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                                     I.    ĮVADAS 
 

       Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos bendruomenė gyvena prasmingą 

pokyčių laikotarpį. Pagrindinis mokyklos siekis – akredituoti vidurinio ugdymo programą ir tapti 

gimnazija, teikiančia kokybiškas švietimo paslaugas,  

Semeliškių vidurinės mokyklos strateginio plano 2014 – 2017 metams tikslas – efektyviai 

ir tikslingai organizuoti mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms 

spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą 

vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius. 

Semeliškių vidurinės mokyklos strateginis planas 2014 - 2017 metams sudarytas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,Valstybės švietimo 2013-2022 m. strategija, 

Elektrėnų savivaldybės 2014-2020m. strateginiu planu, mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo 

duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi ir kt., bendruomenės narių 

pasiūlymais, metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimu (2014-04-28 Nr. V-101) ir  išorinio 

įvertinimo išvadomis (2011-03-07 Nr.15-87). 

      Mokyklos strateginį planą rengė direktorės I.Adomėnienės 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu 

Nr. V-41 sudaryta darbo grupė. Strateginis planas atspindi mokyklos aplinką, vertybes, viziją, 

misiją, siekiamus tikslus bei uždavinius, numato strategijos realizavimo planą ketveriems 

metams. 

 

 

II. MOKYKLOS 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 metai  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 pirmuose korpusuose. 2012 metais mokyklai sukako 80 metų.  

Semeliškių vidurinė mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 2002 m. rugsėjo 1d. reorganizuota Daugirdiškių 

pradinė mokykla į Semeliškių mokyklos Daugirdiškių skyrių. Jis vykdo ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo programą. 2013 m. rugsėjo 1d. reorganizuota Pastrėvio pagrindinė 

mokykla į Semeliškių mokyklos Pastrėvio skyrių. Jis vykdo ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ugdymo programas. Semeliškių vidurinėje 

mokykloje mokosi 229 mokiniai: 19 ikimokyklinukų, 9 pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą,  62 pagal pradinio ugdymo programą, 113 pagal pagrindinio ir 30 pagal vidurinio 

ugdymo programas. Mokykloje sukomplektuota15 klasių komplektų, 2013 m. vidurinio ugdymo 

programą baigė 17 abiturientų. Išduota 15 brandos atestatų:  6  tęsia mokslus universitetuose, 7 – 

kolegijose, 1 – profesinio mokymo mokykloje, 3 dirba.  

 Pagrindinį išsilavinimą įgijo 12 mokinių. 11 mokinių tęsia mokslus Semeliškių vidurinėje 

mokykloje, 1 mokinys išvyko mokytis į Elektrėnų profesinio mokymo centrą. Mokinių migracija 

minimali. 

Semeliškių vidurinėje mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, 

pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, neformalusis ugdymas. Puoselėjamos senos ir 

kuriamos naujos mokyklos tradicijos: Rugsėjo 1-osios šventė, Mokytojų diena, Konstitucijos 

diena, vykdoma Vėlinių akcija ,,Uždek Vėlinių žvakelę”, vyksta tradicinis Kalėdų karnavalas, 

kalėdinių puokščių paroda, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios minėjimai, Valentino diena, 
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Šimtadienio šventė, Užgavėnių šventė, Kaziuko mugė, Kovo 11-osios , Žemės dienos minėjimai, 

Abėcėlės šventė. Orkestro ir šokių kolektyvai aktyviai dalyvauja mokyklos ir savivaldybės 

renginiuose. Aktyvi socialinė, prevencinė, pažintinė, projektinė veikla. Kasmet dalyvaujama 

akcijoje ,,Darom“. Mokykla dalyvavo Europos Sąjungos programose ,,Veiklus jaunimas”, 

Comenius, Naudinga profesinio orientavimo veikla, kasmet dalyvaujama respublikiniame 

projekte ,,Ugdymas karjerai”. 

Mokykloje veikia muziejus, kuriame vedamos pažintinės ir integruotos pamokos. 

Mokiniai laimėjo prizines vietas Elektrėnų savivaldybės matematikos, biologijos, 

geografijos, technologijų olimpiadose, meninio skaitymo konkurse. Sportinėse varžybose 

laimėta: septynios I-os vietos, viena II- a vieta,  dvi III- ios vietos. Dalyvavo tarptautiniuose 

renginiuose 32 mokiniai, republikiniuose – 125 mokiniai. Iš jų – 24 laimėtojai. Savivaldybės 

renginiuose dalyvavo 103 mokiniai, iš jų – 70 laimėtojų. 

 

 

III. SITUACIJOS ANALIZĖS ETAPAI 

Aplinkos analizė (PEST analizė) 

 
POLITINIAI TEISINIAI 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 

vidurinė mokykla 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.   

EKONOMINIAI VEIKSNIAI. Švietimui skiriamos lėšos iš valstybės ir savivaldybės 

biudžeto per pastaruosius trejus metus nekito, o išlaidos vieno mokinio krepšelio reikmėms 

didėjo, todėl mokyklai mokinio krepšelio lėšų nepakanka. Jų trūksta mokymo priemonėms, 

kultūrinei – pažintinei veiklai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams įsigyti. Papildomai 

naudojamos 2% gyventojų pajamų mokesčio, skirtų paramai, rėmėjų lėšos.  

SOCIALINIAI DEMOGRAFINIAI 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 14 

mokinių. Mokyklą lanko 121   mokinys, gyvenantis toliau nei 3 km nuo Semeliškių miestelio.  

Kiekvieną dieną jie vežiojami į pamokas. Nemokamą maitinimą gauna 108  mokiniai. 

TECHNOLOGINIAI IR EDUKACINIAI VEIKSNIAI. Lietuvoje didėja 

kompiuterinis visuomenės raštingumas. Semeliškių vidurinėje mokykloje yra 32  kompiuteriai, 

tačiau 20 kompiuterių neatitinka modernių technologijų reikalavimų. Yra 2 projektoriai, 5 

nešiojamieji kompiuteriai, fotoaparatas, 2 diktofonai, 1 interaktyvi lenta, 3 kopijavimo aparatai.  

 

VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

MATERIALINIAI IŠTEKLIAI. Prie pagrindinio mokyklos pastato, pastatyto 1932 

metais, 1963 m. išaugo naujas aštuonių klasių priestatas. 1992 m., kai mokykla pažymėjo 60-

metį, buvo padėtas  kertinis akmuo naujiems  mokyklos rūmams. Po trijų metų  atšvęstos 

įkurtuvės pirmuose korpusuose. 2012- 2013m. renovuotas 1932 m. pastatas. Paruoštas 1962 m. 

pastato renovacijos projektas, kuris prasidės 2014 m. 

Bendras mokyklos patalpų plotas 2695 m². Yra 22 dalykiniai kabinetai, sporto salė, aktų salė, 

biblioteka su skaitykla. Mokykla turi 19 vietų mokyklinį autobusą ir automobilį „Peugeot“ . 

 



 5 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. Mokykloje dirba 71 darbuotojas. Iš jų 44 mokytojai: 42 

mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, 2 mokytojai turi aukštesnįjį išsilavinimą. 8 mokytojai 

metodininkai, 27 vyr. mokytojai, 7 – mokytojai. Pavaduotojas ugdymui ir Pastrėvio skyriaus 

vedėjas turi III vadybinę kategoriją. Paslaugas teikia socialinis pedagogas, logopedas, specialusis 

pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas.  

Mokyklos aptarnaujatį personalą sudaro 29 žmonės: direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 

sekretorius – archyvaras, vyriausiasis buhalteris, 2 kompiuterių priežiūros specialistai, 7 

valytojai, 2 pastatų priežiūros specialistai, 2 krosniakuriai, 3 sargai, 2 bufeto darbuotojai, 2 

virėjai, 2 vairuotojai, 1 rūbinės darbuotojas, 1 budėtojas, 2 kiemsargiai. 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. Semeliškių vidurinės mokyklos savininkė – 

Elektrėnų savivaldybė, o savininko teisės  ir pareigas įgyvandinanti institucija- Elektrėnų 

savivaldybės taryba. Mokyklos veiklą koordinuoja ir prižiūri Elektrėnų savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius. Mokyklai vadovauja Semeliškių vidurinės mokyklos  

direktorius ir pavaduotojas ugdymui. Veikia savivaldos institucijos: Mokinių taryba, Mokyklos 

taryba, Mokytojų taryba. 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI. Semeliškių vidurinės mokyklos direktorius yra finansinių 

išteklių valdytojas. Švietimo veikla finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto ir iš 

mokinio krepšelio lėšų. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant rėmėjų ir 2 % gyventojų pajamų 

mokesčio, skirtų paramai, projektų finansavimą. Vidurinė mokykla turi paramos gavėjo statusą. 

 

     2008-2012 metų strateginiame plane iškelti tikslai ir uždaviniai įgyvendinti nepilnai: 

 

     1. Gerinti ugdymo kokybę 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1. Skatinti mokinių mokymosi 

motyvaciją ir gerinti pamokų 

lankomumą 

1. Parengti gerai ir labai gerai 

besimokančių, gerai mokyklą 

lankančių mokinių skatinimo sistemą 

ir ją vykdyti. 

2. Mokinių tarybos iniciatyva kasmet 

organizuoti darbščiausios, 

drausmingiausios klasės konkursą. 

Vykdant šias 

priemones mokymosi 

motyvacija gerėjo. 

2. Taikyti aktyvius mokymo 

metodus ugdymo procese. 

1. Organizuoti disputus, integruotas 

pamokas, pamokas-seminarus, 

konferencijas, kino pamokas, 

pamokas-diskusijas, literatūrines 

kompozicijas. 

Pravedant integruotas 

pamokas, kino 

pamokas, pamokas-

diskusijas, literatūrines 

kompozicijas tapo 

aktyvesnė mokinių 

veikla, pasiekti geresni 

ugdymo rezultatai. 

3. Naudoti informacines 

technologijas ugdymo 

procese. 

1. Stiprinti materialinę bazę: 

kompiuterizuoti kabinetus, sudaryti 

galimybes kiekvienam mokytojui 

naudotis informacinėmis 

technologijomis pamokų metu. 

2. Sudaryti sąlygas mokytojams vykti 

į seminarus. 

Dėl lėšų trūkumo 

nepavyko 

kompiuterizuoti visų 

kabinetų, visuose 

kabinetuose įvesti 

interneto prieigą. 

4. Integruoti ugdymo turinį. 1. Aptarti integruotų pamokų planus 

metodiniuose būreliuose. 

2. Planuoti ir vesti integruotas 

pamokas. 

Pagerėjo ugdymo 

kokybė. 

5. Ugdyti mokinių 

bendruosius ir dalykinius 

1. Dalyvauti mokomųjų dalykų 

olimpiadose, konkursuose. 

Mokiniai įgijo daugiau 

dalykinių žinių,  
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gebėjimus. 2. Paruošti etnokultūros ugdymo 

programą ir ją įgyvendinti. 

praktinių įgūdžių. 

Užimtos prizinės 

vietos. 

Paruošta etnokultūros 

ugdymo programa. 

 

 

       2. Didinti ugdymo turinio ir formų pasirinkimų galimybes 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

Tenkinti mokinių poreikius 

pasirenkant ugdymo turinį. 

1. Siūlyti 9-10 klasių įvairių dalykų 

modulius. 

2. Siūlyti 11-12 klasių pasirenkamų 

dalykų modulius. 

Pasirenkant ugdymo 

turinį, pagal galimybes 

buvo patenkinti 

mokinių poreikiai.  

 

      3. Efektyvinti profesinio informavimo, materialinės, psichologinės ir kt. pagalbos teikimą 

mokiniams 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1. Gerinti specialiųjų ugdymo 

poreikių mokinių ugdymo 

kokybę, atsižvelgiant į jų 

reikmes ir galimybes. 

1. Palaikyti glaudžius ryšius su 

Elektrėnų pedagogine-psichologine 

tarnyba. 

2. Išanalizuoti specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo organizavimo 

efektyvumą, mokinio ir mokytojo 

pagalbininko bendradarbiavimo 

rezultatus.  

Pagerėjo specialiųjų 

ugdymo  poreikių 

mokinių ugdymo 

rezultatai. 

2. Sudaryti galimybę vyresnių 

klasių mokiniams mokytis 

vairavimo. 

1. Organizuoti mokykloje vairavimo 

kursus. 

Mokiniai turėjo 

galimybę mokytis 

vairavimo. 

3. Plėtoti mokinių profesinį 

orientavimą. 

1. Sukurti PIT, kuris apimtų 

Semeliškių vidurinę mokyklą, 

Beižionių pagrindinę mokyklą, 

Pastrėvio pagrindinę mokyklą. 

PIT-as teikė paslaugas 

Semeliškių vidurinės 

mokyklos mokiniams ir 

Semeliškių seniūnijos 

gyventojams.  

4. Teikti materialinę pagalbą 

socialiai apleistiems ir 

remtiniems mokiniams. 

1. Organizuoti socialiai  remtinų 

mokinių nemokamą maitinimą. 

2. Rengti ir vykdyti socialiai 

remtinų mokinių vasaros poilsio 

programą. 

Mokiniai gavo 

maitinimą, atitinkantį 

leistinas galimybes. 

Vasaros poilsio 

programų nebuvo. 

5. Efektyvinti mokinių 

nusikalstamumo prevenciją. 

1. Rengti, vykdyti ir įgyvendinti 

mokinių nusikalstamumo 

prevencijos programas. 

2. Nuolat palaikyti ryšius su soc. 

partneriais: tėvais, seniūnijos soc. 

darbo organizatore, PK, medicinos 

darbuotojais, VITAT, pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimo 

komisija, Vaiko raidos centru. 

3. Organizuoti socialinės rizikos 

mokinių  veiklą po pamokų, vasaros 

poilsį. 

Sumažėjo 

administracinių teisės  

pažeidimų. Tapo 

efektyvesnė socialinė 

pagalba probleminio 

elgesio mokiniams. 

Pagerėjo pamokų 

lankomumas. 

Mokiniams buvo 

teikiamos teisinės žinios. 
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4. Teikti socialinę pagalbą 

probleminio elgesio mokiniams. 

5. Kontroliuoti pamokų lankomumą. 

6. Teikti mokiniams teisines žinias. 

6. Užtikrinti psichologinės 

pagalbos teikimą mokiniams. 

Organizuoti psichologinės pagalbos 

teikimą. 

Laiku buvo suteikta 

psichologo pagalba. 

 

    4. Siekti aukštesnės mokytojų profesinės kvalifikacijos 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1. Tobulinti metodinę veiklą 1. Pagal priimtą tvarką planuoti 

metodinę veiklą. 

2. Skatinti gerosios patirties sklaidą, 

vesti atviras pamokas ir renginius. 

3. Sudaryti sąlygas kiekvienam 

mokytojui tobulinti turimą 

kvalifikaciją. 

2 mokytojai įgijo  

vyr. mokytojo  

kvalifikaciją. 

 

     5. Plėtoti ryšius tarp Semeliškių mokyklos ir Daugirdiškių skyriaus pradinių klasių 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1. Skatinti mokinių 

bendravimą, supratimą, 

draugiškumą. 

2. Daugirdiškių skyriaus 

mokinius įtraukti į Semeliškių 

vidurinės mokyklos veiklą. 

1. Kartu vesti renginius: rudens 

šventę, Užgavėnes ir kt. 

2. Bendradarbiauti vasaros poilsio 

stovykloje, ekskursijose. 

Mokiniai integravosi į 

naują aplinką.  

 

     6. Daugirdiškių skyriaus patalpas išnaudoti vasaros poilsio stovykloms, projektų, programų 

vykdymams 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1. Organizuoti 1-5 kl. mokinių 

vasaros poilsio stovyklą, 

vykdyti projektinę veiklą 

Daugirdiškių skyriaus 

patalpose 

1. Turistinė kelionė 

2. Kraštotyrinės medžiagos rinkimas 

Neįvyko, nes 

nepritaikytos patalpos. 

 

    7. Suremontuoti 1932 m. pastatą 

 

Uždaviniai Priemonės Rezultatai 

1. Suremontuoti 1932 m. 

pastatą 

1. Perkelti socialinio pedagogo, 

logopedo darbo vietas. 

2. Perkelti mokytojų kambarį į 

didesnes patalpas. 

3. Perkelti informatikos kabinetą. 

4. Suteikti patalpas PIT-ui. 

5. Įrengti knygų saugyklą. 

6. Įvesti internetą skaitykloje. 

7. Įrengti patalpas pagalbiniam 

personalui. 

Renovuotose patalpose 

buvo įrengti specialiojo 

pedagogo, logopedo, 

psichologo, profesinio 

orientavimo, kalbų 

kabinetai, etnokultūros 

muziejus. 
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                              Mokyklos veiklos įsivertinimas (SSGG) 
 

Stiprybės Silpnybės 
Kvalifikuota, darbšti mokyklos 

bendruomenė;  

Sudarytos sąlygos mokytojų kvalifikacijai 

kelti; 

Socialinė pagalba; 

Sudarytos sąlygos mokinių asmeniniams,  

socialiniams ir edukaciniams poreikiams 

tenkinti; 

Glaudūs partnerystės ryšiai su Semeliškių  

bendruomene; 

Lietuviškumo ir tautinių mažumų  tradicijų 

puoselėjimas daugiakalbėje aplinkoje; 

Įdomūs, turiningi  renginiai.  

Mokinių pilietinis aktyvumas, dalyvavimas 

įvairiuose konkursuose, olimpiadose; 

Didelis socialiai remtinų mokinių skaičius; 

Nemažai praleidžiama pamokų dėl ligos ir  

dėl nepateisinamų priežasčių; 

Dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka; 

Dalies tėvų abejingumas mokinių mokymuisi; 

Sudėtinga organizuoti neformalųjį ugdymą,  

nes didelė dalis mokinių po pamokų išvyksta 

mokykliniu autobusu  į namus; 

Mokykloje nėra valgyklos; 

Pasenusi IKT bazė; 

Trūksta I mokyklinio autobuso mokiniams 

pavėžėti. 

Galimybės Grėsmės 
Dažniau taikyti aktyvius mokymo metodus,  

skatinančius mokinių mokymosi motyvaciją;  

Tobulinti mokinių vertinimo sistemą; 

Tobulinti mokyklos veiklos kokybės 

 įsivertinimo organizavimą ir 

rezultatų panaudojimą; 

Tęsti tėvų pedagoginio švietimą, 

bendradarbiavimą su tėvais; 

Stiprinti partnerystės ryšius su Pastrėvio ir 

Daugirdiškių bendruomenėmis; 

Aktyvinti mokinių savivaldą; 

Gerinti profesinį orientavimą; 

Plėsti neformaliojo ugdymo veiklas; 

Siekti didesnio jaunimo užimtumo, platesnio  

veiklų pasirinkimo; 

Tęsti tarptautinio mokinių bendravimo  

projektus; 

Ieškoti mokyklai rėmėjų; 

Rengti finansuojamus projektus. 

 

Mažėjant gimstamumui, mažėja mokinių 

skaičius; 

Lėšų trūkumas ugdymo proceso ir aplinkos 

modernizavimui; 

Masinių informacinių priemonių įtaka dvasinei 

ir fizinei mokinių  sveikatai; 

Vykstanti socialinė visuomenės diferenciacija 

didina socialiai apleistų vaikų skaičių. 

 

 
    Semeliškių vidurinė mokykla siekia ir toliau teikti vidurinį išsilavinimą. Semeliškių seniūnijos 

ir apylinkių gyventojai, mokyklos bendruomenė įsitikinusi, kad mažoje mokykloje arti namų 

galima geriau pasirūpinti kiekvienu, kokybiškai ugdyti vaikus jaukioje, saugioje aplinkoje. 

Visuomenės nuomonės įtaka pažymėta Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos II 

prioritetinėje kryptyje „Švietimo kultūra“. Todėl vykdydama Valstybinę švietimo 2013-2022 

metų strategiją Semeliškių vidurinė mokykla siekia ateityje teikti vidurinį išsilavinimą ir įgyti 

gimnazijos statusą. Remiantis Elektrėnų savivaldybės strateginiu planu 2014-2020 metams, 
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kuriame numatoma atnaujinti švietimo įstaigų kompiuterinę įrangą, įsigyti transporto priemonių 

mokiniams pavėžėti, atnaujinti valgyklas, išanalizavus praėjusio strateginio plano vykdymą, 

mokyklos įsivertinimo stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes iškelti nauji mokyklos 

strateginiai tikslai ir uždaviniai. 

 

IV. MOKYKLOS STRATEGIJA 
Filosofija 

 
Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos 

bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir 

veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu. 
 
 Vizija:  
 

  Semeliškių vidurinė mokykla – efektyvi, atvira naujovėms, žmogiškoms vertybėms, siekianti 

tapti gimnazija. Ugdanti savarankišką, atsakingą, patriotišką, kultūringą  asmenybę, gebančią 

plėtoti savo pažinimo galias, kūrybingai naudoti žinių visumą, orientuota į asmens vertybinių 

nuostatų ir informacinės visuomenės piliečio ugdymą, sudaranti vienodas ugdymosi galimybes 

saugioje, sveikoje ir jaukioje mokymosi aplinkoje, teikianti galimybę  ruoštis  būsimai  

profesinei  veiklai. 

 

 

 Misija   
 

 

 Teikti kokybišką, atitinkantį standartus, ikimokyklinį-priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį 

ir vidurinį išsilavinimą Semeliškių seniūnijos ir aplinkinių seniūnijų teritorijoje gyvenantiems 

vaikams. Ugdyti žmogų, savarankišką, dorą, pilietiškai brandų, kūrybingą, kultūringą, pajėgų 

savarankiškai bei kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas, pasirengusį 

gyventi  besikeičiančioje, modernioje informacinėje visuomenėje. 

 

Vertybės 

 
Bendražmogiškos vertybės. 

Tautiškumas (tautos kultūros, lietuvio tapatybės suvokimas). 

Mokinio ir mokytojo dialogas. 

Moderni, jauki, saugi, darbinga aplinka. 
Atvirumas naujovėms. 

 

     

  Prioritetinės sritys: 
 

1. Ugdymo proceso kokybė 

2. Saugios, kultūringos ir modernios mokyklos kūrimas. 

 

 

 

 

V.  MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
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1. Tobulinti ugdymo procesą 

1.1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją; 

1.2. Gerinti pamokų kokybę; 

1.3. Formuoti mokinių vertybines nuostatas; 

1.4. Tobulinti profesinį orientavimą; 

1.5. Efektyvinti ir paįvairinti neformaliojo ugdymo veiklas; 

1.6. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir kompetencijas; 

1.7. Taikyti IT ugdymo procese; 

1.8. Įdiegti elektroninį dienyną; 

1.9. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įpročius 

 

 

2. Formuoti saugią, kultūringą ir modernią mokyklą 

2.1. Įrengti mokykloje valgyklą, atitinkančią visus higienos 

reikalavimus; 

2.2. Išspręsti mokinių pavėžėjimo problemą; 

2.3. Atnaujinti IKT bazę; 

2.4. Tobulinti mokyklos vidaus kokybės  įsivertinimą, jo 

organizavimą ir rezultatų panaudojimą; 

2.5 Papildyti mokyklos bibliotekos fondą, skatinti kultūrinę 

švietėjišką veiklą; 

2.6 Sudaryti klasės vadovų metodinę grupę. 
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VI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1.Tobulinti ugdymo procesą 

 
Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi 

asmenys 

Laukiami rezultatai Lėšos 

              1              2          3            4                 5         6 
1.Skatinti 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

1.1. Pasibaigus 

mokslo 

metams gerai 

besimokančius 

mokinius 

apdovanoti 

atminimo 

dovanėlėmis, 

padėkos raštais 

2014-

2017 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per mokslo metus 

mokiniai bus skatinami 

padėkos raštais, 

išvykomis, renkama 

pažangiausia, gerai 

lankanti klasė 

MK 

lėšos, 

projektų 

lėšos, 2 

proc. 

sąsk.  

lėšos 

1.2. Naudoti 

aktyvius 

mokymo 

metodus 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba 

Mokslo metų eigoje 

mokytojai 

Naudos aktyvius 

mokymo metodus 

MK 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

1.3. Įtraukti 

mokinius į 

profesinio 

orientavimo 

veiklas 

2014-

2017 m. 

Karjeros 

koordinato- 

rius 

Mokiniai dalyvaus 

profesinio orientavimo  

veikloje. Baigusių 

mokyklą mokinių 

tolimesnis mokymasis, 

profesijos pasirinkimas 

(ataskaitos), vienuoliktų 

klasių mokinių 

mokomųjų dalykų 

pasirinkimas 

(individualūs planai). 

MK 

lėšos 

1.4. Stiprinti 

bendravimą su 

tėvais, įtraukti 

tėvus į 

mokyklos 

veiklą 

2014-

2017 m. 

Klasių 

vadovai, 

mokyklos 

vadovai 

Stiprės mokinių 

mokymosi motyvacija 

(pažangumas padidės 

bent 5%), atsiras 

tampresnis ryšys tarp 

tėvų ir mokyklos, tėvai 

aktyviau dalyvaus 

mokyklos gyvenime (bus 

organizuotas bent 1 

renginys per mokslo  

metus su tėvais), labiau 

rūpinsis savo vaikų 

pažangumu, lankomumu 

(klasės ir mokyklos tėvų 

susirinkimuose dalyvaus 

bent trečdalis mokinių 

tėvų). 

MK 

lėšos 

1.5. Dirbti su 2014- Socialinis Gerės rizikos grupės MK 
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socialinės 

rizikos grupės 

vaikais, didinti 

jų užimtumą, 

vykdyti 

profesinį 

orientavimą 

2017 m. pedagogas, 

psichologas, 

karjeros 

koordinatori

us 

vaikų mokymosi 

motyvacija (pažangumas 

padidės bent 3%), 

lankomumas (praleistų 

pamokų skaičius 

sumažės bent 10%), 

socialiniai įgūdžiai, 

mažės socialinė atskirtis.  

lėšos, 

projektų 

lėšos 

1.6.  Skatinti ir 

ruošti mokinius 

dalyvauti 

įvairiuose 

konkursuose, 

olimpiadose 

2014-

2017 m. 

Dalykų 

mokytojai, 

metodinė 

taryba 

Gerės gabių vaikų 

motyvacija, mokiniai 

įgys daugiau žinių, 

atskleis savo gebėjimus 

(5-10% mokinių 

padaugės dalyvaujančių 

olimpiadose, 

konkursuose, varžybose). 

MK 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

1.7. Tobulinti 

darbą su 

specialiųjų 

ugdymo 

poreikių 

mokiniais 

2014-

2017 m. 

Dalykų 

mokytojai, 

vaiko 

gerovės 

komisija 

Gerės specialiųjų 

ugdymo poreikių turinčių 

mokinių motyvacija, 

mokiniai labiau pasitikės 

savo jėgomis. 

MK 

lėšos 

2. Gerinti 

pamokų 

kokybę 

 

 

                     

2.1. Naudoti 

aktyvius 

mokymo 

metodus 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per mokslo metus 

pravesti bent po 1 

kiekvieno dėstomo 

dalyko atvirą pamoką. 

MK 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

 2.2. 

Diferencijuoti 

ugdymą. 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Taikant diferencijavimą 

ugdymo procese, gerės 

mokymosi kokybė. 

MK 

lėšos 

2.3. Tobulinti 

pamokos 

planavimą 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinėse grupėse bus 

aptartas pamokos 

planavimas. 

MK 

lėšos 

2.4. Tobulinti 

vertinimo 

sistemą 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinėse grupėse bus 

aptarta vertinimo 

sistema. Su ja bus 

supažindinti mokiniai. 

MK 

lėšos 

2.5.  Vesti 

įvairių dalykų 

integruotas 

pamokas. 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per  mokslo metus bus 

pravesta bent 1 įvairių 

dalykų atvira integruota 

pamoka. 

MK 

lėšos 

3. Formuoti 

mokinių 

vertybines 

nuostatas 

3.1.Formuoti 

vertybines 

nuostatas 

valstybinių 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba 

Formuosis teigiamos 

mokinių vertybinės 

nuostatos, bus ugdomas 

patriotiškumas, 

MK 

lėšos, 

projektų 

lėšos 
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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. 

pilietiškumas, 

iniciatyvumas. Mokiniai 

aktyviai dalyvaus 

mokyklos bendruomenės 

renginiuose. 

4. Tobulinti 

profesinį 

orientavimą 

4.1. Tobulinti 

profesinio 

orientavimo  

koordinacinės 

grupės darbą 

2014-

2017 m. 

Karjeros 

koordinatori

us 

Darniai vyks profesinio 

orientavimo 

koordinacinės grupės 

veikla. 

MK 

lėšos 

4.2. Teikti 

asmenines ir 

grupines 

konsultacijas 

profesinio 

orientavimo 

klausimais 

2014-

2017 m. 

Karjeros 

koordinatori

us, mokyklos 

psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

Bus teikiamos asmeninės 

ir grupinės konsultacijos 

profesinio orientavimo 

klausimais, vedamas 

konsultacijų apskaitos 

žurnalas. 

MK 

lėšos 

4.3. Vesti 

ugdymo 

karjerai 

pamokas 

2014-

2017 m. 

Karjeros 

koordinatori

us 

Mokslo metų eigoje bus  

vedamos ugdymo 

karjerai pamokos, gerės 

mokinių karjeros 

kompetencijos. 

MK 

lėšos 

4.4. Nagrinėti 

profesinio 

orientavimo 

temas klasių 

valandėlėse 

2014-

2017 m. 

Karjeros 

koordinatori

us 

Bus pravesta bent po 2 

klasės valandėles 

profesinio orientavimo 

klausimais. 

MK 

lėšos 

4.5. 

Organizuoti 

2014-

2017 m. 

Karjeros 

koordinatori

Bus organizuojamos 

profesinio orientavimo 

MK 

lėšos 



 14 

profesinio 

orientavimo 

pažintines 

išvykas 

us pažintinės išvykos, 

mokiniai įgis praktinių 

žinių apie profesinį 

orientavimą. 

5. Efektyvinti 

ir paįvairinti 

neformaliojo 

ugdymo 

veiklas 

5.1. Tobulinti 

neformaliojo 

ugdymo 

būrelių veiklą 

2014-

2017 m. 

Mokyklos 

vadovai 

Tobulės neformaliojo 

ugdymo būrelių veikla, 

mokiniai pagal savo 

poreikius galės pasirinkti 

neformaliojo ugdymo 

būrelių programas. 

MK 

lėšos 

6. Tobulinti 

mokytojų 

kvalifikaciją 

ir 

kompetencijas 

6.1. Skatinti 

mokytojų 

nuolatinį  

mokymąsi 

 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba, 

mokyklos 

vadovai 

Per visus mokslo metus 

mokytojai turės 

galimybių dalyvauti 

kvalifikacijos ir 

kompetencijos kėlimo 

seminaruose, 

mokymuose. 

MK 

lėšos, 

intelektu

aliniai 

ištekliai 

6.2. Kelti 

mokytojų 

kvalifikaciją 

2014-

2017 m. 

Metodinė 

taryba, 

mokyklos 

vadovai 

Mokytojai nuolat 

domėsis metodinėmis 

naujovėmis, kels savo 

kvalifikaciją. 

MK 

lėšos 

6.3. Sudaryti 

sąlygas 

mokytojams 

siekti 

aukštesnių 

atestacinių 

kategorijų 

2014-

2017 m. 

Atestacinės 

komisija 

Bus sudarytos sąlygos 

mokytojams įgyti 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 

MK 

lėšos 

7. Taikyti 

IKT mokymo 

procese 

7.1. Sudaryti 

sąlygas 

mokytojams 

naudoti IKT  

priemones 

ugdymo 

procese 

2014-

2017 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai mokslo metų 

eigoje taikys IKT 

priemones, skatins 

mokinių žingeidumą, 

gerės mokymosi 

motyvacija, ugdymo 

kokybė. 

MK 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

8. Įdiegti 

elektroninį 

dienyną 

 

                   

8.1. Įrengti 

kompiuterius 

su interneto 

prieiga 

kiekviename 

kabinete 

 

2015-

2017 m. 

Direktorius Kabinetuose bus įrengtos 

interneto prieigos, 

atnaujinta IKT bazė 

Projektų 

lėšos 

8.2. Mokyti 

mokytojus 

dirbti su 

elektroniniu 

dienynu 

2016-

2017 m. 

Direktorius Mokytojai dalyvaus 

mokymuose ir gebės 

dirbti su elektroniniu 

dienynu 

MK 

lėšos 

9. Formuoti 

mokinių 

sveikos 

gyvensenos 

įpročius 

9.1. Dalyvauti 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

formavimo 

2014-

2017 m. 

Direktorius Mokiniai įgis sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

dalyvaus sveikatingumo 

programose, pagerės 

mokinių sveikata, 

Projektų 

lėšomis 
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projektuose, 

konkursuose, 

organizuoti 

sveikatingumo 

dienas 

sumažės sergamumas, 

praleistų pamokų 

skaičius. 

 

2.Formuoti saugią, kultūringą ir modernią mokyklą 

 
Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi 

asmenys 

Laukiami rezultatai Lėšos 

1. Mokykloje 

įrengti 

higienos 

normas 

atitinkančią 

valgyklą. 

Paruošti ir 

įgyvendinti 

projektą 

virtuvės įrangai 

įsigyti.  

2014-

2017 m. 

Direktorius Mokykloje bus įrengta 

moderni valgykla, 

patenkinti mokinių 

poreikiai. 

Savivaldy

bės 

biudžeto 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

2. Išspręsti 

mokinių 

pavėžėjimo 

problemą 

Paruošti ir 

įgyventi 

projektą antram 

autobusui 

įsigyti.  

2014-

2017 m. 

Direktorius Du mokykliniai 

autobusai  patogiu laiku 

atveš ir išveš mokinius. 

Savivaldy

bės 

biudžeto 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

3. Atnaujinti 

IKT bazę 

Paruošti ir 

įgyvendinti 

projektą 

naujiems 

kompiuteriams 

įsigyti.  

2014-

2017 m. 

Direktorius Pagal galimybes bus 

atnaujinta IKT bazė 

Projektų 

lėšos, 

savivaldyb

ės 

biudžeto 

lėšos, 2 

proc. sąsk. 

lėšos. 

4. Tobulinti 

mokyklos 

vidaus 

kokybės 

įsivertinimą, 

jo 

organizavimą 

ir rezultatų 

panaudojimą. 

Tobulinti vidaus   

įsivertinimo 

darbo grupės 

veiklą, vidaus 

įsivertinimo 

rezultatus 

naudoti sudarant 

metinius veiklos 

planus. 

2014-

2017 m. 

Direktorius 

Mokyklos 

vidaus 

kokybės 

įsivertinimo 

komisija 

Mokslo metų pabaigoje 

mokyklos vidaus 

kokybės įsivertinimo 

komisija atliks vidaus 

kokybės įsivertinimą, 

mokytojų tarybos 

posėdyje direktorius 

pristatys įsivertinimo 

rezultatus 

MK lėšos 

5. Papildyti 

mokyklos 

bibliotekos 

fondą, 

skatinti 

kultūrinę 

švietėjišką 

veiklą. 

Paruošti ir 

įgyvendinti 

projektą 

mokyklos 

bibliotekos 

fondo 

gausinimui. 

Burti mokyklos 

bendruomenę, 

skatinti 

kultūrines 

iniciatyvas. 

2015-

2017 

Bibliotekini

nkas 

Biblioteka taps 

patrauklesnė 

skaitytojams, mokiniai 

aktyviau dalyvaus 

bibliotekos kiekvieną 

trimestrą 

organizuojamuose 

renginiuose, 10% 

pagerės mokinių 

skaitymo įgūdžiai, 

literatūrinis kūrinių 

suvokimas, mokinių 

MK lėšos, 

projektų 

lėšos, 2 

proc. sąsk. 

lėšos. 
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raštingumas. 

6. Sudaryti 

klasės 

vadovų 

metodinę 

grupę. 

Bendradarbiauja

nt su vaiko 

gerove 

besirūpinančiom

is 

organizacijomis 

padėti klasės 

vadovams 

spręsti 

mokymosi, 

lankomumo ir 

socialines 

problemas. 

Skleisti savo 

gerąją patirtį, 

bendradarbiauja

nt tarpusavyje, 

bei su kitais 

dalykų 

mokytojais. 

2014 m. Direktorius  Klasės vadovai 

glaudžiai 

bendradarbiaus su vaiko 

gerove 

besirūpinančiomis 

organizacijomis, 15% 

pagerės mokinių 

pažangumas, 

lankomumas, gerės 

mokyklos 

mikroklimatas. 

Pažangumo ir 

lankomumo rezultatai 

kiekvieną trimestrą bus 

aptarti metodinės 

grupės pasitarime. 

 

 

 

                   VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
 

 

 

       Mokyklos strateginio plano įgyvendinimą prižiūri direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė. 

       Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai. Kiekvienų metų pabaigoje 

analizuojamas mokyklos metinio plano įgyvendinimas, teikiamos rekomendacijos darbo grupei, 

rengiančiai metinę veiklos planą. 

       Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė stebėsenos rezultatus pristato mokyklos 

bendruomenei (mokyklos tarybai, mokytojų tarybai, skelbia mokyklos internetinėje svetainėje). 

Mokyklos bendruomenė turi galimybę išsakyti savo nuomonę, teikti siūlymus, kaip optimaliau 

įgyvendinti mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius, tikslinčiau panaudoti turimas mokyklos 

lėšas. 

       Mokyklos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano įgyvendinimo 

priežiūros grupės ataskaitą ir rekomendacijas, mokyklos bendruomenės siūlymus ir 

pastebėjimus, rengia metinį veiklos planą, numatydama konkrečias priemones ir terminus 

strateginiams uždaviniams pasiekti.  

 

 


