimnazijos veiklą ir renginius. Jau 
tradicija tapo: 

 Rugsėjo 1-osios šventė. 
 Mokinių savivaldos diena. 
 Tarptautinė muzikos diena. 
 Tolerancijos diena. 

 Kūčių popietė „Kalėdų belaukiant“. 

 Kalėdinės eglutės šventė. 
 Laisvės gynėjų diena. 
 Sporto varžybos su pasienio užkardos darbuotojais. 
 Šimtadienis. 
 Vasario 16-osios minėjimas. 
 Užgavėnės. 
 Buvusių abiturientų ir mokytojų susitikimas. 
 Aktyvusis mokytojų ir mokinių susirinkimas. 

 Abėcėlės šventė. 
 Tėvų diena. 
 Paskutinis skambutis. 

 Vasaros mokyklėlė su būsimais pirmokais ir tėvais. 
 Vilniaus r. meno festivalis „Jovarai“. 

 Kalėdinė gerumo akcija. 
 Akcija „Darom“. 

 Vandens dienos mokiniams ir jų tėvams. 
 

 Įstaigos veiklos kontrolė 

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu iš gimnazijos mokytojų ir 
specialistų sudaryta gimnazijos įsivertinimo darbo grupė. 

 Įstaigos veiklą kontroliuoja gimnazijos direktorius, Gimnazijos taryba, Vilniaus r. 

savivaldybės administracijos švietimo skyrius ir kitos kontrolės tarnybos.  
 

                                                               IV. SSGG ANALIZĖ 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė 

 

STIPRYBĖS GALIMYBĖS 

Asmenybės tapsmas.  
Pasiekimų asmeniškumas – individualūs 
mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, 

pripažįstami, skatinami. 
Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami 
pagarba ir pasitikėjimu. 
Turtingas ir įvairiapusiškas mokyklinis 
gyvenimas, pagarbus elgesys, 

bendruomeniškumas. 
Išskirtinės ir funkcionalios gimnazijos erdvės, 
pritaikytos skirtingų ugdymosi poreikių 
mokiniams. 

Ugdymo procese efektyviau naudoti informacines 

technologijas, elektronines primones. 

Giliau pažinti kiekvieno mokinio galias, stebėti 
daromą pažangą ir tobulinti įvertinimą. 
Apie vykdomas veiklas dažniau informuoti 
respublikinėje spaudoje bei informaciniuose 
portaluose. 

Veiksmingiau diferencijuoti ir individualizuoti 

mokinių ugdymą pamokoje, atsižvelgiant į 
individualius mokinių poreikius, mokymosi 
stilius. 

Sistemingai ir kryptingai ugdyti gabius ir 
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Veiksminga ir estetiška ugdymosi aplinka, 
ugdanti darnos jausmą ir gerą skonį. 
Mokymasis ne mokykloje, pamokų 
organizavimas edukacinėse erdvėse. 
Optimalus, skaidrus, atitinkantis mokinių 
poreikius materialinių išteklių paskirstymas. 
Atvira, skaidri ir aktyvi savivalda. 

Lanksti ir paveiki partnerystė su įvairiomis 
institucijomis ir socialiniais partneriais. 

 

talentingus mokinius. 

Sudaryti sąlygas mokiniams konstruktyviau 
išsakyti individualius mokymosi lūkesčius, 
ugdytis aukštesniems kognityviniams 
gebėjimams. 

Tislingiau įgyvendinti gimnazijoje esančius 
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 
susitarimus. 

Tobulinti mokinių įsivertinimo sistemą, 
individualių aplankų panaudojimą jų pažangos 
matavimui. 

Skatinti tėvus aktyviau dalyvauti gimnazijos 
gyvenime. 

Tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją. 
SILPNYBĖS GRĖSMĖS 

Kai kurių mokinių mokymosi motyvacijos 
stoka. 

Be pateisinamos priežasties praleidžiamos 
pamokos. 

Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais galimybės. 
Žalingi mokinių įpročiai. 
Neįdarbintas psigologas. 

Menka tėvų atsakomybė už savo vaikų 
mokymąsi ie elgesį. 
Blogėjantis mokinių sveikatos indeksas. 
 

 

Nestabili ekonominė situacija šalyje turės įtakos 
švietimo politikai, gali keistis finansinės 

galimybės. 
Mažėjantis mokinių skaičius turės įtakos klasių 
komplektavimui, gali mažėti mokytojų darbo 

užmokestis. 
Žemas vaikų sveikatos indeksas didins dėl ligos 
praleistų pamokų skaičių, prastės pažangumas. 
Kai kurių dalykų mokytojų, pagalbą teikiančių 
mokiniams specialistų deficitas, turės įtakos 
ugdymo plano įgyvendinimui ir mokinių poreikių 
tenkinimui.  

Nepakankama tėvų atsakomybė už vaikų 
mokymąsi ir elgesį sukels socialines problemas. 
Ugdymas ir auklėjimas daugiakalbėje aplinkoje 
turės įtakos diagnostinių testų, PUPP, valstybinių 
brandos egzaminų rezultatams. 

 

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Filosofija 

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; 
neužtenka egzistuoti, reikia būti;  
neužtenka norėti, reikia veikti. 

 

Vizija 

Kalvelių „Aušros“ gimnazija – atvira, nuolat atsinaujinanti, įsivertinanti, bendruomeniška 

ir siekianti kiekvieno mokinio pažangos mokymosi įstaiga. 
 

Misija 

Gimnazija ugdo laisvą, laimingą, kūrybišką, tolerantišką, turinti tapatumo jausmą mokinį, padeda 
įgyti kompetencijų tolimesniam mokinio gyvenimui ir sėkmingai socializacijai šiuolaikinėje 
visuomenėje. 
 

Vertybės 

Atsakomybė, pilietiškumas ir tautiškumas, sąžiningumas, pagarba vieni kitiems, kūrybiškumas ir 
tobulėjimas. 
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Gimnazijos strateginiai tikslai: 

1. tikslas – Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.  

2. tikslas – Vadovavimo mokymuisi tobulinimas. 

3. tikslas –Tikslingo ir įvairiapusiško mokymosi virtualioje aplinkoje organizavimas. 
 

 

       VI. GIMNAZIJOS PRIORITETŲ IR STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

           1 TIKSLAS – Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

           Pagrindiniai siekiai ir uždaviniai: 
           1. Tobulinti pamokos vadybą ir kokybę. 
           2. Didinti mokymo (si) patrauklumą. 
           3. Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą. 

           4. Sukurti  mokinio individualios pažangos matavimo modelį. 
 

 

Priemonės 
pavadinimas 

Planuojamas 

rezultatas 

Įgyvendinimo 
kriterijai 

Finansavimo 

 šaltinis  
Atsakingi  

asmenys 

1. Tobulinti pamokos vadybą ir kokybę. 
1.1. Mokytojų 
kvalifikacijos ir 

kompetencijų 
tobulinimas pamokos 

vadybos aspektais. 

90 % mokytojų 
kelia kvalifikaciją 
ir tobulina savo 

kompetencijas. 

Mokytojai 5 

dienas per metus 

kelia kvalifikaciją 
ir tobulina savo 

kompetencijas. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos  

Direktorius 

1.2. Pamokos ugdymo 

turinio integravimo, 

diferencijavimo ir 

individualizavimo, 

atsižvelgiant į mokinių 
gebėjimus, poreikius, 
mokymosi stilius, 

tobulinimas. 

90 % mokytojų 
taiko efektyvius 

aktyviuosius 

metodus 

pamokose, rengia 

personalizuotas 

užduotis, sudaro 
sąlygas 

tyrinėjimams, 
eksperimentavi-

mams, kūria 
specialius 

ugdymosi būdus. 

Kiekvienos 

metodinės grupės 
mokytojai 

praveda po vieną 
atvirą pamoką per 
ketverius metus, 

vyksta kolegialus 

grįžtamasis ryšys. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Metodinė 
taryba 

1.3. Tyrimas „Mokinių 
mokymosi stiliai“. 

90 % mokytojų 
planuoja pamokas 

ir parengia 

užduotis 

atsižvelgiant į 
mokinių 
mokymosi stilius 

bei tyrimo 

rezultatus. 

Kiekvienų mokslo 
metų pabaigoje 
atliekama gautų 
tyrimo rezultatų 
analizė, 
rengiamos 

rekomendacijos. 

Jos pristatomos 

mokytojų tarybos 
posėdyje. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 metodinė 
taryba 
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1.4. Ugdymo turinio 

aktualizavimas, 

patikslinimas ir 

tobulinimas planuojant 

bendrojo ugdymo 

dalykų integraciją. 

90 % mokinių 
gerėja mokymosi 
pasiekimai, didėja 
motyvacija, 

pasitikėjimas savo 
jėgomis. 

Kiekvienas 

dalyko mokytojas 

kartą per mėnesį 
teminiuose 

planuose planuoja 

integruotą 
pamoką arba kitą 
veiklą ir ją 
praveda. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 dalykų 
mokytojai 

1.5. Seminaro 

„IQESonline.lt 

sistemos panaudojimas 

pamokų grįžtamojo 
ryšio įvertinimui“ 

organizavimas. 

Mokslo metų 
pabaigoje  visi 

mokytojai 

naudodamiesi 

„IQESonline.lt 

sistema“ atlieka 

savo pamokų 
grįžtamojo ryšio 
įvertinimą. 

80 % mokinių 
atsako per 

„IQESonline.lt 

sistemą“ į 
mokytojų pateiktą 
klausimyną apie 
pamokų kokybę. 
 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 dalykų 
mokytojai 

2.  Didinti mokymo (si) patrauklumą. 
2.1. Individualių 
mokinių poreikių ir 
galimybių tyrimų, 
diagnostinio vertinimo 

išsami analizė. 
 

Ugdymo proceso 

organizavimas 80 

% atitinka mokinių 
poreikius ir 

galimybes.  

Ugdymo planas, 

mokytojų 
individualiosios 

programos, 

pamokų ir 
neformaliojo 

švietimo 
planavimas 

orientuotas į 
mokinių 
poreikius. 

Intensyvinami 

kursai,  

parenkami įvairūs 
mokymo būdai. 

 Mokinio 

krepšelio 
lėšos      
 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 metodinė 
taryba 

2.2. Mokinių lūkesčių 
tyrimas pagal 

IQESonline.lt 

klausimyną. 

Visi mokiniai 

analizuoja turėtus 
lūkesčius, 
pasiektus 

rezultatus, aptaria 

sėkmes ir 
nesėkmes, numato 
lūkesčius kitam 
pusmečiui. 

Kiekvieno  

pusmečio   
pabaigoje    

atliekami mokinių 
individualių 
lūkesčių tyrimai.    
Jų rezultatai 
aptariami 

metodinėse grupė-

se. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 metodinė 
taryba 

2.3. 90% mokinių Mokslo metų  Projektų Direktorius,  
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Bendradarbiavimas su 

įvairiomis 
institucijomis, 

socialiniais partneriais, 

kitomis neformaliojo 

švietimo įstaigomis. 

sudarytos sąlygos 
lavinti ir plėtoti 
savo gabumus už 
gimnazijos ribų. 
Mokiniai yra 

įvairių renginių 
organizatoriai ir 

laimėtojai. 

eigoje kartu su 

kitomis 

institucijomis, 

socialiniais 

partneriais, 

neformaliojo 

švietimo įstaigo- 

mis mokiniams 

organizuojami 

konkursai, 

viktorinos, 

olimpiados.                   

lėšos, 
mokinio 

krepšelio 
lėšos 

dalykų 
mokytojai 

2.4. Ugdymo turinio 

aktualizavimas, 

susietas su realiu 

gyvenimu. 

Įprasmintas, 
susietas su 

mokinių asmenine 
patirtimi ugdymas 

kelia 80 % 

mokinių 
mokymosi 

motyvaciją. 

Visi dalykų 
mokytojai 

planuojant 

pamokas parenka 

ugdymosi 

metodus, formas 

ir užduotis taip, 
kad mokiniai 

ugdytųsi aktualius 
ir realius veiklos 

gebėjimus. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

dalykų 
mokytojai 

3.  Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą. 

3.1. Gimnazijos 

,,Pagalbos teikimo 

mokiniams tvarkos“ 

tobulinimas, 

atsižvelgiant į gabių 
mokinių ugdymą, 
psichologines ir 

socialines problemas. 

Savalaikis 

tinkamos ir 

efektyvios 

pagalbos teikimas 

gabiems ir 

talentingiems 

mokiniams. 

 

 

 

Iki 2018 m 

rugsėjo 1 d. 
gimnazijos 

bendruomenė 
supažindinta su 
,,Pagalbos 

teikimo 

mokiniams 

tvarka“.  Ji 

patalpinta 

gimnazijos 

tinklalapyje. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Metodinė 
taryba, 

socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

3.2. Psichologo, 

socialinio pedagogo, 

karjeros planavimo ar 

kitų specialistų 
konsultacijos. 

Kilus ugdymosi, 

psichologinių ar 
socialinių 
problemų bei 
grėsmių, gabūs ir 
talentingi mokiniai 

visuomet ir laiku 

sulaukia tinkamos 

pagalbos, 

Gabūs vaikai per 
mokslo metus 

nuolat sulaukia 

tinkamo 

dėmesio. 
Gimnazinių 
klasių mokiniai 
iš anksto numato 
ir planuoja 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas, 

mokytojo 

padėjėjas, 
klasių 

vadovai 
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patarimų. 
Ugdomas 

tolerantiškas 
požiūris į 
mokslumą, 
pasitikėjimą savo 
jėgomis 

studijų, karjeros 

galimybes. 

Organizuojamos 

ilgalaikės ir 
trumpalaikės 
dalykų 
konsultacijos. 

3.3. Maksimalus 

gimnazijos resursų ir 
aplinkos pritaikymas 

įvairiėms vaiko 
gebėjimams realizuoti. 

90 % mokinių 
realizuoja savo 

gabumus 

gimnazijoje, 

tenkinami jų 
poreikiai. 

 

Kiekvienais 

mokslo metais 

mokytojai rengia 

individualizuotas 

programas 

įvairių poreikių 
mokiniams, 

mokslo metų 
eigoje vykdo 

projektinius,  

kūrybinius ir 
tiriamuosius 

darbus, 

renginius. 

Organizuojamos 

dalykinės 
olimpiados, 

gabių vaikų 
konkursai. 

Projektų 
lėšos, 
mokinio 

krepšelio 
lėšos  

Direktorius,  

dalykų 
mokytojai 

3.4. Gabių ir 

talentingų mokinių 
ugdymas kitose  

įstaigose: muzikos ir 
sporto mokyklose, 

klubuose, 

universitetuose, 

laboratorijose, 

bibliotekose.  

100 %  gabių ir 
talentingų mokinių 
pažangumas, jų 
akiračio 
praplėtimas, 
ugdymas  už 
gimnazijos ribų, 
mokymosi 

motyvacijos 

kėlimas. 
Vykdomas 

partneriškas 
bendradarbiavi-

mas. 

Ne rečiau kaip 
kartą per 
pusmetį 
kiekvienoje 

klasėje vedamos 

netradicinės 
pamokos: 

„Vaikai-

vaikams“, 

gimnazijos 

partnerių 
pamokos 

(policijos, 

medicinos 

darbuotojai ir 

kt.), 

organizuojamos 

išvykos, 
ekskursijos. 

Projektų 
lėšos, 
mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 
mokytojai,  

klasių 
vadovai 
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Kiekvienas 

dalyko 

mokytojas tokią 
veiklą planuoja 
ilgalaikiuose 

teminiuose 

planuose. 

4. Sukurti  mokinio individualios pažangos matavimo modelį. 
4.1. Apibrėžtų 
vadybinių mokinių 
vertinimo 

organizavimo bei 

apibendrinimo 

susitarimų aiškumas ir 
įgyvendinimas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %  mokinių ir 
tėvų vertinimo 
kriterijai aiškūs ir 
suprantami.  

 

Visi tėvai, 
mokytojai ir 

mokiniai 

kiekvienų 
mokslo metų 
pradžioje aiškiu 
formatu ir tekstu 

pasirašytinai 
supažindinami 
su „Mokinių 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimo 

tvarkos aprašu“. 

Iki 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 
„Mokinių 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimo 

tvarkos aprašas“ 

patalpintas 

gimnazijos 

tinklapyje. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Metodinė 
taryba, 

dalykų 
mokytojai 

4.2. „Mokinių 
asmeninės pažangos 
stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui 

teikimo aprašo“ 

tobulinimas,  siekiant  

visų (ne tik mokinių, 
turinčių mokymosi ar 
elgesio problemų) 
pažangos asmeninio 
įsivertinimo ir 
vertinimo bei 

tolimesnio mokymosi 

Periodiškas 
mokytojų 
bendradarbiavimas 

su mokiniais, 

tolimesnio 

mokymosi 

planavimas  80  %   

paveiktų mokinių 
mokymosi 

rezultatus. 

 

Visų dalykų 
mokytojai ne 

rečiau kaip kartą 
per mėnesį 
aptaria su 

mokiniais ne tik 

probleminius, 

bet ir pozityvius 

mokymosi 

atvejus. 

 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 metodinė 
taryba 



 15 

planavimo. 

4.3. Veiksmingas 

vertinimo aplankų 
panaudojimas mokinių 
pažangos matavimui. 

Visi mokiniai 

gauna mokytojų 
patarimus, kaip 

pasidaryti 

vertinimo aplanką, 
atrinkti ir 

sutvarkyti darbus. 

Iki 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 
parengtos 

metodinės 
rekomendacijos 

dėl mokinių 
vertinimo 

aplanko 

struktūros ir 
sudėties. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Metodinė 
taryba, 

dalykų 
mokytojai 

4.4. Vertinimo 

konferencijų-diskusijų 
„Mokinys - 

mokytojas-tėvai“ 

organizavimas. 

80 %  mokinių 
prisiima 

atsakomybe aptarti 

ir vertinti savo 

pažangą, geba 
pasidžiaugti savo 
sėkme, baigtu 
mokymosi etapu, 

pasidalyti darbo 

rezultatais. 

Du kartus per 

metus patys 

mokiniai, 

mokytojų 
padedami, 

klasėse 
organizuoja ir 

veda 

konferencijas-

diskusijas, 

pristatant ir 

aptariant savo 

vertinimo 

aplankus. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 metodinė 
taryba 

 

2 TIKSLAS - Vadovavimo mokymuisi tobulinimas. 

Pagrindiniai siekiai ir uždaviniai: 
1. Tenkinti  mokinių mokymosi lūkesčius. 
2. Kelti mokymosi motyvaciją įprasminant mokymosi svarbą. 
3. Ugdyti mokinius realiam gyvenimui. 

 

1. Tenkinti  mokinių mokymosi lūkesčius. 
1.1. Individualių trišalių 
pokalbių (drausmės, 
pažangumo, lankomumo 
ir kitų problemų 
klausimais) „Mokinys – 

tėvai – klasės vadovas“ 

organizavimas.  

Trišaliai pokalbiai 

skatina mokinių 
motyvaciją, tėvų 
įsitraukimą į ugdymo 
procesą, vyksta 
grįžtamasis ryšis. 

Individualūs 
pokalbiai vyksta 

esant poreikiui, 

bet ne rečiau kaip  
du kartus per 

pusmetį. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Dalykų 
mokytojai, 

Klasių 
vadovai 

1.2. Mokinių kūrybinių, 
techninių, meninių, 
gamtamokslinių ir kitų 
darbų  parodų 
organizavimas. 

Patys mokiniai 

organizuoja savo darbų 
parodas, visi džiaugiasi 
ir didžiuojasi savo ir 
draugų darbais, 

Ne rečiau kaip 
kartą per mėnesį 
organizuojamos 

mokinių darbų 
parodos. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Dalykų 
mokytojai, 

gimnazijos 

įvaizdžio 
kūrimo 
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pasiekimais bei 

pažanga. 
darbo grupė, 

mokinių 
taryba 

1.3. Gimnazijos 

,,Mokinių skatinimo ir 

drausminimo tvarkos“ 

tobulinimas bei jos 

efektyvus 

įgyvendinimas. 

Visi mokiniai žino 

skatinimo sistemą ir 
drausminimo 

priemones. 80 % 

mokinių jos griežtai 
laikosi. Po kiekvieno 

pusmečio ir mokslo 
metų pabaigoje 
mokiniai viešai 
skatinami, 

apdovanojami. 

Visi mokiniai 

mokslo metų 
pradžioje yra 
pasirašytinai 
supažindinti su 
,,Mokinių 
skatinimo ir 

drausminimo 

tvarka“ . 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos, 
2%  lėšos, 
projektų 
lėšos. 
 

Mokytojų 
taryba, 

Mokinių 
taryba 

2. Kelti mokymosi motyvaciją įprasminant mokymosi svarbą. 
2.1. Prasmingų 
ugdymo(si) veiklų 
planavimas ir 

organizavimas. 

Prasmingos veiklos 

(stebėjimas, 
tyrinėjimas, 
eksperimentavimas, 

žaidimas, kūryba) 
skatina 90 % mokinių 
smalsumą ir 
entuziazmą. 

Mokslo metų 
pradžioje 
tikslingos ir 

prasmingos 

ugdymo(si) 

veiklos 

planuojamos 

individualių 
programų, 
pamokų  
ilgalaikiuose 

planuose. Jos 

nuolat 

koreguojamos 

trumpalaikiuose 

planuose.  

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

dalykų 
mokytojai 

2.2. Ugdymo(si) veiklų, 
skatinančių ugdytis 
aukštesniuosius 
kognityvinius 

gebėjimus, 
organizavimas už 
gimnazijos ribų. 

90 %  gimnazijos 

mokinių dalyvauja  

pažintinėse išvykose, 
edukaciniuose 

užsiėmimuose, ugdo 

savo gebėjimus už 
gimnazijos ribų. 

Kiekvienas 

mokytojas bent 

kartą per metus 
organizuoja 

netradicinę veiklą 
už gimnazijos 
ribų atsižvelgiant 
į mokinių 
poreikius bei 

ugdymo turinį. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos, 
2%  lėšos, 
projektų 
lėšos. 

Metodinė 
taryba, 

dalykų 
mokytojai 

2.3. Dalijimasis darbo 

patirtimi dėl aukštesnių 
kognityvinių gebėjimų 
ugdymo - atvirų 

Gimnazijoje vyksta 

kolegialus ryšys 
mokymosi 

įprasminimo aspektais. 

Kartą per 
ketverius metus 

vienas dalyko 

mokytojas iš 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

 

Metodinė 
taryba 
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pamokų vedimas. kiekvienos 

metodinės grupės 
praveda atvirą 
pamoką arba 
renginį, kurio 
uždavinys 
orientuotas į 
mokinių 
aukštesnių 
kognityvinių 
gebėjimų 
ugdymą. 

3. Ugdyti mokinius realiam gyvenimui. 

3.1. Ugdymo turinio 

aktualizavimas, siejimas 

su realiu gyvenimu. 

Įprasmintas, susietas 
su mokinių asmenine 
patirtimi ugdymas 

kelia 80 % mokinių 
mokymosi motyvaciją. 

Visi dalykų 
mokytojai, 

planuojant 

pamokas, parenka 

ugdymosi 

metodus, formas 

ir užduotis taip, 
kad mokiniai 

ugdytųsi aktualius 
ir realius veiklos 

gebėjimus. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

dalykų 
mokytojai 

3.2. Pamokos ugdymo 

turinio, sudarančio 
sąlygas ugdytis realiam 
gyvenimui, tobulinimas. 

Gimnazijoje vyksta 

kolegialus ryšys 
mokymosi turinio, 

susieto su mokinių 
gyvenimo patirtimi, 

įprasminimo aspektais. 

Kartą per 
ketverius metus 

vienas dalyko 

mokytojas iš 
kiekvienos 

metodinės grupės 
praveda atvirą 
pamoką, kurios 
uždavinys 
orientuotas į 
gyvenimo 

kompetencijų 
ugdymą. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

 

Metodinė 
taryba 

 

3 TIKSLAS - Tikslingo ir įvairiapusiško mokymosi virtualioje aplinkoje organizavimas.  
Pagrindiniai siekiai ir uždaviniai: 
1. Efektyviai naudoti gimnazijos esamą IKT išteklių bazę. 
2. Skatinti įvairesnių mokymosi priemonių, technologijų, informacijos šaltinių ir ryšių naudojimą 
ugdymo procese. 

 

1. Efektyviai naudoti gimnazijos esamą IKT išteklių bazę. 
Daugialypės terpės,  90 % mokytojų Visi dalykų Mokinio Direktoriaus 
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kaip veiksmingos 

priemonės pamokos 
tikslui pasiekti, 

naudojimas 

pamokose.  

tikslingai bei  

saugiai  numato ir 

pasirenka virtualios 

aplinkos ir 

mokymosi terpes. 

 

 

mokytojai 

planuojant 

pamokas nurodo 

IKT ir kitas 

mokymosi 

priemones, kurios 

bus panaudotos 

pamokoje.  

krepšelio 

lėšos 

pavaduotoja 

ugdymui,  

dalykų mokytojai 

Elektroninių 
mokomųjų 
programų  
(CDroms/ 

Interactive 

Whiteboard 

Software ir kitų ) 
įsigijimas bei IKT 
įrangos 
atnaujinimas. 

Elektroninės 
mokomosios 

programos, IKT 

priemonės 
užsakomos ir 
įsigyjamos iki 
einamųjų metų 
gruodžio 1 d. 

 80 %  tenkinami 

mokytojų poreikiai. 
 

Kiekvienų  metų 
pabaigoje 

mokytojai aptaria 

elektroninių 
mokomųjų 
programų, IKT 
poreikį ir teikia 
siūlymus dėl jų 
įsigijimo 
direktoriui. 

Mokinio 

krepšelio,  
2%  lėšos 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

dalykų mokytojai 

Mokytojų 
kvalifikacijos 

kėlimas siekiant 
įgyti daugiau darbo 
patirties su 

interaktyviomis 

lentomis, 

išmaniaisiais 
telefonais. 

10 % gerėja 
mokinių mokymosi 
rezultatai. 

Skaitmeninis 

turinys ir 

technologijos kuria 

patrauklią 
mokymosi aplinką. 

90 % mokytojų ir 
mokinių geba 
dirbti  su 

interaktyviomis 

lentomis, per 

pamokas 

naudojasi  

išmaniaisiais 
telefonais. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktorius 

2. Skatinti įvairesnių mokymosi priemonių, technologijų, informacijos šaltinių ir ryšių naudojimą 
ugdymo procese 

 Mokymosi 

virtualiose ugdymo 

aplinkose 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

socialiniuose – 

edukaciniuose 

tinkluose 

organizavimas. 

Naudojant 

virtualias ugdymosi 

aplinkas 70 % 

mokinių įsitraukia į 
mokymąsi 
individualiai, 

poromis, 

komandomis. 

80 % mokytojų per 
4 metus taikys 

mokymąsi 
virtualiose ugdymo 

aplinkose 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

su mokiniais 

socialiniuose  – 

edukaciniuose 

tinkluose. 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

dalykų mokytojai 

Gerosios patirties 

sklaida IKT 

naudojimo 

pamokose aspektu. 

Gimnazijoje vyksta 

kolegialus ryšys 
virtualios ugdymosi 

aplinkos kūrimo ir 

Kartą per ketverius 
metus vienas 

dalyko mokytojas 

iš kiekvienos 

Mokinio 

krepšelio 
lėšos 

Metodinė taryba 
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Metodinės savaitės 
„Kolega – kolegai“ 

metu vedamos 

atviros pamokos. 

panaudojimo per 

pamokas 

klausimais. 

metodinės grupės 
praveda atvirą 
pamoką, kurios 
uždavinys 
orientuotas į IKT 
panaudojimą 
pamokose. 

 
              
                           VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija 2018 – 2021 metų strateginiam planui įgyvendinti 
rengia metinius veiklos planus, pagal jų įgyvendinimo lygį koreguoja strateginį planą. 

Strateginio gimnazijos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais 
lygiais: gimnazijos taryboje, mokytojų taryboje, mokinių taryboje.  Gimnazijos direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar gimnazija įgyvendina strateginius tikslus, ar 
darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar vykdomos priemonės yra efektyvios. atitinkamai patikslina 

strateginius veiklos planus. 

Strateginio plano koregavimo grupė svarstys stebėsenos bei priežiūros rezultatus ir kasmet 

atitinkamai  patikslins strateginius veiklos planus. 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


