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PRITARTA  

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Algirdo gimnazijos tarybos  

2017 m. gegužės 29 d. posėdyje, 

protokolo Nr. 2 

 

PRITARTA 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo  

2017 m. rugsėjo 25  įsakymu Nr. A27(20)-

202 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Algirdo gimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugsėjo 26 įsakymu Nr. V-147 

 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO  

ALGIRDO GIMNAZIJOS 

2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos strateginio 

plano (toliau – Strateginis planas) tikslas – kryptingai planuoti kaitos procesą bei efektyviai 

organizuoti Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos (toliau – 

Gimnazija) veiklą. 

Rengiant Strateginį planą buvo laikomasi bendravimo bei bendradarbiavimo, viešumo, 

atvirumo principų, atsižvelgta į Gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, bendruomenės narių 

patirtį bei turimus išteklius. 

Rengiant Strateginį planą, remtasi: 

o Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

o Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija; 

o Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

o Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų bendruoju planu; 

o Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo dokumentais; 

o Gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

 Planą rengė Gimnazijos direktoriaus  2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-189 „Dėl 

gimnazijos strateginio plano rengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė, į kurią 

įtraukti Gimnazijos vadovai, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai. 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

Gimnazijos istorija prasideda 1992 m. Maišiagalos vidurinės mokyklos lietuviškoms 

klasėms persikėlus į XIX a. pr. statytus didikų Hauvaltų dvaro rūmus. Kurį laiką mokykla 

vadinosi Maišiagalos 2-ąja vidurine, 1996 m. jai suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 

vardas dėl netoliese esančio šio Lietuvos valdovo piliakalnio. 

1992 m. mokyklos direktoriumi paskirtas Valdas Kuzelis, nuo 2006 m. direktoriaus 

pareigas eina Kristina Bajevienė.   

1992-1993 m. m. mokykloje mokėsi 151 mokinys. Laikui bėgant mokinių skaičius klasėse 

augo, nepritaikytame ugdymo procesui pastate darėsi ankšta. 1997 m. pradinės klasės įkurdintos 

netoliese esančio vaikų darželio laisvose patalpose. 2008 m. pradėtos naujojo mokyklos pastato 

statybos. 2010 m. žiemą viename iš keturių naujo mokyklos pastato korpusų įkurdintos pradinės 
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klasės, 2011 m. pradžioje į naujas patalpas įsikėlė ir likusieji mokyklos bendruomenės nariai. 

2012 m., minint dvidešimtąjį mokyklos gimtadienį, atvertos paskutiniojo korpuso durys. 

2010 m. prie mokyklos prijungtas Airėnų pradinio ugdymo skyrius. 

 2014 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministro įsakymu 

akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, gegužės 30 d. Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu mokykla tapo Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Algirdo gimnazija. 

Ugdymas organizuojamas lietuvių kalba. Mokiniai mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, nuo 2010 m. organizuojamas priešmokyklinis ugdymas. 

Gimnaziją lanko ne tik Maišiagalos, bet ir aplinkinių kaimų, gyvenviečių, priklausančių 

Vilniaus ir gretimam Širvintų rajonui, mokyklinio amžiaus vaikai, sudarantys apie 50% visų 

Gimnazijos mokinių. Iš tolimesnių vietovių mokiniai pavežami visuomeniniu transportu, dalis 

mokinių atvyksta geltonuoju autobusiuku. 

Gimnazijos valdymas paremtas demokratiškumo, bendruomeniškumo, nuoseklumo bei 

teisingumo principais. 

 Daug dėmesio gimnazijoje skiriama neformaliajam vaikų švietimui, kuriuo 

kompensuojamas panašaus pobūdžio užsiėmimų miestelyje trūkumas. Kasmet veikia virš 20  

nemokamų sportinio, meninio, technologinio, socialinių įgūdžių ugdymo būrelių. 

Nuolat organizuojami tradiciniais tapę Gimnazijos renginiai, atmintinų dienų minėjimai, 

puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. Ypatingas dėmesys skiriamas tautiškumo ir 

pilietiškumo ugdymui. 

Kasmet dalyvaujame socializacijos, prevencinio pobūdžio, tautiškumo, pilietiškumo 

ugdymo projektuose. 2013 m. pradėjus įgyvendinti Olweus patyčių prevencijos programą 2016 m. 

rugsėjį Gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas. 2015 m. pradėtas įgyvendinti 

tarptautinis trijų metų trukmės Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) 

tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas “Education Material, Planning, Strategy and 

Tools for CLIL Education”. 2016 m. rugsėjį įgyvendintas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų 

fondo projektas „Šešėlių teatras – Įkvėpk ir juokis linksmai“. 

Darbas organizuojamas kabinetine sistema. Sukomplektuoti visų dalykų mokymui 

reikalingi kabinetai, aprūpinti reikalingomis ugdymosi priemonėmis. 

Gimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas Tamo.  



 

 

III. ANKSTESNIO (2014-2016 m.) STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslas 

Situacijos analizė 
Pastabos 

Uždaviniai Buvo planuojama Dabartinė situacija 

1 

Sudaryti sąlygas kiekvienam 

mokiniui patirti mokymosi 

sėkmę 

Tikslingai individualizuoti ir 

diferencijuoti darbą pamokose 

Organizuoti konsultantų 

parodomąsias pamokas 

eksperimentinėje klasėje, 

parodyta ne mažiau 5 pamokų 

per metus 

- 

Išanalizavus 2014 m. 

strateginio plano tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą 

šios veiklos atsisakyta 

Individualizuoti ir diferencijuoti 

darbą pamokose: kiekvienos 

metodinės grupės (išskyrus 

klasių vadovų) po 2 mokytojus 

laisvanoriškumo principu praves 

po atvirą pamoką (iš viso 8), 1/3 

pamokų bus įvertintos gerai 

2016 m. iš septynių gimnazijos 

vadovų, kolegų iš Vilniaus 

rajono ir užsienio (Erasmus+ 

projekto įgyvendinimo metu) 

stebėtų atvirų gimnazijos dalykų 

mokytojų vestų pamokų  

mokymo ir pagalbos mokiniui 

veikla, į kurią įeina 

individualizavimas ir 

diferencijavimas, 5-iose 

pamokose (71 % arba 2/3) 

įvertinta gerai arba labai gerai.   

 

Tobulinti tarpdalykinę integraciją 

Pagal planą stebėti Vilniaus 

rajono mokytojų vedamas atviras 

integruotas pamokas 

2015 m. stebėtos 6 integruoto 

ugdymo veiklos, dalyvauta 

konferencijoje „Ugdymo turinio 

integravimas į pamokas ir 

projektinę veiklą“; 

2016 m. stebėtos  2 atviros 

integruotos pamokos ir dalyvauta 

viename tarpdalykinei 

integracijai skirtame užsiėmime 

 

Vesti integruotas pamokas 

gimnazijoje 

2015 m. pravesti 5 integruoti 

užsiėmimai; 
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2016 m. pravesta 1 atvira 

integruota biologijos ir chemijos 

pamoka rajono mokytojams; 

organizuotas integruoto ugdymo 

mėnuo, per kurį pravesta 31 

įvairių dalykų integruota pamoka 

(iš jų 17 įgyvendinant Erasmus+ 

projektą);  

PUG pravestos 9 integruoto 

ugdymo su užsienio kalba 

(anglų) veiklos įgyvendinat 

Erasmus+ projektą 

Stiprinti mokinių mokėjimo 

mokytis kompetenciją 

Vesti dalykų pamokas ir 

edukacinius užsiėmimus 

skaitykloje-bibliotekoje, 

kiekvienas dalyko mokytojas 

praves ne mažiau nei vieną 

pamoką 

Bibliotekoje organizuota 

naudojimosi biblioteka įgūdžių 

ugdymo pamokėlė; 

projektas pradinių klasių 

mokiniams „Skirtukai – knygų 

draugai“; 

PUG vaikams skirtas užsiėmimas 

„Kas yra knyga“; 

antrokai dalyvavo eilėraščių 

garsinio skaitymo valandėlėje   

„Rudenėlio  takeliu“; 

organizuoti Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės renginiai 

 

Organizuoti IG-IVG kl. mokinių 

ekskursijas į LNMMB, VU 

(centrinė biblioteka bei MKIC), 

90 % minėtų klasių mokinių 

dalyvaus išvykose 

Ekskursijos į numatytas 

institucijas neorganizuotos 

 

Skatinti IKT naudojimą: įrengti 

dar vieną IT kabinetą, įsigyti 

daugiau interaktyvių 

technologijų, daugiau nei 50 % 

Pradėtas įrenginėti antras IT 

kabinetas, gimnazija aprūpinta 

moderniomis kompiuterinėmis 

technologijomis 
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mokytojų pamokose IKT naudos 

nuolat 

2 

Tobulinti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

ugdymą 

Tobulinti mokymosi sunkumų 

turinčių mokinių ugdymą 

Koreguoti pritaikytų programų 

struktūrą ir turinį, padidės 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių pažymių 

vidurkis 

2014 m. pakoreguota pritaikytų 

programų struktūra, 2016 m. ji 

pakeista iš esmės 

 

Supažindinti tėvus su mokinių 

mokymosi pasiekimais, teikti 

VGK rekomendacijas dėl 

mokymosi pagalbos teikimo, 

ugdymosi aplinkos kūrimo 

Tėvai supažindami su mokinių 

mokymosi pasiekimais, vyksta 

bendravimas bei 

bendradarbiavimas su VGK: 

sistemingai organizuojami VGK 

posėdžiai, kuriuose drauge su 

mokinių tėvais, klasių vadovais, 

pagalbos mokiniui specialistais, 

gimnazijos administracija 

svarstomi mokymosi sunkumų 

turinčių mokinių ugdymosi 

rezultatai, sudaromi pagalbos 

priemonių planai 

 

Metodo „Pagalba draugui“ 

taikymas pamokose 

Gerai besimokančių bei gebančių 

padėti silpniau besimokantiems 

pagalba pamokose taikoma 

nesistemingai 

 

Efektyvinti gabių mokinių 

ugdymą 

Atlikti gabių vaikų atpažinimo 

testą, teikti dalykininkams 

rekomendacijas 

Gerai besimokantys mokiniai 

nuolat raginami dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose, tačiau 

tėvų, dalykų mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų lūkestis 

atlikti gabaus vaiko atpažinimo 

testą išreikštas nebuvo 

 

Parengti ir įgyvendinti projektą 

„Padedu mokytis“ 

Projektas neparengtas, 

fiksuojami pavieniai gerai 
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(gera besimokantys mokiniai 

padeda silpniau besimokantiems) 

besimokančių mokinių pagalbos 

atvejai silpniau besimokantiems 

Parengti ir įgyvendinti programą 

„Aš – mokytojas“ 

(gabūs mokiniai paruošia ir veda 

užsiėmimus)  

2015 m. pravesti 5 užsiėmimai 

3 
Užtikrinti saugią ir sveiką 

ugdymosi aplinką 

Pagerinti mokinių užimtumą ne 

pamokų metu 

Pagerinti mokinių pavėžėjimo 

sąlygas 

2014 ir 2015 m. dėl antro 

mokyklinio autobusiuko skyrimo 

kreiptasi į ŠMM ir Vilniaus 

rajono savivaldybę, tačiau gautas 

neigiamas atsakymas. 

2016 m. dalyvauta ŠMM 

organizuotoje apklausoje apie 

geltonųjų autobusiukų 

panaudojimą, joje išsakytas 

argumentuotas antrojo 

autobusiuko gimnazijai poreikis 

 

Įgyvendinti programą 

„Aš noriu...“ 

Numatyta programos 

įgyvendinimui reikalinga erdvė ir 

įvykdytas materialaus turto 

pirkimas (plačiaekranis 

televizorius, minkšti pufai). Šioje 

erdvėje numatyta laisvu nuo 

pamokų metu (prieš ar po jų) 

mokiniams demonstruoti 

edukaciniu, vertybiniu požiūriu 

naudingą ar tiesiog 

atsipalaidavimui bei poilsiui 

skirtą informaciją 

 

Sudaryti sąlygas pailgintos 

dienos grupės veiklai 

2014 ir 2015 m. veikusi 

pailgintos dienos grupė nuo 2016 

m. birželio mėnesio gimnazijoje 

nebeveikia  
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Vykdyti patyčių prevenciją 

Tęsti OLWEUS projekto 

įgyvendinimą, patyčių atvejų 

sumažės perpus 

Įgyvendinus OLWEUS patyčių 

prevencijos programą tęsiamas 

OPKUS programos 

įgyvendinimas. 2016 m. rugsėjo 

mėnesį Gimnazijai suteiktas 

OLWEUS mokyklos vardas 

 

Sukurti filmą prieš patyčias - 

Išanalizavus 2014 m. 

strateginio plano tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą 

šios veiklos atsisakyta 

Populiarinti sveiką gyvenimo 

būdą 

Organizuoti konkursą 

„Vitaminas – tai jėga“ 
Neįgyvendinta 

2016 m. įgyvendintos 

sveikatos stiprinimui ir 

ligų prevencijai skirtos 

veiklos:  

gegužės 31 d. 7-8 klasių 

mokiniai dalyvavo 

Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro 

organizuotoje akcijoje 

„Obuolys vietoj 

cigaretės“; 

spalio mėnesį IG-IVG 

klasių mokiniams 

suorganizuota 

psichologo M. Balsio 

paskaita „Vaikų 

sužalojimų anatomija“ 

Organizuoti mankštos savaitę, 

kurioje dalyvaus daugiau nei 

pusė gimnazijos mokinių ir 

mokytojų  

Neįgyvendinta 

Suorganizuoti ekologiškos 

produkcijos gamintojų 

pristatymą – paskaitą apie sveiką 

vaikų ir suaugusiųjų mitybą, jos 

teikiamą naudą 

Neįgyvendinta 

Suorganizuoti akciją „Savaitė su 

dviračiu“, ne mažiau 10 % 

mokinių į gimnaziją važinės 

dviračiais 

Neįgyvendinta 

4 Kurti edukacines aplinkas 
Kurti netradicines edukacines 

erdves gimnazijos viduje 

Įgyvendinti projekto „Žaliosios 

edukacinės erdvės“ sumanymus 

Gimnazijos erdves puošia 

keramikos darbai, įrengta 

geologų ekspozicija, gimnazijos 

erdvės užpildytos kambariniais 

augalais 
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Gimnazijos fojė įrengti poilsio 

erdves 

Įrengtos poilsio erdvės:  

sėdmaišiai, stalelis su kėdėmis 

pradinių klasių korpuse ir stalai 

su kėdėmis skaitymo zonoje, 

poilsio zona galerijoje (6 

keturvietės kėdės), šachmatai 

 

Kurti netradicines edukacines 

erdves mokyklos kiemeliuose 

Įgyvendinti projekto „Žaliosios 

edukacinės erdvės“ sumanymus 

Projekto sumanymai 

neįgyvendinti dėl techninių 

galimybių stokos 

 

Gimnazijos kiemelyje įrengti 

„Klasę“ 

Įrengta klasės sėdimoji dalis, 

planuojama įrengti 

demonstracinę dalį (stendą) 

Įrengta žaidimų aikštelė 

gimnazijos kiemelyje 

PUG vaikams ir pradinių 

klasių mokiniams 

Kurti tapatinimosi su Algirdo 

vardu, istorine praeitimi, 

papročiais ir tradicijomis erdves 

Pagrindinio korpuso laiptinės 

antrojo aukšto laiptinės sienoje 

sukurti Algirdo bareljefą 

Neįgyvendinta 

2014 m. gimnazijos 

kiemelyje atidengtas 

valdovo Algirdo 

atminimui skirtas 

paminklinis akmuo 

Sukurti lietuvių tautinę kultūrą 

atspindinčių erdvių 

2014 m. „Sodais“ papuoštos 

gimnazijos erdvės bei gimnazijos 

kiemelis; 

2015 m. sukurtas etnografinių 

regionų metams skirtas 

informacinis stendas 

2014 m. gimnazijos 

kiemeliuose atidengti 

paminkliniai akmenys 

humanistui Mykolui 

Lietuviui bei Vasario 16-

osios Akto signatarui 

Alfonsui Petruliui  

5 
Tobulinti bendravimą bei 

bendradarbiavimą su tėvais 

Tikslingai įtraukti tėvus į 

ugdymo proceso planavimą ir 

organizavimą 

Suburti tėvų komitetą 
2014 m. sukurtas Tėvų komitetas 

praktikoje neveikia 
 

Įtraukti tėvus į ugdymo karjerai 

organizavimą 

2014 m. mokykloje 

organizuotoje profesijų mugėje 

sėkmingai dalyvavo savo 

profesijas pristatę tėvai 
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Organizuoti tėvų švietimą 

Organizuoti susitikimus „Tėvai 

tėvams“ 
Neįgyvendinta  

Organizuoti tėvų vedamas 

pamokas vaikams 

Tai dažniau pradinių klasių 

mokytojų praktikuojama 

bendradarbiavimo su tėvais ir jų 

įtraukimo į mokinių ugdymosi 

procesą formą: 

2015 m. įvyko 3 užsiėmimai 

 

Organizuoti seminarus tėvams 

atlikus tėvų apklausą apie 

aktualias seminarų temas 

2014-05-08 visuotinio tėvų 

susirinkimo metu VšĮ Vilniaus 

rajono centrinės poliklinikos 

Psichikos sveikatos centro 

specialistas pristatė pranešimą 

„Ką turėtų žinoti tėvai apie 

emocinę vaiko priežiūrą?“ 

 

Organizuoti bendrus renginius 

Organizuoti šeimų sporto šventę 
Kasmet 2014-2016 m. sausio 

mėnesį vyko Šeimų sporto šventė 2016 m. balandžio 8 d. 

įvyko velykinė šeimų 

popietė Organizuoti šeimų dieną 

2015 ir 2016 m. gruodžio mėnesį 

organizuota adventinė šeimų 

popietė  

6 
Plėsti tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo galimybes 

Rengti ir įgyvendinti 

tarptautinius projektus 

Erasmus+ programos teikiamų 

galimybių išnaudojimas 

 

2015 m. parašyti du tarptautiniai 

projektai: Erasmus+ programos 2 

pagrindinio veiksmo (KA2) 

tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės projektas 

“Education Material, Planning, 

Strategy and Toolsfor CLIL 

Education”  (Metodinė/praktinė 

medžiaga, strategijos, įrankiai 

integruoto dalyko ir kalbos 

mokymui) ir projektas „Innov8“. 

Laimėtas 3 metų trukmės 

Erasmus+ projekto finansavimas, 

2015 m. rugsėjo 1 d. pradėtas jo 

2016 m. rugsėjį 

dalyvavome Lietuvos – 

Lenkijos jaunimo mainų 

fondo projekto „Šešėlių 

teatras ĮKVĖPK IR 

JUOKIS LINKSMAI“ 

susitikime Lenkijoje. 

Projekto tikslas skatinti 

šalių kultūrinį 

bendradarbiavimą, 

pakantumą, supratimą ir 

pripažinimą, keitimąsi 

gerąja patirtimi. 
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įgyvendinimas: įvyko 6 

susitikimai, vienas jų – mūsų 

gimnazijoje 

Suorganizuoti išvykas į partnerių 

mokyklas Latvijoje ir Turkijoje 
Neįgyvendinta  

Stiprinti turimas ir ieškoti naujų 

partnerystės galimybių 

Organizuoti tarpmokyklinį 

tinklinio turnyrą kunigaikščio 

Algirdo taurei laimėti 

Kasmet 2014-2016 m. 

organizuotas tinklinio turnyras 

2015 ir 2016 m. 

organizuotas 

tarpmokyklinis „Trijų 

karalių“ krepšinio 

turnyras; 

2016 m. organizuotas 

krepšinio turnyras, 

skirtas Lietuvos 

kariuomenės dienai 

paminėti lapkričio 

mėnesį 

Populiarinti Nepriklausomybės 

kovų šaulių kuopos veiklą 

2014 m. Šiaulių kuopa veikė, 

organizuotas kuopos narių 

pavėžėjimas po užsiėmimų į 

namus mokykliniu autobusiuku; 

nuo 2015 m. Šiaulių kuopos 

veikla gimnazijoje 

nebeorganizuojama 

 

Įkurti Alumni klubą Neįgyvendinta  

Tobulinti viešųjų ryšių strategiją 
Sukurti video filmą apie 

gimnaziją 
Filmas sukurtas 2014 m.  
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Sukurti gimnazijos vėliavą Vėliava pasiūta 2014 m.   

Skleisti informaciją apie 

gimnaziją 

Sistemingai atnaujinama 

informacija internetinėje 

svetainėje, facebook.com 

profilyje; 

6 kl. mokinio Lauryno Bakšio 

iniciatyva nuo 2016 m. rugsėjo 

mėnesio pradėtas leisti 

gimnazijos laikraštis 

„Gimnazijos aidai“; 

2016 m. pagaminti gimnazijos 

atributika puošti rašikliai, 

pieštukai, bloknotai, lipdukai 

 

 

 Gimnazijos strateginio plano veiksmingumą ir jo įgyvendinimą 2014-2016 m. vertiname gerai. Iš 43 suplanuotų veiklų 17 (40 %) visiškai įgyvendinome. 

13 (30 %) veiklų įgyvendinome iš dalies. 11 (25 %) suplanuotų veiklų įgyvendinti nepavyko, tačiau įgyvendinome 10 alternatyvių sumanymų numatytiems 

strateginiame plane. 2 (5%) veiklų metų eigoje buvo atsisakyta.   

 Strateginio plano pagrindu kasmet rengtas Gimnazijos metinis veiklos planas, jo pagrindu planuotos visų Gimnazijos savivaldos institucijų, VGK, 

bibliotekos, pagalbos mokiniui specialistų veiklos programos. Pasibaigus kalendoriniams metams analizuotas strateginio plano įgyvendinimas, jo įgyvendinimo 

analizė buvo pristatoma ir aptariama Gimnazijos taryboje. 

 



 

 

IV. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Žmogiškieji ištekliai  

Gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai darbuotojai, 33 iš jų pagrindinėse pareigose. 

Kolektyvas stabilus, darnus, atviras pokyčiams. 

Visi gimnazijos mokytojai – dalykų specialistai, nuolat tobulinantys profesinę 

kvalifikaciją. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos: mokytojai – 10 (28 proc.), vyresnieji 

mokytojai – 20 (56 proc.), mokytojai metodininkai – 6 (16 proc.).  

Suburta pagalbos mokiniui specialistų komanda: socialinis pedagogas (1et.), logopedas (1 

et.), psichologas (0,5 et.), spec. pedagogas (0,5 et.). 

Gimnazijoje dirba 26 techniniai darbuotojai.  

 

Materialinė bazė 

Gimnazijos pastatas naujas, tačiau periodiškai atliekami kosmetinio remonto darbai. 

Pastatas pritaikytas fizinę negalią turintiems asmenims. 

Sukomplektuoti visų dalykų mokymui reikalingi kabinetai, visiškai aprūpinti ugdymosi 

priemonėmis bei įranga. Kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, veikia bevielis internetas. 

Šiuolaikiška sporto bazė, moderni valgykla, kurioje gaminamas nebrangus ir kokybiškas 

maistas.  

Pastatas naujas, tačiau augant mokinių skaičiui vis aktualesnė tampa patalpų trūkumo 

problema. 2016 m. vasarą įrengta papildoma erdvė dar vienai priešmokyklinio ugdymo grupei, 

gruodį pradėtas įrenginėti kompiuterinių technologijų kabinetas. 

Gimnazija turi mokyklinį autobusiuką, tačiau jo nepakanka visų norinčiųjų pavėžėjimui. 

Prioritetine tvarka pavežami neturintys kitų atvykimo į gimnaziją galimybių ir mažiausieji 

gimnazijos mokiniai. Likusieji toliau nei 3 km nuo Gimnazijos gyvenantys mokiniai atvyksta  

maršrutiniais autobusais. 

 

Organizacinė struktūra  

2016-2017 m. m. 14-oje klasių komplektų mokosi 257 mokiniai bei dviejose grupėse 

ugdomi 27 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai. Suformuotos dvi pirmokų klasės bei dvi 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Pagal pradinio ugdymo programą mokosi 103, pagal pagrindinio 

ugdymo programą 115, pagal vidurinio ugdymo programą 39 mokiniai. Airėnų pradinio ugdymo 

skyriuje  jungtinėje klasėje (3-4) mokosi devyni 3-4 klasių mokiniai.  

Gimnazijoje veikiančios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba (9 bendruomenės 

nariai: 3 mokytojai, 3 mokiniai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai)), Mokytojų taryba (Gimnazijos 

vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai) ir Mokinių taryba (po vieną 

5-IVG klasių mokinį). 

 

Planavimo sistema 
Gimnazijos ugdomoji veikla planuojama rengiant trejų metų Strateginį planą, metinį 

veiklos planą ir ugdymo planą mokslo metams. Veiklos planas rengiamas remiantis Strateginiu 

planu. Remdamiesi veiklos planu savo veiklas planuoja savivaldos institucijos, VGK, biblioteka, 

pagalbos mokiniui specialistai.  

Dalykų mokytojai rengia ilgalaikius planus, pritaikytas programas, neformaliojo švietimo 

grupių vadovai – neformaliojo švietimo programas, klasių vadovai – vadovavimo klasėms planus.   

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia pamokų, neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimų, konsultacijų tvarkaraščius.  
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Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos  

Informacija apie Gimnaziją pateikiama internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne, 

žiniasklaidoje. Organizuojami visuotiniai tėvų susirinkimai, Tėvų dienos, bendri renginiai, 

projektai ir akcijos su socialiniais partneriais.  

 

Finansiniai ištekliai  

Gimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, 

gaunama GPM parama. Mokinio krepšelio lėšų visiškai pakanka ugdymosi proceso aprūpinimui, 

tačiau Savivaldybės skiriamos lėšos aplinkos poreikiams tenkinti yra per menkos.  

Gimnazija tikslingai nuomoja patalpas, gautas lėšas panaudoja nuomojamų patalpų 

atnaujinimui. 

Pritraukiamos ES lėšos rengiant ir įgyvendinant tarptautinius daugiašalius projektus, 

organizuojant kvalifikacijos tobulinimo kursus užsienyje.  

 

Veiklos kontrolė ir stebėsena  

Pedagoginės veiklos priežiūrą bei vidaus darbo kontrolę atlieka Gimnazijos vadovai. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta Gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Vilniaus rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.  

 

V. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, Gimnazijos nuostatais. 

Gimnazijos siekiai orientuoti į šalies švietimo sistemos siekius. Vienas iš Valstybės 

pažangos strategijos „Lietuva 2030“ tikslų bei pagrindinis Valstybinės švietimo 2013-2022 m. 

strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, 

atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį.  

 

Ekonominiai veiksniai 

Gimnazijos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės padėties. Valstybės biudžeto 

asignavimai švietimui 2017 m. lyginant su 2016-aisiais padidėjo 11 %, lyginant su 2015 m. – 

4,7%. Savivaldybių biudžetų asignavimas švietimui 2017 m. padidėjo 0,5% lyginant su 2016 m. ir 

9 % lyginant su 2015 m.  

2001 m. pradėtas taikyti finansavimas pagal mokinio krepšelio metodiką. Keičiantis 

mokinių skaičiui, atitinkamai koreguojamas ir mokinio krepšelio programos finansavimas. 

Gimnazijai palankūs 2013 m. patvirtinti MK lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 

pakeitimai. 

 

Socialiniai ir demografiniai veiksniai 

Gimnaziją lanko ne tik Maišiagalos, bet ir aplinkinių kaimų, gyvenviečių, priklausančių 

Vilniaus ir gretimam Širvintų rajonui, mokyklinio amžiaus vaikai, sudarantys apie 50 % visų 

Gimnazijos mokinių. Socialinė aplinka, iš kurios į Gimnaziją ateina mokiniai, gerėja: nuo 2014 m. 

nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius sumažėjo perpus. Nebėra ir mokinių, paliktų 

senelių ar kitų giminaičių priežiūrai tėvams išvykus į užsienį. 

Nepaisant sudėtingos demografinės situacijos Gimnazijos mokinių skaičiaus auga: 

2014-2015 m. m. 257 mokiniai; 

2015-2016 m. m. 267 mokiniai; 

2016-2017 m. m. 284 mokiniai. 



16 

 

Kultūriniai – edukaciniai veiksniai  

Gimnazija įsikūrusi Vilniaus rajono šiaurės vakarų dalyje esančiame Maišiagalos 

miestelyje, nuo Vilniaus centro nutolusiame 25 km. Vilniaus rajonas išsiskiria savo 

daugiatautiškumu bei daugiakultūriškumu, tai sąlygoja ir šio rajono gyventojų daugiakalbystę. 

Todėl  neatsitiktinai miestelyje yra dvi kalbiniu požiūriu skirtingos mokyklos – lenkiška ir 

lietuviška. Viena vertus, tokia aplinka skatina tautinę, kultūrinę bei religinę toleranciją, kita 

vertus, mūsų ugdymo proceso viena prioritetinių sričių – tautiškumo bei pilietiškumo ugdymas, 

siekiant užtikrinti tautinio identiteto išsaugojimą. 

Maišiagalos geografinė padėtis yra palanki plėtoti ekologinę, sportinę, turistinę mokinių 

veiklą (netoliese yra Algirdo piliakalnis, XIX a. pr. didikų Hauvaltų dvaro rūmai bei juose 

įsikūręs Maišiagalos tradicinių amatų centras, Neries regioninis parkas, Dūkštos upelis, Dūkštų 

ąžuolynas, Karmazinų pilkapynas, Sudervės akmens skulptūrų parkas ir kt.).  

 

VI. SSGG SUVESTINĖ 

 

STIPRIOSIOS GIMNAZIJOS PUSĖS 

 

SILPNOSIOS GIMNAZIJOS PUSĖS 

o Patyčių prevencija (Olweus mokykla) 

o Tarptautinių projektų įgyvendinimas 

o Popamokinis mokinių užimtumas 

o Puiki materialinė bazė 

o Tinkamas materialinių išteklių valdymas  

o Individualios pažangos pamatavimas 

pamokoje 

o Tėvų švietimas 

o Specialiųjų ugdymosi poreikių 

tenkinimas 

 

 

GIMNAZIJOS GALIMYBĖS 

 

GIMNAZIJAI KYLANČIOS GRĖSMĖS 

o Ugdymo kokybės gerinimas 

o Bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas 

o Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

plėtra 

o Ugdymosi patalpų didėjant mokinių 

skaičiui stoka 

o Tėvų bendruomenės pasyvumas  

 

VII. GIMNAZIJOS  STRATEGIJA 

Filosofija: 

Visi ką nors gali, niekas negali visko (C. Scharnberg) 

 

Vizija:  

Nuolat besimokanti, demokratiška, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais,  stiprinanti 

tautiškumą ir pilietiškumą daugiakultūrėje aplinkoje gimnazija. 

 

Misija: 

o Organizuoti priešmokyklinį ugdymą; 

o Teikti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą; 

o Užtikrinti kokybišką ugdymą,saugią ir sveiką ugdymosi aplinką; 

o Skatinti lyderystę; 

o Kurti bendraujančią ir bendradarbiaujančią Gimnazijos bendruomenę. 

 

Vertybės: pilietiškumas, pagarba kiekvienam bendruomenės nariui. 
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Prioritetai, tikslai ir uždaviniai 

 

Prioritetai Tikslai Uždaviniai 

Ugdymo kokybė 
Pagerinti ugdymosi 

rezultatus 

Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas 

Individualios pažangos pamatavimas 

Akademinių rodiklių gerinimas 

Partnerystė 

Tobulinti 

bendradarbiavimą  

su tėvais 

Tikslingai įtraukti tėvus į ugdymo proceso 

planavimą ir organizavimą 

Organizuoti tėvų švietimą 

Plėsti tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

galimybes 

Tarpmokyklinio bendradarbiavimo stiprinimas 

Viešųjų ryšių strategijos tobulinimas 
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VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Prioritetas. UGDYMO KOKYBĖ 
 

Tikslas. Pagerinti ugdymosi rezultatus 

Priemonės Atsakingi asmenys Ištekliai, lėšos Laukiami rezultatai Pasiekimų pamatavimas Laikas 

Uždavinys. Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas 

Projektas „Skaitykime 

drauge“ 

 

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė,  

bibliotekininkės 

L. Kazlauskienė ir  

J. Kurauskienė, 

J. Misevičienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Sistemingai organizuojami 

mokinių skaitymai vieni kitiems 

bibliotekoje, klasėse, 

rytinės, popietinės tėvų 

skaitymo vaikams valandėlės. 

Įkurtas ir veikiantis skaitytojų 

klubas 

Kiekviena 1-4 klasė kartą per 

mėnesį vykdo pasirinktą veiklą. 

Skaitytojų klubą sudaro ne 

mažiau 7 narių 

2018-2019 

Mokinių susitikimų su 

rašytojais 

organizavimas 

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė, biblioteka 
Žmogiškieji ištekliai 

Organizuojami mokinių 

susitikimai su rašytojais 

gimnazijoje ar kitose 

edukacinėse erdvėse 

Ne mažiau nei 2 susitikimai per 

metus 
2017-2019 

Raštingumo konkursų 

organizavimas 

Pradinio ugdymo bei 

humanitarinių 

dalykų mokytojų 

metodinės grupės 

Žmogiškieji ištekliai 
Sistemingai organizuojami 

konkursai gimnazijoje 

 

Ne mažiau nei vienas renginys 

per pusmetį 
2017-2019 

Uždavinys. Individualios pažangos pamatavimas 

Seminarų – praktikumų 

mokytojams 

organizavimas 

Gimnazijos 

metodinė taryba 

MK lėšos mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimui 

Įgytos teorinės žinios ir 

praktiniai gebėjimai 

panaudojami kuriant gimnazijos 

individualios pažangos 

pamatavimo sistemą 

Suorganizuoti ne mažiau nei du 

seminarai 
2017 
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Individualios pažangos 

pamatavimo tvarkos 

aprašo parengimas ir 

taikymas 

Gimnazijos 

metodinė taryba 
Žmogiškieji ištekliai 

Parengtas Gimnazijos 

individualios pažangos 

pamatavimo tvarkos aprašas 

Sistemingai taikoma 

individualios pažangos 

pamatavimo sistema 

2018-2019 

Uždavinys. Akademinių rodiklių gerinimas 

Dalykinių savaičių 

organizavimas 

Gamtos, tiksliųjų ir 

socialinių mokslų; 

humanitarinių 

dalykų; dorinio, 

meninio, 

technologinio 

ugdymo ir kūno 

kultūros mokytojų 

metodinės grupės 

Žmogiškieji ištekliai 
Vyksta humanitarinių, gamtos, 

tiksliųjų, socialinių, meninių ir 

technologinių dalykų savaitės 

Ne mažiau trijų dalykinių 

savaičių per metus 
2017-2019 

Intelektualių renginių 

organizavimas 

Gamtos, tiksliųjų ir 

socialinių mokslų; 

humanitarinių 

dalykų; dorinio, 

meninio, 

technologinio 

ugdymo ir kūno 

kultūros mokytojų 

metodinės grupės 

Žmogiškieji ištekliai 

Gimnazijoje organizuojami 

protų mūšių, debatai, viktorinos 

ir kt. intelektualus pobūdžio 

renginiai 

 

Kiekviena metodinė grupė 

suorganizuoja po vieną renginį 

per metus (3 renginiai per 

metus) 

2018-2019 

CLIL metodo taikymas 
Erasmus+ projekto 

darbo grupė 

Erasmus+ projekto 

lėšos 

Projekto darbo grupės nariai 

sistemingai taiko CLIL metodą 

4 ir 7 klasėse 

Ne mažiau nei viena CLIL 

pamoka kartą per mėnesį 

kiekvienoje (4 ir 7) klasėje 

2017-2018 
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Prioritetas. PARTNERYSTĖ 

Tikslas. Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais 

Priemonės Atsakingi asmenys Ištekliai, lėšos Laukiami rezultatai Pasiekimų pamatavimas Laikas 

Uždavinys. Tikslingai įtraukti tėvus į ugdymo proceso planavimą ir organizavimą 

Tėvų vedamos 

pamokos 
Tėvų komitetas Žmogiškieji ištekliai 

Tėvai veda dalykines pamokas 

ar teminius užsiėmimus įvairių 

klasių mokiniams 

Kiekviename koncentre 

(pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo)  

ne mažiau nei po  

vieną pamoką per metus 

2017-2019 

Tėvų dalijimasis 

profesine patirtimi 

Klasių vadovų 

metodinė grupė 
Žmogiškieji ištekliai 

Tėvai dalijasi su vaikais 

profesine patirtimi vesdami 

užsiėmimus gimnazijoje ar savo 

darbovietėse 

Kiekvienai klasei pravesta po 

vieną užsiėmimą per metus 
2018-2019 

Uždavinys. Organizuoti tėvų švietimą 

Paskaitų aktualiomis 

temomis tėvams 

organizavimas  

Tėvų komitetas GPM paramos lėšos 
Kviestų lektorių skaitomos 

paskaitos bei vedami praktiniai 

užsiėmimai tėvams 

Ne mažiau dviejų užsiėmimų 

per metus 
2018-2019 

Tikslas. Plėsti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes 

Uždavinys. Tarpmokyklinio bendradarbiavimo stiprinimas 

Partnerystė su 

kitomis mokyklomis 

Metodinė taryba 

Mokinių taryba 
Žmogiškieji ištekliai 

Užmezgami ryšiai su kita 

mokykla, kitos mokyklos klase 

tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, 

Mokinių tarybos 

bendradarbiavimas su kitos 

mokyklos mokinių taryba. 

Ne mažiau nei vienų ryšių 

(klasės, mokinių tarybos ar 

gimnazijos) užmezgimas per 

metus  

2017-2019 

Tarpmokykliniai 

renginiai, 

Metodinė taryba 

Mokinių taryba 
Žmogiškieji ištekliai 

Organizuojami tarpmokykliniai 

renginiai mokiniams ir 

Ne mažiau nei po vieną renginį 

mokiniams ir mokytojams per 
2017-2019 
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konferencijos mokytojams metus 

Uždavinys. Viešųjų ryšių strategijos tobulinimas 

Darbo grupės, 

atsakingos už 

viešuosius ryšius, 

veikla 

Gimnazijos 

mokytojų taryba 

Žmogiškieji ištekliai 

GPM gauta parama 

 Rengiami lankstinukai, 

atributika, mokslo metų 

apžvalga internetinėj erdvėj ir 

spausdintas variantas. 

Skelbiat priėmimą į gimnaziją 

parengiama santrauka apie 

pasiekimus, lūkesčius bei planus 

naujiems mokslo metams 

Kasmet atnaujinamas 

lankstinukas, parengiamas 

mokslo metų apžvalgos 

popierinis ir internetinis 

variantas, pasiekimų, lūkesčių ir 

planų naujiems metams 

popierinis ir internetinis 

variantas 

2018-2019 

Informacijos apie 

gimnaziją viešinimas 

už gimnazijos ribų 

Metodinė taryba Žmogiškieji ištekliai 

Straipsniai Vilniaus rajono 

savivaldybės internetinėje 

svetainėje, Švietimo naujienose 

ir kt. leidiniuose 

Parengiama ne mažiau nei po 

vieną straipsnį per mėnesį 
2018-2019 
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IX. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama jo įgyvendinimo metu. Strateginio 

planavimo grupė pristato Strateginį planą Gimnazijos bendruomenei kartą per metus – mokslo metų 

pradžioje. Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Gimnazijos strateginio plano įgyvendinimo 

stebėsenos grupė stebi ir vertina, kaip Gimnazija įgyvendina strateginius tikslus ir uždavinius, ar 

vykdomų programų priemonės yra efektyvios, bei teikia siūlymus strateginio plano tikslinimui.  

Gimnazijos strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė posėdžiauja du kartus per 

metus, parengia mokslo metų veiklos analizę, pastarąją pristato Gimnazijos bendruomenei. Analizės 

duomenys fiksuojami strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo  analizės lentelėje.  

 

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo  analizė: 

 

Eil. 

Nr.  

Tikslas  Situacijos analizė  Pastabos  

Uždaviniai  Buvo 

planuojama  

Dabartinė 

situacija  

 

Strateginio planavimo grupė, remdamasi stebėsenos darbo grupės pateikta strateginių tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimo analize, kiekvienų metų rudenį koreguoja Gimnazijos strateginį planą ir 

teikia jį stebėsenos darbo grupei suderinti. Planas yra pildomas.  

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


