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VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 

2014–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

1. ĮVADAS 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos strateginis planas 

2014–2019 metams yra mokyklos strategijos 2009–2013 metams tęsinys. 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos strateginio plano 

tikslas – siekti įgyvendinti Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir Vilniaus rajono 

savivaldybės švietimo strateginius tikslus bei prioritetus: organizuoti keliamus reikalavimus 

atitinkantį mokinių ugdymą ir ugdymąsi, telkti mokyklos bendruomenę, kuriant ir tobulinant 

ugdymo aplinkas, sudarant sąlygas mokyklos bendruomenei aktyviau dalyvauti valdymo procese, 

siekiant gerinti ugdymo kokybę. 

Rengiant strateginį 2014–2019 metų Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio 

vidurinės mokyklos planą, remtasi: 

- Valstybinės Švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis;  

- Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu;  

- Vilniaus rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2008-2015 metams.  

Atsižvelgta į:  

- mokyklos socialinės aplinkos ypatumus;  

- mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius;  

- mokyklos bendruomenės narių patirtį bei pasiūlymus.  

Konsultuotasi su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

specialistais.  

Mokyklos  strateginį planą rengė darbo grupė, kurią sudarė mokyklos administracijos, 

mokytojų, mokinių ir jų tėvų atstovai.  

Rengiant mokyklos strateginį planą, buvo atsižvelgta į lygių galimybių, švietimo 

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

partnerystės principų. 

2. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Iš Vilniaus vyskupijoje esančio parapinių mokyklų sąrašo sužinome, kad jau 1781-1782 

metais Maišiagaloje prie bažnyčios veikė mokykla, kurioje mokėsi vos 15 mokinių. Yra užuominų, 

kad mokykla veikė ir anksčiau. Ant mokyklos sienos pakabintoje lentoje minima, kad mokykla 

įsteigta 1773 m., t. y.  prieš 240 metų.  

Maišiagalos mokyklos istorija atspindi visus praeities įvykius, vykusius Vilniuje ir jo 

apskrityje. 

1773 m. Liaudies švietimo komisija paskatino įsteigti Maišiagaloje mokyklą, kuri veikė 

iki 1794 m.  

1803-1832 m. mokykla priklausė Vilniaus mokslinei apskričiai, kuria rūpinosi 

Universitetas. Po Vilniaus apskrities panaikinimo ir Universiteto uždarymo mokyklą ėmė globoti 

stačiatikiai. 1841-1863 m. mokykla vėl priklausė Vilniaus apskričiai, tačiau nuo 1863 m. iki 1914 

m. mokykloje buvo mokoma rusų kalba, tik tikybos mokė lenkų kalba. Tarpukario metais (1914-

1939 m.) prasidėjo lenkų mokyklos ,,žydėjimas“. 1935 m. buvo pastatyta medinė mokykla. Tai 
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buvo septynmetė antrosios pakopos mokykla. Ji buvo pavadinta A. Mickevičiaus vardu. Veikė 

neilgai, nes 1936 m. sudegė. Centrinė mokyklos dalis buvo pastatyta dar prieš karą 1937-1939 m. 

,,Šimtas mokyklų Vilniaus apskričiai“ akcijos metu. Tuomet jau buvo mokoma lenkų kalba. Vėliau 

mokymo kalba keitėsi, sąlygojama istorijos vystymosi. Pirmieji abiturientai mokyklą baigė 1965 

metais. 2013 m. mokykla išleido 48 abiturientų laidą. Nuo 1963 m. direktoriumi paskirtas Liudvik 

Mlynski. Nuo 1970 m. direktoriaus pareigas perėmė Juzef Liminovič, o nuo 1984 m. direktoriumi 

tapo Edvard Jaščanin, kuris mokyklai vadovavo beveik 20 metų.  Nuo 2003 m. direktoriaus 

pareigas perėmė buvusi šios mokyklos mokinė ir ilgametė mokyklos mokytoja Alfreda Jankovska. 

Nuo 2007 m. mokykla yra pavadinta Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurine 

mokykla.  

Nuo 2007 m. mokykloje mokoma tik lenkų kalba. 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 

T3-207 „Dėl Vilniaus r. Karvio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ prie Vilniaus r. Maišiagalos 

kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos prijungta Vilniaus r. Karvio pagrindinė mokykla. 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T3-229 

„Dėl Vilniaus r. Airėnų ir Vėliučionių mokyklų ir Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio, 

Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo vidurinių mokyklų ir Vilniaus r. Nemėžio šv. 

Rapolo Kalinausko gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo“ prie Vilniaus r. Maišiagalos kun. 

Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos prijungta Vilniaus r. Airėnų pradinė mokykla. Po 

reorganizavimo veikianti biudžetinė įstaiga - Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio 

vidurinė mokykla toliau vykdė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, formavo ir įgyvendino ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintą Bendrąjį ugdymo planą ir bendrąsias programas. 

Po reorganizacijos Vilniaus r. Karvio pagrindinės mokyklos ir Vilniaus r. Airėnų pradinės 

mokyklos  mokiniai tapo Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos 

mokiniais, kuriems pamokos ir neformalaus švietimo užsiėmimai vyko skyriuose.  

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 

T3-43 „Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų vidaus struktūros pertvarkymo ir 

reorganizavimo“ likviduotas Vilniaus r. Airėnų pradinės mokyklos skyrius.  

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T3-178 

patvirtino biudžetinės įstaigos Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos 

nuostatus, kuriuose nustatoma, kad mokyklos tipas – vidurinė mokykla. 

Mokykla yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokykloje vykdomos 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo programos. 

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atributiką (vėliavą, emblemą, 

himną, rašo metraštį, kuriame fiksuojami svarbiausi ugdymo įstaigos veiklos momentai, įvykiai). 

3. SITUACIJOS ANALIZĖ 

3.1. VIDINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ (atlikta remiantis 2011, 2012, 2013 metų 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis bei 2013 metais Išorinio vertinimo ataskaitoje 

pateiktomis išvadomis). 

 

1.1. Mokiniai. 

Nuo 1965 metų Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla vykdo 

vidurinio ugdymo programą Maišiagalos ir jos apylinkių vaikams. 
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Pav. 1. Klasių komplektų skaičius mokykloje per 5-ius mokslo metus. 

2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013-2014 

13 14 22 18 14 

 

Išvados: Per pastaruosius 5-ius mokslo metus klasių komplektų skaičius mokykloje 

beveik nesikeitė. 2011-2012 mokslo metais po Vilniaus r. Karvio pagrindinės mokyklos ir Vilniaus 

r. Airėnų pradinės mokyklos reorganizacijos klasių komplektų skaičius didėjo. 

 

Pav. 2. Mokinių skaičius mokykloje per 5-ius mokslo metus. 

2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 

173 172 211 217 176 
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Išvados: Per pastaruosius 5-ius mokslo metus mokinių skaičius mokykloje beveik 

nesikeitė. 2011-2012 mokslo metais po Vilniaus r. Karvio pagrindinės mokyklos ir Vilniaus r. 

Airėnų pradinės mokyklos prijungimo prie Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio 

vidurinės mokyklos mokinių skaičius didėjo. 2013-2014 mokslo metais Karvio pagrindinio ugdymo  

skyriuje sukomplektuota viena klasė, todėl paskutiniais mokslo metais bendras mokinių skaičius, 

lyginant su ankstesniais metais, beveik nepakito.  

 

Pav. 3. Vidutinis mokinių skaičius klasėje per 5-ius mokslo metus. 

2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 

13.3 12.3 9.6 12.1 12.6 
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Išvados: Nors nuo 1995-1996 mokslo metų Lietuvoje nuolat mažėja gimstamumas, 

prasidėjo ir tęsiasi migracija, mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, atlikę mokinių skaičiaus vidurkio 

klasėse analizę, pastebime, kad vidutinis mokinių skaičius mokykloje kinta neženkliai, nes Vilniaus 

r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla Maišiagalos seniūnijoje yra vienintelė 

mokykla, teikianti vidurinį išsilavinimą lenkų mokomąja kalba. Išanalizavus  apylinkių demografinę 

situaciją, sužinojus, kad greta esantis Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis nepajėgia priimti visų 

norinčių, mokykloje organizuojamas priešmokyklinis ugdymas pagal III modelį. 

 

1.2. Mokytojai 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje dirba kvalifikuota, 

kompetentinga, nuolat besimokanti, gebanti keistis, aktyviai ieškanti naujovių ir jas įgyvendinanti 

mokytojų komanda. 

Mokykloje  dirba 29 mokytojai, specialusis pedagogas, psichologas, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas, logopedas.  28 mokytojai turi aukštąjį universitetinį, 1 - aukštesnįjį išsilavinimą 

ir pedagogo kvalifikaciją. Visi pagalbos mokiniui specialistai įgijo savo srities aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą. Keletas mokytojų mokykloje turi dviejų mokomųjų dalykų 

kvalifikacines kategorijas. 

 

Pav. 5. Pedagoginių darbuotojų, pedagoginio darbo stažas: 

 

Darbo stažas iki 4 metų 
Darbo stažas nuo 4 iki 

9 metų 

Darbo stažas nuo 10 iki 
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kaip 15 metų 
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Pav. 6. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija: 

 

Mokytojo/specialisto 

(logopedo ir kt.) kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresniojo 

mokytojo/specialisto (logopedo 

ir kt.) kvalifikacinė kategorija 

Mokytojo/specialisto 

metodininko (logopedo ir kt.) 

kvalifikacinė kategorija 

6 22 4 
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Mokytojai aktyviai ir sistemingai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

tobulinasi Ugdymo plėtotės centro, Mokyklų tobulinimo centro, Lietuvos Edukologijos Universiteto 

Profesinių Kompetencijų tobulinimo instituto, Nacionalinio egzaminų centro, Širvintų rajono 

švietimo centro organizuojamuose kursuose ir seminaruose, lankosi kituose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, stebi kolegų iš kitų bei savo mokyklos pamokas, dalijasi savo patirtimi metodinių 

grupių posėdžiuose mokykloje bei mieste. Kvalifikacijos kėlimo renginiai organizuojami 

mokykloje, pasikviečiant kompetentingus lektorius. Dauguma mokytojų yra baigę kompiuterinio 

raštingumo kursus. 

Mokyklai vadovauja direktorius,  pavaduotojas ugdymui bei pavaduotojas ūkio reikalams. 

Mokyklos direktorius turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 32 metų pedagoginio ir 16 metų 

vadybinio darbo stažą, III vadybinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi aukštąjį 

pedagoginį išsilavinimą, 14 metų pedagoginio ir 7 metus vadybinio darbo stažą.  

 

Išvados: Atlikta analizė leidžia teigti, kad kolektyvas pakankamai jaunas, stabilus. 

Mokyklos mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, daugelis siekia aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos. 

1.3. Socialinė pagalba šeimai 

Mokykloje mokosi 11 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių.  Mokiniai turi įvairių 

specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikimų. Iš jų trys  mokiniai mokosi pagal individualizuotą 

programą ir  aštuoni  pagal pritaikytą programą. Penki mokiniai turi didelių specialiųjų ugdymosi  

poreikių sutrikimų, su jais dirba specialistai: logopedas, specialusis pedagogas, psichologas ir 

mokytojo padėjėjas. Užsiėmimai vyksta grupėmis ir individualiai. Per tuos  užsiėmimus mokiniams 

suteikiama reikiama pagalba, kuri padeda integruotis mokyklos bendruomenėje, lengviau pasiseka 

įsisavinti mokomąją medžiagą. 

Atsižvelgdami į individualias vaiko mokymosi ypatybes, mokytojai diferencijuoja 

ugdymo turinį, individualizuoja ugdymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

Mokytojai dalykininkai bei pagalbos mokiniui specialistai glaudžiai bendradarbiauja siekdami 

suteikti tinkamą pagalbą minėtiems mokiniams, bendrauja su šių mokinių tėvais. Taip pat 
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mokykloje mokosi 39 vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Jiems yra reikalinga logopedo 

pagalba. 

Mokykloje organizuojamas nemokamas maitinimas socialiai remiamiems mokiniams. 

Nemokamą maitinimą gauna 70 mokinių. 

2013 m. mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su transporto paslaugų teikėju UAB 

„Šalčininkų autobusų parkas“. Autobusų, kuriais vyksta mokiniai, tvarkaraščiai pagal galimybes 

suderinti su mokinių pamokų tvarkaraščiais bei neformaliąja veikla po pamokų. 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo 

Obrembskio vidurinei mokyklai skyrė „geltonąjį“ mokyklinį autobusiuką, kuriuo į mokyklą vežami 

mokiniai, gyvenantys kaimuose ir miesteliuose bei mokyklos darbo dienomis važiuojantys į 

mokyklą iki 40 km ir atgal. 

Išvados: Mokykloje gerai išspręstas mokinių pavėžėjimo klausimas, mokiniai į mokyklą 

atvyksta ir grįžta saugiai ir laiku. 

1.4. Mokyklos aplinka 

Mokyklą sudaro pagrindinė buveinė, esanti Mokyklos g. 22, Maišiagalos mstl., 

Maišiagalos sen., Vilniaus r., ir skyrius, esantis A. Giedraičio g. Nr. 22, Karvio k., Maišiagalos sen., 

Vilniaus r., kur vykdomas 1-4 klasių mokinių ugdymas. Mokykla dirba viena pamaina. Nuo 5 

klasės visų dalykų mokoma dalykų kabinetuose. 

Mokyklos fizinė aplinka: 23 kabinetai, aktų salė, sporto salė, stadionas ir aikštynas, 

biblioteka, skaitykla, 50 vietų valgykla, medicinos kabinetas ir kt. patalpos tarnauja mokinių 

aktyviam ugdymui (si), mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei ir teorinei 

veiklai. Mokykla turi 56 mb/s greičio internetą, 1 interaktyvią lentą, 1 interaktyvų projektorių, 25 

kompiuterius, modernų  dailės  kabinetą, pilnai įrengtus mokomųjų dalykų kabinetus, biblioteką su 

skaitykla, ugdymo karjerai, profesinio orientavimo ir profesinio konsultavimo kabinetą, logopedo 

kabinetą, psichologo ir specialiojo pedagogo kabinetą.  Fizikos, chemijos, technologijų, 

informacinių technologijų kabinetai ir sporto salė atitinka higienos normas. Sukurtos labai geros 

sąlygos priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui (veiklos centrai, miegamasis). Mokykloje gerai 

įrengtas informacinių technologijų kabinetas: 1-12 klasių mokinių mokymui naudojama 13 

kompiuterių. Mokytojų kambaryje įrengta 1 kompiuterizuota darbo vieta. 

Mokykla pakankamai apsirūpinusi vadovėliais, kitomis mokymo ir vaizdinėmis 

priemonėmis. Visi mokiniai aprūpinti reikalingais vadovėliais. Bibliotekoje - skaitykloje įrengta 20 

vietų mokinių ir mokytojų darbui, 4 darbo vietos kompiuterizuotos. 

Išvados: Mokykloje sukurtos geros sąlygos ir lygios galimybės visiems mokiniams 

mokytis ir ugdytis. 

1.5.  Ugdymo planų ir programų realizavimas tenkinant mokinių poreikius. 

Mokyklos ugdymo planas atitinka mokyklos tikslus ir bendrųjų ugdymo planų 

reikalavimus. Jis orientuotas į mokinį, išlaikomas santykis tarp tiksliųjų ir humanitarinių mokslų. 

Mokomųjų dalykų pasiūla ir paklausa suderinta, yra pereinamumas ir tęstinumas. Pakankama 

pasirenkamųjų dalykų vidurinio ugdymo koncentre ir neformaliojo švietimo programų pasiūla. 

Mokytojai programas sudaro remdamiesi bendrosiomis programomis, brandos egzaminų 

programomis. Mokytojų parengtos ugdymo programos yra nuoseklios, atitinkančios mokinių 

galimybes, poreikius, interesus. Jos yra suderintos dalykų ir pakopų lygmeniu. Mokykloje yra 

nusistovėjusi ugdymo programų derinimo ir tvirtinimo tvarka. 

Mokykloje veikia 7 neformaliojo švietimo grupės, kuriose ugdomi mokinių meniniai, 

sportiniai, komunikacinių technologijų taikymo gilinimo gebėjimai. Jas lanko apie 70 % mokinių. 

Mokykloje veikia tradicinės neformaliojo švietimo grupės: jaunių choras „Legenda“, mišrus choras 
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„Credo“, jaunučių choras „Linksmosios stygos“ ir kiti. Nuo 2013-2014 mokslo metų mokiniai 

pradėjo lankyti neformaliojo švietimo grupę „Krepšinis“. 

Išvados: Mokykloje mokoma trijų užsienio kalbų. Gabiems mokiniams sudarytos 

galimybės mokytis branduolio dalykų išplėstiniu kursu, išreikšti save neformaliojo švietimo srityje, 

dalyvauti projektuose, olimpiadose, konkursuose, rinktis įvairius dalyko žinių gilinimo modulius. 

Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, teikiama pagalba pamokų metu, vyksta dalykų 

mokytojų konsultacijos. Kad mažėtų krūviai mokiniams, privalomųjų mokomųjų dalykų turinys iš 

dalies integruojamas. Mokykloje tiriami ir iš dalies patenkinami visų mokinių neformaliojo 

švietimo poreikiai. 

Ugdymo įstaigos veikla planuojama strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, 

kasmet rengiamas metinės veiklos planas. Veiklos plane  numatomos per metus vykdomos 

priemonės. Numatytos priemonės padeda įgyvendinti iškeltus uždavinius. Tačiau būtina tobulinti 

veiklos planavimą tiriamosios veiklos rezultatų pagrindu nustatant prioritetines veiklos sritis. 

1.6. Mokyklos mokinių pasiekimai 

Mokyklos abiturientai sėkmingai laiko mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus. 

 

Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis nuo laikytų valstybinių brandos egzaminų 

skaičiaus 
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Abiturientų skaičius 31 15 16 

Lietuvių kalba ir literatūra 16 (52 %) 16 

 (100 %) 

2 (12%) 2(100%) 10 (63%) 9 (90%) 

Matematika 8   (26 %) 8 (100 %)   8 (50%) 8 (100 %) 

Užsienio kalba (vokiečių) 5   (16 %) 5 (100 %)     

Užsienio kalba (anglų) 5   (16 %) 5 (100 %)   4 (25%) 4 (100 %) 

Užsienio kalba (rusų) 12 (39 %) 12 

 (100 %) 

6 (36%) 6(100%) 7 (44%) 7 (100 %) 

Istorija 9   (29 %) 9 (100 %)   5 (31%) 5 (100 %) 

Biologija     1 (6%) 1 (100 %) 

Fizika     1 (6%) 1 (100 %) 

Informacinės technologijos 1 (3 %) 1 (100 %)     

Iš viso 56 56 8 8 36 35 
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2013 metų mokykliniai brandos egzaminai 

Egzaminas Laikė mokyklinį 

brandos egzaminą 

neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 

skaičius neatvyko 

Lietuvių kalbos ir literatūros 7 - - - - 4 2 1 - - 

Gimtosios kalbos (lenkų) 16 - - - - - 3 1 7 5 

Menų egzaminas 1 - - - - - - - - 1 

Išvados: Gerai išlaikyti brandos egzaminai leido abiturientams sėkmingai įstoti į 

aukštąsias mokyklas, teikiančias universitetinį ir/ar koleginį išsilavinimą. 

1.7. Mokyklos savivalda 

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, 

Mokinių taryba. Visos šios institucijos inicijuoja įvairius pokyčius mokykloje: dalyvauja 

sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus mokyklos veiklos 

klausimus. 

Mokykloje veikia metodinės grupės:  

1. Kalbų mokytojų metodinė grupė; 

2. Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė; 

3. Technologijų, muzikos, dailės, žmogaus saugos ir kūno kultūros mokytojų metodinė 

grupė; 

4. Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė; 

5. Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė; 

6. Klasių vadovų mokytojų metodinė grupė; 

7. Neformaliojo švietimo organizavimo metodinė grupė. 

Išvada: Mokyklos savivaldos institucijų veikla yra aktyvi. 

1.8. Ryšiai su socialiniais partneriais 

Mokykla palaiko glaudžius partnerystės ryšius ir bendradarbiauja su: 

 įvairiomis ugdymo įstaigomis (Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšeliu-darželiu, 

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurine mokykla, Vilniaus miesto 

V. Sirokomlės vidurine mokykla, Širvintų r. Barskūnų pagrindine mokykla, su Lenkijos 

Respublikos Olštynko miesto Kšištofo Celestino Mrongoviuso gimnazija, su Lenkijos Respublikos 

Baltstogės IV bendrojo lavinimo Cipriano Kamilo Norvido licėjumi; 

 kitomis institucijomis (Vilniaus rajono pedagogine psichologine tarnyba, Maišiagalos 

kultūros centru, Širvintų rajono švietimo centru,); 

 aukštosiomis šalies mokyklomis; 

 vietos bendruomenėmis; 

 Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnija. 

Sprendžiant problemas, susijusias su mokinių elgesiu, mokyklos lankomumu, 

bendradarbiaujama su Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos socialiniu darbuotoju, Vilniaus rajono 

Maišiagalos policijos nuovada, Pedagogine psichologine tarnyba. 

Bendradarbiaujant su Pedagogine psichologine tarnyba sprendžiami vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių tenkinimo klausimai bei teikiama metodinė parama mokyklos specialistams, 

pedagogams, tėvams, globėjams, rūpintojams. Mokyklos ryšiai su kitomis mokyklomis, 

institucijomis padeda išspręsti dalį ugdymo(-si) problemų, susijusių su mokinių elgesiu, užimtumu, 

motyvuoja daugumą bendruomenės narių veiklai, naujų ryšių plėtojimui, praplečia mokinių 
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formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymo galimybes. 

Mokykla dalyvauja šalies ir užsienio projektuose:  

 Respublikinis projektas „Lietuvos vardo tūkstantmetis ir žemaitukai“. Atsakinga dailės 

mokytoja metodininkė V. Traškevičienė, dalyviai – 5-10 klasių mokiniai. 

 Respublikinis projektas „Ląstelė – gyvybės dalelė“. Atsakingi: dailės mokytoja metodininkė 

V. Traškevičienė, biologijos vyresnioji mokytoja D. Gulbinovič, dalyviai – 11-12 klasių 

mokiniai. 

 Projektas „Kunigo Juzefo Obrembskio muziejaus mokykloje kūrimas ir jo veikla“. Projekto 

vykdytojai: tikybos vyresnioji mokytoja J. Markėvič, istorijos vyresnioji mokytoja V. 

Adomaitis.  

 Projektas „Lyderių laikas 2“. Dalyvauja: anglų kalbos vyresnioji mokytoja V. Leonovič, 

lietuvių kalbos mokytoja J. Turbienė. 

 Projektas  „Pavasaris su kun. Juzefu Obrembskiu“. Atsakingi: direktorė A. Jankovska, 

tikybos vyresnioji mokytoja J. Markėvič, istorijos vyresnioji mokytoja V. Adomaitis. 

 Tarpmokyklinis istorijos projektas „Tai, kas mus vienija“ (Maišiagalos kun. J. Obrembskio 

vidurinė mokykla ir Vilniaus V. Sirokomlės vidurinė mokykla). Vykdytoja – istorijos 

vyresnioji mokytoja V. Adomaitis. Dalyviai – 9-12 klasių mokiniai. 

 Projektas – vasaros stovykla „Koneckas“ (Lenkija). Atsakingi: lenkų kalbos mokytoja N. 

Jankovska, matematikos vyresnioji mokytoja S. Gucevič. Dalyviai – 5-6 klasių mokiniai.  

 Tarptautinis projektas „Viskas žalia, viskas žydra“. Atsakinga – dailės mokytoja 

metodininkė V. Traškevičienė.  Dalyviai – 7-9 klasių mokiniai. 

 Ilgalaikis edukacinis projektas – vasaros stovykla „Pažink Europos šalis“. Projekto 

vykdytoja – matematikos vyresnioji mokytoja D. Aliuk. Dalyviai – 11-12 klasių mokiniai.  

 Edukacinis projektas „Liftas“. Atsakinga – vyresnioji ekonomikos mokytoja A. 

Mangevičienė. Dalyviai – 10-12 klasių mokiniai. 

 Projektas – vasaros stovykla „Olštynek“. Atsakingi: anglų kalbos vyresnioji mokytoja V. 

Leonovič, istorijos vyresnioji mokytoja V. Adomaitis. Dalyviai – 11-12 klasių mokiniai. 

 Projektas – vasaros stovykla „Jaunojo artisto mokykla“. Vykdytojai: muzikos mokytoja 

metodininkė J. Mackevič, pradinių klasių vyresnioji mokytoja R. Chmel, šokių vadovė T. 

Sinkevič. Dalyviai – 11-12 klasių mokiniai. 

 Ilgalaikis projektas – vasaros stovykla „Krotošynas – Maišiagala – Krotošynas“ (Lenkija). 

Atsakingi: lenkų kalbos mokytoja metodininkė V. Tomašun, tikybos vyresnioji mokytoja J. 

Markėvič. Dalyviai – 9-12 klasių mokiniai. 

 Ilgalaikis projektas „Pažinkime ir pajuskime Lietuvą“. 2007 m. Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu savivaldybės lygmeniu finansuotas. Tęsiamas įvairiais 

integracijos metodais pamokose ir popamokinėje pilietiškumo ugdymo veikloje. Vykdytoja 

– lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Rusakevičienė. Dalyviai – 11-12 klasių mokiniai. 

Išvados: Mokyklos ryšiai yra labai geri, įvairūs, duodantys teigiamų rezultatų visai 

bendruomenei. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su įvairiais partneriais, yra atvira visuomenei. 

Mokyklos ryšiai su kitomis mokyklomis, institucijomis sprendžia dalį ugdymo(-si) problemų, 

susijusių su mokinių elgesiu, užimtumu, motyvuoja daugumą bendruomenės narių veiklai, naujų 

ryšių plėtojimui, praplečia mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo galimybes. Mokyklos bendruomenė aktyviai 

dalyvauja projektuose, renginiuose, šventėse, akcijose, parodose. 
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3.2. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ (PESTE) 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai. Nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Švietimo įstatymo 

redakcija, kurioje reglamentuota, kad švietimas – veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio 

savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Tai yra prioritetinė 

valstybės remiama visuomenės raidos sritis. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. gegužės 15 d. patvirtino valstybės pažangos strategiją 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Strategijoje pabrėžiama, kad jai įgyvendinti reikia 

piliečių pritarimo, ryžto keistis, tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir iniciatyvos. Viena iš 

pagrindinių pažangos krypčių – atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus.  

Patvirtinta Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija,  pagrindinis strateginis tikslas – 

paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam  ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir 

solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Šie faktoriai negali nedaryti įtakos mokyklos 

ugdymo proceso kaitai. Mokyklai svarbi ir Vilniaus rajono savivaldybės strategijoje esanti nuostata, 

kad  ugdant mokinius pagrindinis dėmesys skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir 

palankių darbo sąlygų užtikrinimui.  

Ekonominiai veiksniai. Švietimui Lietuvoje skiriama BVP dalis yra didesnė už ES šalių 

vidurkį, tačiau lėšų procentas, vienam asmeniui, besimokančiam Bendrojo ugdymo mokykloje, 

palyginti su BVP vienam gyventojui, kiekvienais metais mažėjo. Mokyklos veiklai įtakos turi 

Lietuvos ūkio plėtros sulėtėjimo ekonominiai rodikliai: mažėja mokinio krepšelio lėšos, brangsta 

vadovėliai bei mokymo priemonės, didėja išlaidos šildymui, elektrai, vandeniui ir kt. Laikantis 

griežtos taupymo politikos mokykloje, ugdymo planui įgyvendinti, mokymo priemonėms įsigyti, 

pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti lėšų pakanka, tačiau mažėja lėšos, skirtos mokyklos 

aplinkai. Esant sudėtingai valstybės ekonominei situacijai, mažėja valstybės išlaidos įvairiems 

projektams, o tai sumažina galimybę gauti papildomų lėšų. 

Socialiniai veiksniai. Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina 

socialinius švietimo sistemos, taip pat ir mokyklos įsipareigojimus. Didėja nedarniose šeimose 

augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių skaičius. Nepalanki Lietuvos demografinė 

padėtis turi įtakos mokykloms. Išlieka mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija šalyje bei Vilniaus 

rajone. 

Mokyklose yra mokinių, kuriems skirta oficiali globa. Jie auga šeimose, kur dėl tėvystės ir 

socialinių įgūdžių stokos yra nepakankamai prižiūrimi. Kasmet daugėja ir rizikos grupei priskiriamų 

mokinių skaičius. Tokių vaikų skaičiaus spartų didėjimą lemia krizinė situacija valstybėje, augantis 

tėvų nedarbas. Pasireiškia šie negatyvūs socialiniai išorės veiksniai: daugėja mokinių iš nepilnų 

šeimų, dalis auga socialinės rizikos šeimose, vis didesnei mokinių daliai teikiamas nemokamas 

maitinimas mokyklose, daugėja mokinių, kurių vienas iš tėvų yra  išvykęs į užsienį arba kurių 

vienas iš tėvų arba abudu tėvai yra bedarbiai. Daugėja ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kuriems mokykloje būtina teikti socialinę ir psichologinę pagalbą, skaičius. 

Technologiniai veiksniai. Vienas iš pagrindinių Valstybės ilgalaikės raidos strategijos 

tikslų – vykdyti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programą. Programos 

strateginis tikslas – pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę ir įmonių veiklos aplinką 

naudojantis IKT teikiamomis galimybėmis ir pasiekti, kad iki 2019 metų ne mažiau kaip 85 proc. 

Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu. Informacinių technologijų plėtra kelia iš principo naujus 

uždavinius švietimo sistemai. Lietuvos jaunimas ypač aktyviai naudojasi informacinių technologijų 

teikiamomis galimybėmis – 2012 m. III ketvirtį internetu naudojosi 97,7 proc. 15–19 metų amžiaus 
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gyventojų. Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas daro didelę įtaką mokyklos veiklai. 

Ugdymo kokybės gerinimas taikant modernius ugdymo metodus, naudojant pažangias technologijas 

verčia keisti ir atnaujinti mokyklos materialinę mokymo bazę. Mokykla reaguoja į pokyčius 

visuomenėje ir supažindina mokinius su informacinių technologijų naujovėmis. Diegiamos 

modernios mokymo priemonės – multimedijos projektoriai, nešiojamieji kompiuteriai, mokomųjų 

dalykų kompiuterinės programos. 

Edukaciniai veiksniai. Švietimo ir mokslo ministerija nustato pagrindinius reikalavimus 

ugdymo turinio formavimui ir reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką. 

Ugdymo įstaigai suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo 

procesą. Problemą kelia dėl mokinių skaičiaus ribojama mokinio krepšelio lėšų suma, kuri negali 

visiškai tenkinti mokinių poreikių, todėl mokykla dažnai turi mokinių poreikius derinti su mokyklos 

finansinėmis galimybėmis. Mokykla, organizuodama savo veiklą, įtraukia vietos bendruomenę, 

bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, mokyklomis. Pamokos vyksta įvairiose 

edukacinėse aplinkose. Dauguma mokytojų kvalifikaciją kelia individualiai ir pagal mokyklos 

parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą. Tėvams sudaromos galimybės bendrauti ir 

konsultuotis su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, vadovais dėl mokinių mokymosi, 

pasiekimų vertinimo, lankomumo ar mokinio socialinių bei psichologinių problemų. 

4. MOKYKLOS STIPRYBIŲ IR SILPNYBIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

(SSGG) 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Mokomųjų dalykų santykis ugdymo plane 

visiškai atitinka Bendrųjų ugdymo planų 

reikalavimus, ugdymo turinys suderintas 

su Bendrosiomis programomis. 

 Mokykla dalyvauja įvairių ES, šalies, 

savivaldybės fondų remiamuose 

projektuose. 

 Mokyklos kultūra turi savitų bruožų. 

 Mokyklos etosas yra veiksmingas. 

 Mokyklos vertybės, elgesio normos, 

principai, tradicijos ir ritualai, mokyklos 

atvirumas ir svetingumas yra išskirtiniai 

mokyklos bruožai. 

 Geri bendruomenės santykiai, mokyklos 

atvirumas sudaro prielaidas siekti 

aukštesnės ugdymo kokybės. 

 Mokyklos jauki aplinka ir tvarka skatina 

mokinių pozityvų elgesį bei  padeda 

išreikšti  mokyklos puoselėjamas vertybes. 

 Palankus mokyklos bendruomenės 

mikroklimatas. 

 Mokyklos administracija geba inicijuoti, 

nukreipti, komunikuoti, organizuoti 

 Mokytojai ne visada tikslingai formuluoja 

pamokos uždavinį, orientuotą į konkretų 

pamatuojamą rezultatą. Ne visada numato 

įvairesnę ugdomąją veiklą, aktyviuosius 

mokymo (-si) metodus, kas leistų 

mokiniams dažniau patirti mokymo (-si) 

sėkmę. 

 Ugdymo procesas nepakankamai 

diferencijuojamas ir individualizuojamas 

skirtingų gebėjimų mokiniams. 

 Nėra išnaudojamos visos vertinimo būdų ir 

formų įvairovės. Reikėtų veiksmingiau 

nukreipti veiklą pamokos uždavinio 

įgyvendinimui, grįžti prie nesuprastų 

dalykų, dažniau išnaudoti gabių mokinių 

potencialą. 

 Mokykla per mažai reprezentuojama 

visuomenėje straipsniais spaudoje, 

internetinėje svetainėje. 

 Pamokose yra per mažai akcentuojama 

individuali mokinių pažanga, pasiekimai 

apibendrinami fragmentiškai. 

 Trūksta tradicijų gerosios patirties 
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personalo darbą ir mokymą. Mokykla 

gauna finansavimą vasaros projektams 

įgyvendinti. Lėšos, gautos įvairių vasaros 

stovyklų organizavimui, padidina mokinių 

užimtumą. 

sklaidos. 

 Mokykla dar nelabai gali paveikti 

mokinius, kad jie neišeitų į miesto 

gimnazijas. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Aktyviau visuomenėje reprezentuojama 

mokykla išsaugos teigiamą įvaizdį ir 

suformuotą nuomonę. 

 Mokytojo veiklos planavimas pakels 

mokymosi motyvaciją. 

 Diferencijuotas ir individualizuotas 

ugdymo turinys, lems geresnę ugdymo (si) 

kokybę. 

 Mokykla pagal galimybes papildys  

neformaliojo švietimo programų pasiūlą. 

 Toliau tobulinamos ir turtinamos ugdymo 

sąlygos, edukacinės aplinkos. 

 Išnaudojamos projektinės veiklos 

teikiamos galimybės. 

 Elektroninio dienyno įdiegimas užtikrins 

efektyvesnį tėvų informavimą apie 

mokinių ugdymo (si) pasiekimus ir 

lankomumą. 

 Remiantis mokinių tarybos iniciatyvomis 

ir įtraukiant į veiklą tėvus, mokiniai 

organizuotų socialinius renginius ir 

projektinę veiklą, kurie  ugdytų 

pilietiškumą, toleranciją, gailestingumą, 

pagarbą kitam, savigarbą, atsakomybę, 

darbštumą, kūrybiškumą.  

 Tobulinti tėvų švietimo politiką, 

organizuojant klasių tėvų susirinkimus, 

visuotinius mokyklos tėvų susirinkimus, 

pedagogines-psichologines konsultacijas, 

individualius pokalbius. Dar daugiau 

informacijos tėvai gautų ir bendrų renginių 

metu, neformalių susitikimų metu.  

 Mokykla turi stadioną. Jis nėra 

rekonstruotas, bet tvarkingas, prižiūrėtas. 

Ateityje reikėtų ieškoti lėšų stadiono 

modernizavimui. 

 Mažėjantis mokinių skaičius dėl 

migracijos ir mažo gimstamumo. 

 Didėja mokinių, augančių nepilnose, 

rizikos grupės šeimose arba šeimose, 

kuriose vienas arba abu tėvai išvykę į 

užsienį, skaičius. 

 Mažėjantis mokinių skaičius lems 

pedagogų etatų mažinimą. 

 Daugėja mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sveikatos ir elgesio 

sutrikimų. 
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5. STRATEGINĖS IŠVADOS 

1. Tinkamai organizuojamas ugdymo procesas daro įtaką gerai ugdymo kokybei, 

ugdymo planas atitinka mokinių mokymosi poreikius, bet nepakankamas ugdymo proceso 

individualizavimas ir diferencijavimas neleidžia pasiekti tinkamos ugdymo kokybės kiekvienam 

mokiniui. 

2. Pamokų kokybės gerinimas, neformaliojo švietimo turinio, mokykloje siūlomų 

programų pasiūlos praplėtimas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir poreikius, tenkina mokinių bei 

jų tėvų (globėjų) lūkesčius. 

3. Mokykloje kuriama palanki technologinė, vaizdinė, informacinė aplinka, tačiau jos 

panaudojimas ugdymo procese yra tobulintinas. Mokymosi sąlygų gerinimas, tinkamas edukacinių 

aplinkų sukūrimas paskatintų siekti geresnės ugdymo kokybės. 

4. Efektyvi pagalba mokiniams užtikrintų saugumą, poreikių tenkinimą ir pagerintų 

mokymosi motyvaciją. 

5. Bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis skatinimas kurtų saugią, 

modernią, iniciatyvią, novatorišką ir atsakingą švietimo įstaigą. 

6. Mokyklos tradicijos, kuriama ir panaudojama edukacinė aplinka mokyklos ir vietos 

bendruomenėje vertinama teigiamai. Gerosios patirties, mokymosi pasiekimų sklaida už mokyklos 

ribų, mokyklos reprezentavimas visuomenei bei žiniasklaidai padėtų mokyklai tapti labiau 

„matoma“, susidaryti gerą įvaizdį, išlaikyti ir stiprinti jį. 

6. MOKYKLOS STRATEGIJA 

VIZIJA 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla yra šiuolaikiška, 

tenkinanti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą lenkų 

mokomąja kalba ir organizuojanti popamokinę veiklą bei užtikrinanti vaiko saugumą. 

 

MISIJA 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla ugdymo institucija, 

kurioje: 

 užtikrinamas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

vykdymas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio prigimtines galias; 

 vertinamas kiekvienas bendruomenės narys; 

 yra geros sąlygos mokinių asmenybės raiškai; 

 ugdomi dori, kultūringi ir kūrybingi jauni žmonės, kurie savo gebėjimus galės 

pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje. 

 

FILOSOFIJA 

Mokyklos bendruomenė vadovaujasi katalikiškomis vertybėmis bei ugdo toleranciją kitų 

tautybių žmonėms.  

PRIORITETAI 

Ugdymo proceso tobulinimas. 

Ugdymo bazės modernizavimas ir tobulinimas. 

Susitelkusios ir nuolat tobulėjančios bendruomenės formavimas. 
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7. REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1. Prioritetas. Ugdymo proceso tobulinimas.  

Tikslas. Gerinti pamokos kokybę, tobulinant jos struktūrą, ugdomosios veiklos 

veiksmingumą bei mokytojų profesines kompetencijas, būtinas užtikrinti ugdymo kokybę. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti turinio planavimą, pamokos vadybą, stiprinti pagalbą mokytojui;  

2. Skatinti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą; 

3. Tobulinti ugdymo proceso kokybės stebėsenos ir analizės sistemą;  

4. Nustatyti gabių mokinių poreikius, pasiūlyti tinkamas sąlygas jų vystymuisi;  

5. Sukurti ir diegti efektyvią profesinio orientavimo sistemą, apimančią ugdymą karjerai, 

profesinį informavimą ir profesinį konsultavimą bei stebėseną;  

6. Tobulinti IKT panaudojimo pamokose kompetenciją;  

7. Akredituoti vidurinio ugdymo programą. 

2. Prioritetas. Ugdymo bazės modernizavimas ir tobulinimas. 

Tikslas. Kurti mokymosi aplinką, padedančią užtikrinti mokinių saugumą, tenkinančią 

ugdytinių formalaus ir neformalaus švietimo poreikius. Stiprinti mokyklos bendruomenės 

atsakomybę siekiant draugiškos mokyklos. 

Uždaviniai: 

1. Dalyvauti įvairiuose mokyklos vidaus ir išorės renginiuose, stiprinančiuose mokinių 

socialinius įgūdžius;  

2. Organizuoti mokinių poreikius atitinkantį neformalųjį švietimą;  

3. Kurti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

4. Stiprinti (turtinti) mokyklos materialinę bazę, būtiną efektyviam ugdymo proceso 

organizavimui; 

5. Pritraukti papildomų išteklių edukacinei aplinkai gerinti; 

6. Organizuoti informacijos sklaidą apie mokyklos veiklą. 

3. Prioritetas. Susitelkusios ir nuolat tobulėjančios mokyklos bendruomenės formavimas. 

Tikslas. Efektyvinti mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą, vykdyti 

visapusišką mokinių tėvų švietimą. 

Uždaviniai:  

1. Tobulinti mokytojų, klasės auklėtojų ir tėvų dialogą, teikti informaciją tėvams apie 

vaikų mokymo (si) pasiekimus bei pažangą, formuoti teigiamą jų nuomonę apie mokyklą ir jos 

veiklą; 

2. Sistemingai organizuoti tėvų švietimą, teikti visokeriopą pagalbą šeimai; 

3. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių partnerystę, siekiant išsaugoti senas ir 

formuojant naujas mokyklos tradicijas, ugdant kultūrą puoselėjančią asmenybę; 

4. Plėtoti ryšius su šalies švietimo įstaigomis. 

 

8. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 

Strateginio plano stebėsena ir vertinimas vykdomas viso proceso metu ir visais lygiais: 

mokyklos taryboje, mokytojų taryboje, mokinių taryboje. Strateginis planas gali būti koreguojamas 

kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į įgyvendintos programos įsivertinimą, į 

vidinio ir išorinio vertinimų ir išorinių mokyklos tikrinimų išvadas, pasikeitus šalies, savivaldybės 
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švietimo politikai arba pasikeitus valstybinėms ar savivaldybės strateginėms programoms. Už 

strateginio plano programos įgyvendinimą atsako mokyklos administracija, mokyklos savivaldos 

institucijos.  
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9. STRATEGIJA 

1 PRIORITETAS. UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS 

Tikslai Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Terminai Kaštai Atsakingi Rezultatai 

1. Gerinti 

pamokos kokybę, 

tobulinant jos 

struktūrą, 

ugdomosios 

veiklos 

veiksmingumą bei 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas, 

būtinas užtikrinti 

ugdymo kokybę 

1.1. Gerinti turinio 

planavimą, 

pamokos vadybą, 

stiprinti pagalbą 

mokytojui 

1.1.1. Ilgalaikių 

planų, programų 

analizė 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Dalykų ilgalaikiai planai 

atitiks klasės pajėgumą, 

poreikius, skatins 

mokymosi motyvaciją ir 

leis pasiekti geresnių 

rezultatų. 

1.1.2. Atvirų 

pamokų vedimas ir 

stebėjimas (pagal 

metodinių grupių 

veiklos planus) 

2014-2019  Laikas, skirtas 

pamokoms 

pasiruošti 

Metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

Padidės pažangumas ir 

žinių kokybė. Pagerės žinių 

įsisavinimas. 

1.1.3. Seminarų 

mokytojams 

organizavimas. 

2014  Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos 

Mokyklos 

administracija 

Mokytojai įgytas 

kompetencijas taikys 

pamokose, tai lems geresnę 

ugdymo kokybę. 

1.1.4. Mokinių 

mokymosi 

motyvacijos ir 

atsakomybės 

stiprinimas per 

pamoką. 

2014-2019  Laikas, skirtas 

pamokoms 

pasiruošti 

Dalykų mokytojai Pagerės mokymosi 

motyvacija, gerės žinių 

įsisavinimas, 

didės pasitikėjimas savimi 

ir kitais. 

1.1.5. Ugdymo 

turinio pritaikymas 

gabiems ir 

2014-2019  Laikas, skirtas 

pamokoms 

pasiruošti 

Dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Gerės žinių įsisavinimas, jų 

kokybė, stiprės mokymosi 

motyvacija, atsiras realus 
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mokymosi sunkumų 

turintiems 

mokiniams 

savo galimybių vertinimas. 

1.1.6. Įvairios 

metodinės 

medžiagos, 

padedančios 

tobulinti mokymą, 

kaupimas mokykloje 

2014-2019 Laikas, skirtas 

metodinei 

veiklai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus teikiama visokeriopa, 

naudinga mokytojui 

pagalba. 

1.1.7. Pagalbos 

mokytojams 

organizavimas 

2014-2019  Laikas, skirtas 

metodinei 

veiklai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.2. Skatinti 

mokytojų 

tarpusavio 

bendradarbiavimą 

ir gerosios patirties 

sklaidą 

1.2.1. Metodinių 

grupių veiklos planų 

analizavimas ir 

derinimas 

Kiekvienų 

mokslo metų 

rugsėjo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinių grupių 

nariai 

Pagerės mokyklos 

mikroklimatas, ugdymo 

procesas taps įdomesnis 

mokiniams.  

1.2.2. Metodinių 

grupių mokytojų 

posėdžių 

(susirinkimų), 

kuriuose 

analizuojamos 

pamokos, 

organizavimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

mokinių 

atostogų 

metu 

Laikas, skirtas 

metodinei 

veiklai 

Metodinių grupių 

nariai 

1.2.3. Pamokų planų, 

užduočių pavyzdžių, 

įvairios pamokinės ir 

popamokinės veiklos 

pavyzdžių banko 

kaupimas 

  2014-2019 Laikas, skirtas 

metodinei 

veiklai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
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1.3. Tobulinti 

ugdymo proceso 

kokybės stebėsenos 

ir analizės sistemą 

1.3.1. Pamokų 

stebėjimas ir 

aptarimas. 

2014-2019 Mokytojų ir 

vadovų laikas 

Mokyklos 

administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Gerės ugdymo proceso 

kokybės stebėsena. Atsiras 

pozityvus požiūris į 

lankymąsi kolegų 

pamokose. 

1.3.2. Gerosios 

profesinės patirties 

skleidimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Laikas, skirtas 

metodinei 

veiklai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus įgyvendinama 

bendradarbiavimo ir 

konsultavimosi kultūra 

mokykloje. Mokytojai 

dalysis gerąja darbo 

patirtimi. 

1.4. Nustatyti gabių 

mokinių poreikius, 

pasiūlyti tinkamas 

sąlygas jų 

vystymuisi 

1.4.1. Puikių 

akademinių 

pasiekimų 

pasiekusių, gerai 

besimokančių, 

aktyvių, iniciatyvių 

mokinių skatinimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 

Atsiras lyderiai, galintys 

realizuoti savo gebėjimus. 

Lyderystė skatins sveiką 

konkurenciją. 

Pasiekti rezultatai skatins 

vykdyti naują veiklą. 

1.4.2. Gabių mokinių 

skatinimas dalyvauti 

dalykų olimpiadose, 

konkursuose, sporto, 

saviveiklos, meno 

renginiuose 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalykų mokytojai 

1.5. Sukurti ir 

diegti efektyvią 

profesinio 

orientavimo 

sistemą, apimančią 

ugdymą karjerai, 

1.5.1. Sistemingas 

mokinių profesinių 

ketinimų ir poreikių 

tyrimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

PIT-o darbo grupė Stiprės gebėjimas teorines 

žinias pritaikyti realiame 

gyvenime. 

Didės abiturientų, įstojančių 

į aukštąsias mokyklas bei 

kolegijas pagal pirmąjį 

1.5.2. Sistemingas 

mokinių 

Kiekvienais 

mokslo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

PIT-o darbo grupė 
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profesinį 

informavimą ir 

profesinį 

konsultavimą bei 

stebėseną 

informavimas ir 

konsultavimas 

karjeros planavimo 

klausimais, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais 

partneriais 

metais pasirinkimą, skaičius. 

1.5.3.Tikslingų 

išvykų, susitikimų su 

aukštųjų mokyklų, 

kolegijų bei 

profesinio rengimo 

centrų atstovais 

mokykloje 

organizavimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

PIT-o darbo grupė 

1.6. Tobulinti IKT 

panaudojimo 

pamokose 

kompetenciją 

1.6.1. Sąlygų naudoti 

IKT mokykloje 

analizavimas 

2014 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 

Mokytojai aktyviai naudos 

IKT per pamokas. Gerės 

mokinių mokymosi 

motyvacija, ugdymas bus 

įdomus ir šiuolaikiškas. 

Tobulės mokytojų ir 

mokinių kompiuterinio 

raštingumo įgūdžiai. 

Aprūpinimas IKT 

priemonėmis skatins 

mokytojus organizuoti 

interaktyvias pamokas, 

1.6.2. Kiekviename 

mokomojo dalyko 

kabinete 

kompiuterizuoti 

darbo vietas 

2014-2019 Projektų, 

mokinio 

krepšelio lėšos  

Mokyklos 

administracija 

1.6.3. Mokymo 

priemonių poreikio 

nustatymas bei 

įsigijimas 

2014-2019 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokyklos 

administracija 



22 

 

1.6.4. Atvirų pa-

mokų naudojant IKT 

vedimas 

2014-2019 Laikas, skirtas 

pamokoms 

pasiruošti bei 

metodinei 

veiklai 

Dalykų mokytojai padės diferencijuoti 

mokomąją medžiagą, 

gerins vaizdumą ir 

medžiagos įsiminimą per 

pamokas. 

1.7. Akredituoti 

vidurinio ugdymo 

programą 

1.7.1. Atlikta 

mokyklos pastarųjų 

3 metų veiklos 

analizė 

2014-2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 

Mokiniai turės galimybę 

įsigyti vidurinį išsilavinimą 

jiems priskirtoje 

teritorijoje, nebus poreikio 

vykti į kitas mokyklas, 

todėl nenukentės ugdymas, 

bus užtikrintas mokinių 

saugumas. 

 

II PRIORITETAS. UGDYMO BAZĖS MODERNIZAVIMAS IR TOBULINIMAS 

 

Tikslai Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Terminai Kaštai Atsakingi Rezultatai 

1. Kurti mokymosi 

aplinką, 

padedančią 

užtikrinti mokinių 

saugumą, 

tenkinančią 

ugdytinių 

formalaus ir 

neformalaus 

švietimo poreikius. 

Stiprinti mokyklos 

bendruomenės 

1.1. Dalyvauti 

įvairiuose 

mokyklos vidaus ir 

išorės renginiuose, 

stiprinančiuose 

mokinių socialinius 

įgūdžius 

 

1.1.1. Mokinių 

socialinių įgūdžių 

ugdymo, 

prevencijos 

programų temų 

integravimas 

mokomųjų dalykų 

ilgalaikiuose 

planuose 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Laikas, skirtas 

pamokoms 

pasiruošti bei 

metodinei 

veiklai 

Dalykų mokytojai Pagerės mikroklimatas 

klasėse bei mokykloje. 

Padidės mokinių 

pasitikėjimas savimi, 

pagerės socializacija, 

sumažės patyčių atvejų. 

Mokyklos bendruomenė 

aktyviai dalyvaus mokyklos 

veikloje. 

1.1.2. Klasių 

valandėlių, 

ugdančių 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Laikas, skirtas 

darbui su klase 

Klasių auklėtojai 
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atsakomybę 

siekiant draugiškos 

mokyklos 

socialinius 

įgūdžius, 

organizavimas 

1.1.3. Dalyvavimas 

įvairiuose 

mokyklos vidaus ir 

išorės renginiuose, 

stiprinančiuose 

mokinių socialinius 

įgūdžius 

(Tarptautinėje 

tolerancijos 

dienoje, akcijose 

„Gegužė-mėnuo be 

smurto prieš vai-

kus”, „Darom” ir 

kt.) 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Laikas, skirtas 

metodinei 

veiklai bei 

darbui su klase 

Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

socialinis pedagogas 

1.2. Organizuoti 

mokinių poreikius 

atitinkantį 

neformalųjį 

švietimą 

1.2.1. Mokinių 

poreikių tyrimas 

Kiekvienais 

mokslo me-

tais gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Neformaliojo švietimo 

programose bus užimta 

dauguma mokyklos 

mokinių. 

1.2.2. Neformaliojo 

švietimo veiklos 

darbo plano 

parengimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

rugsėjo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1.2.3. Mokinių 

kūrybinių darbų 

parodų 

organizavimas 

2014-2019 Laikas, skirtas 

pamokoms 

pasiruošti bei 

metodinei 

veiklai 

Technologijų, 

muzikos, dailės, 

žmogaus saugos ir 

kūno kultūros 

mokytojų metodinė 

Stiprės mokinių savivertė, 

pasitikėjimas savimi. 
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grupė 

1.3. Kurti sveikas ir 

saugias ugdymosi 

sąlygas 

1.3.1. Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžių 

organizavimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

 Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

klasių auklėtojai 

Pagerės mokinių ugdymosi 

sąlygos. 

1.3.2. Dalyvavimas 

„Veiksmo savaitėje  

be patyčių“. 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

1.3.3. Dalyvavimas 

akcijoje „Vasaris-

sveikatingumo 

mėnuo” 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Gerės mokinių sveikata. 

1.4. Stiprinti 

(turtinti) mokyklos 

materialinę bazę, 

būtiną efektyviam 

ugdymo proceso 

organizavimui 

 1.4.1. Mokytojų 

kambario 

modernizavimas 

2014-2019 Projektų lėšos Mokyklos 

administracija 

Pagerės darbo sąlygos, 

darbo aplinka taps gražesnė 

ir jaukesnė. 

1.4.2. Multimedijų 

kabinetuose 

įrengimas. 

2014-2019 Projektų lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokyklos 

administracija 

Padidės ugdymo proceso 

patrauklumas, pagerės 

mokymosi motyvacija. 

Aprūpinimas IKT bei 

kitomis moderniomis 

mokymo priemonėmis 

skatins mokytojus 

organizuoti interaktyvias 

pamokas, padės 

diferencijuoti mokomąją 

medžiagą, gerins vaizdumą 

ir medžiagos įsiminimą per 

pamokas. 

1.4.3. Interaktyvių 

lentų įsigijimas ir 

įrengimas. 

2014-2019 Projektų lėšos Mokyklos 

administracija 

1.4.4. Mokomųjų 

kabinetų 

atnaujinimas 

2014-2019 Projektų lėšos Mokyklos 

administracija 
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1.4.5. Įdiegti el. 

dienyną 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Bus sukurta patogi, lanksti 

informavimo sistema. 

1.5. Pritraukti pa-

pildomų išteklių 

edukacinei aplinkai 

gerinti 

1.5.1. Dalyvavimas 

ES 

finansuojamuose 

bei kituose 

projektuose 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Laimėtų 

projektų 

pritrauktos 

lėšos 

Mokyklos 

administracija, 

dalykų mokytojai 

mokyklos specialistai 

Bus stiprinama mokyklos 

materialinė bazė. Gražės 

edukacinė aplinka. Didės 

projektų rengimo ir 

įgyvendinimo 

kompetencijos.  

1.5.2. Paramos lėšų 

pritraukimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Paramos 

teikėjų lėšos 

Mokyklos 

administracija, klasių 

auklėtojai 

Stiprės mokyklos 

materialinė bazė. Bus 

puoselėjama mokyklos 

aplinka: tvarkingi ir estetiški 

kabinetai bei kitos mokyklos 

patalpos; įsigytos ugdymo 

(si) priemonės; atnaujinti 

stadionas ir kitos išorės 

erdvės. 

1.6. Organizuoti 

informacijos 

sklaidą apie 

mokyklos veiklą 

1.6.1. Mokyklos 

internetinės 

svetainės 

sistemingas 

atnaujinimas ir 

tobulinimas 

Kasmet Laikas, skirtas 

metodinei 

veiklai 

 Informacinių 

technologijų 

mokytoja 

Visuomenė turės galimybę 

susipažinti su mokyklos 

veikla ir pasiekimais. 

1.6.2. Mokyklos 

veiklos pristatymas 

ir atsiskaitymas už 

mokyklos veiklą 

visuotiniuose 

susirinkimuose 

Kasmet Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 
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1.6.3. Aktyvus tėvų 

įtraukimas rengiant 

ir įgyvendinant 

mokyklos veiklos 

dokumentus 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija, klasių 

auklėtojai 

Bus sukurta aktyvi ir 

atsakinga mokyklos 

bendruomenė. Tėvai 

aktyviai dalyvaus mokyklos 

valdyme, išteklių paieškoje. 

1.6.4. Tradicinių 

mokyklos renginių 

organizavimas 

kartu su tėvais 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija, klasių 

auklėtojai 

Mokyklos veikla taps atvira 

ir patraukli mokyklos 

bendruomenei. 

 

III PRIORITETAS. SUSITELKUSIOS IR NUOLAT TOBULĖJANČIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS FORMAVIMAS 

 

Tikslai Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Terminai Kaštai Atsakingi Rezultatai 

1. Efektyvinti 

mokyklos 

bendruomenės 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

vykdyti visapusišką 

mokinių tėvų švietimą 

1.1. Tobulinti 

mokytojų, klasės 

auklėtojų ir tėvų 

dialogą, teikti 

informaciją tėvams 

apie vaikų 

mokymo(si) 

pasiekimus bei 

pažangą, formuoti 

teigiamą jų 

nuomonę apie 

mokyklą ir jos 

veiklą 

1.1.1. Darbo grupių 

įvairioms 

mokyklos veikloms 

organizuoti 

sudarymas 

įtraukiant tėvus, 

partnerių atstovus 

Kasmet Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 

Novatoriškos veiklos 

skatins mokyklos kolektyvą 

tobulėti, mokymasis 

mokiniams taps įdomesnis 

ir patrauklesnis. 

Komandinis darbas gerins 

bendradarbiavimą ir padės 

susitarti dėl įvairių ugdymo 

klausimų. 

1.1.2. Įvairių 

projektų, 

įtraukiančių kuo 

daugiau 

bendruomenės 

narių, rengimas 

Kasmet Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

1.1.3. Klasių 

auklėtojų 

skatinimas vykti į 

2014-2019 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokyklos 

administracija 

Mokytojai patobulins 

kompetencijas, įgis 

patirties, naujoves pritaikys 
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seminarus, 

kuriuose jie įgis 

vadybos žinių, 

tobulins 

kompetencijas 

planavimo, 

organizavimo ir 

kontrolės 

klausimais 

kasdienėje veikloje. 

1.1.4. 

Kvalifikacijos 

kėlimo seminarų 

organizavimas 

(mokytis 

komandinio darbo) 

2014-2019 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokyklos 

administracija 

Bendruomenė nuolat 

mokysis, susipažins su 

naujovėmis ir išmoks jas 

taikyti veikloje. 

1.1.5. Siekti 

vadybinių 

kategorijų įsigijimą 

2013-2019 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokyklos 

administracija 

Bendruomenė nuolat 

mokysis, susipažins su 

naujovėmis ir išmoks jas 

taikyti veikloje. 

1.2. Sistemingai 

organizuoti tėvų 

švietimą, teikti 

visokeriopą 

pagalbą šeimai 

1.2.1. Mokyklos 

erdvių 

panaudojimas 

informavimui 

(stendai, kilnoja-

mos ekspozicijos) 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Informacija apie mokyklos 

veiklą bus įvairi, greitai ir 

lengvai pasiekiama visoms 

suinteresuotoms grupėms. 

1.2.2. Seminarų 

tėvams, kviečiant 

lektorius, 

organizavimas 

2014-2019 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokyklos 

administracija 

Tėvai įgis žinių socialiniais, 

psichologiniais, 

pedagoginiais ir kt. 

klausimais. 
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1.2.3. Įvairaus 

pobūdžio 

informacinių 

priemonių 

rengimas 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Tėvai gaus įvairiapusę ir 

savalaikę informaciją apie 

mokyklos veiklą, vaikų 

mokymo(si) pasiekimus bei 

pažangą. 

1.3. Stiprinti 

mokyklos 

bendruomenės 

narių partnerystę, 

siekiant išsaugoti 

senas ir formuojant 

naujas mokyklos 

tradicijas, ugdant 

kultūrą 

puoselėjančią 

asmenybę 

1.3.1. Mokinių tėvų 

įtraukimas, 

organizuojant 

tradicinius 

mokyklos renginius 

bei valstybinių 

švenčių minėjimus 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 

Bus išlaikytos ir 

sustiprintos mokyklos 

tradicijos. Stiprės 

bendradarbiavimas su 

šeimomis, vietos 

bendruomene. 

1.3.2. Mokinių tėvų 

kvietimas į 

projektinių darbų 

pristatymus, 

viktorinas, 

konferencijas 

2014-2020 Žmogiškieji 

ištekliai 

Klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai 

Padidės tėvų domėjimasis 

vaikų ugdymo procesu. Bus 

glaudinamas vaikų ir tėvų 

bendravimas. 

1.3.3. Bendrų 

mokinių ir tėvų 

renginių, išvykų 

organizavimas 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Klasių 

auklėtojai 

1.4. Plėtoti ryšius 

su miestų, rajono ir 

šalies švietimo 

įstaigomis 

1.4.1. 

Bendradarbiavimo 

sutarčių su šalies 

aukštosiomis ir 

aukštesniosiomis 

mokyklomis 

pasirašymas 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 

Bus pasirašytos sutartys ir 

bendradarbiaujama 

tobulinant mokyklos veiklą. 
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1.4.2. Studentų 

priėmimas 

praktikai atlikti 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

administracija 

Bus dalijamasi profesine 

patirtimi. 

1.4.3. Dalyvavimas 

įvairiose 

besimokančių 

mokyklų 

programose 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojai patobulins 

kompetencijas, įgis 

patirties, naujoves pritaikys 

kasdienėje veikloje. 

1.4.4. Mokytojų 

skatinimas 

aktyviau skleisti 

gerąją patirtį šalies 

mokyklų 

mokytojams 

2014-2019 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Bendruomenė nuolat 

mokysis, susipažins su 

naujovėmis ir išmoks jas 

taikyti veikloje. Bus 

dalijamasi patirtimi ir geroji 

patirtis panaudojama 

mokyklos veiklai gerinti. 

  

 

___________________________________________ 


