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Tikslas
Uždaviniai

Ugdymo proceso modernizavimas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Gerinti pamokos
kokybę.

Mokytojai taiko aktyviuosius
ugdymo metodus, naudoja IT ir
kitas priemones.
Mokytojai 5 dienas per metus
dalyvaus seminaruose,
kursuose.
Mokytojai įgyja aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją.
Mokytojai vykdo kvalifikacinei
kategorijai keliamus
reikalavimus.
Pasidalijimas darbo patirtimi,
metodinė sklaida.

Mokytojai, specialistai tobulino(si) ir kėlė
kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo renginiuose
(seminaruose, konferencijose, nuotoliniuose
kursuose, kituose renginiuose), įskaitant
aktyviųjų bei novatoriškų metodų taikymo, IT
mokymo(si) priemonių kūrimo bei kitomis
strateginiame plane numatytomis temomis.
Mokytojai vykdė kvalifikacinei kategorijai
keliamus reikalavimus, taip pat dalyvavo
atestacijos procese ir įgijo aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją (vyresn. mokytojo).
Mokytojai dalijasi darbo patirtimi ir vykdo
metodinę sklaidą ne tik įstaigos lygmeniu, bet
ir už jos ribų: skaito pranešimus, dalyvauja
konferencijose, kuria ir pristato metodines
priemones, dalyvauja miesto metodinių grupių
ir kituose susitikimuose miesto mastu.
Mokytojai veda atviras pamokas įstaigos mastu
ir demonstruoja aktyviųjų ugdymo metodų
taikymą bei IT ir kitų priemonių naudojimą(si).

Planuoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos 8000 Eur.

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos 1000 Eur.

2 proc. pajamų
mokesčio paramos
lėšos 500 Eur.

Savivaldybės
biudžeto lėšos
meninių renginių,
konkursų,
olimpiadų
finansavimui
200 Eur

Uždavinys 2
Gerinti mokinių
ugdymo (si) kokybę.

Priemonių, skirtų skatinti
mokinių mokymosi
motyvaciją, įvairovė.
Padidėjusi mokinių
mokymo(si) motyvacija.
Mokinių
mokymo(si) pasiekimų
gerėjimas.
Gilesnės mokomųjų dalykų
žinios, stipresni praktiniai
įgūdžiai.
Užduotys pamokose
individualizuojamos ir
diferencijuojamos.
Netradicinės pamokos ir
renginiai.

Uždavinys 3
Tobulinti mokyklos
valdymą.

Ugdymo plano, veiklos
programos, ilgalaikių ir kitų
planų monitoringas.
Atsižvelgiant į mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatus, koreguojamos
atitinkamos sritys.

Uždavinys 4
Gerinti kalbinio ir
kultūrinio lietuvių

Sudarytos kokybiškos sąlygos
visiems mokiniams ugdytis
lietuvių kalbos pagal savo

Atnaujinama mokinių mokymosi poreikius
atitinkanti ir motyvaciją bei įvairovę skatinanti
metodinių priemonių bazė, taikomos kitos
priemonės: ekskursijos ir išvykos, prizai ir
apdovanojimai bei padėkos raštai, skirtingo
pobūdžio renginiai.
Daugėja mokinių, norinčių dalyvauti
konkursuose, olimpiadose, kituose renginiuose
už įstaigos ribų, taip pat daugėja ir prizines
vietas užimančių tuose renginiuose skaičius,
kartu gerėja mokinių mokymo(si) pasiekimai.
Vyksta kolegų pasitarimai, diskusijos, patirties
mainai ir sklaida, siekiant mokinių gilesnių
mokomųjų dalykų žinių, stipresnių praktinių
įgūdžiai, nuolat stebima situacija, operatyviai
reaguojama į tėvų pasiūlymus. Tai sietina ir su
aktyvesniais užduočių pamokose
individualizavimo ir diferencijavimo procesais,
ženkliu netradicinių, edukacinių ir pan. pamokų
skaičiumi.
Reguliariai vyksta strateginio plano
įgyvendinimo stebėsenos ir tobulinimo darbo
grupės posėdžiai ir veikla, mokyklos
bendruomenei pristatomi rezultatai,
diskutuojama dėl tolesnių veiksmų.
Analogiškai vyksta kitų įstaigos planavimo
dokumentų monitoringas, imamasi reikalingų
veiksmų. Veiklos kokybės įsivertinimas
aktualus ir savalaikis, nuolat pateikiami
rezultatai įstaigos ir miesto mastu, esant
poreikiui koreguojamos atitinkamos sritys.
Reikšmingas dėmesys skirtas lietuvių kalbos
ugdymui: įgyvendinami keli neformaliojo
švietimo būreliai lietuvių kalbos stiprinimui,

Mokinio krepšelio
lėšos 4000 Eur.

Mokinio krepšelio
lėšos ir aplinkos
lėšos 1000 Eur.

-

-

2 proc. pajamų
mokesčio paramos
lėšos 500 Eur.

Mokinio krepšelio
lėšos 200 Eur.

kalbos raštingumo
kokybę.

Išvada apie pasiektą
tikslą

poreikius ir gabumus,
tobulinimui, tam skirtos ir mokinių ugdymo(si) Mokinio krepšelio
suteikiant kvalifikuotą pagalbą. poreikiams tenkinti skirtos valandos, remiantis lėšos 1000 Eur.
Lietuvių kalbos mokytojai
įstaigos ugdymo planu. Lietuvių kalbos
tobulina kompetencijas, kelia
mokytojais dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
kvalifikaciją.
renginiuose (seminaruose, konferencijose ir kt.)
Tikslo rezultatyviai ir kryptingai siekiama.

Tikslas
Uždaviniai

Tautiškumo, pilietiškumo bei tolerancijos ugdymas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Įvairinti popamokinės
veiklos formas.

Sudarytos ugdymosi bei
saviraiškos galimybės
neformaliojo švietimo veikloje.
Būrelių skaičiaus didėjimas (10
proc.)
Mokiniai – aktyvūs renginių
dalyviai.
Ugdomas suvokimas apie
šiuolaikinį skirtingų kultūrų
pasaulį, įgyjama kultūrinė ir
socialinė kompetencija.

Visos ugdymo plane numatytos neformaliajam
švietimui skirti valandos maksimaliai
išnaudojamos įgyvendinant įvairius
neformaliojo švietimo būrelius. Paraleliai
veikia neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų
įgyvendinami švietimo būreliai įstaigos
vaikams. Vyksta akademiniai, sporto ir
meniniai įvairių sričių neformaliojo švietimo
būreliai. Mokiniai ypač aktyviai dalyvauja
popamokinėje veikloje. Tam tikrų neformaliojo
švietimo būrelių metu tiesiogiai ugdomas
suvokimas apie šiuolaikinį skirtingų kultūrų
pasaulį, įgyjama kultūrinė ir socialinė
kompetencija, pvz. etnokultūros, folkloro,
dramos, poezijos.

Planuoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos 1000 Eur.

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos 200 Eur.

2 proc. pajamų
mokesčio paramos
lėšos 1000 Eur.

Ugdymo lėšos
500 Eur.
2 proc. pajamų
mokesčio
paramos
lėšos 100 Eur.

Uždavinys 2
Gerinti santykius su
mokinių tėvais
(globėjais).

Klasės tėvų veikla ir indėlis į
mokyklos gyvenimą.
Atnaujinta tėvų informavimo
bei komunikavimo sistema.
Tėvų dalyvavimas
popamokinėje veikloje.
Tėvų dienos, pasitarimai ir kitų
formų renginiai.
Organizuojamos paskaitos.
Specialistų
konsultacijos.

Klasės tėvai prisideda ir patys imasi tam tikrų
veiklų, renginių organizavimo (pvz.: protų
mūšis, paroda-konkursas) įstaigoje, taip
sukurdami reikšmingą indėlį į mokyklos
gyvenimą. Tėvų informavimas bei
komunikavimas vyksta naudojantis TAMO
dienyno ir elektroninių, komunikavimo
priemonių pagalba (el. paštas, socialiniai
tinklai, kt), sistema naujinama. Popamokinėje
veikloje matyti aktyvus tėvų dalyvavimas, pvz.
renginiuose, šventėse, išvykose. Įstaigoje
organizuojama tėvų diena, klasės tėvų
susirinkimai, pavieniai susitikimai su dalykų
mokytojais, administracija, specialistais.
Tradiciškai organizuojama Vilniaus miesto
tautinių mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių
lietuvių kalbos olimpiada. Kalbų kabinetuose
atnaujinta įranga bei metodinės priemonės.

Mokinio krepšelio
lėšos 300 Eur.

Mokinio krepšelio
lėšos 500 Eur.

Projektų lėšos.

2 proc. pajamų
mokesčio
paramos lėšos
200 Eur.

2 proc. pajamų
mokesčio paramos
lėšos 1000 Eur.

Išvada apie pasiektą
tikslą

Naujos metodinės priemonės ir
Mokinio krepšelio Mokinio krepšelio
įranga kalbos kabinetuose.
lėšos 2000 Eur.
lėšos 2000 Eur.
Vilniaus miesto 3–4 klasių
Programos
Programos
mokinių lietuvių (valstybinės)
(savivaldybės)
(savivaldybės)
kalbos olimpiada.
lėšos 500 Eur.
lėšos 200 Eur.
Tikslo rezultatyviai ir kryptingai siekiama. Atkreipti didesnį dėmesį į tėvų švietimą, tėvų informavimo bei komunikavimo
sistemą.

Tikslas
Uždaviniai

Saugios ir modernios ugdymo(si) aplinkos kūrimas
Planuotas pasiekimas
Pasiektas rezultatas

Uždavinys 1
Gerinti mokyklos
kabinetų estetinį
apipavidalinimą.

Visi kabinetai aprūpinti
būtiniausiomis ugdymo
priemonėmis pagal mokyklų
aprūpinimo standartus.
Suremontuoti kabinetai.

Uždavinys 3
Sudaryti sąlygas
valstybinės kalbos
tobulinimui

Atlikti remonto darbai kabinetuose, jie
aprūpinti naujomis būtinomis priemonėmis.

Planuoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos.
2 proc. pajamų
mokesčio paramos
lėšos 14000 Eur.

Panaudoti
finansiniai
ištekliai
Mokinio krepšelio
lėšos 4000 Eur.
Aplinkos lėšos
20000 Eur.

Uždavinys 2
Atnaujinti informacinę
bei techninę bazę.

Uždavinys 3
Stiprinti mokinių
saugumą.

Išvada apie pasiektą
tikslą

Mokyklos erdvės aprūpintos
reikalingomis šiuolaikinėmis
mokymo priemonėmis.
Visi mokiniai aprūpinti
vadovėliais.
Kaupiama mokinių ir mokytojų
savišvietos biblioteka.

Mokyklos patalpose esanti įranga bei įrengimai
pakeisti ir atnaujinti, naudojamasi šiuolaikinių
priemonių teikimo paslaugomis. Mokiniai
aprūpinami vadovėliais iš numatytų lėšų
šaltinių. Mokinių ir mokytojų savišvietos
biblioteka papildyta naujais, aktualiais bei
Bendrosiose ugdymo programose numatytos
privalomos grožinės literatūros sąrašus
atitinkančiais leidiniais.
Aptverta mokyklos teritorija.
Atnaujintas transporto patekimas į mokyklos
Saugus mokinių atėjimas ir
teritoriją, siekiant užtikrinti mokinių saugų
išėjimas iš mokyklos su
judėjimą įstaigos teritorijoje (transporto eismo
elektronine kortele.
užtvaras). Toliau naudojamas mokinių atėjimas
ir išėjimas iš mokyklos su elektronine kortele,
Užtikrinamas mokinių
siekiant saugumo užtikrinimo, sistema
saugumas pertraukos metu.
tobulinama, kontroliuojama.
Saugi ir jauki aplinka
Pertraukų metu mokyklos bendruomenė
mokiniams, mokyklos
sutartinai kontroliuoja ir siekia užtikrinti
darbuotojams.
mokinių, taip pat ir darbuotojų saugumą;
įgyvendinamos prevencinės programos,
laikomasi saugos taisyklių ir reikalavimų. Taip
užtikrinama saugi ir jauki aplinka mokiniams,
mokyklos darbuotojams.
Tikslo rezultatyviai ir kryptingai siekiama.

Mokinio
krepšelio lėšos
13000 Eur.

Mokinio
krepšelio lėšos
6000 Eur.
Aplinkos lėšos
5000 Eur.

2 proc. pajamų
mokesčio paramos
lėšos 500 Eur.

Aplinkos lėšos
500 Eur.

