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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – Centras) 2018–2022 metų 

strateginio plano tikslas – užtikrinti efektyvų Centro veiklos valdymą, telkti bendruomenę 

aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti Centro veiklai keliami reikalavimai, 

planuoti kaitos pokyčius.  

2. Centro 2018–2022 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, Geros mokyklos koncepcija, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Kėdainių rajono 

savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, Centro nuostatais, Centro vidaus veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatais ir kitais norminiais dokumentais.  

3. Strateginis planas – penkerių metų veiklos planavimo dokumentas, kuriame suformuluota 

Centro vizija ir misija, vertybės, strateginės kryptys ir tikslai, uždaviniai ir priemonės numatytiems 

uždaviniams pasiekti. Nurodomi resursai, vertinimo kriterijai numatytų priemonių įgyvendinimo 

stebėsenai vykdyti. 

4. Strateginis planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, demokratiškumo ir diskusijomis 

pagrįsto bendradarbiavimo principais. 
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II SKYRIUS 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

5. Politiniai – teisiniai veiksniai: 

Palankūs Nepalankūs 

1. Mokymasis visą gyvenimą yra vienas iš Valstybinės 

švietimo 2013–2022 m. strategijos prioritetų, siekiama sukurti 

paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą. 

2. Įvykdyta Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo 

pertvarka – nuo 2013 m. Kėdainių suaugusiųjų mokymo 

centras, susijungus su Kėdainių jaunimo mokykla, tapo 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (nuo 2014 m. – 

mokymo centru), užtikrinant skirtingų socialinių grupių 

mokymosi visą gyvenimą poreikius. 

3. 2014 m. patvirtintas Jaunimui teikiamų paslaugų aprašas 

įgalina plėtoti atvirą darbą su jaunimu, savanorišką veiklą. 

4. Geros mokyklos koncepcijoje (patvirtinta 2015 m.) 

svarbiausiu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu laikomas 

tinkamas mokyklos misijos įgyvendinimas. 

5. Nuo 2015 metų įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos 

Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 

kuris atsivėrė daugiau galimybių suaugusiųjų mokymuisi ir 

kvalifikacijos tobulinimui. 

6. Nuo 2016 m. parengtas Kėdainių rajono neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas, 

skirtas plėtoti ir tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemą Kėdainių rajono savivaldybėje, sudarant sąlygas 

suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam 

pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. 

7. Nuo 2016−2017 m. m. Centre įgyvendinamas 

produktyvusis mokymasis, diegiamas vykdant nacionalinį 

„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektą 

„Alternatyvusis ugdymas“ ir padedantis įgyti pagrindinį 

išsilavinimą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, 

nepatiriantiems mokymosi sėkmės, praradusiems mokymosi 

motyvaciją ar tiesiog norintiems mokytis kitaip. 

8. 2017 m. pakeistas Lietuvos Respublikos profesinio 

mokymo įstatymas įgalina plėtoti tęstinį profesinį mokymą, 

suteikiantį galimybę įgyti profesines kvalifikacijas, būtinas 

prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir numatytomis 

sąlygomis apmokamą per Darbo biržą. 

8. Naujos redakcijos (nuo 2017 m.) Švietimo įstatyme 

švietimo veikla apibrėžiama kaip siekis suteikti asmeniui 

visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam 

nuolat tobulinti savo gebėjimus.  

1. Privalomojo sveikatos 

draudimo (PSD) panaikinimas 

suaugusiems, besimokantiems 

pagal suaugusiųjų bendrojo 

ugdymo programas, netobula 

socialinių pašalpų, bedarbių 

pašalpų mokėjimo sistema sudaro 

kliūtis suaugusiems asmenims tęsti 

mokslą, likviduoti išsilavinimo 

spragas. 

2. Pakeitus Lietuvos Respublikos 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

įstatymą, nenumatyti valstybės 

įsipareigojimai šiai sričiai. 

3. Sumažėjus klasių komplektams, 

sumažėja mokytojų darbo krūvis, 

todėl dalis mokytojų dirba keliose 

mokyklose. 
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6. Ekonominiai veiksniai: 

Palankūs Nepalankūs 

1. Neformalusis vaikų švietimas iš dalies 

finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. 2016 m. 

Centras dalyvavo neformaliojo  vaikų švietimo 

programų finansavimo konkurse ir gavo 

finansavimą programų įgyvendinimui. 

2. 2016, 2017 metais SJMC dalyvavo rajono 

savivaldybės skelbtame neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto 

lėšomis, konkurse ir gavo finansavimą 2 

programoms. 

3. Centro bendruomenės nariai perveda 2 proc. 

pajamų mokesčio dalį. 

4. Keičiama mokyklų finansavimo sistema 

(mokinio krepšelis), ieškoma tinkamesnių 

mokyklų finansavimo būdų.  

5. Šiuo metu profesinio mokymo sritis viena iš 

labiausiai finansuojamų švietimo sričių. 

Profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemos 

srityje įgyvendinamomis priemonėmis siekiama, 

kad profesinio mokymo sistema taptų dar 

patrauklesnė, gyvybingesnė ir veiksmingesnė.  

1. Nors švietimas laikomas valstybės politikos 

prioritetine sritimi, švietimo sistema 

finansuojama nepakankamai. Ekonominiai 

veiksniai nepalankūs suaugusiųjų ir jaunimo 

švietimui ir riboja jų formaliojo mokymosi 

galimybes: daugėja emigruojančių skaičius 

trumpalaikiams darbams, mažos pajamos ir 

rizika prarasti darbą blogina pamokų 

lankomumą, o kartais ir užkerta kelią 

mokymuisi. 

2. Didėjanti konkurencija tarp bendrojo 

ugdymo ir neformaliojo švietimo mokymo 

įstaigų, daugelis mokytojų dirba keliose ugdymo 

įstaigose. 

3. Suaugusiojo besimokančiojo mokinio 

krepšelio lėšos bendrojo ugdymo mokykloje 

trečdaliu mažesnės už paprastojo mokinio lėšas. 

 

7. Darbo rinka, socialiniai, demografiniai ir kultūriniai veiksniai: 

Palankūs Nepalankūs 

1. Miesto ekonomikai augant, didės gyventojų 

su mokyklinio amžiaus vaikais skaičius. 

2. Savivaldybėse vykdomas socialinis darbas 

teikiant paramą socialiai remtinoms ir socialinės 

rizikos šeimoms. 

3. Asmeniui, siekiančiam profesinės karjeros, – 

būtinas išsilavinimą patvirtinantis valstybės 

pripažintas pažymėjimas. 

4. Tam, kad užsitikrintų socialines garantijas, 

kad tobulintų savo kompetenciją neatsilikdamas 

nuo tobulėjančių technologijų, kad būtų 

pasirengęs dirbti besikeičiančioje žinių, 

ekonomikos ir informacinėje visuomenėje, 

asmuo turi aktyviai mokytis ir tobulėti. Taigi 

nuolatinis švietimas ir mokymas(is) visą 

gyvenimą tampa vienu svarbiausių visuomenės 

pažangos veiksnių.  

1. Didėjantis nepilnamečių paauglių 

nusikalstamumas ragina kreipti didelį dėmesį į 

mokinių saugumą garantuojančias prevencines 

programas. 

2. Gimstamumo mažėjimas, emigracija sąlygoja 

mokinių skaičiaus mažėjimą bei paliktų 

globėjams vaikų skaičius. 

3. Didėja mokinių ekonominė-socialinė 

atskirtis, specialiųjų poreikių ir socialiai 

problemiškų mokinių skaičius.  

4. Centras nuolat susiduria su problema – 

mokiniai atvyksta mokytis po rugsėjo 1 dienos 

(priežastys įvairios: grįžta iš užsienio, siunčia 

darbdaviai, darbo birža, išeina iš kitų ugdymo 

įstaigų). 

5. Trečiojo amžiaus universiteto veikla menkai  

finansuojama, epizodiškai įgyvendinant atskirų 

sričių projektus. 
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7.1. Socialiniai veiksniai labiausiai iš visų daro įtaką suaugusiųjų mokymui(si).  

7.2. Demografinės tendencijos smarkiai veikia mūsų visuomenę mažindamos amžiaus kartų 

solidarumą ir keldamos naujus poreikius būsimoms kartoms. 

7.3. Didžiausia gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis Kėdainių rajono savivaldybėje buvo 

tarptautinė migracija, susijusi su ekonominėmis priežastimis. Kadangi emigruoja ekonomiškai 

aktyvūs jauni žmonės, tai ir senatvės koeficientas (pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) 

žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) tiesiogiai susijęs su migracija. 

7.4. 2012–2016 m. Kėdainių rajono socialiniame žemėlapyje
1
 nurodomi didėjantys rodikliai: 

pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000-iui gyventojų ir deklaravusių išvykimą į užsienį asmenų 

skaičius 1000-iui gyventojų; mažėjantys rodikliai: vaikų skaičius 1000-iui gyventojų ir mokinių 

skaičius 1000-iui gyventojų.  

8. Technologiniai ir edukaciniai veiksniai: 

Palankūs Nepalankūs 

1. Kokybiškai besikeičiančios technologijos, 

didėjančios jų taikymo galimybės skatina plėtoti 

IKT infrastruktūrą švietimo sistemoje. Mokyklos 

aprūpinamos kompiuterine technika ir specialia 

įranga, kompiuterinėmis programomis, sukurti 

interaktyvūs vadovėliai, veikia E. dienynas. 

2. IKT vis labiau daro įtaką ugdymo(si) 

metodams, ugdymo turiniui ir visam ugdymo 

procesui. Naujos technologijos skatina 

tarpdalykinę ir vidinę integraciją bei nuotolinį 

mokymą, organizuojant ugdymo procesą 

virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

Pažangių technologijų atsiradimas ir plėtra 

reikalauja iš mokytojo įgyti daugiau 

kompetencijų, keisti mokymo(si) metodiką, 

atnaujinti materialinę mokymo bazę.  

1. Lėšų trūkumas riboja galimybę naudotis 

mokamomis virtualiomis informacinėmis 

sistemomis ir priemonėmis.   

2. Mokamos edukacinės programos riboja 

ugdymo(si) galimybes netradicinėse erdvėse. 

3. Esama finansavimo sistema neužtikrina 

Centrui galimybės atnaujinti IT bazės, 

atsižvelgiant į sparčią technologijų kaitą. 

4. Mažai specialiųjų  ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių naudoja jiems pritaikytas IT 

priemones. 

5. Besaikis netikslingas mokinių naudojimasis 

įvairiomis technologijomis didina socialinę 

atskirtį, mažina jų bendravimo įgūdžius ir 

skurdina kalbos kultūrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Šaltinis: http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php?1530215883 

http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php?1530215883
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III SKYRIUS 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

9. Organizacinė struktūra: 

9.1. Centras yra bendrojo ugdymo mokykla, gimnazija. Vykdomos šios švietimo programos: 

suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, akredituota suaugusiųjų vidurinio ugdymo 

programos, vaikų ir jaunimo pagrindinio ugdymo bei produktyviojo, ikiprofesinio mokymo 

programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos. 

9.2. Centre veikia 5 skyriai: Suaugusiųjų, Jaunimo skyriai, Neformaliojo vaikų švietimo skyrius 

su struktūriniu Vairavimo mokymo padaliniu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius su 

Atvirąja jaunimo erdve ir Trečiojo amžiaus universiteto struktūriniu padaliniu, Ugdymo aprūpinimo 

skyrius. Jų veiklą įteisina ir reglamentuoja Skyrių ir struktūrinių padalinių nuostatai, patvirtinti 

Centro direktoriaus. 

9.3. Savininkas – Kėdainių rajono savivaldybės taryba, vykdanti Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, švietimo ir kituose įstatymuose, Centro 

nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus. Centrui vadovauja direktorius, dirba 3 skyrių 

vedėjai, 45 mokytojai, 5 švietimo pagalbos specialistai, 2 bibliotekininkai, IKT diegimui – 

informacinių technologijų operatorius, duomenų bazės tvarkytojas, 10 ūkio srities darbuotojų, 11 

administracijos ir kt. specialistų. Iš viso centre dirba 71 darbuotojas. 

9.4. Veikia savivaldos institucijos: Centro taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. 

10. Žmonių ištekliai: 

10.1. Centre dirba 45 mokytojai, visi turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Iš jų 1 

mokytojas ekspertas, 8 mokytojai metodininkai, 24 vyresnieji mokytojai, 12 mokytojų. 

10.2. Iš viso centrui skirta 28,75 etato, iš jų 6,75 etato panaudota ir finansuojama iš Mokinio 

krepšelio lėšų, 11,75 etato  skirta specialistams ir tarnautojams, 10,25 etato – ūkio personalui 

įdarbinti. 

10.3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skiriamos lėšos iš Mokinio krepšelio. Mokytojai 

aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programose, dalijasi gerąja patirtimi metodinių grupių 

užsiėmimuose, rajono savivaldybės ir šalies seminaruose. Turimi pedagoginio personalo 

žmoniškieji ištekliai užtikrina kokybišką ugdymo programų įgyvendinimą. 

10.4. Ūkio personalas prižiūri  centro aplinką ir padeda užtikrinti ugdymo proceso 

organizavimą. 

11. Planavimo sistema:  

11.1. Centras savo veiklą planuoja rengdamas 5 metų trukmės strateginį planą, metinius 

veiklos planus, mėnesio veiklos planus, mokslo metų ugdymo planus.  

11.2. Pedagogai rengia mokomųjų dalykų planus, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, 

ikiprofesinio mokymo  programas, produktyviojo mokymo, neformaliojo švietimo, klasių auklėjimo 

programas, švietimo pagalbos specialistai – metinius savo veiklos planus. 

12. Finansiniai ištekliai: 

12.1. Centre suformuota finansinė ūkinė politika.  
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12.2. Centras išlaikomas iš Mokinio krepšelio lėšų, savarankiškoms funkcijoms  atlikti 

skiriamų lėšų iš Kėdainių rajono savivaldybės, specialiųjų lėšų, tikslinių programų, projektinių ir 

kitų paramos lėšų. 

13. Materialiniai ištekliai: 

13.1. Centras naudoja pastatą, kuris pastatytas 1976 m. Pagal ES SF programą 2007 m. atlikta 

dalinė pastato renovacija. Bendras pastato  naudojamas plotas – 6240 kv. m, apšildomas plotas – 

6133 kv. m, valomas plotas – 5600 kv. m, kiemsargių prižiūrimas plotas – 2,7 ha. Pastate yra 100 

kabinetų ir uždarų patalpų.  

13.2. Ugdymui skirta 30 kabinetų, mokomosios dirbtuvės, sporto, aktų salės, muziejus, 2 

bibliotekos-informaciniai centrai, taip pat Atvirajai jaunimo erdvei, Trečiojo amžiaus universitetui, 

valgyklai skirtos patalpos.  

13.3. Kitos patalpos panaudojamos personalo darbui, archyvui, kt. reikmėms.  

13.4. Centras įsigijęs autobusą, 2 lengvuosius automobilius. Vienas jų  gautas iš MTP+ 

programos, finansuojamos ES SF, ir naudojamas vykdant Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus 

vairuotojų mokymo programą. 

13.5. Ugdymo aplinka  aprūpinta įvairia IKT įranga, baldais. Palaipsniui atnaujinama ugdymo, 

personalo darbo, poilsio, bendroji bazė, remontuojamos patalpos, įsigyjama mokyklinių baldų, 

įrangos, IKT priemonių. Ugdymo kabinetai taip pat aprūpinti  moderniomis mokymo priemonėmis, 

gautomis iš programų, projektų finansavimo šaltinių. 

14. Ryšių sistema, informacinės, komunikacinės priemonės: 

14.1. Centro ugdymo procesui naudojama per 100 kompiuterių. Veikia bevielis internetas. 

Ugdymo kabinetai aprūpinti kompiuterine įranga, projektoriais, ekranais. Administracijos ir 

mokytojų bei specialistų darbo vietos kompiuterizuotos. Kaip informavimo, komunikavimo 

priemonė naudojamas elektroninis dienynas ,,Mano dienynas“. Naudojamasi elektroninio pašto, 

mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo sistema ŠVIS. 

14.2.  Vidaus ir išorės stebėjimui ir apsaugai įrengtos vaizdo kameros. Bankų pavedimai, 

mokėjimai ir kt. finansinės operacijos atliekamos naudojant elektronines bankininkystės sistemas. 

14.3. Žinios apie Centro veiklą skelbiamos bendruomenės susirinkimuose, posėdžiuose, 

koridorių, bibliotekų, mokytojų kambario, ugdymo kabinetų stenduose, žiniasklaidoje, interneto 

svetainėje, todėl užtikrinamas savalaikis ugdymo įstaigos bendruomenės informavimas. 

15. Veiklos kokybės įsivertinimo, pedagoginės veiklos priežiūros ir vidaus veiklos kontrolės 

sistema: 

15.1. Centro vidaus  veiklos kontrolė vykdoma pagal veiklos kokybės įsivertinimo metodiką ir 

pedagoginės veiklos priežiūros planą. Veiklos kokybės įsivertinimą atlieka Centro direktoriaus 

įsakymu sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo grupė, sėkmingai įtraukdama į įsivertinimo veiklą 

visą centro bendruomenę. 

15.2. Centro veiklą  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prižiūri 

Kėdainių rajono administracijos institucijos ir Valstybinės švietimo priežiūros skyrius. 

15.3. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

norminiais aktais. Centro einamąją finansų kontrolę atlieka vyriausiasis buhalteris, paskesnę vykdo 

Centro direktorius, o išorinę finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos. 
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IV SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

16. SSGG analizė atlikta remiantis mokymo centro įsivertinimo išvadomis, mokinių mokymosi 

tyrimo rezultatais, bendruomenės diskusijomis. 

Stiprybės  

 

Silpnybės 

1. Centras atviras naujovėms, vykdantis 

inovatyvias veiklas ir mokymo(si) būdus. 

2. Aukštos kvalifikacijos, kompetentinga 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, 

andragogų bendruomenė. 

3. Tikslinga pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių, NVŠ, NSŠ, AJE ir TAU 

programų/paslaugų pasiūla, atliepianti paklausą. 

4. Savalaikė, kryptinga socialinė, 

psichologinė, specialioji pagalba mokiniams, 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

5. Sąlygų mokinių asmeniniams, socialiniams, 

edukaciniams, ugdymo(si) karjerai poreikiams 

tenkinti sudarymas. 

6. Lanksti formaliojo švietimo skyrių ugdymo 

sistema. 

7. Gera mokymo(si) bazė. 

8. Naujų patrauklių edukacinių erdvių 

kūrimas, ugdymo(si) aplinkų atnaujinimas. 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka, 

nepakankamas tėvų (globėjų, rūpintojų) 

domėjimasis vaikų mokymųsi, 

bendradarbiavimas ir dalyvavimas Centro 

veikloje. 

2. Silpni mokinių socialiniai įgūdžiai, žinios ir 

dalykinės  kompetencijos. 

3. Didelė mokinių kaita Suaugusiųjų skyriuje. 

4. Susilpnėjęs bendradarbiavimas su kitomis 

šalies jaunimo ir suaugusiųjų švietimo 

įstaigomis. 

5. Per menkas Centro bendruomenės 

dalyvavimas teikiant siūlymus ir generuojant 

idėjas  dėl dalyvavimo respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. 

6. Nerenovuotas Centro aikštynas. 

Galimybės 

 

Grėsmės 

1. Bendradarbiavimo stiprinimas ugdant 

mokinių gyvenimo įgūdžius, bendrąsias 

kompetencijas. 

2. Efektyvių ir inovatyvių mokymo(si) metodų 

panaudojimas ugdomojoje veikloje bei lanksčių 

ugdomosios veiklos formų, skatinančių mokinių 

pasitikėjimą savo galimybėmis, taikymas. 

3. Gerosios patirties sklaida apie Centro 

sėkmes, kaitą ir patirtis bendradarbiaujant su 

kitomis šalies jaunimo ir suaugusiųjų švietimo 

įstaigomis. 

4. Projektinės veiklos koordinavimo 

stiprinimas, papildomų finansavimo šaltinių 

paieška  Centro erdvių atnaujinimui, Centro 

aikštyno renovavimui. 

1. Prastėjanti demografinė padėtis mažina 

mokinių skaičių. 

2. Nepalankus darbdavių požiūris į besimokantį 

suaugusįjį. 

3. Švietimo įstaigų konkurencija turi įtakos  

bendravimui ir bendradarbiavimui. 

4. Neišduotas higienos pasas formaliojo 

ugdymo veiklai vykdyti dėl nerenovuoto 

aikštyno. 

5. Nestabili švietimo politika. 
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V SKYRIUS 

CENTRO VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS 

 

17. Vizija – moderni ir besimokanti švietimo įstaiga, puoselėjanti tradicijas, pagarba, 

pasitikėjimu ir susitarimais grįstus bendruomenės santykius, skatinanti mokymąsi visą gyvenimą, 

ugdanti savarankišką, kritiškai mąstančią, pilietišką asmenybę, gebančią reaguoti į pokyčius. 

18. Misija – teikti kokybiškas švietimo paslaugas pagal pradinio, pagrindinio ir akredituotą 

vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas; ugdyti dorinę, socialinę, tautinę ir pilietinę 

brandą; tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; sudaryti 

galimybes ir sąlygas asmeniui tobulėti mokantis visą gyvenimą. 

19. Vertybės:  

 DORA – atjauta, supratimas, draugystė, pagarba.   

 DARNA – atvirumas, tvarka, tiesa, sveikata.   

 DARBAS – tobulėjimas, pažanga, patirtis, meistriškumas.  

 

 

VI SKYRIUS 

STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI 

 

20. Pirmoji strateginė kryptis.  Švietimo kokybės užtikrinimas. 

TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio 

ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. 

21. Antroji strateginė kryptis. Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas.  

TIKSLAS. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir 

bendradarbiavimu. 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

22. Pirmoji strateginė kryptis.  Švietimo kokybės užtikrinimas. 

1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

1.1.  Skatinti 

mokytojus, 

pagalbos mokiniui 

specialistus 

kryptingai tobulinti 

kompetencijas ir 

vykdyti patirties 

sklaidą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.  Ištirti vadovų, mokytojų 

ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius ir numatyti 

prioritetus. 

SS vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas
2
 

2018 m. I pusm. Intelektiniai 

resursai 

Ištirti kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai ir numatyti prioritetai atitinka 

ir padeda įgyvendinti Centro 

strateginius tikslus ir uždavinius. 

1.1.2.  Parengti ir įgyvendinti 

kvalifikacijos tobulinimo planą, 

užtikrinant kvalifikacijos 

tobulinimo ir Centro veiklos 

tikslų dermę. 

Metodinė taryba 2018 m. I pusm. Intelektiniai 

resursai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Parengtas kvalifikacijos tobulinimo 

planas. 80 proc. mokytojų tobulino 

kvalifikaciją pagal numatytus Centro 

metodinės tarybos prioritetus ir 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

1.1.3.  Organizuoti tikslinius 

seminarus pagal Centro 

strategines kryptis, atsižvelgiant 

į Metodinės tarybos numatytus 

prioritetus. 

SS vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas, Metodinė 

taryba 

Kasmet  Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokytojams sudarytos galimybės 

dalyvauti seminaruose ir metodiniuose 

renginiuose, įgytos kompetencijos 

taikomos ugdymo proceso tobulinimui. 

Organizuoti 5 tiksliniai seminarai. 

1.1.4.  Metodinių grupių veiklą 

nukreipti mokytojų dalykinėms 

ir bendrosioms kompetencijoms 

tobulinti. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

70 proc. mokytojų tobulino dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas. Didėja 

metodinių grupių veiklos efektyvumas. 

Gerėja ugdymo kokybė, kuriama atvira 

ir veiksminga sąveika su ugdytiniais. 

                                                           
2
 SS – Suaugusiųjų skyrius, JS – Jaunimo skyrius, NVŠS – Neformaliojo vaikų švietimo skyrius, NSŠS – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

skyrius  
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1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.  Užtikrinti informacinių 

technologijų įvaldymą ir 

taikymą. 

SS vedėjas,  

JS vedėjas 

Iki 2019 m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

100 proc. mokytojų baigė kompiuterinio 

raštingumo kursus (edukologinę ir 

technologinę (arba joms prilygintiną) 

dalį), visi pedagogai naudoja IKT 

ugdymo procese. 

1.1.6.  Parengti nuoseklią 

pedagogų skatinimo tvarką. 

Darbo grupė, 

Centro  

direktorius 

2019 m. Spec. lėšos Parengta skatinimo tvarka stiprina 

mokytojų motyvaciją siekti profesinio 

meistriškumo, ugdymo kokybės. 

1.1.7.  Tobulinti ugdomojo 

proceso stebėseną ir pagalbą 

mokytojui. 

Centro 

direktorius, SS 

vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas 

2018–2019 m. 

 

Intelektiniai   

resursai 

Gerėja ugdymo proceso organizavimas. 

1.1.8.  Diegti  inovatyvias 

technologijas, bendradarbiauti 

su suaugusiųjų švietėjais 

Europos lygmenyje, dalintis 

patirtimi ir vykdyti edukacinės 

veiklos rezultatų sklaidą 

Europos suaugusiųjų mokymosi 

elektroninėje platformoje 

(EPALE). 

Metodinė taryba, 

suaugusiųjų ir 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

skyrių metodinės 

grupės 

Nuolat Intelektiniai   

resursai 

Inovatyvios  technologijos taikomos 

ugdymo proceso tobulinimui, 

dalinimasis patirtimi ir vykdoma 

edukacinės veiklos rezultatų sklaida 

didina Centro prestižą ir gerina įvaizdį 

bendruomenėje. 

1.1.9.  Analizuoti vadovų, 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo metu įgytų 

kompetencijų naudą ugdymo 

kokybei. 

SS vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas, metodinė 

taryba  

Kasmet Intelektiniai   

resursai 

Didėja kompetencijų tobulinimo 

tikslingumas. Įgytos kompetencijos 

taikomos mokytojų praktinėje veikloje, 

gerinant ugdymo kokybę. 
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1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

1.2. Orientuoti 

ugdymo turinį į 

bendrųjų ir 

profesinių 

gebėjimų, 

vertybinių nuostatų 

ugdymą ir 

dabarties žmogui 

būtinų 

kompetencijų 

suteikimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Atlikti mokinių 

mokymosi poreikių ir 

pasiekimų tyrimą, rezultatus 

panaudojant ugdymo turinio ir 

formų pasirinkimo galimybių 

didinimui.  

SS vedėjas,  

JS vedėjas 

Kasmet Intelektiniai   

resursai 

Atliktas tyrimas, rezultatai panaudoti 

ugdymo turinio sudarymui ir 

įgyvendinimui. 

1.2.2. Atlikti mokinių 

saviraiškos poreikių tyrimą, 

rezultatus panaudojant 

neformaliojo vaikų ir 

suaugusiųjų ugdymo turinio ir 

formų pasirinkimo galimybių 

didinimui. 

NVŠS vedėjas, 

NSŠS vedėjas 

Kasmet Intelektiniai   

resursai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Atliktas tyrimas. Rezultatai 

panaudoti, rengiant neformaliojo 

vaikų ugdymo programas. 

1.2.3. Parengti ir įgyvendinti 

programas, skirtas mokymosi 

sunkumų turinčių ir specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

Dalykų 

mokytojai 

Kasmet Intelektiniai   

resursai 

Parengtos ir įgyvendinamos programos 

atitinka mokymosi sunkumų turinčių ir 

specialiųjų poreikių mokinių poreikius, 

didėja mokymosi motyvacija. 

1.2.4. Parengti ir įgyvendinti 

neformaliojo ugdymo 

programas, remiantis mokinių 

socialine, visuomenine, 

profesinės rinkos, ekonomine, 

asmeninių saviraiškos poreikių 

kaita. 

Būrelių vadovai Kasmet Intelektiniai   

resursai 

Mokiniai įgyja kompetencijų, 

reikalingų šiandieniniam 

gyvenimui ir ateičiai, siejant 

dalykines žinias su gyvenimo 

praktika. 

1.2.5. Individualizuoti ir 

diferencijuoti pamokoje 

ugdymo turinį, plėtojant 

mokėjimo mokytis 

kompetencijas. 

Dalykų mokytojai,  

SS vedėjas,  

JS vedėjas 

2018 m. II pusm. Intelektiniai   

resursai 

Atsižvelgiama į mokinių 

individualius gebėjimus ir 

poreikius diferencijuojant 

užduotis.  
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1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Tobulinti namų darbų 

skyrimo tvarką, derinant jį su 

darbu klasėje. 

Dalykų mokytojai,  

SS vedėjas,  

JS vedėjas  

2018 m. I pusm.  Intelektiniai   

resursai 
Priimti sprendimai dėl mokinių 

mokymosi krūvio reguliavimo. 

1.2.7. Organizuoti įvairias 

ugdomosios veiklos formas, 

skatinančias vertybinių nuostatų 

ugdymąsi: renginius, projektus, 

akcijas, olimpiadas, konkursus. 

Dalykų mokytojai, 

SS vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas, projektų 

vadovas 

2018–2022 m.  Intelektiniai   

resursai, 

projektinės 

lėšos  

Parengtų ir įgyvendintų projektų, 

organizuotų renginių 

kiekviename skyriuje skaičius, 

dalyvių skaičius. Didėja 

ugdomųjų veiklų formų įvairovė, 

skatinamas komandinis darbas ir 

noras bendradarbiauti.  

1.2.8. Vykdyti neformaliojo 

vaikų ugdymo programą, 

vadovaujantis neformaliojo 

vaikų ugdymo ir renginių 

organizavimo sistema. 

Būrelių  vadovai, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Patenkinti mokinių saviraiškos 

poreikiai, užtikrintas turiningas 

mokinių laisvalaikis. 

1.2.9. Įsivertinti ir tobulinti 

ugdymo turinį panaudojant 

Centro įsivertinimo rezultatus. 

Įsivertinimo 

grupė,  

metodinė taryba 

Kasmet Intelektiniai 

resursai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Centro mokytojai įvertina savo darbo 

kokybę, numato tobulintas sritis, 

koreguoja ugdymo turinį, atsižvelgiant į 

visos Centro bendruomenės poreikius. 

1.2.10. Organizuoti Kėdainių 

regiono darbdavių ir 

pageidaujančiųjų įgyti profesiją 

poreikių tyrimą; remiantis jo 

rezultatais, išplėsti profesinio 

mokymo programų pasiūlą. 

Darbo grupė 2018 m. I pusm. Intelektiniai 

resursai 

 

Išplėsta tęstinio profesinio mokymo 

programų pasiūla atitinka regiono 

darbdavių ir tikslinės grupės poreikius. 

 

1.3. Didinti 

pagalbos mokiniui 

veiksmingumą, 

1.3.1. Organizuoti visapusišką 

ir savalaikę švietimo pagalbą 

mokiniui: gerinti specialiųjų 

Vaiko gerovės 

komisija, 

švietimo 

Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Sudarytos sąlygos konstruktyviai 

spręsti pedagogines, 

psichologines,  
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1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

siekiant palaikyti ir 

stiprinti mokymosi 

motyvaciją. 

poreikių turinčių mokinių 

ugdymo(si) kokybę, 

atsižvelgiant į jų reikmes ir 

galimybes; efektyvinti 

psichologinę ir socialinę 

pagalbą. 

pagalbos 

specialistai 

socialines problemas. 

1.3.2. Sukurti ir įgyvendinti 

pagalbos mokymosi 

motyvacijos stokojantiems 

mokiniams modelį. 

Darbo grupė 2020 m. Intelektiniai 

resursai 

Sukurtas modelis mažina motyvacijos 

stokojančių mokinių skaičių. 

1.3.3. Rengti ir įgyvendinti 

pedagoginės pagalbos, 

socialinės paramos projektus ir 

programas. 

Projektų 

vadovas, 

socialinės 

pagalbos darbo 

grupė 

Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Parengtų ir įgyvendintų programų 

skaičius, dalyvių skaičius. 

1.3.4.  Parengti pagalbos 

mokiniui teikimo modelį 

planuojant karjerą. 

Darbo grupė 2019 m. Intelektiniai 

resursai 

Parengtas pagalbos mokiniui teikimo 

modelis motyvuotai orientuoja mokinį 

tolesnei veiklai (mokymuisi). 

1.3.5.  Tobulinti 

bendradarbiavimo su tėvais, 

tėvų švietimo  organizavimo 

Centre modelį, įkuriant Tėvų 

mokyklą. 

JS vedėjas, 

NVŠS vedėjas  

2018–2020 m. Intelektiniai 

resursai 

Didėja bendradarbiavimo su tėvais 

efektyvumas, stiprėja tėvų įtaka 

mokinių motyvacijai, įkurta ir veikia 

Tėvų mokykla. 

1.3.6.  Įsivertinti mokinių 

skatinimo sistemos 

veiksmingumą ir paruošti 

rekomendacijas sistemos 

tobulinimui. 

 

Darbo grupė 2020 m. 

 

Intelektiniai 

resursai 

Patobulinta skatinimo sistema stiprina 

mokymosi motyvaciją, gerėja 

pasiekimai. 
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1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

1.4.  Skatinti 

kiekvieno 

mokinio 

asmenybinę 

ūgtį. 

 

1.4.1. Ugdymo procese 

skatinti mokinių įsivertinimą 

(pastangų, žinių, užduočių 

atlikimą, savijautą, nuotaiką). 

Įdiegti kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos vertinimo 

sistemą. 

Metodinės 

grupės,  

SS vedėjas,  

JS vedėjas 

2018 m. II pusm. Intelektiniai 

resursai 

Sukurta sistema, kuri fiksuos kiekvieno 

mokinio pažangą.  

1.4.2. Organizuoti mokytojų, 

klasių vadovų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) mokinių, pagalbos 

mokiniui specialistų, 

administracijos diskusijas 

asmeninės pažangos vertinimo 

klausimais. 

Metodinė taryba 2018–2020 m. Intelektiniai 

resursai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuotos diskusijos, dalykiniai 

susitikimai bent kartą per 3 mėnesius, 

padės išsiaiškinti lūkesčius ir kaip 

mokinys siekia pažangos. 

1.4.3. Atlikti nacionalinių 

pasiekimų patikrinimo testų 

analizę, gautus rezultatus bei 

išvadas panaudoti koreguojant 

ilgalaikius dalykų planus. 

Metodinė taryba 2018–2020 m. Intelektiniai 

resursai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuoti pokalbiai su dalykų 

mokytojais, siekiant mokinių mokymosi 

kokybės. 

1.4.4. Tobulinti mokyklos 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašą. 

Metodinės 

grupės,  

SS vedėjas,  

JS vedėjas 

2018 m. II pusm. Intelektiniai 

resursai 

Patobulintas ir taikomas mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas. Sukurta ir 

įgyvendinama pažangos vertinimo 

sistema. 

1.4.5. Sukurti ir įdiegti elgesio 

kultūros programą. 

Darbo grupė 2019 m. 

 

Intelektiniai 

resursai 

Sukurta elgesio kultūros programa 

skatina bendruomenės narius 

kultūringai ir atsakingai elgtis. 

1.4.6. Sukurti ir įgyvendinti 

mokinių užimtumo pertraukų 

Mokinių taryba,  

JS vedėjas 

2018 m. Mokinio 

krepšelio, 

Sukurta efektyvi mokinių užimtumo 

programa, kuri praktiškai įgyvendinama 
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1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

metu programą. 

 

projektinės 

lėšos 

pertraukų metu vykdant įvairias 

aktyvias veiklas, atitinkančias mokinių 

poreikius ir lūkesčius. 

1.5. Efektyviai 

naudoti įvairių 

edukacinių ir 

virtualių aplinkų 

teikiamas 

galimybes ugdymo 

procese. 

 

1.5.1. Įvairinti edukacines 

aplinkas, naudoti IKT, 

virtualius mokymo(si) metodus, 

įtraukiant mokinius į 

mokymo(si) procesą. 

Dalykų mokytojai,  

SS vedėjas,  

JS vedėjas  

2018–2022 m. Intelektiniai 

resursai 

Sudarytos sąlygos įvairina ugdymo 

procesą, netradicinė užsiėmimų aplinka 

skatina mokinių mokymosi motyvaciją 

bei kūrybinę saviraišką. 

1.5.2. Parengti mokomąją 

medžiagą nuotoliniam 

mokymui(si) pagrindiniame 

ugdyme. 

Suaugusiųjų 

skyriaus 

metodinė grupė 

2018–2019 m. Intelektiniai 

resursai 

Parengta mokomoji medžiaga suteikia 

galimybes pagrindiniame ugdyme 

mokytis nuotoliniu būdu. 20 proc. 

didėja mokinių skaičius. 

1.5.3. Kurti funkcionalias 

vidines Centro edukacines 

erdves, įtraukiant mokinius į 

aplinkų bendrakūrą. 

Darbo grupė 2018–2022 m. Intelektiniai 

resursai 

Sukurtos naujos edukacinės erdvės 

sudomina ir motyvuoja mokinius 

ugdytis, formuoja palankaus aplinkai 

elgesio nuostatas. 

1.6. Plėtoti 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

edukacines 

paslaugas  

brandaus amžiaus 

žmonėms su 

specialiaisiais 

poreikiais  

1.6.1. Atlikti edukacinės 

veiklos senjorams su 

specialiaisiais poreikiais tyrimą. 

NSŠS vedėjas, 

TAU vadovas 

2022 m. Intelektiniai 

resursai 

Atliktas tyrimas ir analizė padeda 

atsižvelgti ir  tenkinti senjorų su 

specialiaisiais poreikiais edukacinius 

poreikius. 

1.6.2. Užmegzti ir palaikyti 

ryšius su neįgaliųjų 

organizacijomis, sudaryti  

bendradarbiavimo sutartis, 

numatant konkrečias priemones 

senjorų edukaciniams 

poreikiams tenkinti 

NSŠS vedėjas, 

TAU vadovas 

 

2019 m., 2020 m. Intelektiniai 

resursai 

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su 2 

organizacijomis (skaičius), tenkinami 

brandaus amžiaus žmonių edukaciniai 

poreikiai. 

1.6.3. Projektinės veiklos, 

užsienio šalių patirties, teikiant 

NSŠS vedėjas, 

TAU vadovas 

2021 m., 2022 m. Intelektiniai 

resursai, 

Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius, 

dalyvių skaičius. Didėja edukacinių 

paslaugų brandaus amžiaus žmonėms su 
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1 TIKSLAS. Gerinti paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio ypatybes ir išgales, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

paslaugas žmonėms su negalia, 

panaudojimas. 

projektinės 

lėšos 

specialiaisiais poreikiais kokybė ir įvairovė.   

 

23. Antroji strateginė kryptis. Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas.  

1 TIKSLAS. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

1.1. Plėtoti 

pasitikėjimą ir 

partnerystę, 

pagrindine 

vertybe laikant 

gerus Centro 

bendruomenės 

narių tarpusavio 

santykius. 

 

1.1.1. Rengti ir įgyvendinti 

bendrus skyrių projektus, 

programas. 

Projektų vadovas Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Įgyvendinti 5 bendri projektai, 

programos skatina tarp skyrių 

bendravimu ir bendradarbiavimu grįstą 

partnerystę. 

1.1.2. Rengti diskusijas, 

konferencijas Centro 

bendruomenei aktualiais 

klausimais. 

Centro taryba, 

Centro 

direktorius  

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Įgyvendinta bendradarbiavimo su 

kitomis institucijomis programa. 

Rengiamos bendros diskusijos, 

konferencijos. Stiprėja partnerystė tarp 

mokyklų savivaldos institucijų. 

1.1.3. Bendrauti ir 

bendradarbiauti, siekiant,  kad 

biblioteka taptų informacijos, 

kūrybiškumo, skaitymo įgūdžių 

ugdymo, kultūros  plėtotės 

centru.  

Bibliotekininkas Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Organizuoti kultūros renginiai, 

skaitymo  akcijos,  įtraukiantys Centro 

ir  Kėdainių krašto bendruomenę. 

Teikiama informacija pagal poreikius 

visiems bendruomenės nariams. 

 

1.1.4. Tobulinti Centro 

tinklalapį bendruomenės narių 

informavimui ir Centro veiklos 

sričių reprezentavimui. 

SS vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas 

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Centro interneto tinklapis naudojamas 

bendruomenės narių informavimui ir 

teigiamo įvaizdžio apie Centrą kūrimui. 

1.1.5. Organizuoti bendrus 

renginius ir projektus su 

Projektų vadovas Nuolat Mokinio 

krepšelio ir 

Organizuoti  bendri renginiai, tvirtėja 

ryšiai su socialiniais partneriais. 
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1 TIKSLAS. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

socialiniais partneriais. projektinės 

lėšos 

1.1.6. Pristatyti Centro veiklą 

rajono, respublikos ir 

tarptautiniuose renginiuose. 

Centro 

direktorius, SS 

vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas, 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Nuolat Intelektiniai 

resursai,  

spec. lėšos 

Įsivertinta situacija, parengtos 

rekomendacijos tolesniam ryšių 

plėtojimui. 

1.1.7. Plėtoti atvirą darbą su 

jaunimu Atvirojoje jaunimo 

erdvėje, skatinant savanorystę ir 

sudarant savanoriško darbo 

sutartis. 

NSŠS vedėjas, 

jaunimo 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Sudarytos savanoriškos veiklos sutartys 

sudaro palankias sąlygas paprastai ir 

lengvai įsilieti į gerų darbų atlikimą, 

ugdo pilietiškumą ir bendradarbiavimą. 

1.2. Tobulinti 

bendruomenės 

narių socialines-

emocines 

kompetencijas. 

 

1.2.1. Įgyvendinti mokinių 

sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo programą „Renkuosi 

sveikatą“. 

Grupė sveikatos 

stiprinimo veiklai 

Centre 

organizuoti  

2018–2022 m. Projektinės,  

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Įgyvendinta mokinių sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo programa. 

Stiprinama ir saugoma mokinių 

sveikata. 

1.2.2. Aktyvinti prevencinio 

darbo grupės veiklą, įtraukti 

mokinių tėvus. 

SS vedėjas, JS 

vedėjas, 

prevencinio 

darbo grupė 

Nuolat Intelektiniai 

resursai 

Mažėja Centro darbo tvarkos taisyklių 

pažeidimų, stiprėja bendruomenės 

sutelktumas, veiklos krypties 

bendrumas. Organizuojami prevenciniai 

renginiai, saugumo akcijos didina 

pasitikėjimą. 

1.2.3. Įgyvendinti nuoseklią 

ilgalaikę socialines emocines 

kompetencijas ugdančią 

prevencinę programą ,,Raktai į 

sėkmę“. 

Centro 

direktorius,  

SS vedėjas,  

JS vedėjas 

2018–2022 m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Įgyvendinama programa, tobulinamos 

bendruomenės narių socialinės ir 

emocinės kompetencijos. 
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1 TIKSLAS. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

1.2.4. Sudaryti sąlygas 

besimokančiųjų sveikatos 

stiprinimo iniciatyvų ir 

pasiūlymų pateikimui – 

„Sveikatos idėjų banko“ 

sukūrimas. 

Grupė sveikatos 

stiprinimo veiklai 

Centre 

organizuoti 

2019 m. Intelektiniai 

resursai 

Galimybių dalyvauti sveikatą 

stiprinančioje veikloje visiems 

mokyklos bendruomenės nariams 

sudarymas 

1.2.5. Inicijuoti informacijos 

pateikimą principu 

„bendraamžiai bendraamžiams“ 

mokiniams apie elgesį emocinės, 

fizinės, seksualinės grėsmės 

akivaizdoje. 

Mokinių taryba 2018 m. Intelektiniai 

resursai 

Kuriama saugi emocinė aplinka, didėja 

tarpusavio supratimas, mažėja patyčių 

apraiškų skaičius. 

1.2.6. Informuoti ir konsultuoti 

Centro bendruomenę 

prevencijos, sveikatos 

saugojimo, psichologinės 

pagalbos klausimais. 

Grupė sveikatos 

stiprinimo veiklai 

Centre 

organizuoti 

2018–2022 m. Intelektiniai 

resursai 

Centro bendruomenė informuota 

prevencijos, sveikatos saugojimo, 

psichologinės pagalbos klausimais. 

Vykdomos konsultacijos. 

 

1.3. Kurti 

saugias, 

modernias, 

bendruomenės 

narių poreikius 

atitinkančias 

edukacines 

erdves. 

 

 

1.3.1. Atlikti tyrimą 

„Nesaugiausios vietos Centre“. 

Vaiko gerovės 

komisija 

2020 m. Intelektiniai 

resursai 

Atliktas tyrimas, išaiškintos 

nesaugiausios vietos Centre, sudarytos 

saugios ugdymo(si) sąlygos.  

1.3.2. Atlikti sociologinį tyrimą  

„Saugumo įvertinimas Centre“. 

Psichologas, 

mokinių taryba 

2018 m. II pusm. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Įsivertintas Centro saugumas, 

dalyvaujant visai Centro bendruomenei. 

Didėja  bendruomenės narių dalyvavimą 

nagrinėjant aktualius klausimus ir 

savalaikiai sprendžiant iškylančias 

problemas. 

1.3.3. Parengti ir įgyvendinti 

ugdymo aplinkos gerinimo ir 

mokymo(si) priemonių 

atnaujinimo planą. 

Darbo grupė 2018 m. Intelektiniai 

resursai, 

aplinkos, 

spec. lėšos 

Parengtas ir įgyvendintas ugdymo 

aplinkos gerinimo ir mokymo(si) 

priemonių atnaujinimo planas.  
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1 TIKSLAS. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu, pagarba, atsakomybe ir bendradarbiavimu 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai Rodiklis, rezultatai 

1.3.4. Pritaikyti, atnaujinti ir 

turtinti esamus materialinius 

išteklius.  

SS vedėjas, JS 

vedėjas, NVŠS 

vedėjas, NSŠS 

vedėjas, UAS
3
 

vedėjas 

Nuolat Mokinio 

krepšelio, 

aplinkos, 

projektinės 

lėšos 

Pagal parengtą ugdymo aplinkos 

gerinimo ir mokymo(si) priemonių 

atnaujinimo planą atnaujinti mokymosi 

kabinetai, modernizuotos darbo vietos 

mokytojams. Užtikrinami higienos 

normų reikalavimai. 

1.3.5. Dalyvauti projektų 

konkursuose, numatant lėšas 

mokymo priemonių įsigijimui. 

Projektų vadovas Kasmet Intelektiniai 

resursai 

Už papildomas lėšas įsigytos mokymo 

priemonės. 

1.3.6. Sudaryti Centro patalpų 

atnaujinimo ilgalaikį grafiką bei 

juo vadovaujantis atnaujinti 

esamų erdvių būklę, atitinkančias 

mokinių poreikius ir lūkesčius. 

Darbo grupė 2018 m. Intelektiniai 

resursai 

Planingai tobulinamos edukacinės 

erdvės. Įrengtos mokinių poilsiui skirtos 

erdvės atitinka mokinių poreikius ir 

lūkesčius. Atnaujintas interjeras ir 

eksterjeras keičia Centro estetinį 

įvaizdį, aplinka tampa saugesne. 

1.3.7. Renovuoti sporto 

aikštyną.  

Centro 

direktorius 

2018–2019 m. Mokinio 

krepšelio, 

aplinkos, 

projektinės 

lėšos 

Renovuotas aikštynas: ugdomas 

mokinių ir bendruomenės narių fizinis 

aktyvumas, gerėja saugumas. 

 

                                                           
3
 UAS – ugdymo aprūpinimo skyrius 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

24. Strateginio plano įgyvendinimo vertinimą vykdo Centro 2018–2022  metų strateginio 

plano rengimo darbo grupė, socialiniai ir ekonominiai partneriai, ekspertų ir kitos suinteresuotos 

grupės. Vertinimą koordinuoja Centro direktorius. 

25. Strateginio plano stebėsena ir vertinimas vykdomas viso proceso metu. Strateginio plano 

analizė vykdoma kartą per metus, tikslų įgyvendinimą įvertinant pagal iš anksto nustatytus rodiklius 

bei veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 2022 

m. gruodžio mėn. 

26. Kasmet pasiekti strateginio plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Centro savivaldos 

institucijoms. Strateginio plano tikslų įgyvendinimo analizė fiksuojama lentelėje: 

TIKSLAS: 
  

  

  
1 uždavinys 

  
  

  
Priemonės Planuotas rodiklis, rezultatas Pasiektas rodiklis, rezultatas 

1.   

2.    

Išvados/pastabos/rekomendacijos: 

 

 

27. Neatskiriama strateginio plano dalis yra metinio veiklos plano įgyvendinimas. Centro 

metinio veiklos plano grupė, išnagrinėjusi strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros 

grupės ataskaitą ir rekomendacijas, Centro bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus, rengia metinį 

veiklos planą, numatydama konkrečias priemones ir terminus strateginiams uždaviniams pasiekti.  

28. Strateginio plano koregavimas atliekamas lapkričio–gruodžio mėnesiais. Strateginio plano 

uždaviniai ir priemonės gali būti papildomi arba keičiami kasmet. Tikslai gali keistis tik kas 2–3 

metus. 

29. Projektus dėl strateginio plano papildymo gali teikti kiekvienas Centro bendruomenės 

narys. Projektai dėl strateginio plano keitimo turėtų būti pateikiami raštu Centro 2018–2022  metų 

strateginio plano rengimo darbo grupei. Visi pasiūlymai turi būti apsvarstyti Centro 2018–2022  

metų strateginio plano rengimo darbo grupėje, Centro taryboje. 

30. Jei pasiūlymui pritaria Centro taryba, strateginio plano papildymas turi būti teikiamas 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjui pritarti. 

 

 

 


