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ĮVADAS 
 

Vilkaviškio pradinės mokyklos strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

pažangos strategija 2030, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 

metų strategija, Geros mokyklos koncepcija, Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011–2018 metų 

plėtros strateginio plano nuostatomis, mokyklos nuostatais, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaita, 2017 m. birželio 19 d. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorinio vertinimo 

ataskaita Nr. A-31, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais. Vilkaviškio pradinės mokyklos 

strateginio plano projektą rengė direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-116 patvirtinta 

strateginio planavimo darbo grupė, kurią sudarė mokyklos tarybos tėvų atstovas, aptarnaujantis 

personalas, pagalbos specialistai ir mokytojai. 2015–2017 metų strateginis mokyklos planas buvo 

įgyvendintas 98 procentais. 

Rengdami strateginį planą numatėme, ko mums reikia, kad taptume sėkmingai dirbančia 

mokykla – sveika, prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančia, grindžiančia savo veiklą 

bendruomenės susitarimu ir nuolat besimokančia įstaiga. Įgyvendinant 2018–2020 metų strateginį 

veiklos planą tikimasi, kad visi bendruomenės nariai laikysis susitartų vertybių, kurs mokymuisi 

tinkančią, saugią aplinką ir jausis už ją atsakingi. Bus siekiama visų mokinių pažangos  ir sėkmės 

patyrimo ir užtikrinama, kad kiekvienas mokinys pasiektų aukščiausią jam įmanomą išsilavinimo 

lygį; laiku būtų suteikta profesionali pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba; tobulėtų visi 

bendruomenės nariai; turimi ištekliai būtų naudojami racionaliai bei stengiamasi pritraukti Rėmėjų 

lėšų. 

Strateginis planas parengtas trejų metų laikotarpiui. Strateginio plano projektas svarstytas ne 

tik darbo grupėje, bet ir pokalbių, anketavimo metodu (apklausti visi bendruomenės nariai).  
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1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 
 

Mokyklos įsteigimas. Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. 

vasario 27 d. sprendimu B-TS-737 ,,Dėl numatymo reorganizuoti Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

vidurinę mokyklą“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. 

reorganizuoti Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą skaidymo būdu, skaidymo būdas – 

padalijimas, padalijant ją ir jos pagrindu įsteigiant Vilkaviškio pradinę mokyklą (vykdomos 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos) ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinę mokyklą 

(vykdoma pagrindinio ugdymo programa). 

Darbuotojai. Vilkaviškio pradinėje mokykloje dirba 47 pedagoginiai darbuotojai: 

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Siekdami tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi, 

saviraiškos poreikius bei teikti kokybišką ugdymą, jie nuolat aktyviai domisi švietimo naujovėmis 

bei kryptingai mokosi įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose, 

dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose. Mokytojai veda atviras pamokas bei vykdo projektą 

,,Kolega – kolegai“.  Pedagogai rajono savivaldybės mokytojams  skaito pranešimus, dalinasi gerąja 

patirtimi metodikos grupės susirinkimuose, rajono savivaldybės ir šalies konferencijose, skatina ir 

rengia gabius mokinius dalyvauti įvairiuose mokyklos, rajono savivaldybės, šalies tarptautiniuose 

renginiuose, konkursuose, olimpiadose.  

            Pagalbos mokiniui specialistai kryptingai bendradarbiauja tarpusavyje su mokytojais, kitais 

specialistais bei tėvais. Aktyviai dirba mokyklos Vaiko gerovės komisija. Sistemingai analizuojami 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bei žemų pasiekimų mokinių mokymosi rezultatai, 

kalbamasi su mokinių tėvais, tariamasi, kaip padėti vaikui. Prevencija vykdoma per mokomuosius 

dalykus, klasių valandėles, projektinę veiklą, akcijas, renginius po pamokų, prevencijos ir 

socializacijos programas ,,Obuolio draugai“, ,,Įveikiame kartu“. Mokiniai, turintys specialiųjų 

poreikių, įtraukiami į neformaliojo švietimo veiklas. Mokiniai, jų tėvai gerai vertina mokykloje 

teikiamą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. 

 Ugdymas. 2015–2017 mokslo metais siekta bendro tikslo – aukštesnės mokinių ugdymo(si) 

kokybės. 2015–2017 metų standartizuotų testų analizė (žr. 1 lentelę):  
 

1 lentelė. Matematika 
 

MATEMATIKA 

 

Mokinių 

skaičius  

2015 m. 

Proc. 

2015 m. 

Mokinių 

skaičius  

2016 m. 

Proc. 

2016 m. 

Mokinių 

skaičius  

2017 m. 

Proc. 

2017m. 

Nepasiektas 

patenkinamas 

0 0,0  0 0,0  1 0,9 

Patenkinamas 35 34,0  11 10,0  18 16,7 

Pagrindinis 63 61,2  85 77,3  70 64,8 

Aukštesnysis 5 4,9  14 12,7  19 17,6 
 

Lyginant paskutinių trejų metų standartizuotų testų taikymo mokykloje matematikos 

rezultatus matome, jog turime 1 mokinį (0,9 proc.), nepasiekusį patenkinamo lygmens, 6,7 proc. 

daugiau patenkinamu lygmeniu įvertintų mokinių ir 12,5 proc. mažiau pagrindinio lygmens 

įvertinimų. Džiugina, kad 4,9 proc. pagerėjo aukštesniojo lygmens rodiklis (žr. 2 lentelę):  
 

2 lentelė. Skaitymas 
 

SKAITYMAS 

 

Mokinių 

skaičius  

2015 m. 

Proc. 

2015 m. 

Mokinių 

skaičius  

2016 m. 

Proc. 

2016 m. 

Mokinių 

skaičius 

2017 m. 

Proc. 

2017 m. 

Nepasiektas 

patenkinamas 

10 9,8 1 0,9  8 7,3 

Patenkinamas 49 48,0  39 35,5  28 25,7 

Pagrindinis 35 34,3  42 38,2  40 36,7 
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Aukštesnysis 8 7,8  28 25,5 33 30,3 
 

Analizuojant skaitymo pasiekimų pasiskirstymą lygmenimis, neramina nepasiekusių 

patenkinamo lygmens 7,3 proc., tačiau 9,8 proc. sumažėjo pasiekusių patenkinamą ir 4,8 proc. 

padaugėjo pasiekusių aukštesniojo lygmens įvertinimą (žr. 3 lentelę):  
 

3 lentelė. Rašymas 
 

RAŠYMAS 

 

Mokinių 

skaičius  

2015 m. 

Proc. 

2015 m. 

Mokinių 

skaičius  

2016 m. 

Proc. 

2016 m. 

Mokinių 

skaičius 

2017 m. 

Proc. 

2017 m. 

Nepasiektas 

patenkinamas 

4 3,9  1 0,9  2 1,9 

Patenkinamas 36 35,3  36 33,0  18 16,7 

Pagrindinis 51 50,0  53 48,6  47 43,5 

Aukštesnysis 11 10,8  19 17,4  41 38 
 

Rašymo rezultatai pagerėjo (išskyrus 1 proc. nepasiekto patenkinamo lygmens) – net 16,3 

proc. sumažėjo patenkinamo lygmens ir 20,6 padaugėjo aukštesniojo lygmens įvertinimų (žr. 4 

lentelę):  
 

4 lentelė. Pasaulio pažinimas 
 

PASAULIO 

PAŽINIMAS 

 

Mokinių 

skaičius  

2015 m. 

Proc. 

2015 m. 

Mokinių 

skaičius  

2016 m. 

Proc. 

2016 m. 

Mokinių 

skaičius 

2017 m. 

Proc. 

2017 m. 

Nepasiektas 

patenkinamas 

2 2,0  0 0,0  0 0,0 

Patenkinamas 39 38,2  4 3,7  5 7,2 

Pagrindinis 44 43,1  67 62,6  55 49,5 

Aukštesnysis 17 16,7  36 33,6  48 43,2 
 

Džiugina pasaulio pažinimo pasiekimų rezultatai: neturime nepasiekusių patenkinamo 

lygmens, net 9,6 proc. padaugėjo aukštesniojo lygmens įvertinimų. 

Ugdymo turinys formuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius, 

pasiekimus, gebėjimus. Skatinamas kūrybiškumas, savarankiškumas, saviraiška, ugdomos 

vertybinės nuostatos. Mokinių kūrybiškumui ugdyti vyksta integruoto mokymo ir netradicinio 

ugdymo dienos, įvairūs renginiai, pamokos ir neformalaus ugdymo užsiėmimai vedami 

netradicinėse edukacinėse erdvėse, į pagalbą pasitelkiami aktyvūs ir geranoriški tėvai. Mokiniai 

sėkmingai atstovauja mokyklai. Jie yra ne tik rajono savivaldybės, šalies konkursų, varžybų, 

olimpiadų, projektų aktyvūs dalyviai, bet ir prizinių vietų laimėtojai, laureatai.  

            Mokinių bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdomos ir meninio ugdymo, pažinimo, 

saviraiškos poreikiai tenkinami organizuojant įvairią neformaliojo ugdymo veiklą. 89 procentai visų 

mokyklos mokinių lanko įvairių būrelių užsiėmimus. Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų 

pageidavimus, neformalusis ugdymas skiriamas gabių vaikų, anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymui, 

sportinei veiklai, meninei ir technologinei kūrybai, šokiui, sveikai gyvensenai, muzikiniam 

ugdymui, dramai, etninės kultūros pažinimui. Įvairius būrelius lankantys mokiniai dalyvauja 

mokyklos, miesto, rajono savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose renginiuose, dažnai laimi 

kūrybiniuose konkursuose, parodose, sportinėse varžybose. Puikūs kūrybiniai darbai puošia 

mokyklos, miesto viešosios bibliotekos, ligoninės ir kitas erdves.  

Mokslo metų eigoje mokiniams organizuojamos edukacinės-pažintinės kelionės po žymias 

rajono savivaldybės ir šalies vietas, sudaromos galimybės lankyti spektaklius ir koncertus 

mokykloje, Vilkaviškio Kultūros centre. Rengiamos vasaros atostogų stovyklos gabiems 

mokiniams.  
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            Mokyklos kultūra. Mokykla turi savo atributiką: vėliavą, emblemą, himną, mokyklinę 

uniformą. Bendruomenė puoselėja tradicijas. Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai: 

Mokytojų diena, Kalėdinė popietė, meninio skaitymo konkursas ,,Tėvynei iš vaiko širdelės“, 

minimos valstybinės šventės, vyksta konkursai, viktorinos, akcijos, sportinės varžybos, mokinių 

konferencijos. 

 Mokyklos bendruomenės nariai nuolat kuria ir palaiko aplinkos jaukumą: kuriamos naujos 

edukacinės erdvės kabinetuose, koridoriuose, mokyklos kieme, mokyklą puošia mokinių kūrybiniai 

darbai.  

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su rajono švietimo ir kultūros įstaigomis: Viešąja 

biblioteka, Kultūros centru, Krašto muziejumi, J. Basanavičiaus gimtine-muziejumi, miesto 

mokyklomis bei darželiais. Čia vyksta netradicinės pamokos, organizuojamos parodos, koncertai, 

renginiai, vykdomi projektai. 

Draugiški mokyklos bendruomenės santykiai puoselėjami rengiant šventines popietes, 

išvykas po įžymias rajono savivaldybės, šalies vietas, spektaklius. Didelė dalis tėvų noriai įsijungia 

į mokyklos gyvenimą: dalinasi idėjomis, kartu sprendžia įvairias problemas, inicijuoja, padeda 

rengti ir dalyvauja renginiuose. Kasmet organizuojami seminarai mokyklos bendruomenei. 

Dauguma mokinių mokykloje jaučiasi saugūs, pasitiki savimi ir vieni kitais, drąsiai reiškia 

savo nuomonę.  

Projektinė veikla, akcijos. Sveikos gyvensenos įgūdžiai lavinami dalyvaujant tęstiniuose 

sveikos gyvensenos projektuose ,,Sveikas vaikas – vartai į ateitį“, ,,Sveikatiada“. Vaikų socialinių ir 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimai ugdomi kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdomo 

projekto – vaikų socializacijos programos ,,Draugaukime, keliaukime, pažinkime drauge su 

pradinuku“ metu. Aktyviai vykdomos šalies projekto ,,Darni mokykla“ veiklos. Dalyvaujame 

tarptautiniame projekte eTwinning. Vykdomi ilgalaikiai klasių projektai ,,Pažinkime savo kraštą“, 

,,Ačiū, kad esu“. 

Mokiniai kaupia reikalingas žinias ir patirtį, atranda ir kelia idėjas, numato ir įgyvendina 

sumanymus, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti dalyvaudami įvairiose socialinėse, pilietinėse 

akcijose: ,,Pasidalykime gerumu“, ,,Padėkime vienišam žmogui“, ,,Savaitė be patyčių“, 

,,Gyvenkime švariau“, ,,Apsaugok mane“, „Padėkime beglobiams gyvūnams“, ,,Pasisveikinkim 

vieni kitus“, „Tolerancijos dienai“ paminėti. 

Informacija apie vykdomas veiklas nuolat pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje 

http://www.vilkaviskiopradine.lt/. 
 

2. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
  

POLITINIAI – TEISINIAI VEIKSNIAI 
 

Lietuvos politiniame gyvenime nuolat vyksta pokyčiai. Šiuo metu šalyje konstatuojama 

demokratinių vertybių susilpnėjimas, socialinės atskirties didėjimas, piliečių emigracija ir 

prasidedanti imigracija. Visa tai turi įtakos ir švietimo sistemai. Valstybinėje švietimo strategijoje 

2013–2022 m. numatytos esminės švietimo veiklos kryptys ateinantį dešimtmetį. Pagrindinis 

strategijos tikslas – švietimą paversti tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir 

savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

Vadovaudamiesi šia strategija turime skatinti nuolatinį pedagogų tobulėjimą, lyderystę, įdiegti 

duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, ugdyti mokinių aktyvumą, 

kūrybiškumą, pilietiškumą, tenkinti specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, puoselėti mokinio 

asmeninį augimą. 

Vilkaviškio pradinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimais, Geros mokyklos koncepcija,  Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

Steigėjo patvirtintais Vilkaviškio pradinės mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais. 
 

 

http://www.vilkaviskiopradine.lt/
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EKONOMINIAI VEIKSNIAI 
 

Mokyklos ekonominė veikla yra susijusi su šalies ekonomika, Steigėjo  – su Savivaldybės 

tarybos sprendimais. Mokinio krepšelio lėšas skiria valstybė, o kitą dalį aplinkos finansavimui – 

Steigėjas.  
 

5 lentelė. Skirtos lėšos 2015–2017 metams 
 

Metai MK skirti 

asignavimai 

SF skirti 

asignavimai 

T skirti 

asignavimai 

C skirti 

asignavimai 

2 proc. Projekto 

lėšos 

ES 

projekto 

lėšos 

2015 m. 446562,00 140439,00  2202,00 1311,63 430,00 2670,00 

2016 m. 454850,00 155298,00 2593,00  2666,42 780,00 2670,00 

2017 m. 495496,00 172000,00 14400,00  1804,41 900,00 2670,00 
 

6 lentelė. Panaudotų MK lėšų suvestinė 2015–2017 metams 
 

Straipsnis Metai 

 2015 2016 2017 

Spaudiniai (knygos, vadovėliai) 2817 3000 3200 

Kitos prekės (mokymo priemonės) 4515 6436 31791 

Kvalifikacija 2723 1584,82 2988 

Kitos paslaugos (IKT, pažintinė) 7393 4415 4900 

Ilgalaikis turtas 1560 2300 – 

Viso: 19008 17735,82 42,879 
 

Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir 2 proc. paramą.  

 Išanalizavus 2015–2017 metais mokyklai skirtą finansavimą, pastebima, kad mokyklai 

mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, 

vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, mokinių pažintinei veiklai. Savivaldybės lėšų pakanka 

tik mokyklos funkcionavimui, bet ne didesnių lėšų reikalaujantiems darbams atlikti. Mokykla 

stengiasi taupiai ir efektyviai naudoti turimas lėšas. Vilkaviškio pradinės mokyklos kreditorinis 

įsiskolinimas buvo: 2015 m. – 19901,16 Eur, 2016 m. – 19429,25 Eur, 2017 m. – 6704,17 Eur. 

Didžiausią skolos dalį sudarė įsiskolinimas UAB „Litesko“ už patalpų šildymą – 6165,07 Eur.  
 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 
 

Vilkaviškio pradinė mokykla nėra vienintelė mokykla mieste, teikianti pradinį išsilavinimą 

ir vykdanti priešmokyklinį ugdymą. Tokias pačias paslaugas teikia Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ 

progimnazija, o priešmokyklinį ugdymą vykdo dar trys mieste esantys vaikų darželiai. Mokykloms 

numatytos aptarnaujamos teritorijos, tačiau, esant laisvų vietų, tėvai gali rinktis, kurioje švietimo 

įstaigoje mokysis jų vaikas, todėl, norint paskatinti tėvus rinktis mūsų mokyklą, ypač svarbu teikti 

kokybiško ugdymo paslaugas, pasirūpinti mokyklos aplinkos saugumu ir jaukumu, neformaliojo 

ugdymo įvairove. 

2016 metų duomenimis, Vilkaviškio seniūnijoje gyveno 11 160 gyventojų. Gyventojų 

skaičius mažėja. Tačiau mokyklos mikrorajone gyvenančių mokinių skaičius didėjantis.  

Numatoma mokinių kaita ateinančiais metais:  
 

7 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita 
 

Mokslo metai Mokinių skaičius 

2018 479 



7 

 

 

 

2019 470 

2020 488 

 

Pagal gautus duomenis iš Vilkaviškio miesto seniūnijos apie vaikų gimstamumą, galime 

teigti, kad ateityje mokinių skaičius neturėtų mažėti. Taip pat nenumatomi ir mokyklos struktūros 

pertvarkymai. 
  

8 lentelė. Mokinių pavėžėjimas 
 

Mokslo metai Pavėžėjami mokiniai 

(procentai) 

2014–2015 12 % 

2015–2016 8 % 

2016–2017 6 % 
 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad kasmet pavežamų mokinių skaičius mažėja. 

  

Mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, – Gudelių, Matuliškių, 

Stirniškių, Karalių, Didžiųjų Šelvių, Giedrių kaimuose, į mokyklą pavėžėjami geltonuoju 

mokykliniu autobusu.  
 

9 lentelė. Nemokamas mokinių maitinimas 
 

Mokslo metai Mokiniai, gaunantys 

nemokamą maitinimą 

(procentai) 

2014–2015 33 % 

2015–2016 24 % 

2016–2017 17 % 
 

 

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius mažėja. 
 

 

10 lentelė. Socialinė aplinka 
 

Mokslo metai Mokiniai iš soc. rizikos 

šeimų (procentai) 

2014–2015 2 % 

2015–2016 2 % 

2016–2017 2 % 
 

 

14 procentų mokinių auga nepilnose šeimose, 5 procentų mokinių vienas iš tėvų išvykęs 

dirbti į užsienį. 18 procentų mokinių auga daugiavaikėse šeimose. 
 

 

11 lentelė. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiaus kaita 
 

Mokslo metai Kalbos, 

kalbėjimo ir 

komunikacijos 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius 
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sutrikimų bei 

specialiųjų 

poreikių 

turintys 

mokiniai 

(procentai) 

2014–2015 15,65 % 24 

2015–2016 14,70 % 20 

2016–2017 15,50 % 25 

2017–2018 16 % 25 
 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius didėjantis.   

 

Mokykloje dirba visa komanda pagalbos mokiniui specialistų: 2 socialiniai pedagogai (1,5 

etato), psichologas (1 etatas), 2 logopedai (0,75 etato), 1 specialusis pedagogas-logopedas (1,25 

etato), 3 mokytojo padėjėjai (2 etatai). Kiekvienais mokslo metais skiriami mokytojai dirbti miesto 

darželiuose ar namuose su mokiniais, kuriems skirtas sveikatą tausojantis dienos režimas. 
 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 
 

Informacinių technologijų spartus vystymasis sudaro galimybes gerinti ir įvairinti 

mokymąsi, bet kartu reikalauja nuolat gilinti informacinių technologijų žinias, ugdymo procese 

veiksmingai panaudoti išmaniąsias lentas ir kitas technologijas. Nuo 2014 m. mokykloje įdiegtas 

elektroninis „Mano dienynas“, kurio paslaugomis naudojasi 90 proc. tėvų.  

Mokymo(si) procese vis plačiau taikomos modernios šiuolaikinės mokymo priemonės. 

Mokykla aprūpinta kompiuterine bei organizacine technika, ji kasmet atnaujinama: 22 kabinetuose 

įrengti stacionarūs vaizdo projektoriai, naudojamos 2 stacionarios ir 1 mobili išmanioji lenta, 4 

kopijavimo aparatai.  

Mokyklos bibliotekoje į „Mobis“ sistemą suvesta 2400 grožinės literatūros knygų bei 1620 

vienetų vadovėlių.  
 

3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

TEISINĖ BAZĖ 
 

Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo įstatymu, 

Vyriausybės nutarimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero 

potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Vilkaviškio pradinės mokyklos  

nuostatais, strateginiu ir metinių veiklos planais, ugdymo planais, darbo tvarkos taisyklėmis, 

mokyklos savivaldos institucijų, komisijų, darbo grupių nutarimais. 
 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

Organizacinė struktūra – tai priemonių visuma mokykloje darbams suskirstyti į skirtingas 

užduotis ir koordinuoti šių užduočių vykdymą. Aiški vadovavimo, pavaldumo, atskaitomybių lygių 

ir funkcijų sistema sudaro galimybes veiksmingiausiu būdu mokyklos tikslams įgyvendinti. 

Organizacinės struktūros schemoje (žr. schemą) pateiktas bendruomenės narių  darbo paskirstymas 

ir atskaitomybė. 
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    Schema 

 
 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

Administracija: direktorius (II vadybinė kategorija), 2 pavaduotojai ugdymui (III vadybinė 

kategorija), 1 pavaduotojas ūkiui, 1 raštinės vedėjas, 1 vyr. buhalteris. 

Pagalbos mokiniui specialistai:  2 socialiniai pedagogai (1 metodininkas, 1 vyr. soc. 

pedagogas), 2 specialieji pedagogai (1 vyr. spec. pedagogas, 1 spec. pedagogas), 3 logopedai (3 vyr. 

logopedai), psichologas. 

Pedagogai: 46 pedagoginiai darbuotojai (iš jų 28 procentai – mokytojai metodininkai, 51 

procentas – vyresnieji mokytojai, 9 procentai – mokytojai), 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 

6 pailgintos dienos grupės auklėtojai, 3 mokytojo padėjėjai. 

Biblioteka: 1 bibliotekos vedėjas, 1 bibliotekininkas. 

Aptarnaujantis personalas: 2 vairuotojai, 2 kiemsargiai, 2 darbininkai, 2 budėtojai, 1 

energetikas, 1 kompiuterių inžinierius, 4 valytojai. 

Savivalda: mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti 

ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos 

tikslams ir uždaviniams numatyti bei įgyvendinti. 

Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams 

bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovai, visi mokykloje dirbantys pedagogai ir 

kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. 

Metodinė grupė – savivaldos institucija, kurią sudaro visi mokykloje dirbantys pedagogai ir 

kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. 

Klasių tėvų komitetas – kartu su klasių auklėtojais planuoja veiklą ir padeda spręsti 

iškilusias organizacines bei kitas problemas, aktyviai bendradarbiauja su mokyklos administracija. 
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PLANAVIMO SISTEMA 
 

Vilkaviškio pradinė mokykla savo veiklą planuoja rengdama: 

1. Strateginį veiklos planą. 

2. Ugdymo planą. 

3. Metinį veiklos planą. 

4. Mokyklos vadovų veiklos planą. 

5. Mokytojų ilgalaikius ir trumpalaikius planus. 

6. Individualias programas specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams. 

7. Socialinio pedagogo veiklos planą. 

8. Specialiojo pedagogo veiklos planą. 

9. VGK veiklos planą. 

10. Klasių vadovų veiklos planus. 

11. Metodikos grupės veiklos planą. 

12. Mokyklos mėnesių veiklos planus. 

13. Neformaliojo švietimo būrelių programas. 

14. Kryptingo meninio ugdymo programas. 

15. Bibliotekininko veiklos planą. 

Programų ir planų uždaviniai atitinka mokyklos prioritetus, pagrįstus mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis. Finansinę ir ūkinę veiklą įstaiga planuoja rengdama Mokinio 

krepšelio, aplinkos, specialiųjų ir paramos lėšų panaudojimo sąmatas.  
 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI 
 

Mokyklos pirmo korpuso pastatas įrengtas 1974 metais, antro korpuso – 1936 metais. 

Bendras mokyklos patalpų plotas 3036,07 m². Mokykloje yra 27 kabinetai, 2 bibliotekos, 2 aktų 

salės. Abu mokyklos korpusai iš dalies renovuoti: susidėvėję langai pakeisti plastikiniais, perdengta 

antro mokyklos korpuso stogo danga, atliktas pirmo korpuso tualetų remontas, įrengtas archyvas, 

aptvertos pirmo ir antro korpusų teritorijos, pakeista elektros instaliacija antrame mokyklos 

korpuse. Panaudojus projekto lėšas, naujai įrengti ir reikiama įranga aprūpinti socialinių pedagogų, 

psichologo, logopedo ir specialiojo pedagogo kabinetai. Rėmėjų lėšomis įrengtas anglų kalbos 

kabinetas, atnaujintos abiejų korpusų salės, mokytojų kambariai, dalis kabinetų, įrengta dailės 

studija ir priešmokyklinės grupės klasė. Atnaujinta 90 procentų mokyklinių baldų.  

Mokyklai reikalinga didelė sporto salė, sporto aikštynų atnaujinimas, būtina atnaujinti 

koridorius, laiptines.  
 

RYŠIŲ SISTEMA, INFORMACINĖS IR KOMUNIKAVIMO SISTEMOS 
 

Mokykloje yra 45 kompiuteriai, iš jų 23 nešiojami ir 22 stacionarūs. Visose 22 klasėse yra 

stacionariai sumontuota multimedijos įranga. 

Visi kompiuteriai prijungti arba turi galimybę prisijungti prie interneto tinklo. Pirmame 

mokyklos korpuse veikia šviesolaidis, o antrame – plačiajuostis DSL internetas. Abiejuose 

korpusuose galima prisijungti prie interneto per belaidį Wi-FI ryšį.  
 

VIDAUS DARBO KONTROLĖ 
 

Mokykloje reguliariai vykdoma ugdomoji stebėsena ir vidaus (ūkinės, finansinės, darbo 

drausmės, turto naudojimo ir apskaitos) kontrolė. Ugdomąją stebėseną, vadovaujantis metiniu 

veiklos planu, atlieka mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mokytojai stebi 

vieni kitų pamokas, ugdomąsias veiklas. Ūkinę, finansinę vidaus kontrolę vykdo direktorius, 

vyriausiasis buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, sudarytos komisijos. 
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4. SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS 

1. Mokykla atvira naujovėms. 

2. Puoselėjamos mokyklos tradicijos. 

3. Modernizuotas  ugdymo procesas.  

4. Mokinių pažintinė veikla, netradicinės 

pamokos. 

5. Kryptingai bendradarbiaujama su tėvais.  

SILPNYBĖS 

1. Dalies bendruomenės narių vertybinių nuostatų 

nepatvarumas.  

2. Vertinimas pamokoje.                       

3. Mokymo(si) veiklos diferencijavimas ir 

individualizavimas, suasmeninimas.  

                            GALIMYBĖS 

1. Mokymo(si) pasiekimų ir atskirų mokinių 

pažangos fiksavimas. 

2. Naujų edukacinių aplinkų kūrimas ir 

atnaujinimas, mokyklos estetinio vaizdo 

gerinimas.  

3. Įvairiomis formomis pedagogiškas tėvų 

švietimas, jų vertybinių nuostatų stiprinimas.  

4. Įvairių priemonių gamtamoksliniams 

tyrinėjimams naudojimas ugdymo procese. 

5. Mokinių savanorystės ir SEU plėtojimas 

mokykloje. 

                          GRĖSMĖS 

1. Daugėja mokinių, turinčių elgesio ir emocijų 

sutrikimų. 

2. Materialinių išteklių trūkumas ūkinėms 

funkcijoms atlikti. 

3. Nusidėvėję sporto aikštynai. 

4. Prastėja pastatų būklė. 

 

 

5. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 
 

FILOSOFIJA 

Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D. Lokas). 

 
VIZIJA 

Mokykla – nuolat besimokanti bendruomenė, kurioje kiekvienas atviras kaitai, kūrybingas ir 

atsakingas. 

 
MISIJA 

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, užtikrinant inovatyvią, 

saugią aplinką, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus. 

 
VERTYBĖS 

Pagarba ir atsakomybė 

Saugumas ir sveikata 

Pozityvumas ir bendradarbiavimas 

Atvirumas kaitai 

Pilietiškumas 

Mandagumas 
 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1.Tikslas – gerinti ugdymo kokybę, siekiant mokinių asmeninės ūgties. 

 

Uždaviniai:  

1.1. Tobulinti pamoką, siekiant padėti kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. 

1.2. Skatinti įgalinančią lyderystę ir bendruomenės narių atsakomybę. 

 

2. Tikslas – kurti inovatyvią, funkcionalią mokyklos aplinką. 
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Uždaviniai:  

2.1. Puoselėti mokyklos vertybes. 

2.2. Tikslingai naudoti informacines technologijas. 

2.3. Kurti saugų, estetinį mokyklos įvaizdį. 

 

 

 

6. STRATEGINIŲ PROGRAMŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

1. Tikslas –  užtikrinti ugdymo proceso kokybę, siekiant mokinių asmeninės ūgties. 
 

Uždavinys Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Terminai Vykdytojai Lėšų 

šaltiniai 

1.1. Tobulinti 

pamoką, 

siekiant padėti 

kiekvienam 

mokiniui patirti 

sėkmę  

1.1.1. Ugdymo(si) 

diferencijavimas ir 

individualizavimas, 

suasmeninimas  

Kiekvienas 

mokinys pagal 

savo galias 

pasiekia asmeninę 

ūgtį 

2018–2020 m. Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.2. Gabumų ir 

talentų ugdymas 

pamokose  

Kiekvienoje 

pamokoje 

mokytojai kelia 

individualius 

uždavinius, gabūs 

mokiniai padeda 

kitiems mokytis 

pamokoje 

 

2018–2020 m. Vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.3. Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

tobulinimas  

Dauguma (95 

proc.) mokytojų 

planuoja ir pateikia 

aiškius vertinimo 

kriterijus 

kiekvienai 

užduočiai. 

 

2018–2020 m. Vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.4. Mokytojo ir 

mokinio dialogo 

vertinant skatinimas  

Dauguma (95 

proc.) mokytojų 

pamokose 

supažindina 

mokinius su 

mokymosi 

uždaviniais, aptaria 

jų  įgyvendinimą 

 

2018–2020 m. Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.5. Mokinių 

pasiekimų 

asmeniškumas  

Kiekvieno mokinio 

individualūs 

pasiekimai ir 

pastangos 

pripažįstami, 

fiksuojami 

 

2018–2020 m. Vadovai 

mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.Skatinti 1.2.1. Mokytojų 98 proc. mokytojų 2018–2020 m. Mokytojai Žmogiškieji 
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įgalinančią ir 

pasidalytąją 

lyderystę bei 

bendruomenės 

narių 

atsakomybę 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis gerąja 

patirtimi (projektas 

„Kolega – kolegai“, 

mokymasis rajono 

savivaldybės 

mokyklų 

partnerystės tinkle) 

 

bendradarbiauja, 

mokosi vieni iš 

kitų, tobulina 

profesines 

kompetencijas 

 

 

ištekliai 

1.2.2. Gabių 

mokinių 

dalyvavimas 

konferencijose, 

olimpiadose, 

konkursuose, 

viktorinose, 

varžybose 

 

Dauguma (95 

proc.) gabių 

mokinių dalyvauja 

olimpiadose, 

viktorinose, 

konkursuose 

 

2018–2020 m. Vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.2.3. Konkursų, 

olimpiadų, 

konferencijų 

organizavimas 

30–35 renginiai 

mokyklos ir rajono 

savivaldybės 

pradinių klasių 

mokiniams, 

3 konferencijos 

šalies pradinukams 

 

2018–2020 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos  

1.2.4. Bendri 

renginiai, projektai, 

išvykos mokyklos 

bendruomenei  

98 proc. 

bendruomenės 

narių dalyvauja 

renginiuose, 

projektuose 

 

2018–2020 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

tėvai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

rėmėjų 

lėšos 

1.2.5. Mokytojų 

pedagoginių 

kompetencijų 

tobulinimas  

100 proc. 

pedagogų kartu 

mokosi bendruose 

mokymuose , 50 

proc. mokytojų  

dalyvauja 

nuotoliniuose 

seminaruose 

 

2018–2020 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

1.2.6. Bendruomenės 

skatinimas imtis 

iniciatyvos ir 

prisiimti atsakomybę  

Kiekvienas  

pedagogas 

savanoriškai 

įsitraukia į darbo 

grupes, komandas 

 

2018–2020 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2. Tikslas – kurti inovatyvią, funkcionalią mokyklos aplinką. 
 

Uždavinys Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Terminai Vykdytojai Lėšų 

šaltiniai 
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2.1. Puoselėti 

mokyklos 

vertybes 

2.1.1. Bendruome-

niškumą skatinančių 

tradicinių renginių, 

valstybinių švenčių 

paminėjimo, 

popiečių, projektų 

organizavimas,  

įtraukiant tėvus ir 

visą mokyklos 

bendruomenę 

 

100 proc. 

bendruomenės 

narių dalyvauja 

visose šventėse, 

renginiuose 

 

 

2018–2020 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

tėvai  

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

2.1.2. Sveikos  

gyvensenos įgūdžių 

ugdymas  

Įgyvendinamos  

6–7 sveikatinimo 

programos 

2018–2020 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.3. Mokinių 

atsakomybės, 

pagarbos, 

mandagumo 

vertybių ugdymas. 

Savanorystė. 

 

Įvykdoma 10 

akcijų vertybių 

tema 

 

2018–2020 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Tikslingai 

naudoti 

informacines 

technologijas 

2.2.1. Mokymosi 

aplinka pritaikyta 

mokinių 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetencijų 

ugdymui 

 

Įsteigtos 

kompiuterių klasės 

abiejuose 

mokyklos 

korpusuose 

2018–2019 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.2.2. IT įgūdžių 

tobulinimas 

projektinėje veikloje 

 

5 proc. mokytojų 

dalyvauja projekte 

,,Informatika 

pradiniame 

ugdyme“ 

 

2018–2019 m. Vadovai, 

mokytojai 

Projekto 

lėšos 

2.2.3. Ugdymąsi 

stimuliuojančios 

aplinkos kūrimas, 

kabinetų 

atnaujinimas  

 

Įsigytos 2–3 

interaktyvios 

lentos ir 26 

planšetiniai 

kompiuteriai 

 

2018–2020 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.3. Kurti saugų 

estetinį 

mokyklos 

įvaizdį 

2.3.1. Patrauklios  

estetinės  mokyklos 

aplinkos kūrimas  

 

 

Įrengti 

alpinariumai prie 

abiejų mokyklos 

korpusų 

 

2018–2019 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Rėmėjų 

lėšos 

2.3.2. Racionalus 

patalpų pritaikymas 

Pagalbos mokiniui 

specialistų 

2019 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

Rėmėjų 

lėšos  
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ir naudojimas 

ugdymo procesui 

 

 

kabineto II 

mokyklos korpuse 

remontas 

 

ūkiui 

2.3.3. Funkcionalios 

aplinkos kūrimas 

 

 

Atnaujinti sporto 

aikštynai prie 

abiejų mokyklos 

korpusų 

 

2018–2020 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

SF lėšos 

 

2.3.4. Ugdymąsi 

stimuliuojančios 

aplinkos kūrimas 

Įkurtas 

gamtamokslinių 

tyrimų kabinetas 

 

2020 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Rėmėjų 

lėšos 

2.3.5. Estetiškos, 

jaukios ir darnos 

jausmą ugdančios 

aplinkos kūrimas 

Įkurtos poilsio 

erdvės ir pasyvios 

zonos abiejuose 

mokyklos 

korpusuose 

 

2018–2020 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Rėmėjų 

lėšos 

2.3.6. Saugios 

aplinkos kūrimas  

 

Įrengtos vaizdo 

kameros pirmame 

mokyklos korpuse 

2018 m.  

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

SF lėšos 

 

2.3.7. Saugios ir 

pritaikytos aplinkos 

kūrimas  

Įrengti pandusai ir 

įvažiavimai negalią 

turintiems 

mokiniams 

 

2019–2020 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

SF lėšos 

2.3.8. Palankios 

aplinkos kūrimas 

Apšildytos 

viršutinių aukštų 

kabinetų perdangos  

2019–2020 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Rėmėjų 

lėšos 

 

7. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 
 

Strateginio planavimo grupė plano projektą pristato mokyklos bendruomenei, mokyklos 

tarybai. Tokiu būdu mokyklos bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus bei pageidavimus. 

Strateginio planavimo grupė kiekvienais metais pristato ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. 

Mokyklos direktorius stebi ir įvertina, ar mokyklos bendruomenė įgyvendina strateginius tikslus ir 

uždavinius. Vyriausiasis buhalteris analizuoja ar tinkamai planuojamos ir naudojamos biudžeto 

lėšos.  

Apie pasiektus rezultatus mokyklos bendruomenė informuojama kalendorinių metų 

pabaigoje. Strateginis planas gali būti koreguojamas. 
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Priedas 

 

 

Programos  Nr. 1 lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai  

2018–2020  metais (eurais) 

 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai  

2017-iesiems 

metams 

Projektas 

 2018-iesiems 

metams 

Projektas 

 2019-iems 

metams 

Projektas  

2020-iems  

metams 

1. Iš viso asignavimų:  668674,00 713400,00 714000,00 734200,00 

1.1. Išlaidoms: 668674,00 713400,00 714000,00 734200,00 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 454300,00 448400,00 448400,00 450000,00 

1.2. turtui įsigyti 0 0 0 0 

2. Finansavimo šaltiniai 668674,00 713400,00 714000,00 734200,00 

2.1. Savivaldybės biudžetas: 663300,00 710200,00 710200,00 730400,00 

2.1.1. iš jo: 

valstybės biudžeto specialioji 

tikslinė dotacija VB 

495400,00 468800,00 468800,00 479500,00 

2.1.2. Savivaldybės funkcijoms 

skirti asignavimai SB 

167000,00 240500,00 240500,00 250000,00 

2.1.3. Pajamos už suteiktas 

paslaugas SP 

900,00 900,00 900,00 900,00 

2.2. Kiti šaltiniai: 5374,00 3200,00 3800,00 3800,00 

2.2.1. 2% parama 1804,00 2000,00 2500,00 2500,00 

2.2.2. Skolintos lėšos     

2.2.3. Tėvų įnašai ir rėmėjų lėšos     

2.2.4. Projektinė veikla    3570,00 1000,00 1000,00 1000,00 

2.2.5.LR ŠMM     

2.2.6. Rėmėjų lėšos  200,00 300,00 300,00 

2.2.7. Valstyb. dotacija     

 

_____________________________ 


