
 

 

PRITARTA 

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus  

2019  m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D-510   

  

PRITARTA  

Kalvarijos gimnazijos tarybos  2019 m. gruodžio 12 d. 

posėdžio nutarimu Nr.V2 - 5 

  

PATVIRTINTA 

Kalvarijos gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. 

įsakymas Nr. V1-90 

 

KALVARIJOS GIMNAZIJOS 

2020-2023 M. STRATEGINIS PLANAS 

 

  Asignavimų valdytojas: Kalvarijos gimnazija, 190379992  

 Misija: teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymosi poreikius, suteikti kiekvienam besimokančiajam savarankiško ir aktyvaus 

gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, 

ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas. Sukurti darnią, atsakingu valdymu ir 

racionaliu išteklių naudojimu pagrįstą sistemą. 

 Vizija: Kalvarijos gimnazija – demokratiška, moderni, atvira kaitai ir tobulėjimui, nuolat besimokanti, įvaldžiusi modernias technologijas, 

pilietiška ir tolerantiška kiekvienam savo bendruomenės nariui gimnazija. 

 Gimnazijos vertybės:  

 Atvirumas kaitai, kūrybingumas, atsakomybė.  

Demokratiškumas ir tolerancija. 

Mokymąsi skatinantis bendravimas ir bendradarbiavimas.  

Pagarba savo kraštui ir kultūrai.  

 

I. 2017 – 2019 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 2017-2019 metais vertinant gimnazijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bendruomenė kaip silpnybes nurodė nepakankamai 

jaukią psichologinę gimnazijos atmosferą, silpną bendruomeniškumo lygį ir nusiteikimą siekti bendrų tikslų, per mažą bendruomenės narių 

iniciatyvumą ir lyderystės siekį, pagalbą gabiems ir turintiems sunkumų mokiniams, nepakankamą dalyvavimą ugdymo kokybę efektyvinančiuose 
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projektuose. Kaip galimybės išskirtos lyderystės augimas gimnazijoje, kolegialaus mokymosi skatinimas, tarpdalykinės integracijos plėtra, 

pagalbos mokiniui sistemos efektyvinimas,  mokymo(si) strategijų parinkimas siekiant mokinio asmeninės pažangos, bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais plėtojimas, gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo(si) efektyvinimas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tobulinimas ir gautų 

rezultatų panaudojimas planavimo tobulinimui.  

Įgyvendinus 2017- 2019 metų strateginį planą dalis gimnazijos bendruomenės išskirtų silpnų veiklos sričių pakito. Pagerėjo gimnazijos patalpų 

aprūpinimas, gabių ir talentingų mokinių bei pagalbos mokiniui teikimo sistema, efektyvesne tapo klasės vadovo veikla. Atnaujintas Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas, sukurta gabių mokinių atpažinimo ir skatinimo tvarka, kiekvienais metais gabūs mokiniai ir jų tėvai 

skatinami juos apdovanojant. Gimnazija dalyvavo bendruomenės lyderystės, ugdymo organizavimo pokyčius inicijuojančiuose projektuose: 

„Lyderių laikas 3“, „Renkuosi mokyti- mokyklų kaitai“, „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, atliko 

situacijos analizes, įgyvendino pokyčio planus, tobulino  pedagogų kvalifikaciją ir kompetencijas. Gimnazijos bendruomenė diegia patyčių 

prevencijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Efektyviai panaudojamos Ugdymo planų teikiamos galimybės tenkinant 

mokinių poreikius, skiriant dėmesį individualiai pažangai, pagalbai mokiniams, turintiems sunkumų bei gabiems mokiniams. Gerėja gimnazijos 

vidaus estetinis vaizdas, kabinetai aprūpinami naujais baldais, mokymo priemonėmis. Įgyvendindama strategines veiklas gimnazija fiksuoja 

gerėjantį mokinių pažangos rodiklį lyginant  NMPP rezultatus su  skirtingų vietovių ir mokyklų tipų NMPP rezultatais. 

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ RODIKLIAI 

Nacionaliniai mokinių pasiekimai. Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas 

Vidutiniškai Kalvarijos gimnazijos mokinių surinktų taškų dalis (proc.) pasiekimai pažymėti vertikalia linija 

2 klasės 

2017 metai      2018metai     2019 metai 
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Kalvarijos gimnazijos 2 klasių mokinių NMPP 2019 m. rezultatai  lyginant su 2017, 2018 m. žemesni, bet pasiskirsto tolygiai, išlaikomas 

dalykinių žinių ir gebėjimų nuoseklumas ( geriausi rezultatai rašymo (kalbos sandaros pažinimo), o žemiausi rašymo ( teksto kūrimas) srityse). 

4 klasės 

2017 metai      2018metai     2019 metai 

 
 

Kalvarijos gimnazijos 4 klasių mokinių NMPP rezultatai lenkia didmiesčių, kitų miestų, kaimo, mokyklų-darželių, progimnazijų, pagrindinių ir 

vidurinių  mokyklų mokinių rezultatus ( raudona linija). 

 

6 klasės 

2017 metai       2018metai    2019 metai 
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Kalvarijos gimnazijos 6 klasių mokinių NMPP rezultatai 2019 m.  lygiuojasi arba lenkia pagal testuojamą sritį didmiesčių, kitų miestų, kaimo, 

mokyklų-darželių, progimnazijų, pagrindinių ir vidurinių  mokyklų mokinių rezultatus. Kiek silpnesni matematikos rezultatai vertinant gimnazijos 

ir didmiesčių, vidurinių mokyklų ir progimnazijų rezultatus ( raudona linija). 

8 klasės 

2017 metai     2018metai     2019 metai 

            Matematika  Gamtos mokslai 

 
 

2019 m. pirmą kartą vyko bandomasis elektroninis 8 kl. mokinių matematikos ir gamtos mokslų testavimas. Mokiniai atliko tik du testus iš 

keturių, todėl sunku lyginti trijų metų rezultatus. 2018 m.  8 kl. mokinių skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų rezultatai lenkė visų tipų 

mokyklų mokinių rezultatus, o matematikos rezultatai nusileido  didmiesčių, vidurinių mokyklų mokinių rezultatams. 
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Pagrindinio ugdymo pasiekimai 

Mokinių iš skirtingų vietovių mokyklų tipų pasiekimų palyginimas 

2017 metai      2018 metai    2019 metai 

 
Gimnazijos mokinių PUPP rezultatai lygiavosi arba lenkė šalies vidurinių, kaimų/miestelių mokyklų mokinių rezultatus. 2019 m. pastebimas 

atotrūkis tik nuo šalies gimnazijų rezultatų.  
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Brandos egzaminai 

 

Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai 

 

 

2017 metai      2018 metai    2019 metai 

 

 

  

 
 

 

Stebint valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkius pastebėtina, kad Kalvarijos gimnazijos  2017 m. VBE vidurkis buvo 41,34, 2018 m.- 

46,5, 2019 m.- 47,2. 2017 m. Lietuvos savivaldybių indekse pažymima, kad Kalvarijos savivaldybės moksleiviai buvo vieni prasčiausiai 

išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, kai respublikos vidurkis siekė  52,2  balo, 2018 m. savivaldybės vidurkis siekė- 43,1 ( respublikos 

45,8), 2019 m. atitinkamai 37,8 ( respublikos 45,7) 
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Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai 

2017 metai      2018 metai      2019 metai 

  
 

Nuo 2018 m. gimnazijos abiturientai renkasi mokomųjų dalykų Brandos darbus, kurie vertinami 9-10 balų ir vertinimai nekinta juos pakartotinai 

įvertinus Nacionalinio egzaminų centro sudarytoms ekspertų komisijoms. 

 

Tolimesnė abiturientų veikla 

2017 metai      2018 metai      2019 metai 
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Olimpiados, konkursai 

 2017 metai 2018 metai 2019 metai 

                      Etapai 

Veikla 

Savivaldybės  Respublikos Savivaldybės  Respublikos Savivaldybės  Respublikos 

Lietuvos pradinukų matematikos 

olimpiada 

I, II ( 2), III vietos  III ( 2) vietos  III vieta  

Loginio mąstymo ir problemų sprendimo 

konkursas ( 3-4 kl.)  

- - - - 4 kl. mokinys pateko tarp 10 

geriausių Lietuvos mokinių 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada I (2), II, III vietos  I, II, III vietos III vieta I ir II vietos  

Geografijos olimpiada II vieta  II, III vietos  II ir III vieta  

Dailės olimpiada   III vieta  III ( 2) vietos  

Istorijos olimpiada II, III vieta  I ir II vietos  I, II, III vietos  

II-III kl. Rusų kalbos olimpiada I, II vietos Padėka I, II, III vietos  I ir III vietos  

Technologijų olimpiada 

I ( 2), II, III vietos  I ( 2), II vietos Nomina-

cija 

I ( 2)  vietos  

Matematikos olimpiada II vieta      

Biologijos olimpiada 

I, II (3), III (2) 

vietos 

 I (6), II (2),  

III ( 6) vietos 

 I ( 3) , II ( 2) ir 

 III ( 4) vietos 

 

Chemijos olimpiada 

I, II, III vietos  I (2), II (4), 

 III (3) vietos 

 I (2) ir II vietos  

Kalvarijos sav. 4-5 kl. mokinių 

matematikos olimpiada 

III vieta  I vieta    

III kl. Anglų klb. olimpiada II vieta  I, III vietos  I ir II vietos  

Informatikos olimpiada   I vieta    

Fizikos olimpiada 

I, II vieta  II ( 2) , III 

vietos 

   

I-II kl. anglų klb. konkursas 

I, II, III vietos  I, II, III vietos  I, II ir III ( 2) 

vietos 

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso 

I ( 2) vietos ; 

III vieta ( regionas) 

 I ( 2) vietos  I vieta  

Filosofijos olimpiada   I vieta    

Jaunųjų filologų konkursas    III vieta   

Sidabro vainikėlis II vieta ir padėka  I ir III vietos III vieta III vieta  
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 ( regionas) ( regionas) (regionas) 

Konkursas ,,Ką žinai apie Lietuvos 

kariuomenę?" 

 III vieta  I vieta  V vieta 

1-4 kl. mokinių konkursas ,, Šviesoforas“ II vieta  I vieta  III vieta  

Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės 

 ,, Golas" 

   I, II vieta I ( apskritis) vieta  

Respublikinis kūrybinis konkursas 

 ,, Spalviukų šalyje" 

   II vieta, 

2padėkos 

  

Kalbų kengūra ( anglų)    5 

auksiniai 

diplomai 

 I vieta 

Respublikinis konkursas ,,Jūrų keliais“    V vieta  III vieta 

7-8 klasių saugaus eismo žinių 

varžytuvės ,, Saugok save ir kitus" 

   II vieta  Padėkos 

Pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų 

konkursas ,,Augdamas kuriu, tave kartu 

kviečiu" 

   II ir III 

vietos, 

laureato 

diplomas 

 Laureatai 

Šalies mokinių ir mokytojų kelionių 

maratonas „Lietuva – piliakalnių šalis“  

(1-4 kl.) 

 II, III 

vietos, 

3padėkos 

    

Esė konkursas ,, Rašau Marijai“ - - I (regionas) 

vieta 

- - - 

Tarptautinis matematikos konkursas 

PANGEA 

     I vieta 

Tarptautinė KINGS olimpiada ( 1-4 kl.)    III vieta   

VIII respublikinis šokio festivalis 

,,Pavasarinė šokių pynė" 

     III vieta 

Respublikinis jaunųjų dizainerių 

festivalis- konkursas ,, Eko stilius" 

     Laureatai 

Respublikinis kūrybinių darbų konkursas 

„Saulės spindulių nušviestas, mylimas čia 

mano miestas“ 

   II (2), III 

vietos ir 

padėka 
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Lietuvos mokyklų vaikinų futbolo 

Sūduvos- Dzūkijos žaidynės 

    I ( regionas) vieta  

Lietuvos mokinių žaidynių zoninių 

bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių 

mokinių kvadrato varžybos 

  II vieta 

(apskritis) 

   

Respublikinis konkursas "Lietuvos 

gamtininkas " 

     III vieta 

Projektai 

Projektai 2017 m.  2018 m. 2019 m. 

Lietuvos muziejų kultūrinio 

svetingumo programa 

Gimnazijos muziejus- programos 

dalyvis. Paruoštos 2 programos 

  

Europos savanorių tarnybos 

projektas 

1 savanorė iš Turkijos 2 savanoriai  iš Vokietijos ir 

Prancūzijos 

1 savanoris iš Vokietijos   

 „Technologijomis grįstos 

pedagogikos stiprinimo“ ( 

MENTEP (Mentoring 

Technology-Enhanced Pedagogy) 

projektas 

Siekiama išsiaiškinti, kokį poveikį 

nuoseklus įsivertinimo įrankio 

naudojimas ir derinimas su 

informacine aplinka bei joje 

siūlomomis pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

galimybėmis, turi mokytojo 

technologijomis grįsto mokymo 

kompetencijos 

80 proc. mokytojų dalyvavo 

tyrime, gauti pažymėjimai, 

įrodantys mokytojų dalyvavimą 

projekto veiklose ir įgytas 

kompetencijas 

 

Lietuvos kino centro kino 

edukacijos projektas ,,Kino 

klubas" 

Kino edukacijos veiklose dalyvavo 

250 mokinių 

Kino edukacijos veiklose dalyvavo 

150  mokinių 

Kino edukacijos veiklose dalyvavo 

150 mokinių 

Projektas „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“  

6  kultūrinės-meninės krypties 

edukacinės, technologijų ir 

kūrybinių industrijų krypties, 

gamtinės ir ekologinės krypties   

programos 1-4, 5-8, I- IV kl. 

mokiniams 

Pateiktos ataskaitos, veiklose 

dalyvavo apie 140 mokinių 

 

Nord+ projektas ,,Augame 

demokratiški" 

 2 mokytojų ir mokinių komandos 

vizitai į: 

2 mokytojų ir mokinių komandos 

vizitas į Suomiją - 7 mokiniai 



11 

 

Daniją - 7 mokiniai, 

Norvegiją - 7 mokiniai 

 

„Padrąsink. Įkvėpk. Palaikyk“  2 paskaitos mokiniams- dalyvavo 

100 mokinių 

2 paskaitos mokiniams- dalyvavo 

100 mokinių 

„Renkuosi mokyti - mokyklų 

kaitai“ 

 Įtraukiojo ugdymo gimnazijoje 

tyrimas. 

Pokyčio plano sudarymas ir jo 

įgyvendinimas 

2 kvalifikacijos kėlimo renginiai 

mokytojams 

1 renginys bendruomenei 

„Lyderių laikas 3“  Pokyčio plano sudarymas ir jo 

įgyvendinimas 

Kvalifikacijos kėlimo, 

bendruomenės renginiai 

gimnazijoje, pokyčio komandos 

stažuotės Lietuvos ir užsienio 

mokyklose 

Kvalifikacijos kėlimo, 

bendruomenės renginiai 

gimnazijoje, pokyčio komandos 

stažuotės Lietuvos ir užsienio 

mokyklose 

 

„Mokykla- Europos Parlamento 

ambasadorė“ 

4 mokinių ir mokytojos komandos 

vizitas EP Strasbūre 

4 mokinių ir mokytojos komandos 

vizitas EP Strasbūre 

Mokytojos kvalifikacijos kėlimo 

renginys EP Briuselyje; 

8 mokinių ir mokytojos komandos 

vizitas EP Strasbūre 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis“ 

Iš mokymo lėšų įsigyta mokymo 

priemonių pradinių klasių 

laboratorijai už 3385,47 euro 

Gimnazija gavo gamtos mokslų 

priemonių 1-4 kl. už 3190,77 eurų 

iš Švietimo aprūpinimo centro ( 

ŠAC). Įkurta pradinių klasių 

gamtos mokslų laboratorija 

Gimnazija gavo technologinių 

mokslų priemonių už 6227,87 eurų 

iš ŠAC. Praturtinti technologinių 

mokslų mokomieji kabinetai. 

,,Ugdymo kokybės gerinimas 

Kalvarijos gimnazijoje“ 

 Renovuotas Kalvarijos gimnazijos 

stadionas  už 47674 eurus 

Įsigyta sporto salės įrenginių ir 

priemonių gimnazijos erdvėms 

turtinti už  22884,66 euro  
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai-teisiniai veiksniai. 

Europos komisijos leidinyje Eurydice 2019 Lietuvos švietimo sistema įvardijama kaip  decentralizuota arba daugiau decentralizuota nei 

centralizuota. Pabrėžiama, jog nacionalinio lygmens institucijos, savivaldybės ir švietimo įstaigos dalijasi atsakomybe teikti kokybišką 

išsilavinimą. Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kalvarijos gimnazijos nuostatais ir kitais teisės aktais. Gimnazija, 

organizuodama veiklą, reaguoja į valstybės ir savivaldybės vidaus situaciją, ekonominius, politinius, socialinius, demografinius veiksnius. 

Kalvarijos savivaldybės 2018- 2024 m. plėtros strateginiame plane deklaruojama, kad švietimui tenka svarbus vaidmuo kuriant atvirą pilietinę 

visuomenę, stiprinant jos kultūrines ir ūkines galias, mažinant socialinę žmonių atskirtį ir skurdą, atkuriant socialinį teisingumą. Švietimo sistema 

turi padėti telkti vietos bendruomenę, užtikrinti aukštą jos narių dorinę brandą, ugdyti šiuolaikines kompetencijas, naują kultūrinį, politinį, 

ekonominį raštingumą. Kaip švietimo stiprybės išskiriamas didėjantis vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius, aukšta 

pedagogų kvalifikacija,   100 mokinių tenkantis kompiuterių skaičius mokyklose, viršijantis šalies ir apskrities vidurkius. Galimybės- švietimo 

įstaigų modernizavimas, techninės bazės atnaujinimas, mokymo aplinkos kokybės gerinimas, neformaliojo ugdymo prieinamumo didinimas, 

mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas. Silpnybės- mažėjantis bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir pedagogų skaičius, mažėjantis pagrindinį 

išslavinimą įgijusių mokinių skaičius. Kalvarijos savivaldybės 2018- 2024 m. plėtros strateginio plano I prioritetas- Bendruomenės gerovės 

kūrimas ir efektyvus viešasis valdymas 1.1. tikslas. Išsilavinusios ir kūrybingos bendruomenės formavimas, 1.1.1. uždavinys. Modernizuoti 

švietimo įstaigų infrastruktūrą ir gerinti materialinę bazę, 1.1.2. uždavinys. Tobulinti ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.  Kaip teigiama 

Kalvarijos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrajame plane, pokyčius švietimo sistemoje formuoja vaikų gimstamumo ir 

mokinių skaičiaus mažėjimas, spartesnė gyventojų emigracija, nestabilumas šeimose, taigi Kalvarijos savivaldybės pavaldumo mokyklose, kaip ir 

visoje šalyje, taip pat stebima mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija. 2018 m. Transparensy international atliktame savivaldybių skaidrumo 

tyrime Kalvarijos savivaldybė įvertinta 33 proc., t.y. prastai, o 2019 m. savivaldybių indekso tyrime, kurį atliko Laisvosios rinkos institutas, 

savivaldybė užima 20-22 vietą surinkusi 57 balus iš 100. Kalvarijos savivaldybėje nedarbo lygis išliko aukštas – 13,8 proc., palyginti su 9,7 proc. 

vidurkiu. Ilgalaikiai bedarbiai sudarė net 47,1 proc. bedarbių, kai vidutiniškai mažosiose savivaldybėse – 28,6 proc. Prie tokios padėties galėjo 

prisidėti ne itin aktyvi ekonominė savivaldybės raida. Kalvarijos savivaldybės skola, siekia 18,6 proc. pajamų (palyginti su 25,8 proc. vidurkiu). 

Prasčiau nei vidutiniškai vertinama „Švietimo” sritis, nes valstybinių egzaminų rezultatai, siekia 37,8 balus (vidurkis – 45,7 balo), pažymėtina, jog 

Kalvarijos gimnazijos VBE vidurkis 2019 m.. 47,2 balo. Vienam mokiniui Kalvarijos savivaldybėje teko 13,2 kv. m bendro mokyklų ploto – 

mažiau nei vidutiniškai (17,6 kv. m). infrastruktūros išlaikymui skirta (lėšų santykis su mokymo lėšomis )  – 24,2 proc. už vidurkį (43,1). Šie 

duomenys kito dėl mokyklų tinklo optimizavimo proceso- 2016 m. Alksninės pagrindinė mokykla reorganizuota į Kalvarijos gimnazijos Alksninės 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo skyrių  1-3 kl. skyrių , kuris 2017 m. uždarytas, o 2019 m. reorganizavus Nemunaičių 

pagrindinę mokyklą ir Kalvarijos suaugusiųjų vidurinę mokyklą jos tapo Kalvarijos gimnazijos Nemunaičių  skyriumi ir Kalvarijos gimnazijos 

Suaugusiųjų skyriumi. 
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 Ekonominiai veiksniai.  

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius per metus respublikoje sumažėjo nuo 1 125 iki 1 089, o besimokančių jose asmenų – nuo 326 tūkst. 

iki 322 tūkst. , arba 4 tūkst. (101 proc.). Mokinių skaičiaus pokyčio tendencijos   matomos diagramoje ,, Bendrojo ugdymo mokyklos ir mokiniai 

jose“.  

Diagrama ,,Bendrojo ugdymo mokyklos ir mokiniai jose“ 

 

 
(Šaltinis- https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2019/bendrasis-mokyklinis-ugdymas ) 
 

2018 m., palyginti su 2017 m. Lietuvoje,  1–4 klasėse mokinių padaugėjo 1,1 tūkst. (1 proc.), 5–10 klasėse – sumažėjo 1,4 tūkst. (0,9 

proc.), 11–12 klasėse – 3,4 tūkst. (6,7 proc.). 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 25 tūkst. mokinių 

(2017 m. – 27 tūkst.), brandos atestatus – 23 tūkst. abiturientų (2017 m. – 24 tūkst.). Du trečdaliai abiturientų (66,5 proc.) tais pačiais metais tęsė 

mokslus šalies mokymo įstaigose: 35 proc. – universitetuose, 22 proc. – kolegijose, 9,5 proc. – profesinio mokymo įstaigose.   Kito valstybės BVP 

dalis skirta švietimui- kylant BVP daliai tenkančiai vienam gyventojui mažėja valdžios sektoriaus išlaidos švietimui, palyginti su BVP procentais.   

 

Diagrama ,,BVP dalis vienam gyventojui ir švietimui skiriamų išlaidų dalis procentais“ 

 
(Šaltinis : https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2019/svietimo-finansai ) 
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Šie ekonominiai faktoriai sąlygoja Kalvarijos savivaldybės ir Kalvarijos gimnazijos ekonominę situaciją, nes tai yra maža pasienio 

savivaldybė, kurioje menkai plėtojamas privatus ūkio ir verslo sektorius, nesukuriamos naujos darbo vietos, išlieka ribotas pragyvenimo šaltinių 

skaičius. 

Dar vienas probleminė sritis švietimo sistemoje – senėjanti ir sunkiai atsinaujinanti mokytojų bendruomenė. 40 proc. mokytojų yra 50-59 

metų amžiaus, dažniausiai tai moteris, dirbanti miesto gimnazijoje ir turinti ilgesnį nei 15 metų darbo stažą. Apytiksliai 30proc. pedagogų 

bendruomenės sudaro 40-49 metų amžiaus mokytojai ir tik 3-5 proc. mokytojų yra mažiau nei 30 metų amžiaus. Pagrindinės priežastys, kodėl 

mokytojo profesija nėra patraukli, yra atlyginimo dydis (jis yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje), galimybės kelti profesinę kvalifikaciją ir 

nepatrauklus mokytojo įvaizdis visuomenėje ( Šaltinis Eurydice 2019).  

 

Diagrama ,,Mokytojų amžius pagal gyvenamąją vietovę” 

 
( Šaltinis : https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lithuania_lt )  

  

Socialiniai veiksniai.  

Mokinių pasiekimams įtakos turi socialinė, ekonominė, kultūrinė mokinių aplinka, mokyklos veiklos kokybė. Daugelyje šalių atlikti tyri-

mai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokyk-

loje. 

Kalvarijos gimnazija 2018 m pateko į silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888.  Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčios ir dalyvauti projekte 

turinčios teisę mokyklos atrenkamos pagal šiuos kriterijus: 1. mokyklos jungtinį pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies pasiekimų 

rodiklį ; 2. mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, 2017 m. gruodžio 1–31 d. duomenimis, dalis proc. 
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Demografinis nuosmukis tebėra didelė švietimo sistemos problema, nes jis lemia švietimo paslaugų prieinamumo ir švietimo kokybės 

skirtumus regionuose. Lietuvos regionuose nuolat ir netolygiai mažėjant mokyklinio amžiaus vaikų, vis iš naujo tenka spręsti švietimo sistemos 

organizavimo ir valdymo klausimus, t. y. kurti mokyklų tinklo optimizavimo, mokyklų aprūpinimo, darbo vietų mokytojams racionalaus 

paskirstymo, ugdymo kokybės gerinimo planus pasikeitusiomis sąlygomis. Per pastaruosius keletą metų gerėjant pagrindiniams šalies ekonomikos 

rodikliams, švietimo finansavimo augimo tempai atsilieka nuo bendrojo ekonomikos augimo. Nemažėjant ir net didėjant socialinei atskirčiai, 

prarandama galimybė švietimo priemonėmis kompensuoti nepalankias ugdymui socialines, ekonomines, kultūrines aplinkos sąlygas. Per 

pastaruosius 4 metus gyvenančiųjų skurdo rizikos sąlygomis Lietuvoje nemažėjo, tarp gyvenamųjų vietovių buvo akivaizdūs skirtumai: 

didmiesčiuose skurdo rizikos sąlygomis 2017 m. gyveno vienas iš penkių žmonių, kaimuose tokių būta dvigubai daugiau – du iš penkių žmonių. 

Nors turintys vaikų namų ūkiai truputį rečiau pakliūva į skurdo rizikos ar socialinės atskirties grupę nei namų ūkiai be vaikų (atitinkamai – 26,9 ir 

32,2 proc.), ši problema dar labai aktuali. Vaikai iki 17 metų amžiaus tebėra viena iš gausiausių skurdo rizikos sąlygomis gyvenanti amžiaus 

grupė. Kokybiško ugdymo neįmanoma sukurti nepašalinus nepalankios namų aplinkos poveikio.  ( Šaltinis: Švietimo būklės apžvalga 2019. 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf ) 

Kalvarijos gimnazija yra savivaldybės centro gimnazija, kurioje mokosi mokiniai iš visos savivaldybės, didelę dalį jų sudaro mokiniai iš 

kaimiškų vietovių. Susiklostęs ekonominis ir socialinis kontekstas sąlygoja gimnazijos mokinių skaičiaus kaitą bei savivaldybės demografinę 

situaciją.  
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Vidinės aplinkos analizė 

Organizacinė struktūra. 

     Organizacinė struktūra, kaip vadybos procesų instrumentas, reikšmingas gimnazijos kultūrai formuoti ir veiklos tikslams įgyvendinti. 

Organizacinė struktūra – aiški vadovavimo, pavaldumo, atskaitomybių lygių ir funkcijų sistema. Struktūros lygmenys: savivalda, nuolatinis 

valdymas ir periodinis valdymas. Išskiriamos šios funkcinės sritys: ugdymo, įsivertinimo ir planavimo, ugdymo aprūpinimo.    

 

Informacija apie mokinius ir klasių komplektus 

Pozicija 2017 Komplektų 

skaičius  

2018 Komplektų  

skaičius 

2019 Komplektų 

skaičius  

Gimnazijos mokinių skaičius rugsėjo 1 d. 736 35 725 35 742 37 

Kalvarijos gimnazijoje  1-4, 5-8, I-IV  711 32 699 33 685 33 

Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriuje 1-4 kl.  14 2 0 0 0 0 
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Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus jungtinėje ikimokyklinėje, 

priešmokyklinėje grupė 

11 1 

 

12 

 

1 

 

12 

 

1 

 

Kalvarijos gimnazijos priešmokyklinė grupė  0 14 1 18 1 

Kalvarijos gimnazijos Nemunaičių skyrius 1-4 kl.  0 0 0 8 1 

Kalvarijos gimnazijos Suaugusiųjų skyrius   0 0 0 19 1 

  

Žmogiškieji ištekliai. 

 Informacija apie gimnazijos administraciją : 

Gimnazijai vadovauja direktorė, 3 pavaduotojos ugdymui, ūkinę gimnazijos veiklą organizuoja direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiem 

reikalams, finansinę- vyresnysis buhalteris ir buhalteris . 

  Gimnazijoje dirba 72 pedagoginiai darbuotojai. Vienam mokytojui tenka 10,3 mokinio. Mokytojų kvalifikacija: mokytojai metodininkai -

32% , vyresnieji mokytojai – 51.3% , mokytojai – 6,9%. Mokytojų išsilavinimas: aukštasis universitetinis ir neuniversitetinis išsilavinimas – 96%. 

Pedagoginis darbo stažas :  iki 5 m . - 1,4% , 5-10 m.-1,4 %, 15-20 m.- 7,2%, 20-25 m. -33%, virš  25 m. – 57 %.   Gimnazijoje yra 6 pagalbos 

mokiniui specialistai : logopedas, specialusis pedagogas, 2 socialiniai pedagogai, psichologas, 1 mokytojo padėjėjas. Ikimokyklinio,  

priešmokyklinio  ugdymo programų įgyvendinimą vykdo 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir 2 auklėtojų padėjėjai, po pamokų pailgintos 

dienos grupėje dirba pailgintos dienos grupės auklėtojas.   

 

Planavimo sistema.  

 Gimnazijos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas, pradinio  ugdymo programos ugdymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

ugdymo planai, gimnazijos veiklos metų planas, metodinės tarybos ir metodinių grupių planai, Gimnazijos tarybos ir mokinių tarybos veiklos, 

klasių vadovų, ugdymo karjerai koordinatoriaus, bibliotekos ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos planai, gimnazijos mėnesio veiklos planai. 

Ugdymo turinys planuojamas dalykų ilgalaikiuose planuose, neformaliojo švietimo, modulių, pasirenkamųjų dalykų programose, 

individualizuotose ugdymo programose, mokiniams turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius,  planai. 
  

Finansiniai ištekliai.  

 Mokymo lėšos gimnazijos švietimo programų įgyvendinimui skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų ir apskaičiuojamos pagal Vyriausybės 

patvirtintas metodikas.  

Kalvarijos gimnazijai skiriamų lėšų ugdymui palyginamoji lentelė 

Pozicija 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Gimnazijos ir gimnazijos skyriuose  mokinių skaičius rugsėjo 1 d. 736 725 742 

Bendra lėšų suma (sausio 1 d. duomenimis , tūkst.)  950,2 1030,8 1366,8 

Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ( tūkst.) 704,3 769,4 1290,7 
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Mokesčiam socialiniam draudimui ( tūkst.)  218,2 229,5 19,4 

Lėšos pagal paskirtį ( tūkst.) : 

A. Vadovėliams ir mokymo priemonėms 

 B. Pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui 

C. Pedagogų kvalifikacijos kėlimui  

D. Informacinių technologijų diegimui 

 

15,6 

3,0 

5,3 

3,8 

 

15,8 

4,3 

3,0 

4,8 

 

17,5 

2,3 

6,1 

4,6 

  

Ryšių sistema ir komunikavimo priemonės. 

  Gimnazijoje ugdymo (si) proceso organizavime naudojami 175 kompiuteriai, 6 interaktyvios lentos. Visi kompiuteriai sujungti į bendrą 

tinklą ir prijungti prie interneto. 85 proc. gimnazijos aprėpia nuosavas bevielis interneto ryšys. Mokiniai ir mokytojai gali naudotis 2 kopijavimo 

aparatais, tik mokytojai ugdymo tikslais naudojasi galingu daugiafunkciniu įrenginiu, 31 lazeriniu spausdintuvu, 3 namų kino sistemomis, 2 

skaitmeninėmis vaizdo kameromis, 3 foto aparatais, 42 daugialypės terpės projektoriai, 5 dokumentų kameromis, garso aparatūra renginiuose. 

Gimnazijoje atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus įrengta – biblioteka, kurioje įdiegta MOBIS sistema, skaitykla ir Ugdymo karjerai kabinetas. 

Gimnazijoje teikiama elektroninio  dienyno paslauga. Naudojamasi mokinių ir pedagogų registrais, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo 

informacine sistema ŠVIS. Visa informacija ir gimnazijos naujienos pateikiamos gimnazijos internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne, 

gimnazijos Facebook profilyje. Organizuojami pasitarimai, seminarai, klasių tėvų ir bendri susirinkimai, renginiai, akcijos, vietos projektai bei 

projektai su partneriais iš užsienio šalių. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų 

internetines sistemas. 

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad modernios ugdymo( si) erdvės turi teigiamą poveikį mokinių mokymosi pasiekimams. Tačiau tik 33,3proc. 

Lietuvos mokyklų aprūpintos gamtos mokslų laboratorijų įranga. Kalvarijos gimnazija savo iniciatyva 2018 m. įsteigė gamtos mokslų ir 

matematikos laboratoriją, o 2019 m. informacinių technologijų kabinetą 1-4 kl. mokiniams. Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų 

taikymo galimybės skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų švietime infrastruktūrą. Gimnazija pakankamai apsirūpinusi 

moderniomis IKT priemonėmis, tačiau techninę bazę reikia atnaujinti dėl nuolatinės kaitos ir technikos tobulėjimo. Pažangių technologijų 

atsiradimas ir plėtra reikalauja iš mokytojo įgyti naujų kompetencijų, keisti mokymo ir mokymosi metodiką.  

  

Įstaigos veiklos kontrolė ir stebėsena  

 Gimnazijoje vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra. Gimnazijos veiklos vidinį įsivertinimą atlieka gimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta darbo grupė, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Tvarkant finansus vadovaujamasi įstaigos apskaitos politikos 

dokumentais, yra paskirti atsakingi asmenys. Gimnazijos veiklą kontroliuoja, stebėseną vykdo steigėjo – Kalvarijos savivaldybės – įgalioti 

asmenys.  
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SSGG analizė 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 *Pakankamai gera materialinė bazė, modernios, šiuolaikiškos  

ugdymo (-si) aplinkos ( aktyviojo ugdymo klasės, fizikos, chemijos , 

pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, skaitykla, muziejus). 

*Aukšta mokytojų kvalifikacija , maža mokytojų kaita. 

*Aktyvus dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose 

ugdo mokinių asmenybės brandą ( savivoką, savivertę, socialumą, 

narystę ir bendrakultūrą),   

*Mokyme naudojama virtuali aplinka,  netradicinės edukacinės erdvės.  
 

*Pakankamai silpnas bendruomeniškumo jausmo lygis ir nusiteikimas 

siekti bendrų tikslų. 

*Per mažas bendruomenės narių iniciatyvumas ir  lyderystės siekis.  

*Nepakankamas tėvų dalyvavimas Gimnazijos veikloje.  

* Nepakankama materialinė bazė  mokinių ugdymui gamtos mokslų ir IT 

srityse. 

*  Dalis mokinių nenoriai dalyvauja mokyklos renginiuose.  

*  Nepakankamai efektyviai veikia gabių vaikų ugdymo sistema.  

*  Nepakankama mokinių mokėjimo mokytis integracija į ugdymo 

procesą.  
* Kai kurios gimnazijos patalpos nerenovuotos, reikalauja 

modernizavimo . 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

*Lyderystės augimas gimnazijoje. 

*Pagalbos mokiniui sistemos efektyvinimas. 

*Mokymo (si) strategijų parinkimas siekiant mokinio asmeninės 

pažangos. 

*Bendradarbiavimo su mokinių tėvais plėtojimas. 

* Gabių mokinių atpažinimo, ugdymo (si) efektyvinimas. 

*Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tobulinimas ir gautų rezultatų 

panaudojimas planavimo tobulinimui. 

* Lyderystės, kaip atsakomybės, formavimas.  

* Ugdymo proceso įvairinimas netradicinėmis veiklomis.  

* Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemos 

tobulinimas.  
* Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tobulinimas ir gautų 

rezultatų panaudojimas planavimo tobulinimui. 

* Mokinių dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, dalies 

augimas nuo bendro mokinių skaičiaus, procentais 

*Demografinės problemos savivaldybėje: mažėjantis mokinių skaičius 

įtakoja klasių komplektavimą. 

*Konkurencija su kitomis mokyklomis dėl mokinių. 

*Nepakankama tėvų pagalba motyvuojant vaikus siekti tikslų. 

*Švietimo politikos nenuoseklumas šalies lygmeniu silpnina mokytojų ir 

mokinių motyvaciją. 

*Neigiamas visuomenės požiūris į švietimo sistemą ir mokytoją mažina 

mokymosi motyvaciją ir pažangą. 

* Neapibrėžta rodiklio  „geri  ugdymo( si ) rezultatai“ reikšmė 

respublikos ir savivaldybės lygmeniu. 
*Neigiamas socialinės aplinkos poveikis dėl išorinių socialinių negerovių 

(smurto, rūkymo, alkoholio).  

 

 

 

 

  

 



20 

 

Išorinio gimnazijos vertinimo 2017 m. rezultatai 

Stipriosios sritys Tobulintinos sritys 

Gyvenimo planavimas  

Pasiekimų asmeniškumas  

 Pagalba mokiniui  

 Narystė ir bendrakūra  

 Atskirų mokytojų įtaka veikloms, įvykiams ir nuotykiams  

 Estetiškumas  

 Mokinių įtraukimas įgyvendinant kūrybinius sumanymus  

Optimalus išteklių paskirstymas  

 Edukacinės išvykos  

Mokyklos tinklaveika  

Ugdymo tikslų pagrįstumas ir sąryšingumas  

Gabumų ir talentų ugdymas  

Tikėjimas mokinio galiomis  

Mokymosi įprasminimas  

Vertinimo kriterijų aiškumas  

 

III. 2020 – 2023 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

Tikslas Kurti saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymosi sėkmę, optimalią akademinę pažangą ir asmenybės ūgtį 

Tikslo 

aprašymas 

Tikslas grindžiamas Lietuvos švietimo strategijas numatančiais dokumentais.  

Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų strateginiame plėtros plane plėtros vizijos I prioriteto tikslas  yra „Išsilavinusios ir 

kūrybingos bendruomenės formavimas“, jam formuluojami uždaviniai : ,, Modernizuoti švietimo įstaigų infrastruktūrą ir gerinti 

materialinę bazę“ bei ,, Tobulinti ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą“.  

Valstybinėje 2013-2022 m. švietimo strategijoje numatomas strateginis tikslas – ,,paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu 

valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio 

ateitį“ 

Geros mokyklos koncepcijoje pastebima, kad privalu atsižvelgti ne tik į tai, kas laikyta gera mokykla praeityje atliktuose tyrimuose, 

bet ir į moderniausias mokymosi tendencijas – informacinės, žinių, besimokančios, tinklinės, virtualios ar išminties visuomenės 

poreikius. Svarbu suvokti, koks bus mokymasis ateityje. 

Gera mokykla – pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės 

siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.  Kalvarijos gimnazijos, kaip 

organizacijos, veiklos veiksniai – ugdymo ir ugdymosi aplinka, ugdymas (mokymas), mokyklos darbuotojai, mokyklos 

bendruomenė ir jos mokymasis, lyderystė ir vadyba – yra veiksniai, lemiantys gimnazijos tikslų įgyvendinimą. Šie veiksniai 

svarbūs, tačiau jie yra tik prielaidos, o gerų rezultatų galima pasiekti, dirbant skirtingais būdais ir įvairiai organizuojant veiklą. Tuo 

siekiama paskatinti bendruomenę kurti mokyklą, formuojant jos veiklos modelius, aplinkas ir ugdymo būdus.    
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IV. VEIKLOS STRTEGIJA 

 Strateginis tikslas Efektyvumo kriterijus 

Kurti saugią ir inovatyvią 

ugdymosi aplinką, 

užtikrinančią ugdymosi 

sėkmę, optimalią 

akademinę pažangą ir 

asmenybės ūgtį 

 

 

 95 proc. NMPP, PUPP, BE rezultatai atitiks mokinių gebėjimus, lyginant su metiniais rezultatais. 

100 proc. mokinių , turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama gimnazijos galimybes atitinkanti pagalba. 

Prioritetinė ugdymo (si) proceso kryptis- mokymasis tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, 

bendraujant. 80 proc. mokinių įgytos dalykinės kompetencijos bus pritaikytos praktinėje veikloje, aktualizuojamos 

pamokoje įgytos žinios.  75 proc. mokinių gebės išskirti savo talentus, gebėjimus, sieks asmeninės ūgties. 

85 proc. mokytojų savo asmeninį meistriškumą vertins kaip paveikų, realizuojantį mokinių poreikius ir lūkesčius. 

Kartą per metus gimnazijoje rengiamas metodinis renginys su partneriais. 

Įgijusių pradinio ugdymo išsilavinimą mokinių dalis nuo baigusių pradinio ugdymo programą sudarys 100 proc. 

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis nuo baigusių pagrindinio ugdymo programos sudarys 100 proc. 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo baigusių vidurinio ugdymo programą sieks 97 proc. Mokinių metinių 

įvertinimų  vidurkis kils 1-2 proc. 

 

 STRATEGINIS TIKSLAS 

Kurti saugią ir inovatyvią ugdymo(si) 

aplinką, užtikrinančią ugdymo(si) sėkmę, 

optimalią akademinę pažangą ir 

asmenybės ūgtį 

 
1. Telkiant mokyklos bendruomenę, gerinti 

ugdymo(si) kokybę.  

 

1 programa: 
Telkiant gimnazijos bendruomenę, gerinti 

ugdymo(si) kokybę 

2 programa: 

Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą 

ugdymo(si) aplinką 
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1 Programa Programos aprašymas 

Telkiant gimnazijos 

bendruomenę, 

gerinti ugdymo (si) 

kokybę 

 

  Programos pagrindu įgyvendinamas strateginis tikslas: „Kurti saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią 

ugdymosi sėkmę, optimalią akademinę pažangą ir asmenybės ūgtį“. 

Gimnazijoje taikomas įtraukiojo ugdymo principas- užtikrinant kokybišką ugdymą (si) visiems jo dalyviams, jo esmę 

sudaro kiekvieno vaiko vienodos vertės pripažinimas ir pagalba, leidžianti kiekvienam mokytis individualiu tempu pagal 

galimybes, poreikius ir interesus. Įtraukųjį ugdymą galime laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir 

mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. 

Taikomi savivaldaus mokymosi principai- siejamas su besimokančiojo vaiko poreikiu prisiimti atsakomybę dėl mokymosi 

ir jo rezultatų ar pasiekimų, grindžiamas vaiko iniciatyvumo mokymo (si) procese skatinimu, skatinamas besimokančiojo 

gebėjimas atpažinti mokymosi poreikius, patiriamas emocinis pasitenkinimas supratus, kad mokymo (si) veikla gali būti 

įdomi, naudinga (nes tai, ko išmoko mokykloje, pravers gyvenime), įveikiama ir pan.  Skatinamas besimokančiojo 

pasitikėjimas savimi ir aktualinami kiekvieno vaiko asmeniniai mokymosi laimėjimai. Sėkmė, patirta susidūrus su 

mokymo (si) situacija, stiprina pasitikėjimą savimi ir įgalina vaiką bandyti atlikti, dalyvauti, kurti ir pan.   

Programos įgyvendinimu siekiama, kad mokytojai įgytų gerus pamokos, kitos ugdomosios veiklos, ugdymo turinio 

planavimo, pasiekimų ir pažangos pamokoje vertinimo, mokymo ir mokymosi kokybės užtikrinimo (mokymo ir gyvenimo 

ryšys, mokinių mokymosi motyvacijos gerėjimas, mokinių mokėjimas mokytis ir kt.) kompetencijas. Išskirtinis dėmesys 

skiriamas ugdymo turinio diferencijavimui ir individualizavimui, aktualizavimui, siejimui su mokinių patirtimi, interesais, 

praktiniais poreikiais, žinių praktinio pritaikymo aspektais. 

Programos kryptingas  poveikis akademiniams ir neformaliojo švietimo pasiekimams, požiūriui į mokymosi kaitą ir 

vertybes, atsakomybės, pareigingumo, savęs tobulinimo puoselėjimą, pedagogų kvalifikacijos kėlimą bus akivaizdus. 

 

Uždaviniai, priemonės Vertinimo kriterijus 

 Uždavinys. Siekiant kiekvieno mokinio sėkmės,  sudaryti 

galimybes mokinių individualių ugdymo (si)  poreikių tenkinimui: 

1. Įgyvendinti pamokos organizavimo pokyčius taikant 

savivaldaus ir įtraukiojo mokymosi galimybes. 

2. Mokinių individualios pažangos stebėjimas, analizė ir 

naujų strategijų paieška.  

3. Mokinio vertinimo kriterijų aiškumo didinimas pamokoje. 

4. Mokinio ir mokytojo motyvacijos ryšio dermė siekiant 

bendradarbiavimo mokant( is).  

Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų pamokose vadovausis savivaldaus 

mokymosi paradigma. Edukacinė veikla bus orientuota į mokinių 

gebėjimus, poreikius, siekius, atsižvelgiant į mokinių galimybes ir 

ugdymo (si) tikslus. Mokinių  pasiekimai atitiks keliamus lūkesčius, 

NMPP, PUPP, BE rezultatai derės su metiniais  mokinių vertinimais. 

Metodinė taryba nuolat analizuos ir kurs bendradarbiavimo mokant ( is) 

galimybes bei jų sklaidą. 

Pamokose mokiniai bus informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų 

tikimasi, koks turi būti gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai, 

kada ir kaip yra taikomi. Organizuoti trišales konsultacijas (mokinys, 

mokinio tėvai, mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas), kad mokinys 
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patirtų asmeninę sėkmę, likviduotų  mokymosi spragas. 95 proc.  mokinių 

įtraukiami  į mokymosi pasiekimų įsivertinimą.  

Uždavinys. Bendrųjų programų ir neformaliojo vaikų 

švietimo programų turinio integralumo į ugdymo turinį  sistemos 

kūrimas: 

1. Neformaliojo švietimo (būrelių, studijų) veiklų mugės  

organizavimas.  

2. Gimnazijos bendruomenės informavimas apie neformaliojo 

švietimo galimybes gimnazijoje, refleksijos sisteminimas. 

3. Įvairių ugdymo formų organizavimas, siekiant  atskleisti 

įgytas kompetencijas neformaliojo švietimo ir formaliojo ugdymo  

veiklose.   

4. Mokinių savanorystės aktyvinimas, ryšių paieška su 

savanorystę plėtojančiomis organizacijomis .  

25 proc. išaugs neformaliojo švietimo veiklų pasiūla, bus organizuojama 

daugiau inovatyvių ir šiuolaikinio mokinio poreikius atitinkančių veiklų. 

Nuolat informuojama gimnazijos bendruomenė apie neformaliojo 

švietimo veiklas bei galimybes gimnazijoje. 

Neformaliojo švietimo veiklos orientuotos į savivaldaus mokymo (si) 

įgūdžių formavimą visose mokinių amžiaus grupėse. 10 proc. išaugs  

mokinių, dalyvaujančių savanoriškoje veikloje, skaičius. Gaunamas 

grįžtamasis ryšys padės objektyviai vertinti informaciją, organizuoti ir 

tobulinti veiklas. 

Racionaliai ir pamatuotai išnaudojimas laikas, mažins žmogiškųjų išteklių 

krūvį. 

Uždavinys. Stiprinti įtraukųjį ir savivaldų ugdymą (si), 

užtikrinant mokytojo ir mokinio kompetencijų augimą: 

1. Sistemingas mokytojų kompetencijų ir kvalifikacijos 

tobulinimas (is), atsižvelgiant į įtraukiojo ir savivaldaus 

mokymosi  organizavimo specifiką gimnazijoje. 

2. Kolegialaus bendradarbiavimo kultūros įgyvendinimas tarp 

bendruomenės grandžių. 

3. Tikslingas ir motyvuojantis įtraukiojo bei savivaldaus 

ugdymo principų naudojimas ugdymo proceso organizavime. 

4. Integralių edukacinių veiklų ( pamokų, projektų, išvykų ir 

t.t.) vykdymas ugdant mokymosi motyvaciją ir mokymosi mokytis 

kompetenciją. 

100 proc. gimnazijos mokytojų dalyvaus kvalifikacijos ir kompetencijų 

tobulinimo renginiuose. Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

vyks  tikslingai, padedant veiksmingai įgyvendinti ugdymo turinį ir 

puoselėti profesinę bendrystę. 60 proc. bendruomenės narių  dalyvaus 

bendradarbiavimą gimnazijoje skatinančiose veiklose. 30 proc. išaugs 

bendruomenės narių pagarba skirtybėms ir įvairovės palaikymui. 

Nuosekliai ir tikslingai bus taikomi savivaldaus mokymo (si) metodai, 

diegiami įtraukiojo  ugdymo principai, ugdant mokymosi motyvaciją ir 

mokymosi mokytis kompetencijas. 25 proc. išaugs mokinių mokymosi 

motyvacija, pasitenkinimas gimnazijos vykdoma veikla. 

Uždavinys. Pagalbos kultūros formavimas mokiniui ir jo 

šeimai: 

1.Ugdomojo konsultavimo  sistemos diegimas. 

2.Pagarbos gimnazijos bendruomenės įvairovei skatinimas. 

3.Veiksmingos ir šiuolaikiškos ugdomosios pagalbos teikimas 

įvairių poreikių mokiniams. 

 

Mokinių tėvai dalyvaus mokymo (si) sėkmių ir problemų aptarimuose. 

Mokytojai ir tėvai bendradarbiaus palaikydami ir skatindami mokinio 

pastangas, stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą, socialumą. 

Gimnazijoje taps įprasta su mokiniais, tėvais, pedagogais  kalbėtis apie 

bendruomenės įvairovę, pagarbą bei pagalbą vienas kitam. Vaiko gerovės 

komisija tobulins pagalbos ir švietimo mokiniui ir tėvams ( globėjams, 

rūpintojams) sistemą.  Bus įgyvendinama gabių mokinių identifikavimo ir 
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ugdymo sistema, gerės mokinių ugdymo rezultatai, santykiai su 

mokytojais, tėvais, bendraamžiais. 
 

2  Programa Programos aprašymas 

Kurti saugią, sveiką, 

partneryste grįstą 

ugdymo( si) aplinką  

 

Programa skirta realizuoti  strateginį tikslą: kurti saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymosi 

sėkmę, optimalią akademinę pažangą ir asmenybės ūgtį . 

Pasitelkiant netradicines ugdymo proceso organizavimo priemones, siekiama kurti ugdymo ( si) aplinkas: kuriamos  

mokymo ( si) erdvės ,,be sienų“, išnaudojamos virtualios edukacinės aplinkos, pasitelkiami gimnazijos bendruomenę 

telkiantys renginiai, diegiama pilietinė iniciatyva,  mokytojų, mokinių, jų tėvų lyderystė. Puoselėjama sveika, saugi 

ir draugiška mokymosi aplinka. 

 

Uždaviniai, priemonės Vertinimo kriterijus 

Uždavinys. Modernizuoti ugdymo procesą: 

1. Materialių išteklių paieška ir pritraukimas gamtos mokslų ir 

fizikos laboratorijos įrangai įsigyti. 

2. Mokomųjų kabinetų atnaujinimas, turtinimas IKT priemonėmis 

3. Skaitmeninių mokymo priemonių , virtualių aplinkų kūrybiškas ir 

veiksmingas naudojimas 

4. Fizinių aplinkų ( koridorių, salių, valgyklos erdvių, gimnazijos 

teritorijos) įrangos ir priemonių atnaujinimas bei turtinimas. 

 

 

50 proc. mokomųjų kabinetų atnaujinta IKT įranga. 60 proc. mokytojų 

ugdymo procese naudos mobiliuosius įrenginius, skaitmenines 

mokymo priemones, elektronines edukacines erdves. Kartą per metus 

gimnazijos bendruomenė atliks SELFIE tyrimą, kurio rezultatai padės 

atskleisti, kas IKT srityje veikia gerai, kurias sritis reikia tobulinti ir 

kokie turėtų būti prioritetai.  Metodinėje taryboje reguliariai bus 

aptarta IKT priemonių poveikis mokinių pasiekimų gerinimui. 

Atnaujintos aktų salės, valgyklos kėdės, koridorių, laiptinių erdvės, 

įrengtos ugdomosios erdvės gimnazijos teritorijoje: lauko klasė, 

pojūčių takas,  įrengta PUG vaikų žaidimų aikštelė, teritorija aptverta 

tvora. 

Uždavinys. Ugdyti bendruomenės saviraišką,  pilietinę savimonę ir 

lyderystę:  

1. Tradicinių- gimnazijos bendruomenę vienijančių renginių- 

organizavimas. 

2. Veiklų, stiprinančių mokinių pilietinę ir tautinę savimonę, 

vykdymas. 

3. Savanorystės tradicijų stiprinimas . 

4. Lyderystės ir asmeninės saviugdos puoselėjimas ir skatinimas. 

5. Mokinių tėvų ( globėjų, rūpintojų) įtraukimo į gimnazijos 

Gimnazijoje organizuojamos tradicinės šventės, renginiai, vienijantys 

bendruomenę,  juose dalyvaus 80 proc. mokinių ir 10 proc. jų tėvų. 

 Vykdant gimnazijos veiklas, bendradarbiaujama su institucijomis, 

leidžiančioms vystyti savanorišką jaunimo veiklą ir iniciatyvas. 

Gimnazijoje vyks bent 1 lyderystės ir saviugdos puoselėjimą 

skatinantis renginys. 

Mokinių lyderystės pripažinimas, palaikymas ir skatinimas sudarant 

galimybes veikti. Mokiniai dalyvaus savivaldybės ir respublikiniuose 

konkursuose, olimpiadose, bus jų prizininkai. Mokytojai inicijuos 
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gyvenimą skatinimas. Aktyvių tėvų klubo veiklos plėtra. projektines veiklas, leidžiančias atskleisti mokinių lyderystės 

gebėjimus. 

Aktyviai veiks mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) klasių 

bendruomenėse, klasių vadovams teiks siūlymus dėl ugdomosios 

veiklos tobulinimo. 3 proc. tėvų dalyvaus ,, Aktyvių tėvų klubo“ 

veikloje bei gimnazijos renginiuose. 

Uždavinys. Saugios ir palankios ugdymo( si) aplinkos kūrimas ir 

puoselėjimas. 

1. Prevencinių programų, projektų, akcijų įgyvendinimas. 

2. Mokinių saugumo ir pasitikėjimo savimi užtikrinimas.  

3. Pagarba ir tolerancija grįstų bendruomenės narių santykių  ir 

vertybių puoselėjimas. 

4. Sveikos gyvensenos skatinimas ir propagavimas. 

 

Įgyvendintos numatytos prevencinės programos, projektai, kurie 

integruojami į dalykų programas, neformalųjį švietimą, klasių vadovų 

veiklą. 

85 proc. mokinių gimnazijoje jausis saugūs, dauguma mokinių 

teigiamai vertins bendravimą ir gerą savijautą klasėje. Gimnazija 

parengs projektą „ Sveikas jaunimas- sveika bendruomenė“. 

Vaiko gerovės komisijoje analizuojamos, aptariamos rizikos mokinių 

elgesio priežastys, teikiama specialistų pagalba. Laiku pastebimos ir 

įvertinamos mokinio ar mokinių grupių problemos, numatomi 

pagalbos teikimo veiksmai. Ieškoma bendrų sprendimų užkertant kelią 

neigiamoms mokinių elgesio pasekmėms. Didės šeimų, kurios 

pakankamai rūpinsis vaikų auklėjimu ir ugdymu, skaičius. Klasių 

vadovai organizuos mikroklimatą gerinančias, vertybes ugdančias, 

kiekvienam vertingam pasijusti padedančias veiklas. Vykdant pamokų 

nelankymo prevenciją, 2-10 proc. mažės praleistų pamokų, tenkančių 

vienam mokiniui, skaičius. Kiekvienais metais vykdomi mokinių 

adaptacijos gimnazijoje tyrimai, kurie pristatomi tėvams, mokytojų 

bendruomenei. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

V. PROGRAMŲ ASIGNAVIMO SUVESTINĖ 
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2020 m. asignavimas ( tūkst.) Numatomi 2021 m. asignavimas 

( tūkst.) 

Numatomi 2022 m. asignavimas 

( tūkst.) 

Iš viso  
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b
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  Mokymo lėšos  9221 1228.2 1228.2 1182.4  1237.2 1237.2 1307.5  1360.9 1360.9 1438.2  

  Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

9221 460.6 454.5 317.9 6.1 449.8 444.8 319.2 5 482.7 476.7 351.1 6 

  Biudžetinių 

įstaigų pajamų 

lėšos 

9221 27.1 27.1 1.5  29.1 29.1 1.6  31.9 31.9 1.7  

  Iš viso  1715.9 1709.8

0 

1501.80 6.1 1716.1 1711.1 1628.3 5 1875.5 1869.5 1791.0 6 

 

VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 Kalvarijos gimnazija 2020-2023 m. strateginiam planui įgyvendinti rengia metinius veiklos planus, pagal jų įgyvendinimo lygį koreguoja 

strateginį planą. Strateginio plano tarpinio įgyvendinimo rezultatai pristatomi kiekvienų metų birželio mėn. mokytojų tarybos posėdyje. Strateginio 

gimnazijos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso ugdymo (si) proceso metu ir visais lygiais. Strateginio planavimo komanda pristato 

Kalvarijos gimnazijos strateginį planą gimnazijos bendruomenei bent kartą per metus. Tokiu būdu visi turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip 

įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. Gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebi ir įvertina, 

ar institucija įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai atlieka pavestas užduotis, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios, atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos bei 

naudojamos lėšos.       

         ___________________________ 


