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ĮVADAS 

 

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos strateginio plano 2021-2025 m. tikslas – telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo 

problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo(si) ir ugdymo(si) veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir 

prioritetus, planuoti  mokyklos kaitos pokyčius.  

Mokyklos veikla grindžiama bendra ateities vizija, tikslų ir veiksmų derinimu, iniciatyvos skatinimu. Rengiant 2020-2024 m. strateginį planą buvo 

vadovaujamasi humaniškumo, demokratiškumo principais. Greta bendrųjų principų, suteikiančių mokyklos raidai ilgalaikius vertybinius orientyrus, remtasi 

lygių galimybių, kontekstualumo, efektyvumo, tęstinumo, partnerystės nuostatomis. 

                   Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos strateginis planas 2021-2025 metams parengtas  vadovaujantis Švietimo įstatymu; Valstybine švietimo 

2013-2024 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 8; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR 

ŠMM ministro 201512- 21 d. įsakymu Nr. V- 1308; Vilniaus miesto savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-450;  mokyklos vidaus  ir išorės audito išvadomis, bei mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos 

siūlymais ir rekomendacijomis. 

        Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. (1.3) V–94. Darbo grupei vadovavo 

mokyklos direktorė Birutė Tilvikienė. 

                    Mokyklos vizijos, misijos, vertybių ir prioritetų formavime bei atliekant SSGG analizę dalyvavo visi bendruomenės nariai. Planas parengtas 

vadovaujantis viešumo, partnerystės bei bendradarbiavimo principais. 

                     Šio strateginio plano projektas svarstytas 2020 m. gruodžio 17 d. mokyklos tarybos posėdyje ir jam pritarta protokoliniu sprendimu. 

Strateginio plano įgyvendinimui bus telkiamos mokyklos bendruomenės pastangos. 

                     Vilniaus „Vilnios” pagrindinės mokyklos strateginio plano paskirtis – efektyviai ir planingai organizuoti mokyklos veiklą, gerinti mokinių 

ugdymo kokybę, užtikrinti mokinių poreikių tenkinimą, parengti ugdytinius gyventi ir kurti rinkos sąlygomis besikeičiančioje visuomenėje. 
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I BENDROSIOS NUOSTATOS 

Mokyklos veiklos pradžia 1961-04-01.Vilniaus miesto DŽDT Vykdomasis komitetas 1961 vasario 2d. potvarkiu  Nr. 59 p. priėmė sprendimą 

steigti Vilniaus 3-ąją mokyklą internatą. LR Švietimo ir mokslo ministro1996 birželio17 d. įsakymu Nr.684 pavadinimas „Vilniaus 3-ioji mokykla internatas“ 

pakeistas į Vilniaus 3-ioji internatinė mokykla“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-979 pavadinimas pakeistas į 

„Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla“.  

 Mokykla yra demokratiška, kūrybiška, bendruomeniška, kaitai bei naujovėms atvira šiuolaikinė ugdymo įstaiga, dalyvaujanti Vilniaus miesto, 

šalies bei tarptautiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose ir seminaruose. Siekdami kurti patrauklų mokyklos įvaizdį bendruomenės nariai aktyviai 

dalyvauja miesto renginiuose, šventėse, akcijose. Mokyklos mokiniai kasmet dalyvauja tarptautiniame respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis“. 

Užimtos II ir III vietos matematikos konkurse (mokytoja K. Ulevič), dvi III vietos lietuvių kalbos konkurse (mokytoja J. Čereškienė, M. Makovska), trys I 

vietos chemijos konkurse (mokytoja Č. Kovaliauskienė), II vieta fizikos konkurse (mokytojas P. Stankevič), dvi I vietos istorijos konkurse.  Mokiniai dalyvavo 

poezijos konkurse anglų kalba „Inspired by english“ (mokytoja V.Vitkovskienė), užsienio kalbų (rusų k.)festivalyje „Poezijos balsai“ (mokytoja I. Selevič), 

XVII Vilniaus ir rytų Vilnijos krašto skaitovų konkurse „Šimtas eilėraščių Lietuvai“ užimta II vieta. 

Mokykla didžiuojasi mokinių ir mokytojų dalyvavimu tarptautiniuose ir respublikinės reikšmės konkursuose, parodose, projektuose: projekte 

„Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“, tarptautiniame kompiuterinio atviruko konkurse „Tau, Mamyte“, tarptautiniame 

meninės kūrybos darbų konkurse „Kalėdinis atvirukas“, tarptautiniame konkurse-parodoje „Etniniai raštai ant Kalėdinio žaisliuko“, tarptautiniame pradinių 

klasių mokinių kūrybos darbų parodoje ,,Žiemos snaigė", respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijos parodoje „Vaikai ir 

žiema“, respuplikinėje parodoje „Eglutė ne tik skarota, ne tik žalia“, respublikiniame 1-4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurse „Tau, mamyte“, 

regioniniame meno ir amatų festivalyje „Vieversėlis“, projekte „Atverk paguodos skrynelę“, projekte „Kompiuteriukai vaikams“, taikomojo dizaino vaikams 

konkurse „Nusipiešk sau kojinytės“, Lietuvos pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Mano svajonė“, šalies pradinio ugdymo mokinių 

kūrybinių tapybos ir geografijos dalies darbų parodoje „Metų laikų spalvos per fotoobjektyvą“, 1-4 klasių mokiniai dalyvavo XVI regioniniame teatrų 

festivalyje „Mažoji scena“ (mokytojai: M. Makovska, V. Vitkovskienė,  R. Giedraitis). Nuolat organizuojami mokinių pilietinę savimonę skatinantys renginiai, 
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projektai, akcijos. Valstybinių švenčių paminėjimas, kasmet dalyvauja akcijoje „Darom“, nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas 2020“, rašinių 

konkurse „Skirtingos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros – stiprios Lietuvos pagrindas“, tarptautiniame dailės darbų parodoje-konkurse „Lietuva iš 

arti ir iš toli“, respublikiniame projekte „Lietuvos Pilys“. 

Mokykloje vykdoma aktyvi socialinė, prevencinė veikla. Mokiniai dalyvavo ir gavo padėkas prevenciniuose projektuose ,,Svaigiąsias medžiagas 

vartoti draudžiama, ,,Kitas variantas", socialinėje akcijoje „Darni šeima – pradžių pradžia“, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos akcijoje 

„Pertrauka tyloje“, ekologiniame projekte ,,Saugokime artimiausią savo aplinką". 

Didelis dėmesys skiriamas sveikatos stiprinimo programoms – dalyvauja ES programoje „Pienas vaikams“. Mokiniai lanko sporto būrelius, kasmet 

dalyvauja varžybose ir užima prizines vietas: Lietuvos mokyklų žaidynių  finalinės smiginio (klasikinio) varžybos komandinė II vieta (mokytojas J. Solovjov), 

4-6 klasių Lietuvos mokyklų „Mažojo golfo“ čempionatas (mokytojas J. Solovjov). 

 Mokykloje kuriama mokiniams tinkama edukacinė aplinka, nuolat atnaujinamos mokyklos IKT ir mokymo priemonės. Kasmet įvertina mokyklos 

IKT būklė ir nustatomi poreikiai: metodinėse grupėse mokytojai aptaria mokymo (-si) priemonių poreikį ir teikia siūlymus dėl jų įsigijimo. Nuo 2020 m. 

rugsėjo mėn. bendruomenės nariai turi galimybę naudotis Microsoft Office 365 informacine sistema. Mokyklos internetinis puslapis sistemingai atnaujinamas, 

skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija taip pat aktyvi mokyklos paskyra socialiniame tinkle facebook. 

 

II IŠORINĖS  APLINKOS ANALIZĖ (PEST) 

Veiksniai Aplinka 

Politiniai – teisiniai  Mokykla – biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija, finansavimo šaltiniai yra 

LR ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų lėšos. 

 Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu 

„Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ bei ,,Vilniaus miesto 

savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijoms priskirtų gatvių sąrašu“. 
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 Mokyklos ilgalaikiai strateginiai tikslai orientuojami į Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Geros mokyklos 

koncepcijos nuostatas. 

 Savo veiklą mokykla grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės 

formuojama švietimo politika, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos ir Švietimo skyriaus įsakymais, 

Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinės mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir kitais teisės aktais. 

 Vykdomoms Švietimo reformoms trūksta nuoseklumo, ugdymo kokybei kenkia egzaminų tvarkos keitimai, švietimo 

finansavimo nestabilumas. 

 Savivaldybė nepakankamai reguliuoja mokinių srautus. 

 Žemas mokytojų profesijos prestižas visuomenėje, nepakankamas naujų mokytojų rengimas. 

 Švietimo įstaigų finansavimas neatsižvelgiant į ugdymo įstaigos specifiškumą. 

Ekonominiai  Ugdymo procesui modernizuoti pritraukiama įvairių fondų ir programų lėšos. 

 Dėl mažų atlyginimų ir etatinio apmokėjimo neaiškumo į mokyklą dirbti ateina labai mažai pedagoginį išsilavinimą 

įgijusio jaunimo. 

 Teikiant paraiškas ES lėšoms gauti, siekiama atnaujinti mokyklos sporto aikštyną. 

Socialiniai – 

demografiniai 

 Nepalanki Lietuvos socialinė ir demografinė padėtis (emigracija ir mažėjantis gimstamumas,) turi įtakos mokyklos 

veiklai. 

 Didelę įtaką mokyklos mokinių skaičiui turi tai, kad mokykla įsikūrusi buvusio mokyklos-internato patalpose, toliau 

nuo gyvenamųjų mikrorajonų. Pasiturintys tėvai nenori, kad jų vaikai mokytųsi su  skurdesnes pajamas  ir socialinių 

problemų turinčių šeimų vaikais. 

 Didelė dalis gyventojų yra butų nuomininkai, kas įtakoja mokinių judėjimą net ir mokslo metų eigoje.  
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 Kadangi mokykloje mokosi ne mažai vaikų iš rizikos šeimų, pasitaiko atvejų, kai vaikai išimami iš šeimų ir 

perduodami auginti globėjams. Dėl to jie keičia ugdymo įstaigą. 

 Sostinės ekonomikos augimas padidins atvykstančiųjų iš kitų regionų skaičių. 

 Naujų gyvenamųjų namų statyba padidins mokinių skaičių mokykloje. 

 Mokykloje užtikrinta parama socialiai remtiniems vaikams. 

 Didėja mokinių specialieji ugdymosi poreikiai. Susirūpinimą kelia didėjantis vaikų su elgesio ir emocinėmis 

problemomis skaičius. Didėja mokinių psichologinės pagalbos poreikis. 

 Dalis mokinių auga nepilnose šeimose. 

 Didėja socialinė atskirtis. 

Technologiniai  Naujų šiuolaikinių technologijų prieinamumas. 

 Nuolat didėja kompiuterių skaičius mokykloje. Modernizuoti mokomųjų dalykų kabinetai. 

 Galimybės tobulinti kvalifikaciją IKT panaudojimo ugdymo procese. 

 Mokykloje naudojama elektroninė „Vyturio“ biblioteka. 

 Naudojamas el. MANO dienynas, socialiniai tinklai, virtualios mokymosi erdvės. 

Edukaciniai  Švietimo ir mokslo ministerija nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti, reglamentuoja ugdymo 

proceso organizavimo bendrąją tvarką. 

 Mokytojai, nuolat tobulindami kvalifikaciją, įgydami vis naujų kompetencijų, efektyvina ugdymo procesą. 

 Mokyklos patalpos optimaliai panaudojamos edukacinėms veikloms. 

 Sėkmingai išnaudojamos palankios edukacinės erdvės mieste (muziejai, teatrai, kino teatrai, parodos, koncertų salės, 

įvairios mokslo įstaigos, siūlančios edukacines programas). 

 Mokykla inicijuoja ir taiko efektyviausias bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais formas. 
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 Mokykla per neformalias veiklas ir mokinių dalyvavimą savivaldoje ruošia mokinius atsakingiems pasirinkimams 

gyvenime. 

 Pastebimas mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas, savarankiško darbo įgūdžių, atsakomybės trūkumas. 

 Sporto aikštynas neatitinka reikalavimų kūno kultūros dalyko programai įgyvendinti. 

 

III VIDINĖ ANALIZĖ 
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  Nuo 2015 m. gruodžio 7 d. mokyklai vadovauja direktorė Birutė Tilvikienė,  turinti II vadovo kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rima Mickevičienė vadybinę veiklą pradėjusi nuo 2005 m. rugsėjo 1 d., o  Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinėje  mokykloje dirba nuo 2019 m. vasario  
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20 d. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vaclav Gicevič mokykloje dirba jau 22 metus. Mokyklos bendrabučio valdytoja Irina Selevič šioje mokykloje 

dirba 40 metų. 

                    Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Mokyklos tėvų komitetas. Visos šios institucijos 

telkia mokyklos bendruomenę, inicijuoja įvairius pokyčius mokykloje: dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, finansinius ir kitus mokyklos veiklos klausimus. Mokyklos savivaldos institucijų veikla yra pakankamai aktyvi. 

 

 ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. 

 Mokykloje 2020-2021 m. m. dirba 36 pedagogai (iš jų 14 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 2 bendrabučio auklėtojos). Mokykloje 

dirba 22 dalykų  mokytojai, iš jų antraeilėse pareigose 12 mokytojų. Visi mokytojai yra specialistai. Mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 4 mokytojai, vyr. 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją – 14,  mokytojo metodininko – 3, mokytojo-eksperto – 1. Pagalbą mokiniams teikia šeši specialistai: socialinis pedagogas,  

2 vyr. specialieji pedagogai, 2 vyr. logopedai, III kategorijos vyr. psichologas ir penki mokytojo padėjėjai. 

 Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas tikslingai, atsižvelgiant į mokyklos veiklos 

prioritetus, skatinant pedagogų bendruomenės įsitraukimą į aktyvų sprendimų priėmimą dėl profesinei veiklai reikalingų kompetencijų tobulinimo. Mokykla 

planuodama ir vykdydama pedagogų kvalifikacijos  tobulinimą derina įvairias veiklas: nuo mokymų, organizuojamų mokykloje ir derinamų kartu su kolegialiu 

dalijimusi patirtimi bei dalyvavimu metodinėje veikloje iki trumpalaikių kvalifikacijos programų, paliekant pedagogams laisvę patiems pasirinkti, kurias 

profesinei veiklai reikalingas kompetencijas jie norėtų pagilinti, patobulinti (šiam tikslui įsigyta pedagogas.lt  licencija). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų prioritetai yra: specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, kas tai Autizmo sindromas, vaiko elgesio ypatumai, kaip drausminti vaikus, 

psichologinio klimato kūrimas, kaip skatinti vaikų motyvaciją, vaikų kūrybiškumą, apie  naujų ugdymo metodų taikymą darželyje.  

 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 206 vaikai, jų tarpe ikimokyklinio ugdymo grupėse ,,Drugeliai“, ,,Ežiukai“, ,,Voveriukai“, ,,Kregždutės“, 

,,Boružėlės“ ir ,,Birutės“ 96 ugdytiniai,  o priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Pelėdžiukai“ - 17 ugdytinių.  Iš viso  mokykloje yra sukomplektuotos šešios  

ikimokyklinio amžiaus grupės, viena priešmokyklinio amžiaus grupė ir 9 komplektai 1-10 klasių.  

 2020-2021 mokslo metais mokykloje mokosi 45 specialiųjų poreikių mokiniai, 18 iš jų, nustatyti dideli specialieji ugdymosi poreikiai. 

Mokykloje ugdomi  vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių: 
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Mokslo 

metai 

2018–2019 m. m. 

 

2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

 

Klasė 

 

Mokini

ų 

skaičius 

Specialiųjų poreikių 

mokinių skaičius 

 

Mokinių 

skaičius  

Specialiųjų poreikių 

mokinių skaičius (2019 m. gruodžio 1 d.) 

 

Mokinių 

skaičius 

(2020 m. 

rugsėjo 

1 d.)  

Specialiųjų poreikių 

mokinių skaičius  (2020 m. rugsėjo 1 d.) 

Bendras 

specialiųj

ų 

poreikių 

mokinių 

skaičius 

Nustatyti 

nedideli 

spec. 

poreikiai 

Nustaty

ti 

vidutini

ai spec. 

poreiki

ai 

Nustatyti 

dideli 

spec. 

poreikiai 

Bendras 

specialiųj

ų 

poreikių 

mokinių 

skaičius 

Nustaty

ti 

nedideli 

spec. 

poreiki

ai 

Nustatyti 

vidutiniai 

spec. 

poreikiai 

Nustatyti 

dideli 

spec. 

poreikiai 

Bendras 

specialių

jų 

poreikių 

mokinių 

skaičius i 

Nustatyti 

nedideli 

spec. 

poreikiai 

Nustatyti 

vidutiniai 

spec. 

poreikiai 

Nustatyti 

dideli 

spec. 

poreikiai 

1 klasė 2 - - - - 9 2 6 - 2 9 7 5 0 2 
2 klasė 9 1 - - 1 1 - - - - 9 5 2 0 3 
3 klasė 10 6 - 3 3 9 5 8 2 3 - - - - - 
4 klasė 8 5 - 4 1 9 5 8 3 2 9 8 3 2 3 
5 klasė 14 6 - 3 3 9 6 7 5 1 12 10 3 4 3 
6 klasė 8 5 - 5 - 16 6 11 3 3 9 8 2 5 1 
7 klasė 14 4 - 1 3 8 6 6 6 - 14 11 5 3 3 
8 klasė 11 5 - 3 2 11 5 5 4 1 10 7 0 7 0 
9 klasė 13 5 - 4 1 7 3 2 3 - 13 8 1 5 2 
10 klasė 9 3 - 2 1 12 3 3 3 - 8 1 0 1 0 
PUG 14 - - - - 14 1 4 1 - 17 8 7 0 1 
IKIUG 53 1 - 1 - 75 1 3 - 1 96 - - - - 
 Iš viso 165 41 - 26 15 180 43 63 30 13 206 73 28 27 18 

 

 Mokyklos tėvų bendruomenė susideda iš pilnų šeimų ir nepilnų šeimų. Net 29 šeimos priklauso socialinės rizikos šeimų grupei, kuriose auga  63 

mokyklos ugdytiniai. 6 mokyklos mokiniai yra našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai. 

 

 

 

SOCIALINIS PASAS 
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Mokslo metai 2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m. 2020-2021 m. m. 

Mokiniai Iš viso Iš viso Iš viso 

Socialiai remtini vaikai (gauna nemokamą maitinimą) 59  53 49 

Daugiavaikėse šeimose auga  23 šeimos - 47 vaikai 18 šeimų (jose auga 79 

vaikai) 

 8 šeimos (jose auga  33 

vaikai) 

Mokykloje besimokantys našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai 14 4  6 

Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje 31 15 14 

 

MOKYMOSI KIEKYBINIAI RODIKLIAI 

       2019–2020 m. m. mokykloje mokėsi 15 dešimtos klasės mokinių, 3 išvyko iš mokyklos mokslo metų eigoje, 9 baigė pagrindinio ugdymo II 

dalies programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą, 3 mokiniai palikti kartoti 10 klasės kursą. 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 Lietuvių kalba ir literatūra Matematika 

Mokinių  

skaičius 

15 

mokinių 

7 

mokiniai 

12 

mokinių 

15 

mokinių 

7 

mokiniai 

12 

mokinių 

Įvertinimas 

10 balų - - Dėl COVID-

19 

pandemijos 

PUPP 

nebuvo 

organizuotas 

- - Dėl 

COVID-19 

pandemijos 

PUPP 

nebuvo 

organizuotas 

9 balai 3 - - - 

8 balai - - - - 

7 balai 4 1 - - 

6 balai 5 1 - - 

5 balai 2 1 3 5 

4 balai 1 4 6 - 
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3 balai - - 4 1 

2 balai - - 2 1 

 

 2019–2020 m. m. ugdymo rezultatai: mokyklos pažangumas 93,56 procentai; 1–4 klasėse 100 procentų pažangumas, 5–8 klasėse 93, 18 procentai, 

9–10 klasėse 87,5 proc. pažangumas. Pradinio ugdymo programą baigė 8 mokiniai, pagrindinio ugdymo programos I-ą dalį 11 mokinių, pagrindinio ugdymo 

II dalies programą 9 mokiniai. 

 Mokyklos vadovų ir pedagogų komanda išmintingai rūpinasi mokinių gerove ir jų ugdymosi pažanga, siekia kiekvieno mokinio asmenybės ūgties 

per kitas veiklas. Siekdama ugdymo(si) kokybės, nuolatinio mokinių gebėjimų tobulėjimo, mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo mokykla nuolat 

analizuoja mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus, jų kaitą, mokinių dalyvavimą įvairiose olimpiadose, konkursuose bei dalyvavimo rezultatus, dalyvavimą 

projektinėse veiklose, mokinių, lankančių neformaliojo švietimo programų užsiėmimus, pasiekimus bei dalyvavimą renginiuose. 

Neformalusis ugdymas. Mokykloje vykdomas neformalus ugdymas 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams. Mokiniai turėjo galimybę rinktis iš kelių 

skirtingų muzikos, šokio, dailės, sporto, loginių žaidimų, kūrybinių veiklų, tokių kaip: ,,Judrieji žaidimai“, „Šiuolaikiniai šokiai“, „Dainavimo būrelis“, 

„Mergaičių vokalinis ansamblis“, „Meno niša“, „Valančiukai-žolynėliai“, „Tautiniai šokiai“, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, „Stalo žaidimai“, „Darbščios rankelės“, 

„Mokomės groti ir dainuoti“, „Linksmieji floristai“, „Jaunieji tyrėjai“. 

 

FINANSINIAI  IŠTEKLIAI 

Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto mokymo lėšų. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų 

finansavimą, rėmėjų lėšas, paramą 1,2 proc. GPM ir specialiąsias lėšas: pajamas už ilgalaikio turto nuomą ir tėvų mokestį už vaikų išlaikymą ir ugdymą 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Mokykla valstybės biudžeto mokymo lėšas ir steigėjo skirtas lėšas naudoja mokymo priemonėms ir ugdymo 

aplinkai atnaujinti ir modernizuoti. Visi mokyklos finansiniai ištekliai valdomi skaidriai ir įstatymų numatyta tvarka.  Finansinės ataskaitos teikiamos mokyklos 

bendruomenei Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos, Mokinių tarybos posėdžių metu, visuotinių tėvų susirinkimų metu, skelbiamos mokyklos internetinėje 

svetainėje. Mokykla iki 2021 m. buvo finansiškai nepriklausoma, o nuo 2021m. sausio 1 d. mokyklos finansinę apskaitą vykdys biudžetinė įstaiga „Biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita“. 
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PLANAVIMO SISTEMA 

Veikla planuojama vadovaujantis strateginiu veiklos planu 5 metams, parengtu atsižvelgus į Vilniaus miesto vystymo prioritetus ir šalies švietimo 

strategines gaires. Joje atsižvelgiama į mokyklos strateginius tikslus, mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas, Vilniaus miesto švietimo prioritetus ir gaires. 

Mokykla rengia ir įgyvendina ugdymo planą pagal Bendrųjų ugdymo planų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. 

Mokykla, įgyvendindama Bendruosiuose ugdymo planuose reglamentuojamą ugdymo turinį, detalizuoja ir pritaiko jį savo kontekstui pagal turimus išteklius 

ir bendruomenės poreikius. Tai užtikrina mokyklos tikslų, ugdymo plano ir valstybinių ugdymo planų reikalavimų dermę. Mokykla rengia ugdymo planus 

dvejiems metams (pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos (I dalies ir II dalies) įgyvendinimui), priešmokyklinio ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo planus. Taip pat rengiamas metinis veiklos planas, metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planai, metodinių grupių veiklos 

planai, neformaliojo ugdymo programos, Mokinių tarybos, mokyklos Vaiko Gerovės Komisijos (VGK), mokyklos mėnesio veiklos planai, mokykloje 

dirbančių švietimo pagalbos specialistų veiklos planai. 

                   Atsižvelgiant Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Vilniaus  ,,Vilnios“ pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaitą kartu su mokyklai 

paskirta konsultante  buvo parengtas mokyklos veiklos tobulinimo planas 2018-2019 m. 

 

KOMUNIKAVIMO TINKLAS, INFORMACINĖS VEIKLOS IR SKLAIDOS SISTEMA. RYŠYS SU SOCIOKULTŪRINE APLINKA, 

PARTNERYSTĖ, INTEGRACIJA 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mokykla bendradarbiauja su Vilniaus miesto Pedagogine ir psichologine tarnyba, Vilniaus 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato 4-ju policijos komisariatu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko 

teisių apsaugos skyriumi, VĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centru, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu,  

Naujosios Vilnios seniūnija, joje esančiomis bendrojo lavinimo mokyklomis, biblioteka,  Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Klaipėdos Gedminų progimnazija ir 

kitų Lietuvos miestų mokyklomis (19 bendradarbiavimo sutarčių). Mokykla palaiko tamprius ryšius su Lenkijos Respublikos paramos fondu „Širdis vaikams“ 

bei Vokietijos Kiolno m. Socialinės kultūrinės draugijos atstovu H. Reibold, kurie teikia mokyklai materialinę paramą, bei sudaro sąlygas susipažinti su minėtų 

valstybių kultūra bei tradicijomis.  
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2018 m. pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su:  Jūrmalos pilsetas  internatpamatskola, Latvija. 2018-05-28, Nr.35; Dobeles Valts gimnazija, 

Latvija, 2018-05-28, Nr. 34;  Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, 2018-05-29, Nr.36; Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 2018-06-10, Nr.37; Ugdymo plėtotės 

centras.2018-09-25, Nr.38. 2018 m. birželio 20 d. pasirašyta partnerystės sutartis  su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru dėl (Erasmus +) projekto „Mokymasis 

būti“  vykdymo. Su Grigiškių „Šviesos“    gimnazijos pradinių klasių mokytojomis kartu dalyvaujame ir vykdome  Erasmus + projektą ,,Mylima gyva abėcėlė: 

taip veikia smegenys. Gera pradžia- gera ir pabaiga!“. 2018 m. spalio 29 d.  mūsų mokyklos mokytojai vyko pas partnerius į Latvijos Jūrmalos pilsetas       

internatpamatskola, pasidalinti gerąja darbo patirtimi dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.  

                    2019 m. dar prasiplėtė socialinių partnerių ratas. 2019-06-05 pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su  Lenkijos respublikos Bochnios miesto  

Specialiąja mokykla ir šv. Jano Tvardovskio švietimo centru. Mokinių delegacija dalyvavo jų organizuojamame Tarptautiniame dainų festivalyje. 

Bendradarbiaujame ir su VšĮ „Sevilis“ Senelių namais. Mūsų mokyklos mokiniai  paruošia pasirodymus, dovanėles ir aplanko Senelių namų gyventojus. 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimui mokykla  pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. 3ESF3-49, 2019-04-

16 su  Vilniaus miesto Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru. 2020 m. vasario 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr.42. su Vilniaus  

,,Atžalyno” mokykla –darželiu. Bendradarbiaujame  kartu vykdydami ES projektą ,,Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių 

pagalba”. 2020-06-10 dieną  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Salininkų gimnazija. 

Ryšių sistema. Mokykloje įrengta viena kompiuterių klasė, visi dirbantys mokytojai moka naudotis kompiuterine technika bei įvairiais 

skaitmeniniais ištekliais. Visų mokytojų darbo vietos yra kompiuterizuotos. Mokykloje įdiegtas internetas, pereita prie elektroninio dienyno sistemos. 

Mokymo(si) procese naudojami 54 kompiuteriai (iš jų 19 kompiuterinėje klasėje), 41 planšetinis kompiuteris ir 36 nešiojamieji kompiuteriai; 13 projektorių, 

1 interaktyvioji lenta, 14 spausdintuvų, 1 fakso aparatas, 1 kopijavimo aparatas, 6 multifunkciniai aparatai. Mokykloje įrengta 4 WiFi „taškai“ (2 „taškai“ 

mokykloje ir 2 „taškai“  darželyje). Visi mokyklos kompiuteriai valdomi iš „Telia“ serverio.  

Mokyklos bendruomenės paslaugoms – biblioteka su kompiuterizuotu metodiniu informaciniu centru 2-ame aukšte. Mokykloje sukurta 

komunikavimo sistema: informacija platinama elektroniniu paštu, naudojantis elektroninio MANO DIENYNAS pranešimų funkcija ir mokyklos interneto 

svetainėje www.vilniospm.lt, pateikiama stenduose mokytojų kambaryje, vyksta mokytojų, klasių vadovų, kolegialių organų pasitarimai. Organizuojami 

visuotiniai susirinkimai tėvams, klasių tėvų susirinkimai, atvirųjų durų dienos. 

http://www.vilniospm.lt/


 

 

16 

 

Ugdymo(si) procesą organizuojant nuotoliniu būdu sutartinai naudojama Eduka klasės platforma (visiems 1–10 klasių mokiniams ir juos 

mokantiems mokytojams nupirktos licencijos), sinchroninės pamokos vedamos ir komunikacija vyksta per Zoom platformą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai nuotoliniam ugdymui naudoja Padlet įrankį. Nuo 2021 metų planuojama naudoti Office365 platformą (mokyklos informacinių technologijų 

mokytojas moko darbuotojus ir mokytojus dirbti su šia platforma).  

Konfidencialiai tvarkomi mokinių ir mokytojų registrai, NEC sistema KELTAS, pateikiami duomenys švietimo valdymo informacinėje sistemoje 

ŠVIS. Vykdomos apklausos IQES online sistemoje. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų 

internetines sistemas 

 

                   MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

                   Mokyklos veiklos įsivertinimas atliekamas pagal 2016 m. rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

(2016-03-30 Nr. ISAK-607). Įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. Mokyklos bendruomenės nariai 

išmokę naudotis ir naudojasi mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo priemone „IQES online Lietuva“.  

                   Veiklos įsivertinimas mokykloje atliekamas šiais etapais: pasirengimas įsivertinimui (veiksmų plano sudarymas, pristatymas mokytojams), platusis 

įsivertinimas, pasirinktų sričių giluminis tyrimas, įsivertinimo rezultatų ir išvadų pristatymas bendruomenei, įsivertinimo rezultatų panaudojimas mokyklos 

veiklos tobulinimui (rengiant mokyklos veiklos planą, strateginį planą, metodinės tarybos ir metodinių grupių planus). Kasmet Nacionalinei vertinimo agentūrai 

siunčiame įsivertinimo ir pažangos anketą. 

                   2019 m. atliktas platusis įsivertinimas, kurio rezultatai tokie: 

2019 m. buvo tobulinamas 2.2.2. rodiklis (raktinis žodis – diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas). Pasirinktas rodiklio tobulinimas 

mokyklai turėjo tokį poveikį: mokytojai kolegialiai dalyvavo seminare „Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“ ir Vilniaus miesto 

bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Ugdymo diferencijavimas ir suasmeninimas, grįžtamojo ryšio strategijų taikymas 

vertinant mokinių pažangą bei pasiekimus“ ir pritaikė įgytas žinias pamokose. Atsižvelgus į mokinių mokymosi stilius, gebėjimus, polinkius, amžiaus tarpsnį, 

asmeninius ir ugdymosi poreikius bei interesus 2019 m. (lyginant su 2018 m.) pagerėjo mokyklos pažangumas 1–4 klasėse 1,92 proc., 5–8 klasėse 7,72 proc., 

9–10 klasėse 8,89 proc., bendras mokyklos pažangumas pagerėjo 6,17 proc. Poveikis mokinių brandai, pasiekimams ir pažangai: mokiniai, padedami mokytojų, 
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mokosi matuoti savo asmeninę pažangą, planuoja tolimesnius mokymosi žingsnius. Palyginti su 2018 m.: 3 proc. padidėjo mokinių, manančių, jog mokytojai 

padeda pažinti gabumus ir pomėgius (vidutinė vertė – 3,3), 13 proc. daugiau mokinių, manančių, jog yra svarbu mokytis (vidutinė vertė – 3,5), 0,1 proc. 

padidėjo vidutinė vertė teiginio „Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant“, sumažėjo vienam mokiniui 

tenkančių nepateisintų pamokų skaičius nuo 36,17 iki 26,31 pamokos.  

 

SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Savitų mokyklos tradicijų puoselėjimas, mokyklos atvirumas ir 

svetingumas. 

2. Atnaujintoje mokyklos internetinėje svetainėje nuolat skleidžiama 

informacija apie mokyklos veiklą. 

3. Sistemingas pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas, 

individualiųjų mokinių poreikių tenkinimas. 

4. Sėkmingai vykdoma priešmokyklinio ugdymo ir visos dienos 

ugdymo programos. 

5. Mokykla turi bendrabutį, kuriame gali gyventi mokiniai, kurių 

tėvai dirba pamaininį / naktinį darbą, išvyksta į stažuotes, gyvena 

atokiau nuo mokyklos, yra iš daugiavaikės ar sunkiai 

besiverčiančios šeimos. 

6. Mokykla pati organizuoja mokinių maitinimą, turi savo valgyklą.  

7. Gerai organizuota bibliotekos veikla. 

8. Partnerystė su kitomis institucijomis. 

9. Profesinis konsultavimas ir informavimas.  

10. Mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas. 

1. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai. 

2. Darbo pamokoje diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus, poreikius, patirtį. 

3. Mokinių mokymosi  motyvacija. 

4. Mokinių pamokų lankomumas. 

5. Mokinių elgesio kultūros stoka. 

6. Asmeninės mokinių pažangos matavimas. 

7. Mokyklos vidinės ir išorinės erdvės. 

8. Mokytojai, dirbantys keliose mokyklose. 

9. Kai kuriems mokytojams trūksta iniciatyvumo. 

10. Didelė darbuotojų kaita. 

Galimybės Grėsmės 
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1. Seminaruose tobulinti mokytojų kompetencijas diferencijuoti ir 

integruoti ugdymo procesą. 

2. Išnaudoti vertinimo būdų ir metodų įvairovę. 

3. Efektyvinti prevencinę veiklą. 

4. Panaudoti IT ir kūrybiškus mokymo metodus, organizuojant ugdymo 

procesą. 

5. Daugiau dėmesio skirti tėvų (globėjų, rūpintojų) šviečiamajai veiklai.  

6. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, globėjais. 

7. Ieškoti įvairių  ugdymo būdų, formų ir metodų, skatinančių mokinių 

mokymosi motyvaciją, gerinti pamokų lankomumą. 

8. Gauti lėšų vidinei ir išorinei mokyklos renovacijai. 

9. Racionalus elektroninio dienyno ir IKT naudojimas sustiprins tėvų 

pagalbą vaikui mokantis bei siekiant jo asmeninės pažangos. 

10. Dirbanti kvalifikuotų, kompetentingų vadovų,  mokytojų ir pagalbą 

mokiniui teikiančių specialistų komanda lems mokinių mokymosi 

motyvaciją bei  mokinių mokymosi pasiekimus. 

11. Rūpinimosi mokiniais politika padės kurti bendrą mokyklos ir šeimos  

edukacinę erdvę. 

12. Tenkinant mokinių poreikius, atsiranda galimybė baigti pagrindinę 

mokyklą kiekvienam. 

1. Mokinių, turinčių  mokymosi  sunkumų, skaičiaus didėjimas. 

2. Dalies mokinių žema elgesio kultūra. Neadekvatus mokinių teisių 

ir pareigų suvokimas.  

3. Smurto, prievartos, žalingų įpročių plitimo visuomenėje įtaka 

mokinių elgesiui. 

4. Tebėra mokinių, patiriančių bendraamžių smurtą, patyčias. 

5. Dalies mokinių tėvų vertybinės nuostatos skiriasi nuo mokyklos 

siekiamų vertybių. 

6. Be glaudaus bendradarbiavimo tarp mokytojų ir tėvų silpnėja 

mokinių mokymosi motyvacija, nepakankama mokymosi pažanga. 

7. Daugėjant  mokinių, turinčių vidutinių ir didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skaičiui,  iškyla būtinybė skirti mokytojus 

padėjėjus. 

8. IKT įrangos, programinės bazės nusidėvėjimas. 

9. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

10. Gabių mokinių išėjimas į kitas mokyklas.  

11. Nepakankamas mokyklos finansavimas.  

12. Iš dalies nerenovuota mokykla, mokyklos sporto aikštynas bei 

žaidimų aikštelės lemia mokyklos bendruomenės saugumą. 
13. Nepakankama visuomenės sveikatos specialisto darbo laiko 

trukmė.  

 

IV STRATEGINĖS IŠVADOS 

 
Stipriųjų pusių panaudojimas galimybėms realizuoti: 

1. Sutelkta stipri kompetentingų, atsakingų mokytojų komanda, gebanti išsikelti strateginius tikslus ir kurti atvirą naujovėms, modernią, saugią, fiziškai ir 

emociškai sveiką mokyklą. 

2. Dalinai renovuotas mokyklos pastatas, atliktas kai kurių vidaus patalpų remontas, kuriama tinkama ir saugi šiuolaikiška edukacinė aplinka, skatinanti siekti 

geresnės ugdymo kokybės kiekvieno mokinio ir mokytojo asmeninės ūgties ir maksimalios pažangos. 
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Stipriųjų pusių panaudojimas grėsmėms išvengti: 

1. Sistemingai teikiama pedagoginė ir psichologinė pagalba, padės įveikti mokiniams mokymosi sunkumus, stiprinti jų socialines emocines kompetencijas bei 

pilietinę atsakomybę. 

2. Ryšiai su socialiniais partneriais, kitomis institucijomis padės telkti bendruomenę, suteiks galimybę dalintis gerąja patirtimi, viešinti mokyklos veiklas, kurti 

gerą mokyklos įvaizdį. 

Silpnųjų pusių neutralizavimas pasinaudojant galimybėmis: 

1. Mokytojų dalyvavimas seminaruose leis patobulinti ugdymo proceso individualizavimą, diferencijavimą pagal mokinių gebėjimus, kompetencijas. 

2. Įvairių vertinimo būdų ir metodų panaudojimas skatins mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savimi. 

3. Dalyvavimas šalies, tarptautiniuose projektuose, prevencinėse programose padės kelti mokinių elgesio kultūrą, pilietinę savimonę. 

Silpnųjų pusių stiprinimas: 

1. Orientuoti mokinius į atsakingą mokymąsi, naudojant šiuolaikines technologijas, netradicines edukacines erdves. 

2. Pamokų metu ir neformaliojoje veikloje taikyti metodus, skatinančius kritinį mąstymą bei tyrinėjimą ir daugiau dėmesio skirti mokinių įsivertinimui. 

3. Tobulinti pamokos turinį, įtraukti mokinius į aktyvų ugdymo(si) procesą, atsižvelgiant į skirtingus besimokančiųjų poreikius. 

4. Skatinti visų bendruomenės narių – pedagogų, mokinių, tėvų – komandinį darbą, nuolat bendrauti ir bendradarbiauti, veikti kartu ugdymo(si) klausimais, 

dalintis patirtimi. 

 

V MOKYKLOS VEIKLOS  STRATEGIJA 

 Mokyklos vizija.  

 Savita, atvira nuolatinei kaitai, besimokanti kaip organizacija ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagrindinė mokykla. 

Mokyklos misija. 

Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinė mokykla – tai mokykla, užtikrinanti kokybišką  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų vykdymą, teikianti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti ugdymo procesą, atsižvelgianti į ugdytinių individualius gebėjimus ir 

poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, kurianti bendradarbiaujančią, geranorišką, iniciatyvią ir kultūringą mokyklos bendruomenę. 
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                   Mokyklos filosofija. 

                   „Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka). 

Mokyklos vertybės.  

Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;  

Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;  

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;  

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

 

VI MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I tikslas: Užtikrinti veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si). 

Uždaviniai: 

1.Teikti kokybišką mokymosi pagalbą, sudarančią prielaidas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

2. Pagerinti mokinių pasiekimus, taikant pažangą skatinantį (įsi)vertinimą ugdant. 

3.Tobulinti kiekvieno mokinio bei mokyklos pasiekimų ir daromos pažangos stebėjimą, pamatavimą ir įvertinimą. 

II tikslas: Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. Puoselėti bendradarbiavimo kultūrą. 

Uždaviniai: 

1. Padėti vaikams įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas. 

2. Mokinių karjeros kompetencijų ugdymas, įtraukiant tėvus ir mokyklą baigusius mokinius į veiklų organizavimą.  

3. Skatinti mokyklos bendruomenės veikimą kartu. 

III tikslas: Modernios, saugios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 

Uždaviniai: 

1. Pagerinti sąlygas mokinių individualiam ugdymui. 

2. Renovuoti vidines ir išorines mokyklos erdves. 
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3. Kurti saugią ugdymui(si) ir darbui aplinką. 

4. Kurti ir plėtoti  mokyklos edukacines aplinkas. 

 

VII STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

I tikslas. Užtikrinti veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si). 

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

PLANUOJAMAS 

ĮGYVENDINIMO 

LAIKAS 

ATSAKINGI LĖŠOS 

1. Teikti kokybišką 

mokymosi pagalbą, 

sudarančią prielaidas 

kiekvienam mokiniui 

patirti mokymosi 

sėkmę. 

1.1. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas individualizuoto, 

diferencijuoto, suasmeninto 

pamokos uždavinio kėlimo 

tema ir kitomis pedagogams 

aktualiomis temomis. 

Mokytojai kiekvienais metais 

dalyvauja seminaruose. 

Įvyksta seminarų refleksija – 

diskusija. 

2021 - 2025 m. Administracija Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos, Mokymo 

lėšos. 

1.2. Kolegialus mokymasis 

bendradarbiaujant, siekiant 

pagerinti individualios 

pagalbos teikimą mokiniams. 

 

Kasmet organizuojama viena  

gerosios patirties sklaidos 

konferencija numatyta tema. 

Paskirti kolegialaus mokymosi ir 

bendradarbiavimo koordinatoriai – 

mokytojai metodininkai. 

2021 - 2025 m. Metodinė taryba, 

Paskirti 

metodininkai 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos, Mokymo 

lėšos. 

1.3. Pagalbos specialistų ir 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos, planuojant ir 

organizuojant mokymosi 

pagalbos priemonių 

įgyvendinimą, efektyvinimas. 

1. Papildomai įsteigtas mokytojo 

padėjėjo 0,5 etatas. 

2. Mokytojo padėjėjas teikia 

mokymosi pagalbą  5–8 kl. 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams per lietuvių 

k. ir literatūros bei matematikos 

pamokas. 

2021 - 2022 m. m. 

 

2021 - 2025 m. 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pagalbos 

specialistai 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos, Mokymo 

lėšos. 

1.4. Mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimas, 

Visi mokytojai bent kartą per 

pusmetį veda 1–2 pamokas už 

mokyklos ribų (gamtoje, kultūros 

2021 - 2025 m. Mokytojai,  

Metodinė taryba 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 
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organizuojant ugdymą 

netradicinėse erdvėse. 

 

įstaigose ir kt.), praktiniam teorinių 

žinių pritaikymui išradingai 

panaudoja mokyklos teritoriją. 

Atvirose ugdymo(si) aplinkose 

organizuotose pamokose dalyvaus 

90 proc. mokinių. 

lėšos, Mokymo 

lėšos. 

2. Pagerinti mokinių 

pasiekimus, taikant 

pažangą skatinantį 

(įsi)vertinimą ugdant. 

2.1. Pažintis su vertinimu 

ugdant praktikoje – stažuotė 

vienoje iš Lietuvos mokyklų. 

 

Įvyksta 1 stažuotė. 

Ne mažiau kaip 18 mokytojų 

dalyvauja stažuotėje ir susipažįsta 

su vertinimu praktikoje. 

2021 m. 

IV ketvirtis 

 

Administracija Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos. 

2.2. Kolegialus mokymasis ir  

bendradarbiavimas, siekiant 

pagerinti mokinių 

(įsi)vertinimą ugdymo 

procese. 

 

Organizuoti praktikumus apie 

sėkmes ir iššūkius taikant pažangą 

skatinantį vertinimą. 

Praktikumuose dalyvauja ne 

mažiau kaip 80 proc. mokytojų. 

Sukurti ir pamokose naudoti 

bendrus visiems mokomiesiems 

dalykams kaupiamojo balo 

sistemos principus. 

Ne mažiau kaip 60 proc. 

administracijos stebėtų pamokų 

organizuoti tikslingi (įsi)vertinimai. 

2021 - 2025 m. 

 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

 

 

 

Metodinė taryba, 

Metodinės 

grupės 

 

 

Administracija 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos, Mokymo 

lėšos. 

2.3. Šiuolaikinių priemonių 

(įsi)vertinimui ir grįžtamajam 

ryšiui įsigijimas ir 

naudojimas pamokose. 

 

 

Įsigyti EDUKA klasės licencijas 

mokytojams ir  1–10 kl. 

mokiniams. 

 

 

Dalyvauti savivaldybės 

rengiamame projekte 

„Šiuolaikiškas matematinių 

gebėjimų ugdymas ir pažangos 

stebėsena“. 

Dalyvauti projekte „Ugdymo 

kokybės gerinimas virtualių aplinkų 

ir ugdymo priemonių pagalba“  

2021 - 2025 m. 

 

 

 

 

 

2021 m. 

Administracija 

 

 

 

Administracija 

Matematikos ir  

2-3 klasių 

mokytojai. 

 

Administracija, 

priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos. 

Projekto lėšos, 

Mokymo lėšos. 

 

 

 

Projekto lėšos, 

Mokymo lėšos. 
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ugdymo 

mokytojai 

3. Tobulinti kiekvieno 

mokinio bei mokyklos 

pasiekimų ir daromos 

pažangos stebėjimą, 

pamatavimą ir 

įvertinimą. 

3.1. Organizuoti atviras 

pamokas, veiklas. 

Kiekvienais metais iš kiekvienos 

metodinės grupės bent vienas 

mokytojas praves po vieną atvirą 

pamoką ir veiklą. 

2021-2025 m. Mokytojai, 

Metodinė taryba. 

Mokymo lėšos. 

3.2. Stiprinti tarpdalykinius 

ryšius, planuoti ir vesti 

integruotas pamokas. 

Kiekvienais metais iš kiekvienos 

metodinės grupės bent vienas 

mokytojas praves po vieną 

integruotą pamoką ir veiklą. Mažės 

mokinių mokymosi krūviai. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

Metodinė taryba 

Mokymo lėšos. 

3.3. Mokinių atsakomybės už 

mokymosi rezultatus 

stiprinimas. 

Per du metus 0,5 proc. visų  1-10 

klasių  mokinių padarys mokymosi 

pažangą. 

2021-2022 m. Mokytojai 

 

Mokymo lėšos. 

3.4. Įtraukti mokinius į 

projektinių darbų rengimą. 

Bus vykdoma daugiau ir įvairesnių 

projektų, išvykų, didės tarpdalykinė 

integracija. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

Mokymo lėšos. 

2. Stebėti mokinių 

asmeninę pažangą. 

Analizuoti mokinių asmeninę 

pažangą vadovaujantis 

mokyklos patvirtintomis 

tvarkomis. 

Kiekvieno trimestro pabaigoje 

individualiai su mokiniu aptariama 

jo asmeninė pažanga ir lyginami 

mokinio asmeniniai lūkesčiai ir 

trimestro rezultatai. 

2021-2025 m. Klasės vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Mokymo lėšos. 

 Atlikti PUPP rezultatų 

lyginamąją analizę su dalykų 

metiniais mokinių mokymosi 

pasiekimais. 

Atlikus lyginamąją analizę dalyko 

mokytojai priims sprendimus, 

padedančius pagerinti dalykines 

žinias. 

2021-2025 m. Administracija, 

matematikos ir 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Mokymo lėšos. 

 

II tikslas. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, puoselėti bendradarbiavimo kultūrą. 
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UŽDAVINIAI PRIEMONĖS PLANUOJAMAS REZULTATAS PLANUOJAMAS 

ĮGYVENDINIMO 

LAIKAS 

ATSAKINGI LĖŠOS 

1. Padėti vaikams 

įgyti visuminę 

sveikatos sampratą, 

išsiugdyti sveikatai 

naudingus, 

gebėjimus, įpročius 

bei nuostatas. 

1.1. Mokykloje vykdyti 

socialinių įgūdžių ugdymo, 

prevencinių, sveikatos 

stiprinimo programų ir 

projektų tęstinumą, 

organizuoti prevencinius 

renginius su socialiniais 

partneriais. 

Mokiniai išsiugdys sveikos 

gyvensenos įpročius, žinias pritaikys 

kasdieniniame gyvenime, išmoks  

atsispirti žalingiems įpročiams. 

100 proc. vaikų žinos apie tabako, 

alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų 

daromą žalą. 

2021-2025 m. 

 

Administracija, 

mokytojai 
Mokymo lėšos. 

1.2. Kiekvienais metais 

organizuoti sveikatinimo 

dienas, organizuoti 

paskaitas, vykdyti 

trumpalaikius projektus.  

Psichologo ir visuomenės sveikatos 

specialisto paskaitos, mokinių 

kūrybinių darbų parodos, 

sveikatingumo dienos, piešinių 

konkursai. 

Kiekvienais metais mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai, 

visuomenės sveikatos biuro 

specialistai su mokiniais vykdys po 

vieną trumpalaikį projektą 

sveikatingumo tema. 

Išleis lankstinukus - atmintines 

vaikams: 

1. Kaip valdyti stresą (pyktį). 

2. Ką valgyti, kad būtum sveikas. 

2021-2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. 

2023 m. 

Administracija, 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistas, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

Mokymo lėšos. 

2. Mokinių karjeros 

kompetencijų 

ugdymas, įtraukiant 

tėvus ir mokyklą 

baigusius mokinius į 

veiklų organizavimą.  

 

2.1. Vesti klasės valandėles 

ugdymo karjerai tema, 

vykdyti švietėjišką veiklą 

bendradarbiaujant su 

profesinėmis mokyklomis ir 

kitais partneriais, 

konsultuoti mokinius ir 

tėvus apie profesijų 

Mokiniams bus prieinama šiuolaikiška 

informacija profesinio orientavimo 

klausimais. 

Mokyklos 9-10 klasių mokiniai gebės 

pasirinkti ateities profesiją. 

2021-2025 m. 

 

Administracija, 

ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių vadovai 

Mokymo lėšos. 
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paklausą Lietuvoje ir 

tolimesnio mokymosi 

galimybes. 

2.2. Su 5-10 klasių 

mokiniais parengti karjeros 

planą. 

Kasmet parengiamas metinis ugdymo 

karjerai planas. 

2021-2025 m. Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių vadovai 

Mokymo lėšos. 

3. Skatinti mokyklos 

bendruomenės 

veikimą kartu. 

3.1.Sąmoningai ir kryptingai 

mokytis įvairiose mokytojų 

komandose, peržiūrint ir 

aptariant seminarus iš 

„Pedagogas. lt“ platformos 

ir studijuojant bei aptariant 

pasirinktus šaltinius. 

Dirbdami kaip viena ambicinga 

profesionalų komanda, mokytojai 

pasieks aukštesnių individualių ir 

bendrų rezultatų. 

 

2021-2025 m Administracija, 

mokytojai. 

Mokymo lėšos. 

3.2. Organizuoti mokyklos 

tradicinius renginius, 

bendradarbiaujant su tėvais 

ir mokiniais.  

Kiekvienais metais 1 procentu didės 

mokyklos renginiuose dalyvaujančių 

tėvų skaičius.  

2021-2025 m Mokyklos 

bendruomenė 

Mokymo lėšos. 

3.3.  Stiprinti partnerystės 

ryšius su socialiniais 

partneriais. 

Kasmet organizuojami 1-2 renginiai su 

bendradarbiaujančiomis institucijomis. 

2021-2025 m Administracija, 

mokytojai 

Mokymo lėšos. 

  

 

III tikslas.  Modernios, saugios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

PLANUOJAMAS 

ĮGYVENDINIMO 

LAIKAS 

ATSAKINGI LĖŠOS 

1. Pagerinti sąlygas 

mokinių 

individualiam 

ugdymui. 

1.1. Įrengti relaksacijos 

kambarį. 
Relaksacijos kambariu  naudosis  

100 proc. 1–10 kl. mokiniai. 

 

2021 m. II–III 

ketvirtis 

 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir  ūkio 

reikalams 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos, aplinkos 

lėšos. 
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1.2. Aprūpinti mokomuosius 

kabinetus šiuolaikinėmis 

mokymo priemonėmis. 

 

Mokytojai kūrybiškai naudoja 

ugdymosi priemones bei aplinkas 

ugdymo procese. 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir  ūkio 

reikalams 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos, Mokymo 

lėšos. 

 1.3. Įkurti 6 darbo vietų 

skaityklą.  

 

Skaitykla naudojasi 93 1–10 klasių 

mokiniai. 
2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir  ūkio 

reikalams 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lėšos 

2. Renovuoti vidines 

ir išorines mokyklos 

erdves. 

 

2.1. Sporto stadiono 

renovacija.  
 Pagerės  fizinio ugdymo pamokų 

kokybė, bendruomenės nariai ir 

mikrorajono gyventojai  turės 

sąlygas aktyviam poilsiui. 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Projekto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

aplinkos lėšos. 

2.2. Pertvarkyti  bendrabučio 

antro aukšto patalpas, jas 

pritaikant ikimokykliniam, 

priešmokykliniam ugdymui. 

Įrengtos  5 ikimokyklinio ugdymo 

grupės bei sporto salė 

darželinukams. 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Projekto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

aplinkos lėšos. 

2.3. Pertvarkyti  darželio pirmo 

aukšto patalpas, jas pritaikant 

ikimokykliniam, 

priešmokykliniam ugdymui. 

Padidintos ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio ugdymo grupių 

erdvės.    

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Projekto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

aplinkos lėšos. 

3. Kurti saugią 

ugdymui(si) ir 

darbui aplinką. 

3.1. Organizuoti bendruomenės 

mokymus saugumui užtikrinti. 

Bendruomenės nariai gebės 

atpažinti pavojus ir elgtis pagal 

susitarimus.  

2021-2025 m. Direktorė,  

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkio 

reikalams 

Mokymo lėšos, 

aplinkos lėšos. 

3.2. Organizuoti aplinkos 

tvarkymo akcijas, mokinių 

darbų parodas, teminius 

stendus. 

Prasmingas mokinių užimtumas 

pertraukų metu, sukurtos erdvės 

mokinių edukacijai. 

2021-2025 m. Administracija, 

mokytojai 

Mokymo lėšos, 

aplinkos lėšos. 

3.3. Atnaujinti priemones 

aktyviam poilsiui, sportui, 

tiriamajai veiklai. 

Padidės mokinių užimtumas, 

tikslingai išnaudotas laisvas nuo 

pamokų laikas. 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Mokymo lėšos, 

aplinkos lėšos. 
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3.4. Atnaujinti mokomųjų 

kabinetų baldus. 

Pagerės mokymosi ir darbo 

sąlygos. (Per metus bus pakeisti 

vieno kabineto  baldai). 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Mokymo lėšos, 

aplinkos lėšos. 

 3.5. Atnaujinti sanitarinius 

mazgus. 

Patalpos atitinka  teisės aktų 

nustatytus higienos reikalavimus.   

99 proc. mokinių jaučiasi saugūs 

visose mokyklos erdvėse.  
 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Mokymo lėšos, 

aplinkos lėšos. 

4. Kurti ir plėtoti  

mokyklos edukacines 

aplinkas. 

4.1. Kurti įvairių žaidimų 

erdves, rekreacines zonas. 

Įrengus edukacines ir poilsio erdves, 

stiprės mokinių mokymosi 

motyvacija ir  pagerės ugdymo(si) 

sąlygos (bent vieną per metus).  
 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Mokymo lėšos, 

aplinkos lėšos. 

4.2. Įrengti patalpas keramikos 

būrelio veiklai vykdyti. 

Sukurta nauja edukacinė aplinka, 

sudarytos sąlygos mokinių kūrybiniai 

raiškai. 

2021-2025 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Mokymo lėšos, 

aplinkos lėšos. 

 

 

VIII STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 
1. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai viso jo įgyvendinimo metu. Strateginis planas gali būti koreguojamas kiekvienų metų 

pabaigoje. 

2. Mokyklos bendruomenė stebi ir vertina strateginio plano įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas. 

3. Mokyklos strateginis plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant mokyklos metinį veiklos planą. 

4. Mokyklos ugdymo planas, metinis veiklos planas, metodinės tarybos veiklos planas, metodinių grupių veiklos planai turi derėti su mokyklos strateginiu 

planu. 

5. Metų pabaigoje metodinėse grupėse, Mokyklos  taryboje aptariamas strateginio plano įgyvendinimas. 

6. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos strateginio plano ir veiklos plano vykdymo priežiūros darbo grupė ir iki kiekvienų metų sausio 

15 d. pateikia praėjusių metų strateginio plano strateginių tikslų pasiekimų analizę mokyklos bendruomenei. 
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7. Stebėsenos duomenys fiksuojami strateginio plano strateginių tikslų pasiekimų analizės formoje, kuri iki kiekvienų metų vasario 1 d. aptariamo Mokyklos 

taryboje, pateikiama mokyklos bendruomenei  mokyklos internetinėje svetainėje.  

 

VILNIAUS ,,VILNIOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 

 

Tikslas 

 

(įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai  

(įrašyti pavadinimą) 
Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1  

(įrašyti pavadinimą) 
    

Uždavinys 2  

(įrašyti pavadinimą) 

 

    

Uždavinys 3  

(įrašyti pavadinimą) 
    

Išvada apie pasiektą tikslą  

 
    

 


