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                                                                          PRITARTA 

                                                                          Kretingos rajono 

                                                                          Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos  

                                                                          2021 m. sausio 8 d. protokolu Nr. V5- (4) - 1                                                 
                                                                           

                                                                          PRITARTA  

                                                                          Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

                                                                          direktoriaus 2021 m. vasario 22 d.  

                                                                          įsakymu Nr. A1-179 

 

                                                                          PATVIRTINTA  

                                                                          Kretingos rajono 

                                                                          Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

                                                                          2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V1-12 
       

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  

2021-2025 METŲ  

STRATEGINIS PLANAS 
 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

         Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) 2021–2025 metų 

strateginis planas (toliau - strateginis planas) – detalus Mokyklos veiklos planavimo dokumentas, 

kuriame, atsižvelgiant į Mokyklos situacijos analizę, suformuluota Mokyklos misija, nustatytas 

strateginis tikslas, uždaviniai ir priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms 

įgyvendinti. Mokyklos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai, atsižvelgiant į mokinių 

interesus, organizuoti Mokyklos veiklą, telkti bendruomenę pokyčiams ir inovacijoms ugdymo 

srityje, spręsti aktualias ugdymo problemas, pasirinkti reikiamas Mokyklos veiklos kryptis ir 

prioritetus, numatyti ir planuoti Mokyklos raidą.  

        Strateginis planas parengtas vadovaujantis Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu 

Nr. XI-2015, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Kretingos 

rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T2-40 ir kitais teisės aktais bei 

dokumentais, reglamentuojančiais mokyklos veiklos planavimą.  

         Mokyklos strateginį planą parengė Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1- 45 sudaryta darbo grupė. Formuojant Mokyklos 

viziją, misiją, vertybes, prioritetą, keliant strateginį tikslą ir uždavinius bei atliekant SSGG analizę 

dalyvavo visi bendruomenės nariai. Planas parengtas vadovaujantis viešumo, partnerystės bei 

bendradarbiavimo principais. 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

          Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras yra Kretingos rajono savivaldybės 

biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla, turinti juridinio asmens teises, vykdanti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo 

programas.  

          Rašytiniuose šaltiniuose (Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. K. Misius, R. Šinkūnas, 

Vilnius: Pradai, 1993, 624 p.) nurodoma, kad „Mykolas Sapiega 1639 m. fundavo Kartenoje parapinę 

mokyklą“. Nuo šios datos Kartenos mokykla skaičiuoja savo istorinius metus. 1897 m. karteniškiai 
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pastatė namus valsčiaus valdybai ir mokyklai, buvo įsteigta valdinė pradžios trejų metų mokykla.     

Nuo 1945 m. Kartenoje veikė Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla. Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-176  buvo pertvarkyta Kretingos 

rajono Kartenos vidurinės mokyklos struktūra, nutraukiant vidurinio ugdymo programos vykdymą, 

pakeistas mokyklos tipas, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ją vadinant Kretingos rajono Kartenos mokykla-

daugiafunkciu centru. Kretingos rajono savivaldybės administracijai 2015 m. įgyvendinus projektą 

,,Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje 

mokykloje“ (projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-003), Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras, 

vadovaudamasis daugiafunkcių centrų koncepcija, dirba ir veiklą organizuoja pagal Visos dienos 

mokyklos modelį: ne tik teikia mokymą pagal formaliojo ugdymo ir neformaliojo  švietimo 

programas 1-10 klasėse, bet  ir kitas švietimo, kultūros, sporto, užimtumo paslaugas vaikams bei 

vietos bendruomenei: ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, švietimo pagalbą, specialųjį ugdymą, 

organizuoja socialiai remiamų šeimų vaikams užimtumą Socialiniame dienos centre 

(finansuojamame Maltos ordino pagalbos tarnybos). Mokyklos sporto, treniruoklių ir aktų salėmis 

naudojasi Kartenos sporto klubo ,,Kartena“ nariai, Kretingos sporto mokyklos ugdytiniai, Kartenos 

bendruomenės centro ir Kartenos kultūros centro veiklų dalyviai, kiti Kartenos seniūnijos gyventojai. 

Muziejuje - edukacijos centre, Amatų dirbtuvėje organizuojamos edukacinės veiklos, atvira erdvė 

jaunimui, jaunoms šeimoms, senjorams, kitiems miestelio bendruomenės nariams pagal poreikius. 

             Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija – Kretingos 

rajono Kartenos seniūnija. Patraukli geografinė padėtis (25 km nuo Baltijos pajūrio, 45 km nuo 

Klaipėdos), pakankamai gera infrastruktūra, patogus susisiekimas su rajono centru ir kitais 

aplinkiniais miestais (Plunge, Salantais, Palanga). Miestelyje veikia socialines, kultūrines paslaugas 

teikiančios įstaigos: Kartenos katalikiškoji palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, pirminės 

sveikatos priežiūros centras (ambulatorija ir vaistinė), Kretingos kultūros centro Kartenos skyrius, 

paštas, Kartenos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia, mokykloje veikia 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialas. Dalis seniūnijos 

teritorijos priklauso Salantų regioniniam parkui, o miestelis įsikūręs Minijos ichtiologiniame 

draustinyje, ekologiškai švarioje ir turtingoje gamtinėje aplinkoje, gražiame Minijos slėnyje, 

piliakalnių apsuptyje. Kartenos seniūnijos teritorijoje gyvena apie 1500 gyventojų (pačiame 

miestelyje ~ 900). Kartenoje veikia moderni įmonė - žvakių fabrikas ,,Geralda“, gyventojai verčiasi 

ir gauna pajamų iš tradicinių verslų ir amatų (duonos kepimo, pieno produktų gaminimo ir kt.), 

natūrinio žemės ūkio. Kartenos seniūnija turi tendenciją jaunėti pagal gyventojų amžių. Daug jaunų 

šeimų dirba gretimuose miestuose (Kretingoje, Klaipėdoje, Palangoje, Plungėje), tad šie veiksniai 

lemia ikimokyklinio ugdymo poreikio Kartenoje didėjimą.  Mokykla švietimo paslaugas teikia ne tik 

Kartenos seniūnijos (Kartenos miestelio, Žadeikių, Gintarų, Dauginčių, Gaudučių, Martynaičių, 

Abakų, Balsiškių, Kalniškių, Lubių kaimų) gyventojams. Mokiniai atvyksta/pavežami  iš gretimos 

Žalgirio seniūnijos (Rubulių kaimo, ,,Rubulių sodų“ bendrijos) bei Aleksandravo ir Pakutuvėnų 

kaimų (Plungės rajonas). 

          Mokykloje nuo 2014 m. mokinių skaičius išlieka pakankamai stabilus. 
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III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

            Atsižvelgiant į Mokyklos strateginio plano rengimo metu atliktą SSGG analizę, išskiriamos 

pagrindinės SSGG analizės išvados: 

 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

*Mokykla atvira iššūkiams ir pokyčiams. 

*Geras mokyklos mikroklimatas   

*Tvarkinga, jauki, estetiška ir tinkama 

ugdymo(si) aplinka. 

*Mokykloje tinkamai vykdoma pagalba 

mokiniams. 

*Mokyklos apsirūpinimas ugdymo(si) 

procesui reikalinga įranga ir priemonėmis. 

*Mokyklos išteklių panaudojimas. 

 *Formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo, 

vykstančio tiek mokykloje, tiek už mokyklos 

ribų, leidžiančio mokiniams pasiekti gerų 

neakademinių pasiekimų, siejimas. 

*Įdiegta Olweus patyčių prevencijos programos 

kokybės užtikrinimo Sistema (OPKUS). 

*Ilgalaikė partnerystė su socialiniais partneriais 

(Maltos ordinu) ir savanorystės plėtojimas. 

*Mokyklos erdvių pritaikymas Kartenos 

mokyklos-daugiafunkcio centro veikloms 

vykdyti. 

*Galimybė mokiniams praleisti mokykloje visą 

dieną, paruošti pamokas, būti užimtam. 

*Tobulintinas mokytojų bendradarbiavimas 

(planuojant ugdymo procesą, mokinių 

pasiekimų gerinimą, mokyklos veiklą) ir 

kolegialus mokymasis.  

*Tobulintina pamokų kokybė (mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymas; IKT ir 

inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas; 

diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas; individualios pažangos 

vertinimas, įsivertinimas ir reflektavimas). 

 *Mokyklos pasiekimų ir pažangos pagrįstumas. 

 *Neišnaudotos tėvų įtraukimo į vaikų ugdymą, 

dalyvavimą mokyklos veiklose galimybės. 

*Žema mokinių mokymosi motyvacija ir 

elgesio kultūra, didėja elgesio ir emocijų 

sutrikimų, psichologinių problemų turinčių 

mokinių skaičius. 

*Dalies mokinių socialinių įgūdžių stoka. 

* Nepakankamas teigiamo mokyklos įvaizdžio 

formavimas. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

*Tobulinti mokytojų bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, ypač stiprinti IKT naudojimo 

ugdymo procese įgūdžius. 

*Mokyklos išorinio vertinimo duomenis 

panaudoti mokyklos veiklai tobulinti.  

*Stiprinant metodinės veiklos organizavimą, 

mokytojų bendradarbiavimą ir kolegialų 

mokymąsi, gerinti mokinių pasiekimus, 

pamokų ir mokyklos veiklos organizavimo 

kokybę. 

*Išorinių socialinių problemų ( kvaišalai, 

smurtas, patyčios) skverbimasis į bendruomenę 

gali neigiamai paveikti mokyklos socialinę 

aplinką. 

*Nestabili švietimo politika.  

*Tėvų apsisprendimas (dėl galimybės įgyti 

vidurinį išsilavinimą) leisti vaikus mokytis į 

gimnaziją.  

*Dalies tėvų didelis užimtumas ir 

nepakankamas įsitraukimas į vaiko ugdymą(si), 

pagalbos mokantis teikimą. 

193

202 202 202 201
204 204

207

217
215

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.

Mokinių skaičiaus kaita ir prognozė 2014-2023 m.
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 *Plėtojant ryšius su mokinių tėvais, 

socialiniais partneriais ir mokyklą baigusiais 

mokiniais, gerinti mokyklos įvaizdį, pritraukti 

daugiau mokinių. 

*Dalyvavimas projektuose („Kokybės 

krepšelis“,  ,,How to survive in nature“ pagal 

,,Erazmus+ programą). 

*Ieškoti rėmėjų, projektų ir kitų lėšų mokyklos 

ugdymo aplinkoms modernizuoti. 

 *Dėl prastėjančios demografinės padėties ir 

emigracijos, mažėjantis mokinių skaičius. 

 *Šiaurinio mokyklos priestato vidaus patalpų 

būklė (būtina gamtos mokslų kabinetų, 

laiptinės, koridorių, apšvietimo rekonstrukcija) 

*Stadiono būklė (reikalinga rekonstrukcija) 

          

 

 

IV. PLANAVIMO STRUKTŪRA 

             Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras savo veiklą planuoja 

atsižvelgdamas į strateginį planą, Mokyklos veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo grupės 

nusimatytas stipriąsias ir tobulintinas sritis, įsivertinimo išvadas bei rekomendacijas, švietimo 

bendruomenei keliamus iššūkius, valstybės lygmeniu galiojančius dokumentus.  

            Mokyklos planavimo sistemą sudaro: 

 

Planavimo dokumentas Planavimo trukmė (metais) 

Strateginis planas 5 

Mokytojų atestacijos programa 3 

Ugdymo planas 2 mokslo metams 

Mokyklos veiklos planas Metams 

Daugiafunkcio centro darbuotojų veiklos planai Metams 

Švietimo pagalbos specialistų veiklos planai Metams 

Savivaldos institucijų veiklos planai. Vaiko gerovės komisijos 

planas. Bibliotekos veiklos planas.   

Metams 

Dalykų ilgalaikiai planai Mokslo metams 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ilgalaikiai planai Mokslo metams 

Modulių ir pasirenkamųjų dalykų programos Mokslo metams 

Klasių vadovų veiklos planai Mokslo metams 

Neformaliojo švietimo programos Mokslo metams 

Pamokų tvarkaraštis Mokslo metams 

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Mokslo metams 

Pedagoginės pagalbos (konsultacijų) tvarkaraštis. Pagal poreikį (koreguojamas 

per mokslo metus) 

Mėnesiniai veiklos planai Mėnuo 

 

 V. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

             Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro veikla finansuojama iš Valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokymo lėšos) ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto 

lėšų, įvairių fondų, GPM 2 proc. lėšų, rėmėjų lėšų (Mokykla turi paramos gavėjo statusą).  

             Biudžeto sąmatos įgyvendinimas: 
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Finansavimo šaltiniai 

(tūkst. Eur) 

Lėšos (Eur) 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

Valstybės biudžeto 

specialioji tikslinė 

dotacija (mokymo 

lėšos) 

451 040,81 451 040* 451 040* 451 040* 451 040* 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

309 000,00 309 000** 309 000** 309 000** 309 000** 

Projekto ,,Kokybės 

krepšelis“ lėšos 

18 054,00 18 054,00***    

Projekto ,,How to 

survive in nature“ 

pagal ,,Erazmus+ 

programą ,,Mokyklų 

mainų strateginė 

partnerystė“ lėšos 

(Švietimo mainų 

paramos fondas) 

21 915,00 **** 

 

    

Kitos lėšos (projektų, 

programų, paramos 

lėšos, 2 proc. GPM) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  

*Prognozuojamos planuojamos mokymo lėšos pagal atitinkamų metų rugsėjo 1 d. duomenimis 

patvirtintą mokinių skaičių 

** Prognozuojamos planuojamos atitinkamų metų savivaldybės biudžeto lėšos  

***Prognozuojama planuojama 18 054 Eur (prognozuojamas 5-8 klasių mokinių skaičius 2021 m. 

rugsėjo 1 d. - 51 mokinys) 

**** Projekto lėšos dėl COVID-19 pandemijos (draudžiamos mobilumo veiklos) gali būti 

neįsisavintos arba perkeltos į kitus metus 

 

VI. MOKYKLOS STRATEGIJA 

VIZIJA  

             Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras – gera mokykla, siekianti 

kiekvieno mokinio pažangos ir ugdymo(si) sėkmės, Kartenos seniūnijos bendruomenės traukos 

centras, pagal galimybes teikiantis kiekvieno asmens poreikius atitinkančias neformaliojo švietimo ir 

kitas paslaugas. 

  

MISIJA 

             Teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį 

išsilavinimą saugioje, sveikoje, modernioje ugdymo(si) aplinkoje, kiekvienam asmeniui sudaryti 

sąlygas įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, būtinų tolesniam atsakingam mokymuisi, siekiant 

asmeninės ir šalies sėkmės. 

  

VERTYBĖS 

• Kiekvieno mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė (sąlygų sudarymas mokytis pagal galias ir 

siekti kuo aukštesnių pasiekimų).  

• Saugumas (saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka).  
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• Profesionalumas (aukšta kompetencija, atsakomybė už veiklos rezultatus, rūpinimasis mokiniais, 

atvirumas pokyčiams, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas).  

• Bendruomeniškumas (solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų; geranoriškumu, 

mokymusi vieniems iš kitų ir kolegialia pagalba grindžiami bendruomenės narių santykiai).  

• Demokratiškumas ir pilietiškumas (dialogo ir susitarimų kultūra, visų mokyklos bendruomenės 

narių dalyvavimas priimant sprendimus; lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu). 

• Darnumas (darni bendruomenė, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo 

mąstymo ir elgesio įgūdžius). 

 • Atsakingumas (visų mokyklos bendruomenės narių siekimas visa ko geriausio). 

• Kūrybiškumas (naujų sprendimų paieška). 

 

PRIORITETAS 

  Ugdymo(si) kokybės ir mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas, ugdymo(si) aplinkos 

modernizavimas.  
 

VII. MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

             Tikslas -  Gerinti ugdymo organizavimo kokybę, siekiant mokinio individualios pažangos, 

ugdymo(si) sėkmės ir ugdymo(si) aplinkos modernizavimo. 

             Uždaviniai: 

             1. Sukurti efektyvios pagalbos mokiniui sistemą, siekiant mokinio individualios pažangos ir 

ugdymosi sėkmės. 

 2. Gerinti pamokos kokybę, kuriant modernią aplinką, palankią aktyviam mokymui(si) ir 

mokymo(si) sėkmei. 

             3. Kurti ir palaikyti bendruomenės susitarimais ir įsivertinimo duomenimis grįstą mokyklos 

veiklos planavimo ir valdymo kultūrą.     

             4. Plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir mokyklos socialiniais partneriais.     
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VIII. STRATEGINIŲ UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

             Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Lėšų 

detalizavimas  

Įgyvendinimo 

laikotarpis  

Tikslas -  Gerinti ugdymo organizavimo kokybę, siekiant mokinio individualios pažangos, ugdymo(si) sėkmės ir ugdymo(si) aplinkos modernizavimo. 

1 uždavinys: Sukurti efektyvios pagalbos mokiniui sistemą, siekiant mokinio individualios pažangos ir ugdymosi sėkmės. 

1.1. Mokinio individualios pažangos (MIP) planavimo ir matavimo modelio tobulinimas: 2021-2025 m.  

1.1.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas ir pritaikymas ugdymo 

procese. 

90 % 1-10 klasių mokytojų taikys atnaujinto Aprašo 

nuostatas pamokose. 

5-10 klasių mokinių bendras 

pagrindime nurodytų dalykų  

metinis rezultatas augs bent 2 % 

(nuo 32,8 % iki 34,8 %).  

Nuo 13,3 % iki 10 %  sumažės 

pamokų, kuriose neaptarti 

užduočių vertinimo kriterijai.  

Kiekvienoje klasėje 30 % 

mokinių  pagerins nurodytų 

dalykų individualią pažangą. 

  

2021-2022 m.   

Kokybės 

krepšelio 

(toliau-KK) 

lėšos.  

    

 

 

 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

2021 m. 

 I ketvirtis 

1.1.2. Mokomųjų dalykų vertinimo 

tvarkų parengimas ir vertinimo 

įvairovės pritaikymas. 

Parengtos ir pritaikytos 5-10 klasių visų  mokomųjų 

dalykų vertinimo tvarkos. 

 80% pamokų mokiniams pateikiami aiškūs dalykų 

vertinimo kriterijai, grįžtamoji informacija apie 

individualią pažangą ir pasiekimus.  

2021 m. 

 I ketvirtis 

1.1.3. Apskritojo stalo diskusija 

metodinėse grupėse ,,Mokinio 

pažangos planavimas ir matavimas 

pamokoje“.  

90 % mokytojų  dalyvaus diskusijoje, aptars mokinių 

asmeninės pažangos pamokoje stebėjimo ir 

fiksavimo pavyzdžius. Nuo 3,3 % iki 10 %  

mokytojų stebėtų pamokų bus numatytas 

įsivertinimas. 

2021-2025 m. 

 (kasmet II 

ketvirtis) 

 

1.1.4. Refleksija ,,Mokinio pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo įvairovė“.  

Ne mažiau kaip 2 kiekvienos metodinės grupės 

mokytojai pasidalins patirtimi apie mokinio 

vertinimą ir įsivertinimą pamokoje. 90 % pamokų 

mokiniams taikomi asmeninės pažangos 

įsivertinimo metodai ir pateikiami konkretūs 

vertinimo bei įsivertinimo šablonai.  

2021-2025 m. 

 (kasmet III 

ketvirtis) 
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1.1.5. Klasių vadovų metodinė diena 

,,Mokinio pasiekimų aplankas 

ugdymos(si) sėkmei fiksuoti“. 

Kiekvienas mokinys turės pasiekimų aplanką. 2021-2025 m. 

 (kasmet II 

ketvirtis) 

1.1.6. Metodinės valandos  

,,Veiksmingo grįžtamojo ryšio 

užtikrinimo sąlyga pamokoje – 

formuojamasis vertinimas. Mokinio 

asmeninės pažangos planavimas ir 

matavimas pamokoje“ 

organizavimas. 

90% pamokų mokiniams pateikiami aiškūs ir 

konkretūs vertinimo kriterijai, grįžtamoji 

informacija apie individualią pažangą ir pasiekimus, 

pateikiami konkretūs vertinimo bei įsivertinimo 

šablonai (Pyrago dalijimas; ,,Šviesoforas“; 

,,Voratinklis“; ,,Žvaigždė“ ir kt.  

Mokinių individualios 

pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo pamokoje kokybės 

vertinimo rodikliai padidės bent 

0,2 įverčio: mokinių apklausos 

teiginio ,,Su mokytoju 

planuojame mano mokymosi 

tikslus ir žingsnius jiems 

pasiekti“ vertinimo vidurkis 

pakils nuo 2,9 iki 3,3. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

 

2021-2025 m. 

 (kasmet II 

ketvirtis) 

1.2. Grupinis ir individualus konsultavimas pagal mokinių poreikius (turintiems spragų, gabiems): 2021 m.-2025 

m. 

1.2.1. Dienos centro veiklos 

organizavimas: 

Įsteigtas 3 skyrių Dienos centras. Pagerės PUPP rezultatai: nuo 

46,15 % iki 50 %  

10 klasės mokinių pasieks 

patenkinamą matematikos ir 

nuo 69,23 % iki  72 %  

patenkinamą lietuvių kalbos 

žinių ir gebėjimų lygį.  

5-10 klasių mokinių lietuvių 

kalbos metinis pažymių 

vidurkis padidės nuo 5,8 iki 6,0; 

matematikos metinis pažymių 

vidurkis padidės nuo 6,09 iki 

6,15. 

2021-2022 m 

KK lėšos. 

  

2021-2022 m.  

(KK projekto 

metu) 

1.2.1.1. Konsultavimo skyrius Konsultacijoms 1- 4 klasių mokiniams skiriamos 8 

val. per savaitę: po 2 val. kiekvienai klasei 

(skaitymo, rašymo, skaičiavimo  įgūdžiams bei 

gebėjimams stiprinti). 

5-10 klasių mokiniams skiriamos 9 val. per savaitę: 

lietuvių kalbos ir literatūros - 6 val. per savaitę; 

matematikos - 3 val. per savaitę. 

2021-2022 m.  

(KK projekto 

metu) 

1.2.1.2. Namų darbų ruošos skyrius Pagalbą 1-10 klasių mokiniams kiekvieną savaitę 

kasdien (po 4 val.) teikia mokytojo padėjėjas, pagal 

grafiką - švietimo pagalbos specialistai, Maltos 

2021-2022 m.  

(KK projekto 

metu) 
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ordino pagalbos tarnybos (MOPT) savanoriai, 

jaunieji maltiečiai. 

1-10 klasių metiniai mokinių 

pasiekimai pagal pasiekimų 

lygius augs bent 2 %:  

aukštesnįjį dalykinių 

kompetencijų lygį pasieks nuo 

47,24 % iki 49,24 %, pagrindinį 

nuo 35,48 % iki 37,48 % 1-4 

klasių mokinių; 5-10 klasių - 

aukštesnįjį dalykinių 

kompetencijų lygį pasieks nuo 

14,29 % iki 16,29 %, pagrindinį 

nuo 19,48 % iki 21,29 %  

mokinių.  

 

1.2.1.3. Asmeninės mokinio 

pažangos stebėjimo skyrius. 

Klasių vadovai pagal sudarytą grafiką susitinka ir 

individualiai konsultuoja mokinius. 1-10 klasių 

mokiniams skiriama 10 val. per savaitę (kiekvienai 

klasei 1 val. per savaitę).  

2021-2022 m.  

(KK projekto 

metu) 

1.3. Suasmeninto ugdymo 

organizavimas pakeitus mokinio 

ugdymosi vietą dėl netinkamo elgesio 

pamokoje. 

 

Įkurta atskira sensorine erdve klasės mikroklimatui 

kurti pasinaudos visos klasės.  Netinkamo elgesio 

korekcijai su mokiniu dirbs 1 mokytojo padėjėjas  

 Pagerės mikroklimato rodikliai 

bent 2 %: mokinių apklausos 

teiginiui ,,Aš mokykloje 

jaučiuosi saugus visur“ pritars 

nuo 33 % iki 35 % mokinių. 

2021-2022 m 

KK lėšos. 

  

2021-2022 m.  

(KK projekto 

metu) 

1.3.1. Švietimo pagalbos specialistų 

(socialinio pedagogo, psichologo ir/ar 

kt.) konsultacijų teikimas. 

Parengtas konsultacijų tvarkaraštis (grafikas). Pamokų aspektų: ,,Mokytojai 

tinkamai ugdo kiekvieno 

gabumus, padeda silpnesniems, 

yra galimybės laisvai veikti 

kiekvienam mokiniui“ 

vertinimo vidurkis padidės nuo 

2,27 iki 2,47 įverčio; 

,,Kiekvienam sudaromos 

sąlygos pagal jo gebėjimus 

mokytis ir patirti sėkmę, 

bendradarbiauti tarpusavyje“ 

vertinimo vidurkis padidės nuo 

1,93 iki 2,13 įverčio. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

 

2021-2025 m. 
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1.4. Teigiamo pageidaujamo mokinių 

elgesio skatinimo sistemos 

sukūrimas: 

 

Visos klasės patobulins savo elgesio taisykles. 1-10 

klasės dalyvaus konkurse.  

Daugiau kaip 50 % mokinių individualios pažangos 

įrodymus kaups pasiekimų aplankuose. 

Mokinių, mokykloje patiriančių 

patyčias, sumažės nuo 22,7 % 

iki 20,7 %. Mokinių apklausos  

teiginio ,,Į mokyklą einu su 

džiaugsmu“ vertinimo vidurkis 

padidės nuo 2,1 iki 2,6  įverčio.   

2021-2022 m 

KK lėšos. 

 

2021-2022 m.  

(KK projekto 

metu) 

1.4.1. Mokinių elgesio taisyklių, 

budėjimo ir uniformų dėvėjimo 

tvarkų tobulinimas. 

Kiekviena klasė priims ir parengs susitarimus dėl 

mokinių elgesio taisyklių, budėjimo ir uniformų 

dėvėjimo tvarkų tobulinimo, pageidaujamo 

draugiško mokinių elgesio atpažinimo ir skatinimo, 

patyčių situacijų aptarimo. 100 % mokinių 

įsipareigos nustatytų tvarkų ir  susitarimų laikytis. 

Tėvų apklausos teiginio ,,Į 

mokyklą mano vaikas eina su 

džiaugsmu“ vertinimo vidurkis 

padidės nuo 3,1 iki 3,5 įverčio.  

Kiekvienoje klasėje 50% 

mokinių paaugs individuali 

pažanga.  

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

2021-2022 m.  

(KK projekto 

metu) 

1.4.2. Mokinių socialumo, savivertės 

ir saviraiškos ugdymo projektų, 

renginių organizavimas. 

 

Organizuojamas metinis geriausios klasės konkursas 

,,Kartenos ąžuolo klasė“, kiti  ilgalaikiai metiniai 

projektai: ,,Klasė be patyčių“, ,,Geriausiai lankanti 

klasė“, ,,Tolerantiškiausi bendruomenės nariai“, 

,,Talentų konkursas“,  kuriuose dalyvaus visos klasės  

(100% klasių). 

Rėmėjų lėšos 2021-2025 m. 

 

1.4.3. Mokinių ir tėvų savivaldos 

institucijų stiprinimas, skatinant 

aktyvesnį dalyvavimą priimant ir 

įgyvendinant mokyklos veiklai 

svarbius sprendimus. 

 

Vieną kartą per mėnesį organizuojami 

administracijos ir Mokinių tarybos pasitarimai. 

Vieną kartą per pusmetį rengiama administracijos, 

Mokinių tarybos, Tėvų komiteto, Metodinės tarybos 

Apvaliojo stalo diskusija. Per mokslo metus 

įgyvendinamos bent dvi mokinių iniciatyvos. Bent 

80% mokinių sistemingai stebi ir fiksuoja 

individualią pažangą, savo sėkmių, pozityvaus 

elgesio įrodymus kaupia Kompetencijų aplankuose 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

 

2021-2025 m. 

 

1.4.4. Mokinių atsakomybės už 

mokymo(si) rezultatus ir elgesį 

stiprinimas. 

 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 
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Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Lėšų 

detalizavimas  

Įgyvendinimo 

laikotarpis) 

2 uždavinys: Gerinti pamokos kokybę, kuriant modernią aplinką, palankią aktyviam mokymuisi ir mokymo(si) sėkmei.  

2.1. Pamokos planavimo tobulinimas:   

2.1.1. Metodinė valanda 

,,Šiuolaikinės pamokos nuostatos ir 

uždavinio planavimas“. 

50 %   stebėtų pamokų pamokos uždaviniai 

planuojami atsižvelgiant į mokinių poreikius (buvo 

33,3 %).  

Pamokos uždaviniai, orientuoti į šiuolaikinį  

mokymą(si), kaip stiprybės įvardinti 10 %   stebėtų 

pamokų (buvo 1,15 %). 

 5-10 klasių mokinių bendras 

KK pagrindime nurodytų dalykų  

metinis rezultatas augs bent 2% 

(nuo 32,8 % iki 34,8 %). 

Kiekvienoje klasėje 30 % 

mokinių  pagerins individualią 

pažangą. 

 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

2021-2025 m. 

  

 

2.1.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

metodo taikymas, siekiant kiekvieno 

mokinio ūgties ir sėkmės pamokoje. 

Parengtas atvirų pamokų vedimo grafikas. 50% 

mokytojų kasmet parodys bent po 2 atviras pamokas 

kuriose taikomos šiuolaikinio mokymo(si) 

paradigmos. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

2021-2025 m. 

 

2.2. Mokymai ir konsultacijos mokytojams:   

2.2.1. ,,Interaktyvių lentų (SMART) 

ir kitų šiuolaikinių mokymo 

priemonių naudojimo galimybės 

pamokoje“. 

Įdiegta Microsoft Office 365 platforma.  

90 % mokytojų dalyvaus mokymuose, patobulins IT 

taikymo pamokoje įgūdžius, gebėjimus bei 

kompetencijas.  

80 % mokytojų  naudos virtualių mokymo(si) 

aplinkų skaitmeninį ugdymo turinį pamokose.  

KK lėšos 

(projekto 

metu). 

Mokymo 

lėšos, DNR 

programos 

lėšos 

2021-2025 m.  

 

2.2.2. ,,Nuotolinio mokymo(si) 

įgalinimas su Microsoft Office 365 

platforma“. 

2.2.3. Bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. 
90 % mokytojų dalyvaus mokymuose. 

2.3. Gerosios patirties mainai  tarp kolegų:   

2.3.1. ,,Šiuolaikinių aktyvių ir 

inovatyvių mokymo(si) metodų 

taikymas  pamokoje“. 

90 % mokytojų ves bent po 2 atviras pamokas. Ne 

mažiau kaip 70 % mokytojų stebės ir metodinėse 

grupėse aptars kolegų vedamas pamokas.  

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 
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 60 % stebėtų pamokų mokytojai naudos inovatyvius 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis (buvo 43,4 

%). 

 

 

2.3.2. ,,Mokinio pasiekimų vertinimo 

ir įsivertinimo įvairovė“. 

 

Ne mažiau kaip 85% mokyklos mokytojų dalyvaus 

kolegų vedamose pamokose, aptars mokinių 

asmeninės pažangos pamokoje stebėjimo ir 

fiksavimo pavyzdžius. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

2.4. Praktiniam patyriminiam, 

aktyviam mokymui(si) skirtų Fab 

Lab dirbtuvių sukūrimas. 

Įrengtos 1 Fab Lab dirbtuvės, kuriose vyks 

technologijų, IT, dailės, fizikos ir kt. pamokos, 

STEAM neformaliojo švietimo būreliai. Per metus 

dirbtuvių erdve pasinaudos ne mažiau kaip 90 % 1-

10 klasių mokinių. 

2021-2022 m 

KK lėšos. 

2021-2022 m.  

 

2.5. Edukacinės erdvės patyriminiam 

mokymui(si) ir mokymui(si) ne 

mokykloje  sukūrimas. 

Sukurta 1 netradicinė ugdymo(si) erdvė mokyklos 

teritorijoje. Teiginiui ,,Pamokos gana dažnai vyksta 

ne mokykloje“ pritars  nuo 8 % iki 20 % tėvų.   

2021-2022 m 

KK lėšos. 

KK projekto 

metu 

2.6. Mokomųjų kabinetų 

modernizavimas interaktyvaus 

ugdymo(si), virtualių mokymo 

aplinkų plėtrai. 

 Išmanieji interaktyvūs ekranai/lentos SMART.  

35 % pamokų, kuriose ugdoma tradiciškai (buvo 

56,6 %). 

 2021-2022 m 

KK lėšos. 

Mokymo 

lėšos, DNR 

programos 

lėšos 

2021-2025 m.  

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Lėšų 

detalizavimas  

Įgyvendinimo 

laikotarpis  

3 uždavinys: Kurti ir palaikyti bendruomenės susitarimais ir įsivertinimo duomenimis grįstą mokyklos veiklos planavimo ir valdymo kultūrą.     

3.1. Mokyklos veiklos planavimo ir 

organizavimo grindimas 

bendruomenės susitarimais ir 

komandiniu darbu. 

Mokyklos veikloms planuoti ir organizuoti 

sudaromos formalios ir/ar neformalios darbo 

grupės. Per metus kiekvienas mokytojas dalyvauja 

bent 1 darbo grupėje. Visiems mokytojams 

5-10 klasių mokinių metinių 

ugdymosi rezultatų kokybė augs 

bent 2% (nuo 32,8% iki 34,8%). 

Pagerės metiniai 5-10 klasių 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 
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sudarytos galimybės rodyti iniciatyvą, prisiimti 

atsakomybę už mokyklos veiklos rezultatus. 

mokinių rezultatai pagal 

pasiekimų lygius: aukštesniuoju 

lygiu ir  pagrindiniu lygiu 

mokysis bent po 2% daugiau 

mokinių: aukštesniuoju lygiu 

nuo 14,29 % iki 16,29 %; 

pagrindiniu lygiu nuo 19,48 % 

iki 21,48 %. 

3.2. Mokyklos pažangos ir mokytojų 

profesinės veiklos vertinimo ir 

įsivertinimo organizavimas. 

Rezultatų analizė ir panaudojimas 

mokyklos veiklai tobulinti. 

Kasmet parengiamas ir įgyvendinamas mokyklos 

veiklos kokybės (pažangos) įsivertinimo planas, 

organizuojamas mokytojų profesinės veiklos 

vertinimas ir įsivertinimas (metinis pokalbis, 

atitinkamų mokslo metų veiklos ataskaita).  

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 

 

3.3. Ugdomosios veiklos stebėsena ir 

reflektavimas ,,Edukacinė aplinka, 

inovatyvūs mokymo(si) metodai ir 

mokinių vertinimo ir įsivertinimo 

įrankiai pamokoje“. 

Kasmet parengiamas ir įgyvendinamas ugdomosios 

veiklos stebėsenos planas. Per metus kuruojantys 

vadovai stebės ne mažiau kaip po 3 mokytojų 

pamokas, aptarus pamokos sėkmes ir tobulintinus 

aspektus, bus išskirti bent 3 skleistinos mokyklos 

patirties pavyzdžiai, parengti pranešimai Mokytojų 

tarybos posėdžiui. Stebėsenos rezultatai išanalizuoti 

ir panaudoti pamokų kokybei ir mokyklos veiklai 

tobulinti 

Nuo 33,3 % iki 50 %. stebimų 

pamokų uždaviniai bus 

suplanuoti atsižvelgiant į 

mokinių poreikius. Nuo 40,1 % 

iki 50 %. stebimų pamokų 

mokiniams keliami uždaviniai 

bus orientuoti į žinių supratimo 

ir jų taikymo gebėjimus.  

Mokinių aukštesniesiems 

mąstymo gebėjimams ugdyti 

keliami mokymosi uždaviniai 

bus fiksuojami nuo 26,6% iki 

50%  stebėtų pamokų. Pamokų, 

kuriose ugdoma tradiciškai, 

sumažės nuo 56,6 % iki 35%. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

2021-2025 m. 

 

3.4. Mokyklos savivaldos institucijų, 

bendruomenės narių iniciatyvų 

palaikymas ir skatinimas. 

Per metus įgyvendinamos ne mažiau kaip 2 

mokytojų, 2 mokinių, 2 tėvų iniciatyvos. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 

 

3.5. Seminarų, mokymų apie 

mokytojų lyderystę, organizacijos 

vidinę ir dalykinę komunikaciją, 

streso valdymą organizavimas. 

Per metus mokykloje organizuoti bent 1 seminaras, 

įgytos žinios pritaikytos praktiškai. 

Mokymo 

lėšos 

2021-2025 m. 

 

4 uždavinys: Plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir mokyklos socialiniais partneriais.     

4.1. Tėvų švietimo ir informavimo 

sistemos tobulinimas. 

Mokytojai, klasių vadovai sistemingai informuoja 

tėvus apie vaikų pasiekimus ir pažangą, 

bendradarbiauja spręsdami ugdymosi procese 

mokiniams kylančias problemas. Klasių vadovai per 

metus organizuoja su tėvais 2–3 susitikimus. 

Kasmet organizuojama Tėvų diena, Atvirų durų 

5-10 klasių mokinių metinių 

ugdymosi rezultatų kokybė augs 

bent 2% (nuo 32,8% iki 34,8%). 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

2021-2025 m. 
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diena, 1–2 pedagoginiai, psichologiniai užsiėmimai 

tėvams. Mokyklos informavimo ir švietimo sistema 

tenkina daugumos (80 proc.) tėvų poreikius. 

4.2. Tėvų įtraukimas į renginių, 

ugdymo karjerai veiklų, švenčių 

organizavimą, dalyvavimą 

ugdomojoje veikloje, vykimą į 

ekskursijas. 

Per metus tėvai organizuoja ir dalyvauja 2–3 

šventėse, renginiuose, ekskursijose. Veda 

kiekvienoje klasėje bent po 1 klasės valandėlę per 

pusmetį. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 

4.3. Tėvų komiteto veiklos 

plėtojimas. 

Kasmet organizuojamos bent 2 Apvaliojo stalo 

diskusijos su Tėvų komitetu, išsiaiškinami tėvų 

lūkesčiai. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, 

tobulinama mokyklos veikla. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 

4.4. Ryšių plėtojimas su Kartenos 

mokyklą baigusiais mokiniais, 

kraštiečiais. 

Per metus organizuoti bent 2 susitikimai (sėkmių 

istorijų pristatymai) su buvusiais mokiniais, 

kraštiečiais.  

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 

4.5. Bendradarbiavimo ryšių su 

socialiniais partneriais (kitomis 

mokyklomis-daugiafunkciais 

centrais) plėtojimas. 

Per metus organizuojamas bent 1 mokymosi vizitas. 

Kartu organizuojamos mokytojų metodinės dienos, 

konferencijos ir kt. gerosios patirties sklaidos 

renginiai. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 

4.6. Bendrų renginių su Kartenos 

seniūnijos bendruomene 

organizavimas. 

Kartu su Kartenos seniūnijos bendruomenės 

įstaigomis organizuoti bent 3 renginiai per metus. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 

4.7. Informacijos apie mokyklos 

veiklą sklaida mokyklos internetinėje 

svetainėje, spaudoje, socialiniuose 

tinkluose (Facebook paskyroje) ir kt. 

šaltiniuose. 

Nuolat skleidžiama informacija apie mokyklos 

veiklą, kuriamas ir stiprinamas teigiamas mokyklos 

įvaizdis. 

Žmogiškieji, 

intelektiniai 

ištekliai 

2021-2025 m. 
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IX. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

           Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 2021-2025 metų strateginio plano 

priemonės kasmet konkretinamos Mokyklos metiniame veiklos plane, Metodinės tarybos, metodinių 

grupių, Vaiko gerovės komisijos, švietimo pagalbos specialistų metiniuose veiklos planuose.  

           Strateginio plano įgyvendinimą kalendorinių metų pabaigoje vertina Mokyklos veiklos plano 

rengimo darbo grupė, vertindama metinio veiklos plano, kaip strateginio plano neatsiejamos dalies, 

įgyvendinimą.  

           Galutinis strateginio plano tikslo įgyvendinimo vertinimas bus vykdomas 2025 metų 

pabaigoje, sudarius strateginio plano rengimo darbo grupę, kurios nariai parengs Mokyklos 2021–

2025 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą.  

 

______________________________________________ 

 

 

 


