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PATVIRTINTA 

Panevėžio Mykolo Karkos  pagrindinės 

mokyklos direktoriaus įsakymu  

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. VĮ-358 

 
 

PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017–2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

VI. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI 2017–2020 M. 

 

I. Kokybiško mokymo(si)  užtikrinimas. 

II. Kūrybiškos, savarankiškos ir pilietiškos  asmenybės, gebančios kurti savo ateities perspektyvas, formavimas. 

III. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

VII. PROGRAMOS 

1. STRATEGINIS TIKSLAS:  KOKYBIŠKO MOKYMO(SI)  UŽTIKRINIMAS 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi Ištekliai Numatomas rezultatas 

1.1. Tobulinti 

šiuolaikinės 

pamokos vadybą 

(planavimą ir 

organizavimą). 

1.1.1 Mokinių mokymosi 

stilių ir poreikių tyrimas ir 

analizavimas. 

 

Mokyklos 

psichologė, 

klasių vadovai 

Laikas Pamokos tikslai, uždaviniai ir veikla atitinka mokinių 

mokymosi stilius ir poreikius. Tinkamai parinktos ugdymo 

priemonės. Taikomi ugdymo metodai atitinka ugdymo 

tikslus, mokinių amžių, patirtį ir galimybes.  
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 1.1.2 Ugdymo metodų, 

atitinkančių ugdymo 

tikslus, patirtį bei 

galimybes, taikymas. 

. 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Laikas Mokymosi veiklos pamokoje diferencijavimas pagal 

mokinių gebėjimus, mokymosi pasiekimus, vyraujantį 

mokymosi stilių. 

 1.1.3. Mokinių pasiekimų 

stebėsenos ir gautų 

rezultatų apibendrinimas. 

 MK lėšos,  

laikas 

Mokinių metiniai rezultatai, PUPP rezultatai, Nacionalinių 

tyrimų pasiekimai. 

1.2. Ugdyti 

mokymosi mokytis, 

kultūrines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

1.2.1 Savarankiško darbo 

įgūdžių tobulinimas 

pamokoje, taikant įvairius 

darbo metodus.  

Mokyklos 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

klasių vadovai 

 

 

 

 

 

Laikas 

Pamokos kokybės gerinimas per bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymą. 

1.2.2 Tikslingas IT 

taikymas pamokoje. 

Mokinių motyvacijos didėjimas. Savarankiškas mokinių 

veiklos poreikio tenkinimas.  

1.2.3 Ugdomosios veiklos 

organizavimas kitose 

edukacinėse aplinkose. 

Visos mokyklos erdvės tikslingai pritaikytos ugdymo 

procesui. Edukacinė veikla organizuojama muziejuose, 

kultūrinėse įstaigose, ekskursijų metu.  Edukacinių pamokų 

mokykloje, mieste, respublikoje skaičius. 

1.3. Užtikrinti 

ugdymo turinio 

įvairovę. 

1.3.1. Dalyvavimas 

projektinėje, tiriamojoje 

veikloje. 

Mokyklos 

vadovai, klasių 

vadovai 

 Mokiniai dalyvauja projektinėje veikloje: pamokų metu, 

popamokinėje veikloje.  

1.3.2 Integruotų pamokų 

planavimas ir vedimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

Laikas Išnaudojamos ugdymo plano galimybės, vyks dalykų 

integravimas, siekiant, kad mokiniai galėtų kūrybingai 

taikyti tai, ką išmoko. Bus įvairesnė mokinių veikla, 

padidės jų susidomėjimas mokomaisiais dalykais, ugdysis 

bendrosios kompetencijos. 
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1.3.3 Kvalifikacijos 

kėlimas ir dalijamasis 

gerąja patirtimi. 

Mokyklos 

vadovai 

Laikas 

 

Parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 

padės mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas. 

Gerosios patirties sklaida užtikrins pagalbą mokytojams, 

siekiant pamokos efektyvumo. 

1.4. Plėtoti kryptingą 

dailės ugdymą. 

1.4.1. Aktyvus mokinių 

dalyvavimas dailės 

konkursuose. 

Dailės 

mokytojai 

Laikas Ugdomi gabieji mokiniai, kyla mokymosi motyvacija, 

tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai. 

  

1.4.2.Mokinių  darbų 

parodų rengimas. 

Dailės 

mokytojai 

 Laikas Ugdomi gabieji mokiniai, kyla mokymosi motyvacija.  

 

1.4.3. Baigiamųjų darbų 

pristatymas 

Mokyklos 

vadovai, dailės 

mokytojai 

 Laikas Mokiniai ugdo viešo kalbėjimo, darbų pristatymo 

gebėjimus. 

 

1.5. Stiprinti 

mokytojų, tėvų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

bendradarbiavimą. 

1.5.1. Tėvų ir mokinių 

poreikių tyrimas ir 

apibendrinimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

specialistai 

Laikas Tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos ugdymo procese, 

įsiklausoma į jų nuomonę.  

Visi tėvai gauna laiku informaciją apie jų vaikų mokymąsi, 

lankomumą, elgesį. 

 

1.5.2. Savalaikis 

informacijos teikimas ir 

glaudus 

bendradarbiavimas su 

pagalbos mokiniui 

specialistais. 

Mokyklos 

vadovai, 

specialistai 

Laikas Nuoseklus ir sistemingas bendradarbiavimas su pagalbos 

mokiniui specialistais (informavimas, konsultavimas, 

paskaitos, individualūs pokalbiai). 

1.5.3 Tėvų įtraukimas į 

įvairias vaikų ugdymo(si) 

veiklas. 

Mokyklos 

vadovai, 

specialistai 

Laikas Vis daugiau tėvų kasmet dalyvauja bendruose mokyklos 

renginiuose. Kasmet mokslo metų pabaigoje mokinių kai 

kuriems tėvams įteikiamos padėkos už jų vaikų mokymosi 

puikius rezultatus, elgesį, labai gerą lankomumą ar už 

reikšmingą mokinio veiklą mokykloje. 
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II TIKSLAS. Kūrybiškos, savarankiškos ir pilietiškos asmenybės, gebančios kurti savo ateities perspektyvas, formavimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi Ištekliai Numatomas rezultatas 

2.1. Puoselėti 

mokyklos 

bendruomenės 

kultūrą ugdant 

pilietiškumą, 

bendrąsias 

kompetencijas. 

2.1.1. Tradicinių ir kitų bendrų 

mokyklos renginių 

organizavimas, 

bendruomeniškumo jausmo 

stiprinimas, įtraukiant kuo 

daugiau mokinių  ir mokinių 

tėvų. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Mokyklos 

vadovų, 

mokytojų 

laikas 

2017–2020 m. kasmet vyksta tradiciniai renginiai: 

„Mykolinės“, „Mokyklos vardadienis“, „Kalėdinė mugė“, 

„Kaziuko mugė“, „Patriotinės dainos konkursas“, 

„Skaitovų konkursas“.  Puoselėjamos mokyklos vertybės. 

Mokyklos veikla viešinama mokyklos tinklapyje, miesto, 

respublikiniuose laikraščiuose. 

Kasmet organizuojami geriausiai besimokančių 5–10 

klasių mokinių konkursai. Laimėtojai paskatinami 

edukacine išvyka, padėkos raštais. 

2.1.2. Aktyvus dalyvavimas 

mokyklos, mikrorajono, 

miesto, labdaros, pilietinėse, 

ekologinėse ir kt. akcijose. 

Klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Klasės 

vadovų, 

mokytojų 

laikas 

Ugdomas mokinių pilietiškumas. Labdaros gerumo akcija 

Panevėžio gyvūnų globos namuose. Akcija „Rūšiuokime 

mokyklose“. 

2.1.3. Mokinių ir mokytojų 

susitikimai: pokalbiai, 

diskusijos, dalijimasis 

patirtimi. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

dailės 

mokytojai 

Laikas Kartą per pusmetį inicijuojami mokytojų ir mokinių 

tarybos susitikimai diskusijai. 

Mokytojų ir mokinių bendri  užsiėmimai / veiklos –  

„Dailės dirbtuvės“ (Kalėdoms, Velykoms). 

2.2. Skatinti  

mokyklos atvirumą 

ir svetingumą. 

2.2.1. Renginių, įvairių veiklų 

mikrorajono bendruomenei 

organizavimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

dailės 

mokytojai 

Mokyklos 

vadovų, 

mokytojų 

laikas 

„Dailės dirbtuvės“ mikrorajono bendruomenės nariams. 

Mikrorajono bendruomenės narių dalyvavimas labdaros 

akcijose, mugėse:  „Kalėdinė mugė“, „Kaziuko mugė“, 

renginyje „Šokių šventė“. 

2.2.2. Renginių organizavimas 

mikrorajono darželiams. 

Mokyklos 

vadovai, 

pradinių 

Laikas Renginių  („Mažieji talentai“, „Sporto šventė“) 

organizavimas mikrorajono darželių auklėtiniams. 
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klasių 

mokytojos 

2.2.3.Atvirų durų dienos. Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

 

Laikas 1–10 klasių šventės mokinių tėvams, būsimų pirmokų 

tėvelių susirinkimai. 

 

2.2.4. Bendradarbiavimas su 

kitomis organizacijomis ir 

socialiniais partneriais. 

Mokyklos 

vadovai, 

anglų k. 

mokytojai, 

dailės ir 

muzikos 

mokytojai, 

pradinių 

klasių 

mokytojai 

Laikas Bendradarbiavimas su Naujamiesčio, Pažagienių, Velžio, 

V. Mikalausko menų  gimnazijomis – anglų k. konkursas 2 

klasių mokinams „English for fun“. 

Parodos ir koncertinės programos įmonėse, organizacijose, 

miesto bibliotekose, darželiuose. Bendradarbiavimas su 

Panevėžio Gamtos mokykla. 

2.3. Profesinis 

mokinių 

informavimas, 

ruošiant tolesniam 

mokymuisi. 

 

2.3.1. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Kvalifika-

cijos 

tobulinimo 

lėšos 

Kasmet dalis mokytojų dalyvauja seminaruose profesinio 

informavimo klausimais. Dauguma dalyvavusių 

seminaruose mokytojų perduoda informaciją mokiniams. 

2.3.2. Profesinio orientavimo 

sistemos  įgyvendinimas ir 

informavimo bei konsultavimo  

paslaugų teikimas 

moksleiviams. 

Klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Laikas Kasmet įgyvendinama integruojamoji profesinio 

informavimo programa, įvertinami rezultatai, numatomos 

tobulinimo kryptys. 

Sudaromos sąlygos 8, 10 klasių mokinių mokymosi 

tęstinumui. Tiriami išvykusių mokinių rezultatai, priimami 

susitarimai ugdymo proceso tobulinimui. Tiriami mokinių 

ugdymosi srities pasirinkimo poreikiai,  organizuojamos 

profesinio veiklinimo dienos. 

2.3.3. Ryšių su buvusiais 

mokyklos mokiniais bei 

mokinių tėvais – žinomais savo 

profesinių veiklų specialistais 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai, 

klasių 

Laikas Buvę mokyklos mokiniai bei mokinių tėvai dalinasi savo 

sėkmės istorijomis. 
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plėtojimas. vadovai 

2.4. Sudaryti 

galimybes 

augančiai 

asmenybei perimti 

kultūros paveldą ir 

ugdyti siekį 

išlaikyti savo 

asmens ir tautos 

kultūros tapatumą. 

2.4.1. Mokinių saviraiškos 

pilietine, tautine, patriotine 

kryptimi ugdymas. 

 

Mokyklos  

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

MK lėšos, 

laikas 

Vykdomos išvykos, ekskursijos po istorines  vietas. 

Valstybinių švenčių minėjimų organizavimas. 

Organizavimas ir dalyvavimas  pilietinio solidarumo 

bėgimo „Padėk Zambijos vaikams“ akcijoje. 

Dalyvavimas Miesto dienose. 

2.4.2. Pamokų / veiklų  

vedimas mokyklos muziejuje. 

Klasių 

vadovai 

Laikas Puoselėjamos Mykolo Karkos vardo tradicijos ir kuriamos 

naujos. Parengti mokiniai gidai supažindina mokinius ir 

mokyklos svečius su mokyklos istorija, Mykolo Karkos 

asmenybe ir kūryba, vyksta įvairūs renginiai. 

2.4.3. Etnokultūros 

panaudojimas pamokinėje ir 

neformaliojo ugdymo veikloje. 

Klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Laikas Kalendorinių švenčių organizavimas, Šeimos šventės 

organizavimas. 

Teminių kultūrinių edukacinių išvykų organizavimas. 

Mokomosios ekskursijos į Kraštotyros muziejų. 

2.5. Sudaryti 

galimybes mokinių 

saviraiškai. 

2.5.1. Mokinių saviraiškos 

galimybių plėtojimas (įvairūs 

būreliai, organizacijos, 

projektai, akcijos, talkos, 

pramogos). 

Mokyklos 

vadovai, 

dailės 

mokytojai, 

mokytojai 

 

Laikas Dailės projektai-akcijos įvairių švenčių proga – mokyklos 

gimtadieniui, Kalėdoms, Vasario 16-ajai. 

Dailės baigiamųjų darbų pristatymas. Dailės pleneras 

gamtoje. 

Talkos: kapinėse, parke. 

2.5.2. Mokinių savivaldos, 

iniciatyvų puoselėjimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai 

Laikas Visokeriopa pagalba mokinių savivaldos narių 

inicijuojamiems renginiams, akcijoms. 

2.5.3. Meninių programų 

mainai. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Laikas Parengtas meninių programų mainų projektas su Panevėžio 

moksleivių namais (parodos), V. Mikalausko menų 

gimnazija. 

2.5.4. Kultūrinis 

bendradarbiavimas su panašaus 

profilio mokyklomis. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai, 

Laikas Parengtas ilgalaikis bendros veiklos projektas su Šiaulių 

Gegužių  progimnazija. 
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klasių 

vadovai 

2.6. Kurti mokinių 

lyderystę 

skatinančią aplinką. 

2.6.1. Mokinių pasitikėjimo 

savo jėgomis stiprinimas 

inicijuojant  popamokines 

veiklas. 

Neformalaus 

ugdymo 

užsiėmimų 

vadovai 

Laikas „Mažojo teatro“, jaunučių choro „Kregždutės“ ir kitų 

meninės išraiškos būrelių narių meninių gebėjimų 

panaudojimas mokyklos bendruomenės renginiuose. 

2.6.2. Mokinių įtraukimas į 

ugdymo proceso bei mokyklos 

savivaldos ir aplinkos 

tobulinimo veiklą. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Laikas Organizuojamos per metus 2 diskusijos mokiniams 

aktualiomis temomis. Palaikomos mokinių iniciatyvos 

gražinant mokyklos erdves. 

2.6.3. Lyderystę skatinančių 

aplinkų išplėtimas mieste 

(muziejų, parodų, neformaliojo 

švietimo centrų, parkų ir t. t.). 

Dailės 

mokytojai 

Laikas Piešinių konkursai mokykloje, mieste; dailės plenerai (pvz. 

pradinukų pleneras mokyklos teritorijoje), mokyklos ir 

miesto erdvių puošimas šventėms.  

2.7. Sudaryti 

sąlygas mokiniams 

kryptingai plėtoti 

turimas ir įgyti 

naujas 

kompetencijas. 

2.7.1. Dalykinių olimpiadų, 

konkursų, parodų, viktorinų 

organizavimas. Kūrybiškumo 

lavinimo dirbtuvių sukūrimas, 

naujų mokinių saviraiškos 

erdvių atsiradimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Laikas Rengiamas kasmetinis  tradicinis anglų k. konkursas 2 kl. 

mokiniams  „English for fun“, kalbų projektas „Europos 

dienos“. Mokykloje rengiamos lietuvių, matematikos ir kt. 

dalykų olimpiados, konkursai. „Eruditų“ olimpiada. 

Olimpiadų ir konkursų nugalėtojai aktyviai dalyvaus 

atitinkamuose miesto renginiuose. Aktyvus mokinių 

dalyvavimas olimpiadose „Kings“, „Olympis“, „Tavo 

žvilgsnis“. 

  

2.7.2. Mokinių skatinimas 

dalyvauti mokyklos pažangos 

pokyčiuose: organizuojant 

projektus bei kitas veiklas. 

Mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Laikas Sėkmės istorijos, mokyklos mokinių konferencija, įsikuria 

mokinių Lyderystės klubas. 
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III. STRATEGINIS TIKSLAS:  SAUGIOS IR SVEIKOS UGDYMO(SI)  APLINKOS KŪRIMAS 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi Ištekliai Rezultatai 

3.1. Tobulinti 

edukacines 

aplinkas. 

3.1.1. Kabinetų, edukacinių 

mokymosi aplinkų 

atnaujinimas reikalingomis 

mokymo priemonėmis, 

kompiuterinėmis programomis. 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2 procentų 

lėšos, MK 

lėšos 

Atnaujintos edukacinės mokymo(si) aplinkos, kabinetai. 

Teikiama efektyvesnė pagalba įvairių gebėjimų 

mokiniams. 

Kasmet pagal MK lėšų galimybes atnaujinamos 

mokymo priemonės. 

3.1.2. Organizuojamas 

mokymasis be sienų:  

ugdomoji veikla kitose 

edukacinėse aplinkose. 

Mokytojai, 

klasės 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

MK lėšos,  

laikas 

Edukacinių pamokų netradicinėse aplinkose mokykloje, 

mieste, respublikoje skaičius. 

3.1.3.  Kuriamos naujos 

edukacinės aplinkos.  

Mokyklos 

vadovai, 

mokinių 

savivalda 

MK lėšos, 2 

proc. lėšos, 

laikas 

Sukurta nauja „klasė lauke“ mokyklos kiemelyje, 

teritorija pritaikyta ugdymui. 

Sukurtos naujos poilsio zonos mokyklos koridoriuose, 

įgyvendinamos mokinių idėjos. 

3.2.  Tobulinti ir 

visuomenei 

pristatyti saugią ir 

sveiką ugdymo(si) 

aplinką. 

3.2.1.  Tęsiamas mokyklos ir 

lopšelių-darželių 

bendradarbiavimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

pradinių 

klasių  

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Laikas  Pirmokų saugumas, adaptacija mokykloje. 

Kasmet sukomplektuojamas savivaldybės leistinas 

bendrojo lavinimo pirmųjų klasių skaičius. 

Kasmet sukomplektuojama 1–2 pirmokų klasė su kalbos 

ir kalbėjimo sutrikimais.  

Vykdomi susitikimai su būsimaisiais pirmokais, jų 

tėveliais, vedamos pirmosios pamokėlės, būsimieji 

pirmokai kviečiami dalyvauti mokyklos renginiuose.   

Mokytojai ir mokyklos vadovai pristato saugią ir sveiką 

mokyklą  vaikų lopšeliuose-darželiuose. 

3.2.2. Bendradarbiavimas su 

žiniasklaidos atstovais saugios 

ir sveikos ugdymo(si) aplinkos 

Renginių 

organizatoriai  

Laikas  Saugios ir sveikos gyvensenos renginiai viešinami 

mokyklos internetinėje svetainėje. 

Saugios ir sveikos gyvensenos renginiai viešinami 
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klausimais. miesto ar respublikinėje  spaudoje, televizijoje. 

3.3. Suteikti 

praktinių žinių apie 

sveiką gyvenseną. 

3.3.1. Kursų, seminarų, 

paskaitų, švenčių mokyklos 

bendruomenei apie sveiką 

gyvenseną organizavimas. 

Mokyklos 

vadovai,  

mokytojai 

Laikas Gerėja mokyklos bendruomenės praktinės sveikos 

gyvensenos žinios. Bendruomenės nariai aktyviau 

įsitraukia į mokyklos veiklą. 

3.3.2. Sveikos gyvensenos 

programų integravimas  

pamokose, popamokinėse ir 

klasės vadovo veiklose. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

Laikas  Ugdoma darni, sveika, sąmoninga asmenybė; mokytojai 

dirba kūrybiškai,  rezultatyviai; formuojami sveikos 

gyvensenos įpročiai. 

3.4. Stebėti 

mokyklos 

bendruomenės 

sveikatos būklę. 

3.4.1. Sveikatos būklės 

vertinimo organizavimas, 

profilaktinių sveikatos 

patikrinimų kontrolė. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Laikas Įvertinama mokyklos bendruomenės sveikata, rezultatai 

pristatomi pedagogų posėdžio metu. Mokiniai ir jų tėvai 

supranta profilaktinių sveikatos patikrinimų 

tikslingumą.  

Kasmet mažėja nepasitikrinusių sveikatą mokinių 

skaičius. 

3.5. Skatinti 

mokyklos 

bendruomenės 

aktyvumą. 

3.5.1. Sveikatingumo projektų 

vykdymas. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

mokinių tėvai 

Savivaldybės 

lėšos, 

mokytojų 

laikas, 

mokyklos 

inventorius 

Sveikatingumo projektai, kuriuose dalyvauja mokyklos 

mokiniai.  Gerėja bendruomenės darna, vaikų ir tėvų 

tarpusavio santykiai.  

3.5.2. Susitikimų su sveiką 

gyvenseną propaguojančiais 

žmonėmis organizavimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

mokinių tėvai 

Laikas Susitikimai įvyksta kasmet. Skatinamos teigiamos 

emocijos, plečiamos bendruomenės narių žinios 

sveikatinimo klausimais. 

3.5.3. Tėvų, senelių Klasių Mokytojų Stiprinami tėvų, senelių, mokinių ir mokytojų tarpusavio 
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dalyvavimas įvairiose 

sportinėse varžybose, 

turistiniuose žygiuose. 

vadovai, 

kūno kultūros 

mokytojai.  

laikas, 

mokyklos 

inventorius 

ryšiai, mažėja mokinių sergamumas.  

3.6. Organizuoti 

žalingų įpročių 

prevenciją. 

3.6.1. Informacijos suteikimas 

apie psichotropinių medžiagų, 

alkoholio ir tabako žalą 

organizmui klasių valandėlių, 

išvykų, viktorinų metu. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Laikas, 

informacija 

mokyklos 

svetainėje 

www.karkos

m.lt 

 

Mažėja mokinių, turinčių žalingų įpročių, skaičius. 

Mokiniai žino psichotropinių medžiagų, alkoholio, 

tabako daromą žalą jų organizmui. 

3.6.2. Akcijų, renginių, 

projektų kartu su mokiniais 

mokykloje, mieste   

organizavimas. 

Mokinių 

savivalda, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Laikas Mokyklos mokiniai aktyviai įsitraukia ir dalyvauja 

akcijose, projektinėse veiklose. Kyla susidomėjimas  šia  

veikla, mokiniai įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, 

atsakomybės už savo elgesį.  

3.6.3. Įtraukimas į  projektinės 

veiklos planavimą ir jos 

įgyvendinimą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius, jų tėvus ir įvairių 

tarnybų darbuotojus.  

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Laikas Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, jų 

tėvai dalyvauja projektinėse veiklose.  

Gerėja tėvų ir vaikų santykiai, vyksta dialogas su 

socialiniais partneriais.  

IX. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STEBĖSENA 

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas: 

Strateginio plano darbo grupė pristato mokyklos bendruomenei Strateginį veiklos planą. Pedagogai laisvanoriškai pasirenka darbo grupes, 

kurios skirtos uždavinių įgyvendinimui, stebėsenai, rezultatų suvedimui, analizei. Mokyklos bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip 

įgyvendinami strateginiai tikslai, uždaviniai, veiklos ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

 

Strateginio veiklos plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

http://www.karkosm.lt/
http://www.karkosm.lt/
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Direktorius stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir uždavinius, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų 

programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai su darbo grupe patikslina strateginį veiklos planą. 

Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai planuojamos ir naudojamos biudžeto lėšos. 

 

Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė: 

Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja kartą per metus. Gruodį vyksta metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama mokyklos 

bendruomenei.  

 

Plano koregavimas: 

Rengiant metinę veiklos programą, gali būti koreguojamas strateginis veiklos planas.  

----------------- 

PRITARTA 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 

Mokyklos tarybos posėdžio 2016-12-21 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V5(1)-4) 


