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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija, (toliau – gimnazija) funkcionuoja ir vystosi nuolat kintančios aplinkos sąlygomis ir yra veikiama politinių, 

ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kitų veiksnių. Ji susijusi su visais procesais, vykstančiais Lietuvos valstybėje, Elektrėnų 

savivaldybėje, gyvenamosiose vietovėse, kuriose veikia gimnazija ir jos skyriai.  

Gimnazijos 2018-2020 m. strateginio plano (toliau – strateginis planas) tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti veiklą, įgyvendinti   gimnazijos 

misiją, numatyti prioritetus, būti efektyviu ir kokybišku švietimo teikėju.  

Strateginis planas - formalizuota sistema, užtikrinanti gimnazijos strateginio valdymo procesą, efektyviausią turimų ir prognozuojamų  žmogiškųjų 

ir materialiųjų išteklių panaudojimą siekiant numatytų tikslų, atliekant veiklos kokybės analizę ir atsiskaitant už rezultatus.  

 Gimnazijos strateginio plano 2018-2020 metams projektą rengė Semeliškių gimnazijos direktoriaus 2017-10-17 įsakymu Nr. V- 250 sudaryta 

darbo grupė. 

Rengiant šį strateginį planą vadovautasi ilgalaikiais nacionalinio ir savivaldybės lygmens strateginiais dokumentais ir prioritetais, atsižvelgta į 

gimnazijos aptarnaujamos teritorijos bendruomenės ypatumus ir poreikius bei į turimus išteklius.     

 

Strateginis planas parengtas remiantis:  

 Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis; 

   Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

   Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro; 

  Elektrėnų savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu; 

   Gimnazijos 2014-2017 metų strateginio plano įgyvendinimo analize.  

   Gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi ir kt.; 

   Gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais; 

   Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. 

Įgyvendinant strateginio plano kryptis, bus organizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, tenkinantis 

gimnazijos bendruomenės narių poreikius.  
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II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

1782 m. Semeliškių kaime veikė parapinė mokykla. 1859 m. įkurta valdinė mokykla. 1932-1945 metais Semeliškėse veikė pradinė mokykla, kuri ir 

laikoma dabartinės mokyklos pirmtake. 1945-1949 metais ji tapo progimnazija, 1949-1951 metais vadinama septynmete mokykla, kuri vėliau 

reorganizuota į vidurinę mokyklą. 1955 metais išleista pirmoji abiturientų laida. 1963 m. prie mokyklos išaugo naujas aštuonių klasių priestatas. 1992 m., 

kai mokykla pažymėjo 60-metį, buvo padėtas kertinis akmuo naujiems mokyklos rūmams. Po trijų metų atšvęstos įkurtuvės pirmuosiuose korpusuose. 

2015 m. suteiktas gimnazijos statusas. 2017 metais mokyklai sukako 85 metai.  

Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. 2002 m. 

Daugirdiškių pradinė mokykla reorganizuota į Semeliškių mokyklos Daugirdiškių skyrių. 2017 m. - Daugirdiškių skyrius likviduotas. 2013 m. Pastrėvio 

pagrindinė mokykla reorganizuota ir tapo Semeliškių mokyklos Pastrėvio skyriumi. Jame vykdomos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio, pagrindinio ugdymo I d., neformaliojo švietimo programos. 2016 m.  Beižionių daugiafunkcis centras reorganizuotas ir tapo gimnazijos 

skyriumi. Jame vykdomos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ugdymo programos, neformaliojo švietimo programos. 

2017 m. gimnazijoje įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė.    Gimnazijoje mokosi 255 mokiniai: 21 ikimokyklinukas, 18 pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, 66 pagal pradinio ugdymo programą, 120 pagal pagrindinio ir 30 pagal vidurinio ugdymo programą. Gimnazijoje sukomplektuoti 22 klasių 

komplektai. 2017 m. vidurinio ugdymo programą baigė 22 abiturientai. Išduota 20 brandos atestatų: 5 tęsia mokslus universitetuose, 8 – kolegijose, 5 - 

dirba. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 22 mokiniai, 14 mokinių tęsia mokslus gimnazijoje. 

Puoselėjamos senos ir kuriamos naujos gimnazijos tradicijos: Rugsėjo 1- osios šventė, Mokytojų diena, Konstitucijos diena, vykdomos Vėlinių 

akcijos ,,Uždek Vėlinių žvakelę”, ,,Žvakutė ant užmiršto kapo”, Gamtos mokslų diena, vyksta tradicinis Kalėdų karnavalas, kalėdinių puokščių paroda, 

Sausio 13 - osios, Vasario 16 - osios, Kovo 11- osios minėjimai,  Valentino diena, Padėkos diena, Šimtadienio šventė, Užgavėnių šventė, Kaziuko mugė, 

Žemės dienos minėjimas, Abėcėlės šventė, Paskutinio skambučio šventė, Brandos atestatų įteikimo šventė. Neformaliojo švietimo grupės aktyviai 

dalyvauja gimnazijos renginiuose. Aktyvi socialinė, prevencinė, pažintinė, projektinė veikla. Kasmet dalyvaujama akcijoje ,,Darom“. Naudinga profesinio 

informavimo veikla, kasmet dalyvaujama respublikiniame projekte ,,Ugdymas karjerai”. Pagal pilietinio ir tautinio ugdymo programą vykdomas projektas 

,,Laiko tėkmėje”, skirtas mokinių užimtumo, kūrybiškumo, etninių vertybių saugojimo ir puoselėjimo ugdymui. 2016 m. gimnazija dalyvavo Lietuvos 

neformaliojo švietimo centro dalinai finansuojamo Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos projekte ,,Kas močiutės skrynion sudėta” bei vykdė kraštotyrinę 

ekspediciją Žuvyčių ir  Šakaldonių kaimuose. 2016-2017 m. m. pradinių klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte  ,,Aš noriu plaukti”, kurį 

organizavo VŠĮ Trakų švietimo centras. 

  Gimnazijoje veikia muziejus, kuriame vedamos pažintinės ir integruotos pamokos, vyksta susitikimai, svečių priėmimai.  

Mokiniai laimėjo prizines vietas Elektrėnų savivaldybės matematikos, biologijos, geografijos, technologijų, ekonomikos, lietuvių kalbos, rusų 

kalbos, vokiečių kalbos olimpiadose, meninio skaitymo konkurse, ,,Raštingiausio ketvirtoko” ir ,,Raštingiausio dvyliktoko” konkursuose. Sportinėse 

varžybose laimėta: septynios I - os vietos, viena II - a vieta, dvi III - ios vietos.  Tarptautiniuose renginiuose dalyvavo 32 mokiniai, respublikiniuose – 125 

mokiniai, iš jų – 24 laimėtojai. Savivaldybės renginiuose dalyvavo 103 mokiniai, iš jų – 70 laimėtojų. 
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Pastrėvio skyriuje veikia biblioteka, yra atskiri kabinetai visiems mokomiesiems dalykams. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai 

ugdomi jiems pritaikytose ir higienos normas atitinkančiose patalpose. 2017 m. buvo atnaujintos II aukšto fojė grindys ir įrengta speciali sporto salės 

danga. Skyriuje yra valgykla, kurioje ruošiamas šviežias maistas. Socialinės rizikos šeimų vaikai turi galimybę naudotis įrengtais dušais. Visur, kur kilo 

poreikis, buvo įrengti vandens šildytuvai, kuriais kasdien naudojasi skyriaus bendruomenė.    Pastrėvio skyriuje, I ir II aukšto koridoriuose, reikalingas 

sienų ir lubų remontas. Ikimokyklinio ugdymo patalpose reikia naujos grindų dangos. 

Beižionių daugiafunkcis skyrius bendradarbiauja su Beižionių vaikų globos namais, nes skyriuje mokosi daug vaikų globos namų auklėtinių. Kūno 

kultūros pamokos vyksta Beižionių globos namų sporto salėje. Maistas ruošiamas Beižionių vaikų globos namų valgykloje.  

Gimnazijos biudžetą sudaro mokinio krepšelio lėšos, aplinkos lėšos, 2 proc. pajamų mokesčio lėšos bei laimėtų projektų lėšos. Gimnazijos lėšų 

panaudojimo tvarką reglamentuoja teisės aktai ir gimnazijos tarybos patvirtinta tvarka. Gimnazija yra atvira  visuomenei, bendradarbiauja su įvairiomis 

institucijomis. Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungia į šių institucijų organizuojamus projektus, renginius, šventes, akcijas, parodas. Gimnazija 

palaiko ilgalaikius partnerystės ryšius su seniūnijomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine-psichologine tarnyba, Vilniaus policijos komisariato 

Elektrėnų skyriaus vaikų ir jaunimo teisės pažeidimų ir prevencijos grupe, Elektrėnų savivaldybės mokyklomis, darželiais, Elektrėnų profesinio mokymo 

centru.  

 

III SKYRIUS 

APLINKOS, IŠTEKLIŲ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 

REZULTATŲ ANALIZĖ 
 

IŠORĖS VEIKSNIAI 

 

Politiniai veiksniai. 

Lietuvos politinis gyvenimas nuolat kinta. Šiuo metu didėja socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, mažėja emigrantų skaičius, atsiranda pokyčiai 

darbo rinkoje, silpnėja demokratinės vertybės. Tai turi įtakos ir Lietuvos švietimo sistemai, orientuotai į Vakarų šalių vertybes, formuojamai pagal 

Europos Sąjungos švietimo prioritetus ir gaires. Kuriama ilgalaikė valstybinė 2013–2022 m. švietimo strategija. Semeliškių gimnazija savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Elektrėnų 

savivaldybės tarybos teisės aktais, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais.  

 Valstybės vykdoma ugdymo turinio finansavimo politika neužtikrina mokymo(si) aplinkos vystymo. Sumažėjus klasių komplektams, sumažėja 

darbo krūvis, todėl dalis mokytojų dirba keliose švietimo įstaigose. Gimnazijos skyriai mokiniams yra arčiau namų, nereikia vykti į kitas švietimo įstaigas, 

tačiau mokiniai mokosi jungtinėse klasėse. Mažakomplektės klasės yra nepalankios gimnazijai. Beižionių daugiafunkcis skyrius, Pastrėvio skyrius tapo 

svarbiais daugiafunkciais objektais, kuriuose vyksta įvairūs renginiai, varžybos. Vyksta tarpinstitucinis bendravimas su Beižionių globos namais, 

Beižionių, Pastrėvio bibliotekomis, vietos bendruomenėmis. 
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Ekonominiai veiksniai. 

Tiesioginę įtaką švietimo įstaigų veiklai daro gerėjanti šalies ekonominė padėtis. Lietuvos ekonominiai rodikliai rodo, kad šalies ekonomika 

atsigauna, tačiau švietimui tenkanti biudžeto asignavimų dalis vis dar yra mažesnė už buvusią iki krizės.  Pagrindiniai gimnazijos finansavimo  šaltiniai – 

valstybės ir savivaldybės lėšos. Gimnazija stengiasi racionaliai planuoti lėšas ir tikslingai jas panaudoti, tačiau mokinio krepšelio lėšų nepakanka.  

Jų trūksta mokymo priemonių, vadovėlių įsigijimui, kultūrinei–pažintinei veiklai, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Papildomai naudojamos 2% 

gyventojų pajamų mokesčio, skirtų paramai, rėmėjų lėšos. Biudžeto lėšų, skirtų aplinkai, nepakanka būtinoms išlaidoms finansuoti. Gimnazijos 

bendruomenės nariai perveda 2 % pajamų mokesčio dalį. Mažėja mokinių skaičius, didėja konkurencija tarp mokyklų: ateityje dalis mokytojų gali netekti 

darbo. Daugelis mokytojų dirba keliose ugdymo įstaigose. Mokytojų atlyginimas neproporcingas ekonominiam išsivystymui. 

 

Socialiniai veiksniai. 

Mokinių šeimos gyvena kaimiškoje teritorijoje. Daugelio mokinių socialinė padėtis yra sunki. Nemaža dalis mokinių tėvų yra bedarbiai, gyvena iš 

socialinių pašalpų. Didėja nepilnose, nedarniose šeimose augančių vaikų skaičius. Nemažai mokinių praleidžia pamokas dėl ligų. Vidutiniškai vienoje 

klasėje mokosi 12 mokinių. Gimnaziją ir jos skyrius lanko 122 mokiniai, gyvenantys toliau nei 3 km nuo Semeliškių miestelio. Kiekvieną dieną jie 

vežiojami į pamokas. Nemokamą maitinimą gauna 66 mokiniai.  

Gimnazijoje teikiama specialioji pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. Sveikatos priežiūros specialistas prižiūri mokinių sveikatos būklę.  

Gimnazija bendradarbiauja su institucijomis, vykdančiomis socialinį darbą ir teikiančiomis paramą socialiai remtinoms ir socialinės rizikos 

šeimoms. Didėjantis nepilnamečių paauglių nusikalstamumas ragina kreipti didelį dėmesį į mokinių saugumą garantuojančias prevencines programas. 

Gimstamumo mažėjimas, emigracija sąlygoja mokinių skaičiaus mažėjimą bei vaikų, paliktų globėjams ar globos įstaigoms, skaičių. Didėja mokinių 

ekonominė-socialinė atskirtis, specialiųjų poreikių ir socialiai problemiškų mokinių skaičius. 

 

Technologiniai veiksniai. 

Lietuvoje didėja kompiuterinis visuomenės raštingumas. Auga aprūpinimo kompiuterine įranga lygis. Gimnazijoje ir jos skyriuose yra 82 

stacionarūs, 4 planšetiniai  kompiuteriai ir 19 nešiojamų kompiuterių. Yra 6 projektoriai, 1 grafaprojektorius, 2 fotoaparatai, 1 radijo mikrofonas, 6 

interaktyvios lentos, 5 kopijavimo aparatai. 

Gimnazijoje esantys kompiuteriai prijungti prie interneto. Interneto ryšys įvestas į kiekvieną kabinetą. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pereita prie 

elektroninio ,,Mano dienyno“ sistemos. Gimnazijoje sudarytos galimybės naudotis kopijavimo aparatais, spausdintuvais,  informacinėmis technologijomis 

tiek mokiniams, tiek mokytojams. Auga mokytojų pasitikėjimas savo technologijų naudojimosi įgūdžiais. Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie 

gimnazijos veiklą skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje (www.semeliskiuvm.elektrenai.lm.lt). Gimnazijos mokymosi aplinka pritaikyta 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, aktyviam ugdymui(si), 

mokymui(si), praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kt. veiklai.  
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IV SKYRIUS 

VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 
Materialiniai ištekliai.  

Bendras mokyklos patalpų plotas 2695 m². Yra 22 dalykiniai kabinetai, sporto salė, aktų salė, biblioteka su skaitykla. Gimnazija turi tris 19 vietų 

mokyklinius autobusus ir lengvajį automobilį. 

Pastrėvio skyriaus bendras plotas 1241 m². Yra 14 dalykinių kabinetų, integruotų gamtos mokslų laboratorija, mokomosios dirbtuvės, biblioteka, 

skaitykla, valgykla, sporto salė, aikštynas.  

Beižionių daugiafunkciame skyriuje yra 7 mokomųjų dalykų kabinetai. Yra futbolo, krepšinio aikštelės, bėgimo takas. Įrengtos patalpos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.  

 

Žmogiškieji ištekliai.  
Gimnazijoje dirba 92 darbuotojai. Iš jų 55 mokytojai: 52 mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, 3 mokytojai turi aukštesnįjį išsilavinimą. Gimnazijos 

direktorius turi III vadybinę kategoriją, direktoriaus  pavaduotojas ugdymui neturi vadybinės kategorijos. Pastrėvio ir Beižionių skyrių vedėjai turi III 

vadybinę kategoriją. Švietimo pagalbą teikia socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas.  

Mokyklos aptarnaujatį personalą sudaro 37 darbuotojai: ūkio dalies vedėjas, sekretorius, vyr. buhalteris,  buhalteris, 3 kompiuterių priežiūros 

specialistai, 9 valytojai, 4 pastatų priežiūros darbininkai, 1 krosniakurys, 4 sargai, 3 virėjai, 2 valgyklos pagalbiniai darbininkai, 1 valgyklos indų plovėjas, 

4 vairuotojai, 1 rūbininkas, 3 budėtojai, 4 kiemsargiai.  

 

Organizacinė struktūra.  
Gimnazijos savininkė – Elektrėnų savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Elektrėnų savivaldybės taryba. Gimnazijos 

veiklą koordinuoja ir prižiūri Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Gimnazijos administraciją sudaro Semeliškių 

gimnazijos direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, pavaduotojas ūkio reikalams. Veikia savivaldos institucijos: Mokinių taryba, Mokyklos 

taryba, Mokytojų taryba.  

Gimnazija užtikrina ugdymo procesą. Gimnazijos Pastrėvio skyriuje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I 

dalies, neformaliojo švietimo programos, Beižionių daugiafunkciame skyriuje vykdomos ikimokyklinio, priešmokykinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I-

II dalies, neformaliojo švietimo programos. Gimnazijoje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I-II dalies, vidurinio ugdymo, 

neformaliojo švietimo programos. Gimnazijos erdvės pritaikytos ugdymo(si) proceso reikmėms. 

 

Finansiniai ištekliai.  
Gimnazijos direktorius yra finansinių išteklių valdytojas. Švietimo veikla finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto ir iš mokinio krepšelio 

lėšų. Iš savivaldybės finansuojamų projektų gautos lėšos: 2014 m. – 165 Eur, 2015 m. – 260 Eur, 2016 m.- 564 Eur, 2017 m. - 1710 Eur.  

Mokinio krepšelio lėšos:  2014 m.- 414266 Eur, 2015 m.- 407801 Eur, 2016 m.- 437288 Eur, 2017 m.- 540180 Eur. Papildomos lėšos pritraukiamos 

gaunant rėmėjų ir 2 % gyventojų pajamų mokesčio, skirtų paramai, projektų finansavimą. Gimnazija turi paramos gavėjo status 
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2014-2017 metų strateginiame plane iškelti tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti iš dalies: 

1 tikslas. Tobulinti ugdymo procesą. 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1.Skatinti mokinių 

mokymosi 

motyvaciją. 

 

 

1.Pasibaigus mokslo metams gerai 

besimokančius mokinius apdovanoti 

atminimo dovanėlėmis, padėkos raštais. 

2. Naudoti aktyvius mokymo metodus 

3. Įtraukti mokinius į profesinio 

orientavimo veiklas. 

4. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais,    

 įtraukti tėvus į gimnazijos veiklą. 

5. Dirbti su socialinės rizikos grupės  

vaikais, didinti jų užimtumą, vykdyti 

profesinį orientavimą. 

6. Skatinti ir ruošti mokinius dalyvauti  

  įvairiuose konkursuose, olimpiadose. 

7.Tobulinti darbą su specialiųjų  

 ugdymo(si) poreikių mokiniais. 

Mokinių mokymosi motyvacijai skatinti gimnazijoje organizuojamas konkursas 

„Geriausiai lankanti klasė“ ir padėkų teikimo šventė. Gimnazijos pirmūnams skirta 

nuotraukų galerija.  

2014-2017 metais savivaldybės ir respublikiniuose konkursuose dalyvavo 139 

mokiniai, laimėtos 39 prizinės vietos. Tarptautiniuose konkursuose dalyvavo 34 

mokiniai, 15 laimėtojų.  

Gerai besimokančių mokinių skaičius 2014-2017 metais didėjo nuo 13 iki 38 

mokinių  (192 %). 

Mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatai analizuojami Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, tėvų susirinkimuose, klasės valandėlėse. Atlikta lankomumo rezultatų 

analizė rodo, kad sumažėjo be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius.  

2014 m., 2015 m., 2016 m., 1 - 4 kl. mokiniai nepraleido nė vienos nepateisintos 

pamokos. 5 – 10 kl. mokiniai 2014 m. be pateisinamos priežasties  praleido 579 

pamokas, 2015 m. - 492 pamokas, 2016 m. – 460 pamokų. 11- 12 kl. mokiniai 2014 

m. be pateisinamos priežasties  

praleido 687 pamokas, 2015 m. – 575 pamokas, 2016 m. – 542 pamokas.  

2. Gerinti pamokų 

kokybę. 

 

1. Naudoti aktyvius mokymo metodus. 

2. Diferencijuoti ugdymą. 

3. Tobulinti pamokos planavimą. 

4. Tobulinti vertinimo sistemą. 

5. Vesti įvairių dalykų integruotas 

pamokas. 

 

Pravestos atviros ir integruotos pamokos bei  diferencijavimas ugdymo procese 

pagerino  mokymo(si) kokybę. Metodinėse grupėse aptartas pamokos planavimas ir 

vertinimo sistema leidžia tikslingiau siekti ugdymo tikslų. 

Atviras ir integruotas pamokas stebi gimnazijos direktorius ir pavaduotojas 

ugdymui, pildo stebėtų pamokų protokolus. Pamokų kokybė analizuojama 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose. Mokinių, perkeltų 

į aukštesnes klases be papildomų vasaros darbų yra 100 %. Gimnazijos brandos 

egzaminų rezultatai geri. 2017 m. brandos egzaminus laikė 22 mokiniai, atestatus 

gavo 20 mokinių (90,1%). Anglų kalbos, geografijos fizikos, biologijos egzaminų 

išlaikymas yra 100 %. Lietuvių kalbos ir literatūros aukštesnįjį pasiekimų lygį 

pasiekė 18,75 % mokinių, anglų kalbos - 10,52%. Didžiausias procentas mokinių 

pasiekusių visų dalykų pagrindinį lygį. 
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 22 kandidatai. Labai gerai 

išlaikiusiųjų lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimų nėra.  Lyginant su 2016 

metų PUPP rezultatais situacija gerėja. 

3. Formuoti 

mokinių vertybines 

nuostatas. 

 

Formuoti vertybines nuostatas 

valstybinių švenčių minėjimuose, 

etnokultūros renginiuose, doriniame 

ugdyme, kalbų, menų, technologijų, 

gamtos mokslų, socialinių mokslų, 

tiksliųjų mokslų, kūno kultūros 

pamokose ir neformaliajame ugdyme, 

profesinio orientavimo veikloje, 

projektinėje veikloje, prevencinėje 

veikloje, mokinių savivaldos veikloje. 

Aktyvus mokinių dalyvavimas gimnazijos bendruomenės renginiuose  teigiamai 

įtakojo gimnazijos mikroklimatą, emocinį ir fizinį saugumą. Elektrėnų savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2017 vasario 23d. 

įsakymu Nr. 09-1VA- 8 sudaryta darbo grupė tyrė mikroklimatą gimnazijoje. Tėvų, 

mokinių ir mokytojų manymu, gimnazijos mikroklimatas vertintinas kaip gana 

geras. Mokiniai ir mokytojai jaučiasi gimnazijoje saugūs. 

4. Tobulinti 

profesinį 

orientavimą. 

 

1. Tobulinti profesinio orientavimo 

koordinacinės grupės darbą. 

2. Teikti asmenines ir grupines 

konsultacijas profesinio orientavimo 

klausimais. 

3. Vesti ugdymo karjerai pamokas. 

4. Nagrinėti profesinio orientavimo 

temas klasių valandėlėse. 

5. Organizuoti profesinio orientavimo 

pažintines išvykas. 

Profesinio orientavimo veiklas organizavo ugdymo karjerai koordinacinė grupė, 

klasių vadovai. Buvo suteikiamos karjeros paslaugos mokiniams: 17 asmeninių 

konsultacijų, 14 karjeros planavimo pamokų 10 ir 11 klasėse, informaciniai 

susitikimai su 11-12 klasių mokiniais, susitikimai su Aukštadvario ŽŪM, Elektrėnų 

PMC atstovais, buvo pravestos klasių valandėlės profesinio orientavimo temomis. 

Organizuotos išvykos į LITEXPO Parodų rūmuose rengiamas parodas: „Mokslas. 

Studijos. Karjera“. Įvyko susitikimai su studijų užsienyje informacinio centro „FOX 

universitetai“ atstovais. Organizuota 16 profesinio veiklinimo kelionių.  

5. Efektyvinti 

ir paįvairinti 

neformaliojo 

ugdymo veiklas. 

 

Tobulinti neformaliojo švietimo būrelių 

veiklą. 
Siekiant gerinti neformaliojo švietimo būrelių veiklą buvo atlikta 5-10 kl. mokinių 

apklausa. Apklausoje dalyvavo 73 mokiniai. 2016-2017 m. m. neformaliojo 

švietimo būrelius lankė 69,8 % mokinių, nelankė - 30,2 %. Lankytų būrelių veiklą 

mokiniai įvertino: puikiai - 45 %, gerai - 49 %, patenkinamai - 6 %. Atlikus tyrimą 

paaiškėjo, kad  mokiniai norėtų lankyti dramos, robotikos ir keramikos būrelius. 

6. Tobulinti 

mokytojų 

kvalifikaciją ir 

kompetencijas. 

 

1. Skatinti mokytojų nuolatinį mokymąsi. 

2. Kelti mokytojų kvalifikaciją. 

3. Sudaryti sąlygas mokytojams siekti 

aukštesnių atestacinių kategorijų. 

Mokytojai  įvairiomis formomis tobulino savo bendrąsias, didaktines ir 

dalykines kompetencijas, reikalingas mokinių ugdymui  nuolat kintančioje 

visuomenėje. Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose dalyvavo: 2015 m. - 107 

dienas, 2016 m. - 130 dienų, 2017 m. - 104 dienas. Kiekvienas mokytojas 2015-

2017 m. kvalifikaciją tobulino 4 dienas. Kvalifikacijai skirta: 2014 m. - 1502 Eur, 

2015 m - 926 Eur, 2016 m. - 1490 Eur, 2017 m. - 1895 Eur. 
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1 mokytojai gijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1- mokytojo 

metodininko. 

7. Taikyti IT 

ugdymo procese. 

 

1. Sudaryti sąlygas mokytojams naudoti 

IKT priemones ugdymo procese. 

2. Įrengti kompiuterius su interneto 

prieigą kiekviename kabinete. 

3. Mokyti mokytojus dirbti su 

elektroniniu dienynu. 

     Atnaujinta materialinė bazė: įsigyta naujų nešiojamų, stacionarių ir planšetinių 

kompiuterių, projektorių. Visuose kabinetuose įvestas interneto ryšys. Sudarytos 

sąlygos kiekvienam mokytojui naudotis informacinėmis technologijomis pamokų 

metu.  

Mokykloje naudojamas elektroninis „Mano dienynas”. 

8.Formuoti 

mokinių sveikos 

gyvensenos 

įpročius. 

Dalyvauti sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimo projektuose, konkursuose, 

organizuoti sveikatingumo dienas. 

     Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

gimnazijoje, 2017-10-12 Mokytojų tarybos posėdyje pristatė profilaktinių 

patikrinimų ataskaitą. Paaiškėjo, kad mokinių sveikata blogėja. Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas, klasių vadovai, mokytojai 

nuolat organizuoja paskaitas, pamokas, pranešimus, diskusijas, debatus, varžybas, 

viktorinas sveikatos saugos ir stiprinimo temomis. Kasmet minimos pasaulinės 

vėžio, astmos, širdies, vandens, sveikatos, hepatito, psichinės sveikatos, diabeto, 

AIDS, rankų higienos, regėjimo, maisto dienos. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas teikia sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavino 

individualias konsultacijas mokinimas, tėvams ir mokytojams. 
 

        2 tikslas. Formuoti saugią, kultūringą ir modernią mokyklą. 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1. Mokykloje 

įrengti higienos 

normas atitinkančią 

valgyklą. 

 

Paruošti ir įgyvendinti projektą higienos 

normas atitinkančiai valgyklai įrengti.  

 

Iš savivaldybės lėšų gimnazijoje įrengta higienos normas atitinkanti ir mokinių 

poreikius tenkinanti valgykla. Elektrėnų maisto ir veterinarijos tarnyba 2017-10-26 

d.atliko planinį patikrinimą. Rastiems trūkumams pašalinti sudarytas trūkumų šalinimo 

planas. 2017-12-13 d. patikrimo metu nustatyta, kad visi trūkumai pašalinti, išskyrus 

dalies virtuvės lubų ir sienų dangų atnaujinimą. 

2. Išspręsti mokinių 

pavėžėjimo 

problemą. 

Paruošti ir įgyventi projektą antram 

autobusui įsigyti. 
Mokinių pavėžėjimo problemai spręsti Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 2 naujus 

mokyklinius autobusus. 

3. Atnaujinti IKT 

bazę 
Paruošti ir įgyvendinti projektą naujiems 

kompiuteriams įsigyti.  

Įsigyta naujų kompiuterių. Gimnazijoje ir jos skyriuose yra: 82 stacionarūs, 4 

planšetiniai  kompiuteriai, 19 nešiojamų kompiuterių.  
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4. Tobulinti 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimą, jo 

organizavimą ir 

rezultatų 

panaudojimą. 

 

Tobulinti veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupės veiklą, rezultatus naudoti 

sudarant metinius veiklos planus. 

 

Buvo atliktas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. 2015-06-04 d. Mokytojų 

tarybos posėdyje pristatyti plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai. Vyko 

plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo penkių sričių apklausa, darbuotojai atsakė į 

anketose pateiktus klausimus, pažymėjo vertinimo lygius. Stipriosios sritys yra 

bendrasis ugdymo organizavimas, pagalba mokiniui. Silpnosios sritys: gimnazijos 

įsivertinimas, tėvų pedagoginis švietimas, mokymosi kokybė. Giluminiam įsivertinimui 

pasirinktos silpniausios: 2. Ugdymo ir mokymosi srities tema: 2.4 Mokymosi kokybė, 

veiklos rodikliai: 2.4.1 Mokymosi motyvacija, 2.4.2 Mokėjimas mokytis, 2.4.3. 

Mokymasis bendradarbiaujant. Veiklos kokybės įsivertinimo duomenys panaudojami 

gimnazijos veiklos tobulinimui. 
5. Papildyti 

mokyklos 

bibliotekos fondą, 

skatinti kultūrinę 

švietėjišką veiklą. 

Paruošti ir įgyvendinti projektą mokyklos 

bibliotekos fondo gausinimui. Burti 

mokyklos bendruomenę, skatinti kultūrines 

iniciatyvas.  

Vykdomos akcijos ,,Padovanok knygą bibliotekai“, yra privačių rėmėjų, kurie 

padovanoja bibliotekai knygų. Papildytas grožinės literatūros, skirtos ugdymui, fondas. 

Mokiniai turi didesnes knygų pasirinkimų galimybes. 

6. Sudaryti klasių 

vadovų metodinę 

grupę. 

 

 

Bendradarbiaujant su vaiko gerove 

besirūpinančiomis organizacijomis, padėti 

klasių vadovams spręsti mokymosi, 

lankomumo ir socialines problemas. 

Skleisti savo gerąją patirtį, 

bendradarbiaujant tarpusavyje ir su 

mokomųjų dalykų mokytojais.  

Klasių vadovai glaudžiai bendradarbiavo su vaiko gerove besirūpinančiomis 

organizacijomis, tapo geresni mokinių pažangumo, lankomumo rezultatai, 

mikroklimatas. Rezultatai aptarti kiekvieno mėnesio pabaigoje mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Klasės vadovai dalijosi gerąja patirtimi Klasių vadovų metodinėje 

grupėje. 
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V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1.  Beveik visi mokytojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, turi galimybę nuolat 

tobulėti, dalintis gerąja patirtimi, dalyvauti seminaruose, kursuose. 

2.  Plėtojamos ir puoselėjamos tradicijos: Šimtadienis, Gimnazistų 

krikštynos, Paskutinis skambutis, Padėkos diena, edukacinės pažintinės 

kelionės. 

3.  Jaunojo kario kompetencijų ugdymas Beižionių daugiafunkcio skyriaus 

neformaliajame švietime. 

4.  Sudarytos palankios sąlygos teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą. 

5.  Vykdomas mokinių  pavėžėjimas į gimnaziją ir iš jos. 

 

1. Dauguma mokinių važinėja iš aplinkinių Semeliškių, Beižionių, 

Pastrėvio seniūnijų kaimų, todėl yra ribotos neformaliojo švietimo 

užsiėmimų lankymo galimybės. 

2. Mažai bendradarbiaujama tarpusavyje su gimnazijos skyriais, siekiant 

tarpdalykinių ryšių ir ugdymo turinio integracijos, ugdymo turinio 

veiklų ir mokymo(si) diferencijavimo. 

3. Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas. 

4. Tobulintina vertinimo, įsivertinimo veikla pamokoje. 

5. Tobulintina tėvų informavimo, bendravimo, bendradarbiavimo 

sistema. 

6. Mokymo(-si) diferencijavimas tenkinant skirtingus mokinių 

mokymosi poreikius pamokoje. 

GALIMYBĖS  GRĖSMĖS 

1. Užtikrinti mokinių saugumą (smurto, patyčių prevencija). 

2. Nustatyti poreikius ir gerinti ugdymo proceso, mokinių ugdymo(si) 

sąlygas. 

3.  Šalinti mokymosi spragas, konsultuoti mokinius konsultacinių pamokų 

metu. 

4. Efektyvios tėvų informavimo sistemos sukūrimas. 

5. Ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą, sveikos gyvensenos įgūdžius, 

įgyvendinti vasaros socializacijos, vaikų užimtumo, jaunimo prevencijos 

programas. 

6.  Siekti rezultatyvių mokinių pasiekimų rajoninėse olimpiadose, 

konkursuose, sportinėse varžybose.  

7.  Panaudoti Semeliškių miestelio, Beižionių, Pastrėvio lankytinų objektų 

aplinkas, netradicines erdves ugdymo procese.  

8.  Pasinaudoti ES fondų paramos programų galimybėmis,                               

pritraukti papildomų lėšų gimnazijos strateginių tikslų įgyvendinimui. 

1. Socialinės aplinkos reiškinių įtaka mokinių skaičiaus mažėjimui. 

4. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka gali turėti neigiamos įtakos 

mokymosi rezultatams. 

5. Mokomųjų kabinetų trūkumas patalpų rekonstrukcijos ir 

modernizavimo metu. 

6. Mažakomplektės klasės yra nepalankios gimnazijai.  
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VI SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, PRIORITETAS 
 

 

VIZIJA 

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija - demokratiška, nuolat atsinaujinanti ir besimokanti, bendruomenės tradicijas puoselėjanti gimnazija, atvira 

tobulėjimui, ugdanti mokinių gebėjimus, polinkius, sveikos gyvensenos įgūdžius, formuojanti brandžią, už savo veiksmus atsakingą asmenybę, gebančią 

išsaugoti  tautiškumą, tradicijas. 

                                                                                                       MISIJA 

 Gimnazija vykdo formaliojo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) ir neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, kito neformaliojo vaikų švietimo) 

švietimo programas, formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal bendrąsias programas ir esant poreikiui savo parengtas ugdymo programas, įregistruotas 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, vykdo sociokultūrinę veiklą. 

                                                                                                  VERTYBĖS 

 

Atsakomybė. Pagarba. Kūrybiškumas.  

Atsakomybė – sąžiningas pareigų atlikimas, rūpinimasis savimi, gimnazija, bendruomene, šalimi. 

Pagarba – saugios aplinkos kūrimas, sąžiningas požiūris į save, savo darbą, kito žmogaus poreikių, jausmų pripažinimas, tautos kultūros      tradicijų 

puoselėjimas. 

Kūrybiškumas – vertingų idėjų įgyvendinimas, galimybė lanksčiai spręsti problemas, sudaryti sąlygas saviraiškai, kurti draugišką aplinką. 

 

                                                                                                         PRIORITETAS 

 Ugdymo(si) kokybės užtikrinimas.                                                                                                                                                                                        

.  
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

I TIKSLAS: Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

                  1.   Uždavinys: Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti naujas ir plėtoti turimas kompetencijas. 

        2.   Uždavinys: Tobulinti gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

II TIKSLAS: Stiprinti gimnazijos bendruomenę. 
1. Uždavinys: Formuoti patrauklios gimnazijos įvaizdį. 

2. Uždavinys: Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas. 

       3.   Uždavinys: Stiprinti bendradarbiavimą su Semeliškių miestelio, Beižionių, Pastrėvio bendruomenėmis. 

III TIKSLAS: Kurti sveiką, saugią, modernią gimnazijos aplinką. 
1. Uždavinys: Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, užtikrinti mokinių fizinį ir emocinį saugumą. 

2. Uždavinys: Kurti estetišką gimnazijos aplinką, stiprinti materialinę bazę. 

 

I TIKSLAS.  Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Laikotarpis Ištekliai 
Atsakingas už 

priemonių įvykdymą 
Rezultatai 

1. Sudaryti sąlygas 

mokiniams įgyti naujas ir 

plėtoti turimas 

kompetencijas. 

1. Tikslingas aktyvių, 

inovatyvių mokymo metodų 

taikymas pamokose, ugdymo 

proceso organizavimas 

netradicinėse aplinkose, 

siekiant ugdymo(si) kokybės. 

2018-2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, mokytojai, 

klasių vadovai. 

Ugdymo proceso metu taikomi 

įvairesni mokymo metodai, 

praktinė veikla. Per 3 metus 

pagerėjo vidurinio išsilavinimo 

rodiklių rezultatai. 

2. Orientuoti ugdymo turinį į 

visų ugdymo(si) poreikių 

vaikus, į kompetencijų 

ugdymą ir ugdymo 

individualizavimą. 

2018-2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

mokytojai, klasių 

vadovai, tėvai 

(globėjai) 

Parengtos ir įgyvendintos 

programos, orientuotos į visų 

ugdymo(si) poreikių vaikų 

kompetencijų ugdymą, ugdymo 

individualizavimą. Mokinių 

pažangumas pagerėjo 3 %.   
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 3. Diegti mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo, 

įsivertinimo instrumentus, 

stebėti kiekvieno mokinio 

asmeninę pažangą.   

 

2018-2020 m Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokiniai, tėvai 

(globėjai) 

Sukurta ir taikoma individualios 

mokinio pažangos stebėjimo 

sistema. Nepažangių mokinių 

skaičius sumažėjo 3 %. 

Sustiprėjo mokymosi 

motyvacija, asmeninę pažangą 

pasiekė 25% mokinių. 

4. Tobulinti gimnazijos veiklą, 

ugdymą(si) 

reglamentuojančius 

dokumentus, vykdyti veiklos 

kokybės įsivertinimą, rengti 

gimnazijos pažangos 

ataskaitas.  

2018-2020 m Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Parengtas ir įgyvendintas 

,,Vadybos pokyčių valdymo 

planas“. Parengtas ir 

įgyvendintas ,,Metinio veiklos 

vertinimo pokalbio su 

darbuotoju tvarkos aprašas“. 

Nuosekliai vykdomas veiklos 

kokybės įsivertinimas, kasmet 

užpildyta ir pateikta 

Nacionalinei mokyklų vertinimo 

agentūrai  gimnazijos pažangos 

ataskaita.  

 2. Tobulinti gimnazijos 

vadovų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų, bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas. 

1. Tikslingų seminarų 

gimnazijos vadovams, 

mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams 

organizavimas. 

2018-2020 m. MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Gimnazijoje per mokslo metus 

suorganizuoti 2 seminarai. 

Vadovai, mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai tobulino 

kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 

dienas per metus. Kvalifikacijos 

metu įgytos žinios  taikomos 

ugdymo procese. 

2. Vykdyti metodinę veiklą,  

dalintis gerąja patirtimi. 

2018-2020 m. MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

Metodinė taryba 

Gimnazijoje suburtos 8 

metodinės grupės, Metodinė 

taryba. 

Kasmet suorganizuoti 4-5 

metodiniai renginiai, pravesta po 

2-3 atviras pamokas. 
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II TIKSLAS. Stiprinti gimnazijos bendruomenę. 

Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Laikotarpis Ištekliai 

Atsakingas už 

priemonių įvykdymą  
Rezultatai 

1. Formuoti patrauklios 

gimnazijos įvaizdį. 

1. Gimnazijos veiklos sklaidos 

gerinimas. 

2018–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

informacijos 

šaltiniai 

Direktorius, 

skyrių vedėjai 

  

Reguliariai atnaujinta 

informacija interneto svetainėje, 

bendruomenė informuota apie 

gimnazijos veiklą. 

2. Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

tobulinimas. 

 

2018–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai, klasių 

vadovai, Mokinių 

taryba 

Pasiektas 3 tarpinstitucinio 

bendravimo lygis, pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

Aukštadvario gimnazija, 

Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla, Beižionių vaikų 

globos namais.  

3. Gimnazijos išorinės ir 

vidinės komunikacijos 

formavimas. 

 

2018–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

     Direktorius Ivertintas gimnazijos įvaizdis ir 

nustatyti tobulintini aspektai. 

Parengtas ir įgyvendintas 

,,Vidinės ir išorinės 

komunikacijos tobulinimo 

planas”. 

2. Tobulinti 

bendradarbiavimo su 

tėvais formas. 

1. Efektyvios tėvų 

informavimo sistemos 

sukūrimas. 

2018-2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Sukurta tėvų informavimo 

sistema. Sudarytos sąlygos 

tėvams gauti nuolatinę 

informaciją, teikti siūlymus,  

išsakyti lūkesčius gimnazijos 

veiklos tobulinimui. 

2. Informacinių paskaitų, 

edukacinių užsiėmimų 

mokiniams, tėvams ir 

mokytojams organizavimas. 

2018-2020 m. 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

 Gimnazijoje suorganizuoti 2–4 

bendri užsiėmimai mokytojams, 

mokiniams, tėvams. 

Bendruomenės nariai įgijo žinių, 

pagerėjo tarpusavio 

bendravimas, 

bendradarbiavimas. 
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3. Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

Semeliškių, Beižionių, 

Pastrėvio   

bendruomenėmis. 

1. Bendros veiklos, renginių, 

varžybų, išvykų organizavimas 

su Beižionių, Pastrėvio skyrių 

ir vietos bendruomenėmis. 

Kiekvienais 

mokslo metais 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, klasių 

vadovai 

Per mokslo metus pravesti 4-5 

bendri renginiai, varžybos, 

išvykos su Beižionių, Pastrėvio 

skyrių ir vietos bendruomenių 

atstovais. 

2. Bendro ugdomosios veiklos 

organizavimo ir priežiūros 

sistemos sukūrimas ir 

įgyvendinimas Semeliškių 

gimnazijoje ir jos skyriuose. 

2018-2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius,  

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Patobulinta ugdomosios veiklos 

organizavimo ir priežiūros 

sistema, įvardintos kiekvienos 

grandies veiklos funkcijos. 

Gimnazijos ugdymo stebėsenos 

procesas vyko planingai, 

laikantis tęstinumo. 

III TIKSLAS. Kurti sveiką, saugią, modernią gimnaziją. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Laikotarpis Ištekliai 
Atsakingas už 

priemonių įvykdymą  
Rezultatai 

1. Ugdyti mokinių 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius, užtikrinti 

mokinių fizinį ir emocinį 

saugumą. 

1. Sveikatos ugdymo ir 

sveikos gyvensenos 

užsiėmimų organizavimas 

gimnazijos bendruomenei. 

2018-2020 m. MK lėšos, 

projektų 

lėšos 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

Kiekvienais mokslo metais  

organizuoti 4-5 sveikatos 

ugdymo, sveikos gyvensenos 

užsiėmimai. Bendruomenės 

nariams  suteiktos žinios apie 

sveikatą ir sveiką gyvenseną. 

Mokinių sveikatingumo rodikliai 

pagerėjo 3 %. 

2. Aktyvių pertraukų modelio 

kūrimas ir įgyvendinimas. 

2018-2020 m. 

 

MK lėšos, 

paramos 

lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

kūno kultūros 

mokytojai, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

 Kiekvieną mokslo metų dieną 

organizuota aktyvioji pertrauka 

gimnazijos mokiniams. 

Mokiniai įgijo praktinių 

aktyvios, sveikos gyvensenos 

įgūdžių. 

3.Atlikti tyrimus  apie mokinių 

smurto, patyčių masto, žalingų 

įpročių paplitimą gimnazijoje. 

2018-2020 m. MK lėšos Direktorius, 

VGK, socialinis 

pedagogas, klasių 

vadovai 

Kiekvienais mokslo metais  

atliktas gimnazijos aplinkos 

tyrimas. Atlikti 2–3 tyrimai, 

kurie padeda įvertinti mokinių 

emocinio ir fizinio saugumo 
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lygį, gerinti fizinę ir emocinę 

mokinių sveikatą, 10 proc. 

sumažinti patyčių atvejus. 

4. Prevencinių programų 

įgyvendinimas. 

2018-2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

socialinis pedagogas, 

psichologas, sveikatos 

priežiūros specialistas 

40  % sumažėjo pilnamečių 

mokinių, vartojančių alkoholį, 

tabaką ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas. 

Nepilnamečių mokinių kvaišalų 

vartojimas sumažėjo iki 0 %.  

2. Kurti estetišką, 

gimnazijos aplinką, 

stiprinti materialinę bazę. 

1. Gimnazijos materialinės 

bazės ir aplinkos atnaujinimas. 

 

 

 

2018-2020 m Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Direktorius Panaudota 12000 Eur iš 

savivaldybės biudžeto. 

Atnaujinta valgyklos maisto 

paruošimo įranga, IKT bazė, 

įrengtos modernios poilsio 

erdvės mokiniams. 

2. Gimnazijos priešmokykinio 

ugdymo grupės aplinkos 

turtinimas. 

2018-2020 m. Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Direktorius Per 3 metus panaudota 600 Eur iš 

savivaldybės biudžeto. 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 

aprūpinta mokymo priemonėmis.  .   

3. Gimnazijos 1962 m. pastato 

modernizavimas. (01.02.05) 

priemonė. 

2018-2019 m. 

 

Projektų 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

Direktorius Pagerintos sanitarinės-higienos 

sąlygos, padidėja energijos 

suvartojimo efektyvumas, 

aplinka pritaikyta bendruomenės 

reikmėms. 

4. Dalyvavimas ES, šalies, 

savivaldybės projektuose, 

siekiant pritraukti papildomą 

finansavimą. 

2018– 2020 m. Projektų 

lėšos 

Direktorius Gimnazijos bendruomenės 

parengti projektai, gautas 

finansavimas, modernizuotas  

1992 m. gimnazijos pastatas. 
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                                LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI  FINANSAVIMO ŠALTINIAI (Eur):  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės Projektas 2018 m. eurais Projektas 2019 m. eurais Projektas 2020 m. eurais 

Iš viso išlaidų 929500 1 023 000 1 125 000 

Iš jų darbo užmokesčiui 586300    643 300    707 800 

Mokinio krepšelis 587500    646 800    711 200 

Savivaldybės biudžetas 342000    376 200    413 800 

Įstaigos pajamos   12000       13000       13800 

Kiti šaltiniai     1000         1100         1200 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ATSISKAITYMAS 

 

   

Strateginio plano projektą metodinių grupių pirmininkai pristatė metodinių grupių susirinkimuose. Strateginis planas buvo pristatytas gimnazijos 

tarybai aprobuoti.Strateginis planas sudarytas, remiantis gimnazijos vidurinio ugdymo programos akreditacijos išvadomis. Gimnazijos administracija 

stebi ir įvertina, ar gimnazija įgyvendina strateginį planą. Gimnazijos vyr. buhalterė stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir racionaliai planuojamos ir 

naudojamos lėšos.  Gimnazijos administracija už strateginio plano įgyvendinimą atsiskaito gimnazijos taryboje. 

 

 

 

__________________________________________ 


