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            PATVIRTINTA  
Mokyklos direktoriaus 
2014 m. gruodžio 3 d. 
įsakymu Nr. V1 - 168 
 

I. ĮVADAS 
  

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos (toliau - mokyklos) strateginio 

plano tikslai – efektyviai ir tikslingai organizuoti mokyklos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant 

aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinti mokymo ir ugdymo veiklai 

keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus. 

Rengiant strateginį 2014 – 2016 metų mokyklos strateginį planą, remtasi: 

- Valstybine švietimo 2013 – 2022 metų strategija; 

-    Švietimo ir mokslo ministerijos 2013 – 2016 metų strateginiu veiklos planu (2013-

06-03); 

-     Lazdijų rajono savivaldybės 2011 – 2020 metų strateginiu plėtros planu; 

-     Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos planu; 

- mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais; 

- Nacionalinės mokyklų 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. 

Konsultuotasi su: 

-     Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

specialistais; 

- kitų respublikos mokyklų vadovais; 

Mokyklos 2014 – 2016 metų strateginį planą rengė direktoriaus 2013 m. spalio mėn. 09 d. 

įsakymu Nr. VI-121/1 sudaryta darbo grupė.  
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Rengiant mokyklos strateginį planą, buvo atsižvelgta į lygių galimybių, švietimo 

prieinamumo, veiksmingumo ir tęstinumo nuostatas bei laikomasi viešumo, atvirumo bei 

partnerystės principų.  

Mokyklos strateginis planas parengtas 2014 - 2016 metams, vadovaujantis mokyklos vidaus 

įsivertinimo, išorės vertinimo, mokytojų anketavimo duomenimis.  

Strateginis planas skirtas mokyklos veiklos kokybės tobulinimui.  

Mokyklos strateginis planas parengtas trejų (2014 – 2016) metų laikotarpiui. 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 
 

Neoficialiais šaltiniais 1865 m. Kapčiamiestyje įkurta pradinė mokykla (dėstoma rusų 

kalba). 1909 m. pradeda veikti lietuviška mokykla (mokytojas Kaunas). 1924 – 1926 m. statoma 

mūrinė dviejų aukštų pradinė mokykla. 

1945 m. įkurta progimnazija, kuri 1947 – 1950 m. išauga į vidurinę mokyklą. 1983 m. 

nugriaunamas senas mokyklos pastatas, o po metų, 1984 m. iškyla naujas (dabartinis) mokyklos 

pastatas. 

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2001 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.327 

Kapčiamiesčio vidurinę mokyklą nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. reorganizuoja į Kapčiamiesčio 

pagrindinę mokyklą, o 2005 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 5TS-814 suteikė Emilijos Pliaterytės 

vardą ir pavadino Lazdijų rajono savivaldybės Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindine 

mokykla. 2012 m. liepos mėn. 12 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-422 

mokykla pavadinta Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla. 

 

 

III. 2011 – 2013 METŲ MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2011 - 2013 m. mokyklos starteginio plano įgyvendinimo analizė. 

 

2011 – 2013 metams buvo numatyti mokyklos tikslai ir uždaviniai: 

1.Tikslas – skatinti mokyklos bendruomenę kurti naujus mokymo (si) modelius, 

užtikrinančius kokybišką išsilavinimą. 

Uždaviniai:  

1.1. Stiprinti mokytojų kompetencijas planuoti ir įgyvendinti mokomųjų dalykų integraciją, 

ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą.  

1.2. Efektyvinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą taikant įvairesnes formas. 
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1.3. Stiprinti mokytis padedančius mokinių tarpusavio santykius.  

1.4. Plėsti mokymo priemonių ir IKT panaudojimo galimybes. 

2. Tikslas – telkti mokyklos bendruomenę, skatinant prisiimti atsakomybę už bendrų 

mokyklos tikslų įgyvendinimą.  

Uždaviniai: 

2.1.Plėtoti valdymo demokratiškumą, stiprinant mokyklos savivaldos bendradarbiavimą.  

2.2. Stiprinti komandinius savęs vertinimo bei veiklos tobulinimo gebėjimus. 

2.3. Plėtoti mokyklos tradicijas, stiprinančias tapatumo ir pasididžiavimo savo mokykla 

jausmą.  

3. Tikslas. Siekti, kad mokyklos aplinka būtų saugi. 

Uždaviniai: 

 3.1. Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų. 

3.2. Ugdyti veiklią, saugią ir draugišką mokyklos bendruomenę. 

3.3. Gerinti mokyklos materialinės bazę ir estetinį vaizdą. 

Įgyvendinant tikslą - skatinti mokyklos bendruomenę kurti naujus mokymo (si) modelius, 

užtikrinančius kokybišką išsilavinimą, 2011 metais metodinių grupių siūlymu, buvo parengta 

vieninga ilgalaikių planų rengimo tvarka., metodinėse grupėse buvo tariamasi dėl integruotų 

pamokų vedimo atskiromis temomis (pvz.: lietuvių kalbos ir istorijos bei IT integruota pamoka 5 

klasėje tremties tema), buvo suplanuotos ir vedamos integruotų dalykų dienos, tai ypač sėkmingai 

vyko pradinėse klasėse (pvz.: 2011 m. sausio mėn. – I-V klasių integruota diena „Kad neprailgtų 

žiemos vakarai“, balandžio mėn. – integruotų dalykų diena pavasario tema), vyresnėse klasėse 

paminėta Europos kalbų diena. 

Mokytojams buvo sudarytos galimybės kelti kvalifikaciją pasirenkant seminarus, kursus 

naujų mokymo (si) modelių, inovacijų tema (pvz.: pradinių klasių mokytojos dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo programoje „Pradinio ugdymo modernizavimas taikant IKT ir inovatyvius 

mokymosi metodus (48 val.). 

Įgyvendinant uždavinį „efektyvinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą taikant 

įvairesnias formas“ aktyviai į veiklą įsijungė tėvų komiteto nariai, jų iniciatyva buvo organizuotas 

vasario 16-osios minėjimas, tėveliai nariai dalyvavo Rudenėlio šventės programoje, Užgavėnių 

šventėje. Iškilusioms problemoms spręsti gruodžio mėnesį buvo organizuotas mokytojų ir tėvų 

„apskirtojo stalo“ diskusijos prie arbatos puodelio. Per metus buvo organizuotos trys „atvirų durų“ 

dienos, vyko du bendri tėvų susirinkimai bei susirinkimai atskirų klasių tėvams po kiekvieno 

trimestro.  
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Mokyklos tarybos iniciatyva buvo parengti nuostatai ir organizuotas „Šauniausios klasės“ 

konkursas, kurį laimėjusieji 8 klasės mokiniai apdovanoti ekskursija į Molėtų observatoriją ir 

Etnokosmologijos muziejų, o 3 klasės mokiniai vyko į Vilniaus planetariumą. 

Tačiau nepavyko organizuoti seminaro tėvams ir mokytojams apie mokymą mokytis. 

Vietoj to buvo organizuoti „Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai“ visiems pedagogams. 

Įgyvendinant uždavinį „stiprinti mokytis padedančius mokinių tarpusavio santykius“ buvo 

organizuota akcija „Savaitė be patyčių“ kovo mėn. (soc.pedagogė O. Janulevičienė), „Aplankyk 

vienišą žmogų“ balandžio mėn. (soc.pedagogė O. Janulevičienė). Tačiau didžiausią įtaką tarpusavio 

santykių stiprinimui turėjo prevencinės programos „Aukime sveiki“, kuriai įgyvendinti Lazdijų 

rajono savivaldybės taryba skyrė 1000 Lt. Programos įgyvendinimo metu balandžio – rugsėjo mėn. 

vyko tinklinio varžybos, išvyka prie Gudinio ežero, mokiniai susipažino su vaistažolėmis, mokėsi 

jas rinkti ir džiovinti, mokytoja A.Danilavičienė surengė vaistažolių parodą, ekskursijos į Panarą 

pilnų namų bendruomenės metu vienuolis Laimonas daug pasakojo apie narkotinių medžiagų 

vartojimo žalą. Projekto metu moksleiviai įgijo elementarių sveikos gyvensenos įgūdžių, tapo 

atsakingesni, savarankiškesni, labiau užgrūdinti fiziškai, išmoko bendrauti. Taip pat geriau pradėjo 

išreikšti save, suprasti kitus, tapo bendruomenės dalimi, ugdė socialinius įgūdžius. Vaikų 

užimtumas prisidėjo prie nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų neigiamų veiksnių prevencijos 

visoje visuomenėje. 

Siekiant išsiaiškinti mokinių nuomonę apie saugumą buvo atlikti tyrimai ir rezultatai 

pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje (tema „Mano savijauta mokykloje“ – psichologė J.Goberienė). 

Įgyvendinant uždavinį „Plėsti mokymo priemonių ir IKT panaudojimo galimybes“ 

žymiausiu pasiekimu laikyta pedagogų kvalifikacijos kėlimas IKT srityje: 17 padagogų baigė 

kursus ir gavo ECDL Start sertifikatus. 2011-2012 m. m. buvo išbandytas ir 2012-2013 m. m. 

sėkmingai naudojamas elektroninis dienynas „Tamo“. Mokytojams visuose kabinetuose sudarytos 

sąlygos naudotis internetu, už sutaupytas lėšas informatikos kabinete pakeisti 11 kompiuterių 

naujais, senieji atiduoti naudotis mokytojams kabinetuose, dėl to pagerėjo IT naudojimo galimybės 

pamokose. 

Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, girininkijomis, globos 

centru „Židinys“. Kartu su miestelio bendruomene organizuota Rudenėlio šventė, Užgavėnės, 

Etninės kultūros šventė, valstybinių švenčių minėjimai, Motinos ir Tėvo dienų minėjimai 

bažnyčioje, Kalėdinės eglutės šventė. 

Mokyklos bendruomenė pirmą kartą dalyvavo socializacijos programoje su vaikų vasaros 

poilsio programa „Ateities vizija“, kuriai Lazdijų rajono savivaldybės taryba skyrė 1200 Lt. Ji buvo 

skirta mokiniams iš socialiai remtinų šeimų.  

Mokiniai dalyvaudami socializacijos programoje „Ateities vizijos“ turėjo galimybę įdomiai 

bei turtingai praleisti laiką vasaros atostogų metu: sportuojant, kuriant. Tuo metu sugebėję atsiriboti 
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nuo neigiamos miestelio aplinkos įtakos. Programos „Ateisties vizijos“ metu moksleiviai 

prasmingai leido laisvalaikį, pažindami aplinką ir bendraudami. Lankydamiesi Druskininkuose 

„M.K.Čiurlionio svajonių takais“ susipažino įžymių žmonių turėtomis vizijomis. Kuriant stendą 

„Mano svajonės“: vaikai turėjo įgyti drąsos svajoti ir įgyvendinti svajones. Dalyvaudami sportinėse 

varžybose: liaudiškos estafetės, futbolas, kvadratas, orientacinės varžybos – vaikai įveikė savo 

nepasitikėjimą. Buvo aktyvūs, išradingi, sumanūs.  

Lankydamiesi Metelių gamtos mokyklėlėje moksleiviai susipažino su senovės amatais, 

darbais, veikla. Taip pat žygiavo gamtos takais.  

Lankydamiesi ant Prelomciškės piliakalnio visi noriai stebėjo gamtos vaizdus, juos 

aptarinėjo. Atidžiai visi klausėsi pasakojimo apie miškus, lankydamiesi V.Stacevičiaus sodyboje. 

Visi muziejuje norėjo paliesti daiktus, domėjosi jų įvairove. Kuriant menines kompozicijas iš 

natūralių medžiagų „Aš ateityje“ visi stengėsi išreikšti save kuo kūrybiškiau, įdomiau.  

Vartant moksleivių atsiliepimus apie stovyklą, susidarė įspūdis, kad visiems patiko ir 

norėtų dalyvauti tokioje stovykloje kitais metais. 

Organizuojant gydytojo paskaitą „Tabako ir alkoholio žala paauglio organizmui“, pakviesti 

medikai iš sveikatos centro ne tik pasakojo apie žalą, bet ir praktiškai kiekvienas moksleivis tai 

galėjo įsitikinti. Vyko grupėmis praktiniai užsiėmimai. Moksleiviai tai atliko su nuostaba. Taip pat 

projekto metu vyko piešinių konkursas „Rūkymas žudo“. Moksleiviai pieš grupelėmis ir kiekvienas 

atskirai plakatus, piešinius, o vėliau visi aktų salėje aptarė, kurie piešiniai gražiausi. Gruodžio 1 

dieną vyko žinių konkursas, „Moksleiviai prieš AIDS ir narkomaniją“. Konkurso metu moksleiviai 

dirbo 4 grupelėmis bei klasėmis. Vyko diskusijos, klausimai – atsakymai, plakatos piešimas. 

Moksleiviai taip pat stengėsi kuo išradingiau, įdomiau tai pateikti. 

2011 m. gruodžio mėn. laimėjome „Kūrybinių partnerysčių“ projektą. Jo metu 5-6 klasių 

mokiniai turėjo galimybę per vaizuojamąjį meną lavinti kūrybinius sugebėjimus.  

2012 metais įgyvendinant tikslus, svarbus dėmesys buvo skiriamas „Kūrybinių 

partnerysčių“ programos įgyvendinimui. 

2011 metais prasidėjęs „Kūrybinių partnerysčių“ projektas - pilnas pavadinimas: 

„Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių 

partnerysčių modelį“ – nacionaliniu mastu vykdomas LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, 

iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. „Kūrybinių partnerysčių“ programą įgyvendina 

Ugdymo plėtotės centras. 

Pirmaisiais „Kūrybinių partnerysčių“ programos įgyvendinimo metais (2011 – 2012 

mokslo metais) buvo atrinktos 43 mokyklos, tarp jų ir mūsų mokykla.  

Tapę „Tyrinėjančia mokykla“ 5-6 klasių mokiniai kartu su kūrybos agente Agne 

Samulyte, kuriančiu praktiku Simonu Kuliešiumi bei kuriuojančia mokytoja Virginija Kaminskaite 

suplanavo projektą „Kartą gyveno Emilija...“.  
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Priėmus sprendimą, prasidėjo sunkus darbas. Pirmiausia atrasti tyrinėjimo sritį, veiklą. 

Mokyklos bendruomenei gimė mintis, jog mokiniai, mokytojai turėtų giliau patyrinėti, pajausti 

Emilijos Pliaterytės istorinę asmenybę, nes mokykla pavadinta karžygės vardu. Į veiklą buvo 

įtraukti įvairių dalykų mokytojus – dailės, technologijų, matematikos, istorijos, lietuvių kalbos. 

Pagrindinė tyrinėjimo sritis – tai vaizduotės, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

skatinimas, įsigilinant į Emilijos Pliaterytės biografiją ir gyvenimą bei perteikiant šią temą per 

vaizduojamąjį meną, o tinkama veikla – tapyba ant sienos. Galutinis rezultatas – 5, 6 klasių mokinių 

nutapytas paveikslas. Birželio 1- ąją – vaikų gynimo dieną mokykloje vyko šio paveikslo 

atidengimas ir pristatymas bendruomenei. 

Antraisiais (2012/13 m. m.) metais sėkmingai „Tyrinėjančių mokyklų" programą 

įgyvendinę patekome tarp atrinktų 30-ties mokyklų ir tęsėme projektinę veiklą jau kaip „Pokyčių 

mokykla". 

Buvo suplanuoti įgyvendinti mokyklos bendruomenę bei tėvus įtraukiantys didesnės apimties 

kūrybiško mokymosi projektai. Projektų tikslai:  

 Ugdyti jaunų žmonių kūrybingumą, tokiu būdu keliant jų ateities aspiracijas ir 

didinant jų pasiekimus;  

 Skatinti mokytojų kūrybiško darbo gebėjimus ir bendradarbiavimo su kūrėjais 

įgūdžius;  

 Vystyti mokyklos bendruomenės požiūrį į kultūrą, kūrybiškumo ir partnerystės 

teikiamas galimybes.  

Įgyvendinome tris projektus: 

 „Eksperimentas : aplinkos įtaka mokymui ir mokymuisi“ (dalyviai – 8-10 kl.mokiniai);  

Projekto tikslas - paskatinti mokinius ir mokytojus naujai pažvelgti į mokyklos vidines 

erdves. Projekto rezultatas – mokinių sukurta nauja erdvė mokykloje – mobili Kūrybinė klasė, taip 

pat moksleiviams ir mokytojams parodytos galimybės kaip keisti įprastus mokymo metodus, formas 

pritaikant jas mokymosi procesui, sukuriant kitokią, nei įprasta, mokymosi erdvę.  

 „Kūrybiškos pamokos“ (dalyviai – 6-7 kl.mokiniai);  

Projekto tikslas - drauge su mokytojais ir mokiniais ieškoti kūrybiškų mokymo priemonių, 

rengti matematikos, fizikos, biologijos ir geografijos integruotas pamokas, pamokose naudotis IT 

technologijomis bei jų teikiamomis galimybėmis. Projekto rezultatas - padidėjusi 6-7 klasių 

mokinių mokymosi motyvacija, galimybė racionaliau panaudoti pamokų laiką apjungiant artimas 

ugdymo turinio temas. 

„Koncertas LTVISION“ (dalyviai – 4-5 kl.mokiniai).   

Projekto tikslas - mokinius sudominti anglų kalbos mokymusi, padėti mokiniams pajusti 

kalbos reikalingumą, komunikavimo kita kalba svarbą. Projekto rezultatas yra keturios dainos, 
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kurias vaikai sukūrė savarankiškai padedami Kuriančio praktiko. Pagerėjo vaikų anglų kalbos 

įgūdžiai ir motyvacija pamokų metu. 

Projektams vadovavo: kūrybos agentė Gitana Pinkevičienė; Kuruojanti mokytoja Marytė 

Ignatavičienė; Kuriantys praktikai Mykolas Natalevičius, Justas Kalpokas ir Edvardas Minkevičius.  

Projekte aktyviai dalyvavo mokytojai Ina Juškytė ir Leongindas Orliukas; Rasa 

Kukučionienė, Marytė Ignatavičienė, Juozas Česlovas Subačius ir Angelė Danilavičienė; Aldona 

Dumbliauskienė ir Asta Gylienė. 

Trečiaisiais (2013/14m.m.) dalyvavimo projekte metais nusprendėme, kad neturi likti 

nuskriausti patys mažiausi mokiniai, todėl pasirinkome kryptį „Tyrinėjanti mokykla kubu“. Savo 

veiklą pradėjo 2 - 4 klasių mokiniai kartu su Kūrybos agente Ieva Žibūdaite. Mokytojai tobulins 

savo kompetenciją Mokytojų klube. 

2011 – 2012 mokslo metais 1-10 klasėse sėkmingai naudojamas elektroninis dienynas. 

Elektroninis dienynas suteikė galimybę mokinių tėvams kasdien matyti savo vaikų pažymius, namų 

darbus bei pamokų tvarkaraštį, taip pat bendrauti su kitais klasės tėvais ir mokytojais. 

Sustiprėjo mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas. 

Sistemingai dirbo Mokytojų metodinė taryba, metodinės grupės. Metodinė taryba skatino 

netradicinių ugdymo metodų įvairovę pamokose. Mokytojų dalykininkų metodinių grupių 

užsiėmimuose buvo nagrinėjamos aktualios temos kiekvienai dalykų grupei: ugdymo turinio, 

programų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo ir kiti klausimai.  

Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, girininkijomis, globos 

centru „Židinys“. Kartu su miestelio bendruomene organizuota Rudenėlio šventė, Užgavėnės, 

Etninės kultūros šventė, valstybinių švenčių  minėjimai, Motinos ir Tėvo dienų minėjimai 

bažnyčioje, Kalėdinės eglutės šventė. Bendruomenės pastangomis sėkmingai organizuotas rajoninis 

mokinių Kalėdinių giesmių festivalis Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kurį parėmė 

Lazdijų savivaldybė ir verslininkai V.ir V. Varneliai, taip pat sutelktai pasiruošėme ir dalyvavome 

rajoniniame renginyje „Mokykla 2012“. 

2011 metais Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijai (Dzūkijos VVG) teikėme projektą 

„Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos aplinkos sutvarkymas“ paramai gauti 

pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010-2015 metams“ I prioriteto „kaimo 

atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas“  1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 2012 

metais kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bei Dzūkijos VVG 

pasirašėme vietos projekto vykdymo sutartį dėl projekto „Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 

pagrindinės mokyklos aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimo. Bendra vietos projekto vertė – 268 

404 Lt. (su PVM) 

2011 metais Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) buvo pateiktas 

projektas „Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos katilinės modernizavimas“. 
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2012 mmetais LAAIF suteikė 312924,15 Lt. subsidiją projekto finansavimui. Tačiau sutartis dar 

nėra pasirašyta. 

 

Mokyklos bendruomenė dalyvavo socializacijos programoje su vaikų vasaros poilsio 

programa „Svajonių šalis“, kuriai Lazdijų rajono savivaldybės taryba skyrė 1600 Lt. Ji buvo skirta 

mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Programos ataskaitoje rašoma: „Galime džiaugtis, kad šią 

vasarą įgyvendinome vaikų svajonę – suorganizavome vasaros poilsio stovyklą. „Svajonių šalis“ – 

taip pavadinome savaitę praleistą kartu su vaikais. Norėjome, kad šioje dienos stovykloje vaikų 

svajonės taptų realybe. Kiekviena diena buvo pilna įspūdžių, kelionių ir užduočių”.  

Prevencinės programos „Sveikame kūne – sveika siela“, kuriai įgyvendinti Lazdijų 

savivaldybės taryba skyrė 675 Lt. tikslas: organizuoti veiksmingas prevencijos priemones, 

užtikrinančias saugią ir sveiką aplinką vaikams; įtraukti vietos bendruomenę į darbą su socialiai ir 

pedagogiškai apleistais vaikais; kurti ir įgyvendinti alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo prevencijos strategijas mokykloje. 

Mokykloje vyko žinių konkursas ,,Moksleiviai prieš AIDS ir narkomaniją“. Taip pat 

mokykloje vyko gydytojo Dijoko paskaita apie ligas ir kaip jų išvengti.  

Vykdėme akciją ,,Neparduok kvaišalų“. Moksleiviai piešė plakatus ir nešė padovanoti 

parduotuvių savininkams. Tai buvo didelė nuostaba ne tik savininkams bet ir darbuotojams. 

Programos metu moksleiviai įgijo elementarių sveikos gyvensenos įgūdžių, tapo atsakingesni, 

savarankiškesni, labiau užsigrūdinę fiziškai, išmoko bendrauti. Lankydamiesi Kauno 

priklausomybės ligų centre susipažino su pasekmėmis vartojant alkoholį, narkotikus. Buvo ugdomi 

vaikų kūrybingumo gebėjimai piešiant plakatus, dalyvaujant žinių konkurse, mokykloje bei 

Krosnoje. Lankydamiesi žirgyne susipažino su žirgais jų istorija bei gyvenimo būdu. Vaikų 

užimtumas prisidėjo prie nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų neigiamų veiksnių prevencijos 

visoje visuomenėje.  

Mokinių dalyvavimas projektų veiklose ne tik skatino jų kūrybiškumą, bet ir stiprino 

bendradarbiavimą, gerino mokinių santykius klasėje ir tarp klasių. Mokytojų kvalifikacijai kelti 

buvo organizuotas seminaras mokykloje „IKT įrankių/programų naudojimas dalykų pamokose“, tai 

pat 10 mokytojų dalyvavo L. Laurinčiukienės seminare „Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas“ Krosnoje. 

Operatyviam mokyklos ir šeimos bendradarbiavimui panaudojamas el. dienynas. 

Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimui gerinti organizuotos atvirų durų dienos, vyko tėvų 

susirinkimai klasėse, bendrame tėvų susirinkime aptartas mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, 

organizuotos šventės Motinos dienai („Tu man viena esi...“) ir Tėvo dienai paminėti, mokinių tėvai 

padėjo vaikams arba patys dalyvavo Kaziuko mugėje, Užgavėnių šventėje.  
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Telkiant mokyklos bendruomenę ir stiprinant savivaldą, surengti nauji tėvų, mokytojų ir 

mokinių atstovų rinkimai į Mokyklos tarybą ir tėvelių komitetą.  Išrenkami nauji mokyklos tarybos 

ir mokinių tarybos pirmininkai. 

Kaip ir kiekvienais metais vyko tradiciniai renginiai (Vasario-16 oji, Kovo -11 oji, Joninės ir 

kt.), visuotinė švaros akcija „Darom“ kartu su miestelio bendruomene. Mokinių taryba organizavo 

Kalėdinės eglutės šventę mažiesiems, Gerumo savaitę „Aplankyk vienišą žmogų“, savaitę be 

patyčių, Tolerancijos dieną, Helovino vakarėlį ir kt. Mokyklos tarybos inisiatyva organizuotas 

„Šauniausios klasės“ konkursas, kurį laimėję 8 klasės mokiniai paskatinti ekskursija į Vilnių. 

Mokyklos įvaizdžio formavimui ir sklaidai apie mokyklos veiklą tarnauja operatyvi 

informacija mokyklos svetainėje www.kapciamiestis.lt. 

2012 m. gruodžio 10 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros, 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos ir Lazdijų r. Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos 

dėl vietos projekto „Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos aplinkos 

sutvarkymas“ įgyvendinimo. Projekto metu numatyta: 1) sutvarkyti mokyklos aplinką, įrengiant 

takus ir laiptus nuo upės kranto iki mokykloje įkurto Emilijos Pliaterytės muziejaus; 2) atlikti 

Baltosios Ančios upės pakrantės ir šlaito sutvarkymo darbus; 3) atnaujinti mokyklos infrastruktūrą, 

įrengiant pavėsines, suoliukus; 4) užtikrinti sukurtos infrastruktūros saugumą, įrengiant tvorą su 

varteliais bei įrengiant stebėjimo kameras. 2013m. šis projektas buvo įgyvendintas. Bendra jo vertė 

268404 Lt. (26841 Lt – savivaldybės, 41924 Lt – Žemės ūkio ministerijos ir 199639 – ES 

struktūrinių fondų lėšos). 

Siekiant, kad mokiniai mokykloje jaustųsi saugiai teikiama kvalifikuota pedagoginė, 

socialinė, pedagoginė psichologinė ir specialioji pedagoginė pagalba. Sudaromos palankios 

socializacijos sąlygos, formuojamos vertybinės nuostatos, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms. 

Patyčioms mokykloje mažinti vykdomos prevencinės programos: „Zipio draugai“, „Antras 

žingsnis“, o nuo 2013m. rugsėjo pradėta vykdyti Oweus patyčių prevencinė programa. Pagalbą 

mokiniui, prevencinę ir socialinę veiklą koordinuoja Vaiko gerovės komisija. Žalingų įpročių 

prevencijai vykdyti organizuoti konkursai „Sveikuolių sveikuoliai“.  

Mokyklos bendruomenė dalyvavo socializacijos programoje su vaikų vasaros poilsio 

dienine stovykla „Išmok pasidaryti pats”, kuriai Lazdijų rajono savivaldybės taryba skyrė 1800 Lt. 

Dieninės stovyklos tikslas - suteikti vaikams, gyvenantiems sunkiose socialinėse sąlygose, 

deramą laisvalaikio užimtumą, pasirūpinti jų sveikata vasaros atostogų metu bei sudaryti sąlygas 

savarankiškam ir grupiniam darbui, profesijų surištų su kūrybiniu darbu pažinimui, aplinkos 

pažinimui, bendravimui.  

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programai „Mes už sveiką gyvenimą“ 

įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės taryba skyrė 700 Lt.  
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Programos tikslas - turiningas ir kryptingas vaikų ir paauglių iš soc. remtinų, asocialių šeimų 

laisvalaikio organizavimas, siekiant apsaugoti juos nuo smurto, netinkamo asocialių asmenų 

poveikio. Šio projekto metu vyko sportiniai užsiėmimai, įvairios varžybos, paskaitos, susitikimai su 

Lazdijų rajono savivaldybės gydytojais. Vyko sporto šventės bei varžybos Kapčiamiestyje ir prie 

aplinkinių ežerų, įtraukiant miestelio jaunimą. Mokytojos A. Danilavičienės demonstruotas filmas „ 

Tavo pasirinkimas“, po kurio vyko aptarimas. Vaikai lankėsi Kapčiamiesčio užkardoje, kur susitiko 

su pasieniečiais, išklausė jų pasakojimų apie pasienio ruožo apsaugą, pamatė tarnybinių šunų 

parodomąją programą. Mokykloje vyko žinių konkursas tema: „Moksleiviai prieš AIDS ir 

narkomaniją“. Lankėsi Veliučionių socializacijos centre, kur įstaigos direktorius papasakojo apie 

ten gyvenančių jaunuolių. 

Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamoje Pieno 

produktų ir vaisių vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programose. Mokykloje visiems 

priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių vaikams pienas ir pieno produktai bei vaisiai 

nemokamai pateikiami penkis kartus per savaitę. Tiekėjas – AB „ Žemaitijos pienas“. 

Nemažas dėmesys skirtas IKT taikymui, gerinant materialinę bazę.Išaugo aprūpinimas 

kompiuterine įranga. Prie interneto prijungti visi 36 kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai,  

televizorius, spausdintuvai. Kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. Diegiamos modernios 

mokymo priemonės: 1 interaktyvi lenta, 1 interaktyvus priedėlis, mokomųjų dalykų kompiuterinės 

programos, vaizdo kameros, skaitmeniniai fotoaparatai. Naudojamasi e. pašto paslaugomis, mokinių 

ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, ŠVIS. 

 

 

 

IV. SITUACIJOS ANALIZĖ 
Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

              Konstatuojama demokratinių vertybių susilpnėjimas, neigiami pokyčiai darbo 

rinkoje, emigracija ir imigracija. Visa tai turi įtakos visos Lietuvos švietimo sistemai, taip pat ir 

mūsų mokyklos veiklai. Mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti organizacija, yra 

priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t. y. nuo Švietimo ir mokslo 

ministerijos bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos – sprendimų. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, 
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Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatomis. 

 
Ekonominiai veiksniai 

     Mokyklos veikla finansuojama iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto, mokinių krepšelio, 

specialiųjų programų, projektų, rėmėjų lėšų.        

 Į prašymą paremti mokyklą pervedant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio atsiliepia nedaug 

mokinių tėvų, nes dauguma jų yra bedarbiai. 2011 ir 2012 metais į mokyklos sąskaitą pervesta 

vidutiniškai po 1, tūkstančio litų.          

        Mokyklai mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo planui realizuoti, darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti ir minimaliai naujiems vadovėliams bei mokymo priemonėms įsigyti. 2013 metais 

mokinio krepšelio lėšų užteko darbo užmokesčio pedagoginiams darbuotojams.  

      Mokykloje reikia pakeisti pradinėse klasėse suolus atitinkančius higieninius reikalavimus, 

fizikos kabinete pakeisti suolus ir elektros instaliaciją. Kasmet įsigyjame po 2–3 naujus 

kompiuterius, bet tai netenkina mokyklos poreikių, nes dalis senųjų susidėvėjo. 

 
 

Socialiniai veiksniai 

        Kapčiamiesčio miestelis ir aplinkiniai kaimai sensta, mažėja gimstamumas, nemenka 

gyventojų migracija, konkurencija tarp mokyklų, nepalanki demografinė padėtis. Dėl minėtų 

veiksnių vaikų skaičius mokykloje mažėja. 

 2011-09-01 2012-09-01 2013-09-01 
Klasių komplektai 12 12 11 
Mokinių skaičius 131 139 127 

               Mokiniai gauna nemokamą maitinimą. Maisto tiekimo sutartis sudaryta su UAB 
„Kretingos maistas“. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius: 

Data  2011-09-01 2012-09-01 2013-09-01 
Mokinių skaičius 81 (69%) 76 (62%) 70 (62%) 

 

Pavežami visi, gyvenantys toliau kaip 3 km nuo mokyklos. 

 2011–2012 m. m. 2012–2013 m. m. 2013 – 2014 m.m. 
Mokinių skaičius 131 139 127 
Pavežamų mokinių 
skaičius 43 47 42 

 
Mokykloje socialinis pedagogas pagal poreikį teikia pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

 Siekiant racionaliai ir produktyviai bendrauti su mokinių tėvais rengiamos apklausos, 
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susirinkimai, susitikimai, bendri tėvų ir mokinių renginiai ir kt.     

 Mokykla bendradarbiauja su Veisiejų gimnazija ir Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, 

Kapčiamiesčio reabilitacijos centru „Židinys“, Kapčiamiesčio seniūnijos administracija, 

Kapčiamiesčio, Stalų girininkijomis, Kapčiamiesčio visuomeninėmis organizacijomis.  

 Palaikomi partnerystės ryšiai su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi, Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Alytaus apskrities VPK Lazdijų r. 

Policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyriu, Lazdijų rajono švietimo 

centru, Lazdijų darbo birža, Alytaus profesinio rengimo centru, Lazdijų krašto muziejumi.  

Mokykla rūpinasi pilietinio, kultūrinio ir tautinio tapatumo ugdymu. Pilietiškumo įgūdžių mokiniai 

įgauna dalyvaudami mokyklos bendruomenės gyvenime (savivaldos institucijų veikloje, įvairiuose 

renginiuose ir pan.). Mokykloje organizuojamos talkos, socialinė veikla, vyksta pilietinės tematikos 

edukacinės kelionės ir ekskursijos. Mokykloje kasmet rengiamos ir vykdomos vaikų bei paauglių 

nusikalstamumo prevencijos programos, organizuojami įvairūs renginiai, skirti žalingų įpročių 

prevencijai. 

 

2011 - 2013 metais įvykdytos  programos ir projektai: 

2011 2012 2013 
Projektas „Kūrybinės 
partnerystės“ vykdomas 
nacionaliniu mastu Švietimo 
ir mokslo ministerijos 
iniciatyva, iš dalies remiamas 
Europos socialinio fondo. 
Projektą įgyvendina Ugdymo 
plėtotės centras. Pirmieji 
vykdymo metai – „Tyrinėjanti 
mokykla “ 

 

Projektas „Kūrybinės 
partnerystės“ vykdomas 
nacionaliniu mastu Švietimo 
ir mokslo ministerijos 
iniciatyva, iš dalies remiamas 
Europos socialinio fondo. 
Projektą įgyvendina Ugdymo 
plėtotės centras. Antrieji 
vykdymo metai – „Pokyčių 
mokykla “ 

 

Projektas „Kūrybinės 
partnerystės“ vykdomas 
nacionaliniu mastu Švietimo ir 
mokslo ministerijos iniciatyva, 
iš dalies remiamas Europos 
socialinio fondo. Projektą 
įgyvendina Ugdymo plėtotės 
centras. Tretieji vykdymo metai 
– „Tyrinėjanti mokykla kubu“ 

 

Smurto prevencijos programa  
„Zipio draugai“.  

Socialinių ir emocinių įgūdžių 
ugdymo programa „Antras 
žingsnis“ 

Smurto prevencijos programa  
„Zipio draugai“.  

Socialinių ir emocinių įgūdžių 
ugdymo programa „Antras 
žingsnis“ 

Smurto prevencijos programa  
„Zipio draugai“.  

Socialinių ir emocinių įgūdžių 
ugdymo programa „Antras 
žingsnis“  

Projektas „Drąsinkime ateitį“ 

Pieno produktų vartojimo 
vaikų ir švietimo įstaigose 
paramos programa „Pienas 
vaikams“ (Europos Sąjungos 
ir nacionalinio biudžeto lėšos) 

Olweus patyčių prevencijos 
programa (kuratorius - 
Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras) 

Alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos 

Projektas ,,Eko mokykla“ Vaikų ir paauglių 
nusikalstamumo prevencijos 
programa „Mes už sveiką 
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programa gyvenimą“ (Lazdijų r. 
savivaldybė)  

Kvalifikacijos tobulinimo 
programa „Pradinio ugdymo  
modernizavimas taikant IKT 
ir inovatyvius mokymosi 
metodus“ 

Socializacijos programa  
„Svajonių šalis” (Lazdijų r. 
savivaldybė)  

 

Socializacijos programa  
„Išmok pasidaryti pats” 
(Lazdijų r. savivaldybė)  

 
Vaikų ir paauglių 
nusikalstamumo prevencijos 
programa „Aukime sveiki“ 
(Lazdijų r. savivaldybė)  
 

Vaikų ir paauglių 
nusikalstamumo prevencijos 
programa „Sveikame kūne – 
sveika siela“ 
(Lazdijų r. savivaldybė)  
 

Alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa 

Socializacijos programa  
„Ateities vizija” (Lazdijų r. 
savivaldybė)  

 

Alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos 
programa 

Prevencinė smurto ir patyčių 
programa „Kurkime saugią 
mokyklą“ 

 
 
 

Technologiniai veiksniai 
 

       Išaugo aprūpinimas kompiuterine įranga. Prie interneto prijungti 36 kompiuteriai, nešiojamieji 

kompiuteriai, televizorius, spausdintuvai. Kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. Diegiamos 

modernios mokymo priemonės: 2 interaktyvios lentos, mokomųjų dalykų kompiuterinės programos, 

vaizdo kameros, skaitmeniniai fotoaparatai.  

 
Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra 
 

       Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: 

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

(globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos tikslų ir uždavinių 

numatymui bei įgyvendinimui. Mokyklos taryba organizuoja posėdžius dėl ugdymo plano aptarimo, 

ūkinės – finansinės veiklos, paramos fondo lėšų panaudojimo, maitinimo organizavimo, ugdymo(si) 

proceso sąlygų gerinimo.         

 Mokytojų taryba – savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų bei ugdymo klausimams 

spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti ugdymo procese 

dalyvaujantys darbuotojai. Mokytojų taryba organizuoja posėdžius vadovaudamasi metinės veiklos 
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programos tikslais ir uždaviniais, sprendžia ugdymo organizacinius klausimus, vertina veiklos 

programos priemonių įgyvendinimą, svarsto veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. Teminiams 

posėdžiams ruošiasi metodinių grupių atstovai, už vykdomas ugdymo programas atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.        

 Mokinių taryba – savivaldos institucija, kurią sudaro po vieną mokinį iš 5–10 klasių.   

Tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.     

 Metodinė taryba – savivaldos institucija metodinei veiklai organizuoti. Ją sudaro mokyklos 

metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba veiklą organizuoja vadovaudamasi metodinės 

tarybos veiklos programa bei Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis rekomendacijomis. 

Veikla orientuojama į mokyklos tikslus ir uždavinius, posėdžiuose sprendžiami ugdymo plano 

sudarymo principai. Dalykų ugdymo turinio, programų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo 

sistemos tobulinimo klausimai svarstomi pradinių klasių, kalbų ir socialinio ugdymo, tiksliųjų ir 

gamtos mokslų ugdymo ir meninio ir technologinio ugdymo – kūno kultūros metodinėse grupėse. 

 
 
 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokytojai 

                  Mokykloje 2013 metų rugsėjo 1 dieną dirbo 27 pedagoginiai darbuotojai. Dirbančių 

pirmaeilėse pareigose turimas išsilavinimas ir pedagoginis stažas: 
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mokytojų 1 1        1  

1 – 4 klasių 
mokytojų 4 4 4     1  3  

5 – 10 
klasių 
mokytojų 

16 16 16    2  2 11 1 

Logopedų 
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Psichologų 
           

Socialinių 
pedagogų            

Direktorius 
1 1      1    

Direktoriaus 
pavaduotojų 
ugdymui 

1 1        1  

Nepagrindinėse pareigose dirba 2 mokytojai. Iš kitų vietovių atvažiuoja 11 mokytojų. 
      

Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 

Kvalifikacinės 
kategorijos 2011–2012 m. m. 2012–2013 m. m. 2013–2014 m. m. 

Metodininkų 2 2 2 
Vyresniųjų mokytojų 16 17 16 
Mokytojų 7 6 6 
Iš viso: 25 25 24 

Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra įgijusi trečiąją vadybos 

kvalifikacinę kategoriją. Pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą  mokiniams teikia 

dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, logopedas, socialinis pedagogas, psichologas, mokyklos 

vadovai. Vaiko gerovės komisija svarsto parengtas programas specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams, analizuoja jų pasiekimus, rezultatus aptaria su dalykų mokytojais ir mokinių tėvais. 

2013 metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, mokykloje mokėsi 13 specialiųjų ugdymo(si)  poreikių 

turintys mokiniai. Socialinio pedagogo veikla orientuota į socialinių – gyvenimiškųjų įgūdžių 

ugdymą, individualią veiklą su mokiniu, jo šeima, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais 

specialistais.   

Mokiniai. 

Mokymosi pasiekimai: 

Rodikliai 2010-2011 m.m. 2011-2012 m.m. 2012-2013 m.m. 
Pažangumas  (proc.) 100 100 100 
Mokėsi gerai ir labai gerai (proc.) 40,6 36,8 34,9 
Mokėsi nepatenkinamai (proc.) - - - 
Įgijo pagrindinį išsilavinimą  12 11 2 

Pamokų lankomumas: 

Mokslo metai Praleistų Pateisintų Nepateisintų Nepateisintų 
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pamokų 
skaičius 

pamokų 
skaičius 

pamokų skaičius pamokų 
skaičius, 
tenkantis vienam 
mokiniu 

2010-2011 6447 6048 399 3,8 
2011-2012 3888 2943 945 8,6 
2012-2013 5440 4516 924 8,3 

Tolesnis  dešimtokų mokymasis: 

 2010-2011 
m.m. 2011-2012 m.m. 2012-2013 m.m. 

Dešimtokų skaičius 11 11 2 
Gimnazijose (vidurinėse mokyklose) 7 8 2 
Profesinėse mokyklose 4 3  
Toliau nesimoko - -  

 
 
 

 
Planavimo sistema 

 

Mokykla savo veiklą planuoja parengdama trejų metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos 

programą, mokslo metų ugdymo planą, teminius planus. Rengiami mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planai, perspektyvinės programos. Planuojant veiklą dalyvauja mokyklos savivaldos 

institucijos, direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės mokyklos strateginiam veiklos planui, 

veiklos programai bei ugdymo planui. 

 
 

Finansiniai ištekliai 
 

Pagrindiniai Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos lėšų šaltiniai: mokinio krepšelio lėšos, 

Savivaldybės biudžeto lėšos, deleguotos lėšos, specialiųjų programų lėšos, rėmėjų lėšos. Mokinio 

krepšelio lėšų užtenka tik ugdymo planui realizuoti, mokytojų atlyginimams ir socialinio draudimo 

įmokoms, darbuotojų kvalifikacijai tobulinti ir minimaliai naujiems vadovėliams bei mokymo 

priemonėms įsigyti. Savivaldybės suformuotas aplinkos lėšų biudžetas taip pat nėra pakankamas ir 

netenkina mokyklos poreikių. Skiriamų asignavimų mokyklos aplinkai finansuoti užtenka tik 

būtiniausioms reikmėms. Mokykloje atidaryta paramos sąskaita. Į šią sąskaitą iš 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio lėšas perveda  mokykloje dirbantys mokytojai, nepedagoginiai darbuotojai, 

Kapčiamiesčio bendruomenės nariai ir kiti rėmėjai. Šios lėšos mokyklos tarybos sprendimu 
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naudojamos mokyklos būtiniausioms reikmėms.  

 
 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 
 

                    Visi mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio ryšio, yra 2 telefono abonentai, 

faksas. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC 

sistema KELTAS, ŠVIS. Banko pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos 

atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos interneto tinklalapyje www.kapciamiestis.lt., TAMO 

elektroniniame dienyne, vietos ir šalies spaudoje, individualiai, tėvų dienų metu, susirinkimų metu. 

 
Vidaus ir išorės darbo kontrolės sistema 

 
          Mokyklos veiklos kontrolės funkcijas atlieka mokyklos vadovybė,  savivaldos institucijos. 

Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra mokyklos nuostatai, 

vidaus darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinė veiklos programa, pareigybių aprašymai.   

          Mokykloje sukurta ugdomojo proceso ir pedagoginės švietimo priežiūros sistema. Priežiūrą 

vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Ūkinės veiklos kontrolę vykdo direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui. Įstaigoje vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas, pedagoginės veiklos 

priežiūra.                                                             

         Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prižiūri Lazdijų rajono 

savivaldybės institucijos, finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos Valstybės kontrolės 

institucijos ir Lazdijų rajono savivaldybės institucijos. Įstaigos veiklą prižiūrinčios institucijos 

numatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybinės valdžios institucijas apie 

atliekamos veiklos rezultatus. 

          2008 m. spalio mėnesį mokyklje buvo atliktas išorės auditas. 

 
SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

 
                      STIPRYBĖS                        SILPNYBĖS  
1. Pakankama mokytojų pedagoginė bei 

dalykinė kompetencija 
1. Mokinių pavežėjimas mokykliniu autobusu 

netenkina tėvų ir mokinių poreikių 

2. Mokykla – bendruomenės kultūros centras 
2. Nepakankamas šiuolaikinių mokymo 

priemonių ir šiuolaikinių aktyvių mokymo 
metodų taikymas 

3. Geras mokyklos mikroklimatas, tradicijų 
puoselėjimas; 3. Nėra pastovių rėmėjų. 

4. Tenkinami mokinių saviugdos ir 
saviraiškos poreikiai 

4. Nepakankamas modernių ugdymo 
priemonių naudojimas ugdymo procese. 
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5. Ugdomoji veikla siejama su gyvenimo 
praktika 5. Mokinių bendravimo kultūros stoka 

6. Mokyklą baigę mokiniai sėkmingai tęsia 
mokymąsi 

6. Nepakankamas mokyklos veiklos 
viešinimas spaudoje 

7. Vykdomos socializacijos ir prevencinės 
programos 7. Tarpdalykiniai ryšiai ir integracija. 

8. Įvairiapusė popamokinė veikla 8. Nepakankamas finansavimas mokomajai 
bazei stiprinti 

9. Mokytojų gebėjimas bendrauti ir 
bendradarbiauti. 9. Nepakankamai išvystyta projektinė veikla 

10. Saugi, moderni mokymosi aplinka 10. Sportinės bazės (salės, stadiono) 
neatitikimas poreikiams 

 11. Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais galimybės; 

 12. Per dideli energetiniai kaštai. 
  
                      GALIMYBĖS                       GRĖSMĖS  

1.  Dalykų programų integravimas.  1. Mažėjantis finansavimas iš savivaldybės 
biudžeto lėšų 

2.  Gilinti ugdymo turinio 
individualizavimą ir diferencijavimą 2. Mokyklų konkurencija 

3.  Efektyviau naudoti mokymo 
priemones ir IKT ugdymo procese 3. Nepalanki demografinė padėtis. Emigracija. 

4.  Projektinės veiklos teikiamų 
galimybių išnaudojimas 

4. Didėja mokinių skaičius iš asocialių ir 
rizikos grupių šeimų (tėvų atsakomybės stoka). 

5.  Aktyvaus tėvų dalyvavimo mokyklos 
veikloje skatinimas 5. Didėja mokinių su spec. poreikiais skaičius. 

6.  Mokyklos veiklos informavimo 
sistemos tobulinimas. 

6. Mokinių sveikatos būklės blogėjimas 
 

7.  Naujų edukacinių aplinkų kūrimas 7. Žalingų įpročių plitimas. Patyčių didėjimas. 
8.  Mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimas 
8. Smurto ir patyčių demonstravimas 

žiniasklaidoje 
9.  Žalingų įpročių ir patyčių prevencijos 

stiprinimas. 
9. Nepalankus mokinio krepšelis ir 

nepakankamas aplinkos finansavimas 
10. Sportinės bazės (salės, stadiono) 

rekonstrukcija panaudojant savivaldybės ir 
struktūrinių fondų lėšas 

10. Socialinės atskirties didėjimas 

11. Vandentiekio ir energetinio ūkio 
modernizavimas panaudojant savivaldybės ir 
struktūrinių fondų lėšas 

11. Įvairių švietimą reglamentuojančių              
dokumentų dermės trūkumas; 

 
12. Rėmėjų paramos paieška ir 

panaudojimas mokyklos poreikiams 
12. Mažėjantis ateinančiųjų į mokyklą 

intelektas, mokymosi motyvacijos stoka; 
  

 

 

V. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 
 

Vizija 
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 Moderni, atvira kaitai ir naujovėms mokykla, mokanti gyventi kaitos ir konkurencijos 

sąlygomis. 

Misija 
Pagrindinį išsilavinimą teikianti mokykla, sudaranti mokiniams ir mokytojams geras 

sąlygas, siekiant aukštos ugdymosi kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes, 

asmens, šeimos ir visuomenės interesus. 

Filosofija 

 
Neiti į priekį, reiškia žengti atgal. 

 

Vertybės 
 

 Pagrindinė mokyklos vertybė – žmogus. 

 Mokyklos pasiekimų sėkmė – visos bendruomenės sėkmė. 

 

 

VI. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

 

1.Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę. 

Uždaviniai:  

1.1. Taikyti ugdymo procese aktyvųjį mokymą, analizuoti jo efektyvumą. 

1.2. Integruoti ugdymo turinį 

1.3. Efektyvinti metodinių grupių darbą. 

1.4. Plėsti IKT panaudojimo galimybes 

 

2. Tikslas. Tobulinti mokyklos savivaldą. 

Uždaviniai: 

2.1. Efektyvinti mokyklos tarybos veiklą. 

2.2. Plėtoti valdymo demokratiškumą, stiprinant mokyklos savivaldos bendradarbiavimą.  

2.3. Plėtoti mokyklos tradicijas, stiprinančias tapatumo ir pasididžiavimo savo mokykla 

jausmą.  

2.4. Efektyvinti mokinių tarybos veilką. 

2.5. Tobulinti mokyklos bendruomenės veiklos organizavimo formas ir metodus. 
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3. Tikslas. Siekti, kad mokyklos aplinka būtų saugi. 

Uždaviniai: 

 3.1. Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų. 

3.2. Ugdyti veiklią, saugią ir draugišką mokyklos bendruomenę. 

3.3. Gerinti mokyklos materialinę bazę ir estetinį vaizdą. 



 
1 TIKSLAS: GERINTI UGDYMO KOKYBĘ 

 
Uždavinys 1.1. Taikyti ugdymo procese aktyvųjį mokymą, analizuoti jo efektyvumą. 

PRIEMONĖS 
PAVADINIMAS 

ĮGYVENDINIMO 
KRITERIJAI 

ĮGYVENDINIMO REZULTATAI ATSAKINGAS 
ASMUO 

LAIKOTAR
PIS 

LĖŠŲ 
POREIKIS, 

LĖŠŲ ŠALTINIS 
1.1.1. Mokytojų 
kvalifikacijos kėlimas 
diegiant aktyviuosius 
mokymo metodus  

Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimas  

Mokytojų dalyvavimo  
kvalifikacijos kėlimo kursuose  
(šioje srityje) skaičius 

Pavaduotoja 
ugdymui 

2014-2016 300 Lt kiekvienais 
metais 
Mokinio krepšelio  
lėšos kvalifikacijai 

1.1.2. Pamokų, 
orientuotų į jos 
uždavinio, nukreipto į 
mokinio pasiekimus, 
tobulinimas ir 
įgyvendinimas, 
vedimas 

Vedamos atviros pamokos, 
vyksta aptarimai 

 Vestų atvirų pamokų skaičius. 
Administracijos pranešimas mokytojų 
tarybos posėdžio metu. 
 

Metodinės grupės 2014-2016 
 

Intelektualinės  
lėšos 

1.1.3 
Bendradarbiavimas su 
rajono, Lietuvos bei 
užsienio mokyklomis 
aktyviųjų mokymo 
metodų taikymo 
srityje  

Susitikimai su rajono, 
Lietuvos bei užsienio 
mokyklų mokytojais. 
Pamokų stebėjimas ir 
aptarimas 

 Mokytojų, stebėjusių kitų rajono 
mokyklų mokytojų pamokas ir 
renginius, skaičius (7) 

Direktorius 
Metodine taryba 
 

2014-2016 Intelektualinės, 
rėmėjų lėšos 

Uždavinys 1.2 Integruoti ugdymo turinį 
 

1.2.1. Tarpdalykinės 
integracijos 
intensyvinimas 

Parengtos tarpdalykinės 
integruotos programos  

Pravesta integruotos pamokos, 
vykdomi bendri projektai su 
respublikos, užsienio mokyklomis 

Pavaduotoja 
ugdymui 
Metodinės grupės 
 

2014-2016 
 

Intelektualinės  
lėšos 

1.2.2. Ugdymo turinio 
integravimo patirties 
sklaida ir 

 Lankstinukų parengimas, 
straipsniai mokyklos 
tinklapyje 

\Paruošta informacinės medžiagos 
kiekis, patalpinta straipsnių mokyklos 
tinklapyje (kiekis) 

Pavaduotoja 
ugdymui 
Metodinės grupės 

2014-2016 
 

200 Lt. Mokinio 
krepšelio lėšos 
(IKT), 
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apibendrinimas  Intelektualinės 
lėšos 

1.2.3. Mokytojų 
kvalifikacijos kėlimas 
šioje srityje 

Mokytojai kelia savo 
kvalifikaciją 

Mokytojų, dalyvavusių  
seminaruose, skaičius  

Pavaduotoja 
ugdymui 

2014-2016 500 Lt.  
Mokinio krepšelio 
lėšos 

Uždavinys 1. 3. Efektyvinti metodinių grupių darbą 
 

1.3.1. Metodinių 
grupių veiklos planų 
tarpusavio derinimas 

Metodinių renginių 
rengimas 

Bendrai metodinių grupių paruoštų 
renginių skaičius 

Pavaduotoja 
ugdymui 

2014-2016 Intelektualinės 
lėšos 

1.3.2. Metodinių 
darbų rengimas 

Parengti metodiniai darbai Parengtų metodinių darbų skaičius Pavaduotoja 
ugdymui 

2014-2016 100 Lt. Mokinio 
krepšelio lėšos 

1.3.3. Ugdymo turinio 
planavimas, remiantis 
Bendrosiomis 
programomis 

Parengtos programos 
atitinka Bendrąsias ugdymo 
programas 

Ugdymo turinys atitiks Bendąsias 
ugdymo programas 

Pavaduotoja 
ugdymui 

2014-2016 Intelektualinės 
lėšos 

Uždavinys 1.4. Plėsti IKT panaudojimo galimybes 
 

1.4.1. Naujų 
kompiuterinių 
mokymo priemonių 
įsigyjimas 

Įsigyta naujų kompiuterinių 
mokymo priemonių 

Įsigyta naujų kompiuterinių mokymo 
priemonių kiekis (skaičius) 

Direktorius, ūkvedė 
 

2014-2016 1000 Lt.  
Mokinio krepšelio 
lėšos 

1.4.2. Naujos 
kompiuterinės klasės 
įrengimas 

Įrengta nauja kompiuterinė 
klasė 

Įrengta nauja kompiuterinė klasė Direktorius, ūkvedė 
 

2014-2016 22 500 Lt. 
Mokinio krepšelio 
lėšos, projektinės 
lėšos 

1.4.3. Sąlygų 
sudarymas mokytojų 
kvalifikacijai kelti 
IKT srityje 

Mokytojų dalyvavimas 
seminaruose, renginiuose, 
atvirose pamokose 

Dalyvavusių mokytojų skaičius Direktorius 2014-2016 500 Lt. 
Mokinio krepšelio 
lėšos 

1.4.4. Vidinio 
mokyklos kompiuterių 
tinklo naudojimo 
galimybės 

Sudaryti sąlygos 
mokymui(si), mokyklos 
administravimui 

Mokytojų sukurtų ir panaudotų 
kompiuterinių programėlių skaičius 
galvosūkiams, kryžiažodžiams ir kt. 
spręsti 

Direktorius, 
pavaduotoja 
ugdymui 

2014-2016 500 Lt. 
Mokinio krepšelio 
lėšos 
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2 TIKSLAS: Tobulinti mokyklos savivaldą. 

Uždavinys 2.1. Efektyvinti mokyklos tarybos veiklą 
2.1.1 Mokyklos 
strateginių tikslų, 
uždavinių ir jų 
įgyvendinimo, veiklos 
tobulinimo priemonių 
teikimas 

Vyksta pasitarimai, 
pokalbiai dėl mokyklos 
strateginių tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimo 

Pateikta pasiūlymų dėl mokyklos 
strateginių tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo 

Direktorius, 
mokyklos taryba 

2014-2016 Intelektualinės  
lėšos 

2.1.2. 
Bendradarbiavimas su 
miestelio ir seniūnijos 
bendruomene 

Dalyvavimas bendruose 
miestelio renginiuose 

Kartu su miestelio bendruomene 
organizuota bendrų renginių 

Mokyklos taryba 2014-2016 Intelektualinės  
lėšos 

2.1.3. Informacinė 
sklaida 

Mokyklos bendruomenės 
informavimas 

Publikuota straipsnių rajoninėje 
spaudoje, mokyklos internetinėje 
svetainėje  

Mokyklos taryba 2014-2016 Intelektualinės  
lėšos 

Uždavinys 2.2. Plėtoti valdymo demokratiškumą, stiprinant mokyklos savivaldos bendradarbiavimą. 
2.2.1. Savivaldos 
institucijų tarpusavio 
diskusijos. 

Diskusijų, disputų, „apvalių 
stalų“ organizavimas 

Organizuotų diskusijų skaičius per 
mokslo metus 

Mokyklos taryba, 
metodinė taryba, 
mokinių taryba. 

2014-2016 Intelektualinės  
lėšos 

2.2.2. Mokytojų kaip 
lyderių ugdymas 
įtraukiant juos į 
komandinį darbą. 

Mokyklos komandos 
subūrimas veiklos 
programai koordinuoti 

Suburtos mokytojų komandos 
koordinuoti mokyklos veiklos 
programos įgyvendinimą. 

Direktorius, 
pavaduotoja 
ugdymui 

2014-2016 Intelektualinės  
lėšos 

Uždavinys 2.3. Plėtoti mokyklos tradicijas, stiprinančias tapatumo ir pasididžiavimo savo mokykla jausmą. 
 

2.3.1. Internetinės 
mokyklos svetainainės 
nuolatinis 
atnaujinimas 

Mokyklos svetainės 
atnaujinimas 

Kartų per mėnesį atnaujinta mokyklos 
svetainė 

Svetainės 
administratorius Nuolat Intelektualinės  

lėšos 

2.3.2. Tradicinių 
švenčių ir renginių 
organizavimas 
įtraukiant tėvus ir 

Organizuoti tradicines 
mokyklos, kartu su 
miestelio bendruomene – 
miestelio šventes ir jose 

Tėvų ir miestelio gyventojų skaičius 
renginiuose 

Direktorius, 
mokyklos taryba 

2014-2016 Intelektualinės  
lėšos 
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miestelio 
bendruomenę 

dalyvauti 

2.3.3. Projektų, skirtų 
mokyklos aplinkai 
puoselėti, gražinti, 
edukacinėms 
aplinkoms turtinti, 
inicijavimas ir 
įgyvendinimas 

Ruošti ir įgyvendinti 
projektus mokyklos aplinkai 
puoselėti, edukacinėms 
aplinkoms turtinti 

Kartu su mokinių tėvais parengtų ir 
įgyvendintų projektų, skirtų mokyklos 
aplinkai gražinti, edukacinėms 
aplinkoms turtinti skaičius. 

Direktorius, ūkvedė 2014-2016 
5000 Lt. 
Aplinkos, rėmėjų, 
projektų lėšos 

Uždavinys 2.4. Efektyvinti mokinių tarybos veiklą. 
 

2.4.1.Pasiūlymų 
mokyklos 
administracijai dėl 
ugdymo 
organizavimo, 
neformaliojo švietimo 
programų plėtros ir kt. 
teikimas 

Teikti pasiūlymus dėl 
ugdymo organizavimo, 
neformaliojo švietimo 
programos plėtros 

Pateikta pasiūlymų 
Mokinių taryba, 
Pavaduotoja 
ugdymui 

Nuolat Intelektualinės 
lėšos 

2.4.2. Renginių, 
akcijų, pilietinių 
iniciatyvų mokykloje 
ir kitoje erdvėje 
rengimas, 
organizavimas 
ir dalyvavimas jose 

Rengti ir organizuoti 
pilietines akcijas, 
iniciatyvas 

Renginių, akcijų, pilietinių iniciatyvų 
mokykloje ir kitoje erdvėje skaičius. Mokinių taryba 2014-2016 Intelektualinės 

lėšos 

3 TIKSLAS: SIEKTI, KAD MOKYKLOS APLINKA BŪTŲ SAUGI. 
 

Uždavinys 3.1. Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. 
3.1.1. Žalingų įpročių 
prevencijos 
programos rengimas ir 
įgyvendinimas. 

 Socializacijos, 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencijos 
programų, projektų, konkursų 

Parengta ir įgyvendinta žalingų įpročių 
prevencijos programa. Mažės smurtas 
ir patyčios. 

Socialinis 
pedagogas. 2014-2016 m. 500 Lt. Aplinkos, 

projektų lėšos 
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ir kt. organizavimas ir 
įgyvendinimas. 

3.1.2. Rengti 
užsiėmimus, ruošti 
stendus apie žalingų 
įpročių žalą. 

Mokymosi sutarties, 
mokinio taisyklių 
laikymasis, patarimai ir 
rekomendacijos stenduose, 
internetinėje svetainėje. 

Mažės rūkančių ir vartojančių 
alkoholį. 

Socialinis 
pedagogas. 2014-2016 m. 

Po 1000 Lt. 
kiekvienais metai. 
Aplinkos lėšos 

3.1.3. Vykdyti 
tyrimus, skirtus 
mokinių pažinimui. 

Sistemingas tyrimų 
atlikimas, identifikuojant 
mokinių gebėjimus, 
aiškinantis mokymosi, 
elgesio ar motyvacijos 
sutrikimus. 

Atlikti tyrimai. 
Socialinis 
pedagogas. 
Psichologas 

2014-2016 m. 

Po 200 Lt. 
kiekvienais metai. 
MK ir aplinkos 
lėšos 

Uždavinys 3.2. Ugdyti veiklią, saugią ir draugišką mokyklos bendruomenę. 

3.2.1.Dalyvauti 
smurto ir patyčių 
mokykloje mažinimo 
programoje 

Dalyvavimas smurto ir 
patyčių mokykloje 
mažinimo programoje 

Sumažės smurto ir patyčių mokykloje Socialinis 
pedagogas. 2014-2016 m. Intelektualinės 

lėšos 

3.2.2. Vaikų 
užimtumo programų 
rengimas. 

Parengtos vaikų užimtumo 
programos, pagerės vaikų 
užimtumas 

Parengtų programų skaičius Socialinis 
pedagogas. 2014-2016 m. 2000 Lt. Aplinkos, 

projektinės lėšos 

3.2.3. Savalaikis 
socialinės pagalbos 
mokiniams teikimas. 

Socialinės pagalbos teikimo 
programa 

Operatyviai mokiniams teikiama 
socialinė pagalba. 

Direktorius, 
socialinis pedagogas. 2014-2016 m. Intelektualinės 

lėšos 

Uždavinys 3.3. Gerinti mokyklos materialinę bazę ir estetinį vaizdą. 
 
3.3.1. Mokymo 
priemonių, sportinio 
inventoriaus ugdymo 
procesui modernizuoti 
įsigijimas 

Paruoštas priemonių 
įsigijimo planas Įsigytos mokymo priemonės. Direktorius, 

bibliotekininkė 2014-2016 m. 

Po 3 000 Lt. 
Kiekvienais 
metais. Biudžeto ir 
mokinio krepšelio 
lėšos. 

3.3.2. Sporto salės ir 
stadiono 
rekonstrukcija 

Rekonstruota sporto salė ir 
stadionas Rekonstruota sporto salė ir stadionas Direktorius 2015-2016 

1 500 000 Lt. 
Savivaldybės 
biudžeto ir ES 
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lėšos 
3.3.3. Mokyklos sienų 
apšiltinimas ir 
šlaitinio apšiltinto 
stogo įrengimas 

Projekto parengimas ir 
įgyvendinimas 

Apšiltinta mokyklos sienos ir įrengtas 
apšiltintas stogas Direktorius 2015-2016 

3 000 000 Lt. 
Savivaldybės 
biudžeto ir ES 
lėšos 

3.3.4. Šildymo 
sistemos (katilinės, 
trąsų rekonstrukcija,) 
modernizavimas 

Projekto parengimas ir 
įgyvendinimas . Sumažės energetiniai kaštai Direktorius, Ūkvedė 2014-2016 

3 000 000 Lt. 
Savivaldybės 
biudžeto ir ES 
lėšos 

3.3.5. Fizikos 
kabineto 
modernizavimas 

 Pakeisti baldai ir elektros instaliaciją Direktorius, Ūkvedė 2014-2016 
8 000 Lt. MK ir 
savivaldybės 
biudžeto 

3.3.6. Saugių ir 
higienos reikalavimus 
atitinkančių ugdymosi 
sąlygų užtikrinimas. 

Įrengti patalpas, 
atitinkančias higieninius 
reikalavimus 

Mokiniai ugdomi švarioje ir higienos 
reikalavimus atitinkančioje aplinkoje 
(karštas vanduo tualetuose, žaliuzės 
mokamuosiuose kabinetuose). 

Direktorius, Ūkvedė 2014-2016 

2 500 Lt. 
Savivaldybės 
biudžeto, projektų 
lėšos  
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 VII. LAUKIAMI REZULTATAI 
 

Įgyvendinus mokyklos 2014 – 2016 metų mokyklos strateginį planą, joje dirbs mokytojai, kurie nuolat 

kels kvalifikaciją; gerės mokinių mokymosi motyvacija, nebus iškritusių iš švietimo sistemos mokinių; didės 

kompiuterių skaičius; sumažės smurto ir patyčių mokykloje; vadovai kels savo kvalifikaciją; pagerės 

mokyklos bendruomenės santykiai; bus rekonstruoti stadionas ir sporto salė; atnaujintos šildymo trąsos, 

apšiltinta mokykla; ženkliai sumažės energetiniai kaštai; bus modernizuota mokomieji kabinetai. Pagerės tėvų 

informavimo operatyvumas: ugdymo procese bus efektyviau taikomi IKT ir aktyvieji mokymo metodai. 

Mokyklos mikroklimatas, saugi darbo aplinka, kvalifikuoti specialistai, efektyvus bendravimas ir 

bendradarbiavimas stiprins mokyklos pozicijas. 

Įgyvendinus šią programą mokykloje vyks tradiciniai miestelio bendruomenės renginiai ir šventės; 

ugdymo procesas taps patrauklesnis; mokykla taps saugesnė. 

 

___________________________ 
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