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KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS 

2015-2017 METŲ  

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos strateginio veiklos plano tikslas – efektyviai ir 

tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti bendruomenę numatytiems tikslams įgyvendinti, 

uţtikrinti vidinių procesų funkcionavimą, siekiant išsikeltų tikslų, suderinti gimnazijos veiklą su jos 

resursų baze, numatyti bei planuoti pokyčius. 

2. Rengdama strateginį planą gimnazijos bendruomenė vadovavosi šiais dokumentais: 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos 

nuostatomis, Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu, Kelmės rajono 

savivaldybės 2013–2020 metų strateginiu ilgalaikiu plėtros planu, gimnazijos nuostatais, 

bendruomenės narių pasiūlymais, gimnazijos veiklos  įsivertinimo išvadomis. 

3. Parengus strateginį veiklos planą, suformulavus uţdavinius ir jų įgyvendinimui 

numačius programines priemones, rengiamos metinės gimnazijos veiklos programos. 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 
 

4. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, trumpasis pavadinimas – Tytuvėnų gimnazija 

(toliau – Gimnazija), įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190092729. Gimnazijos 

įsteigimo data – 1949 m. įsteigta vidurinė mokykla. Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandţio 

28 d. įsakymu Nr. ISAK-788 akredituota vidurinio ugdymo programa ir Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos 2006 m. geguţės 25 d. sprendimu Nr. T-141 nuo 2006 m. birţelio 1 d. 

pakeistas mokyklos pavadinimas į Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija. Teisinė forma – biudţetinė 

įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės mokykla. Savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, kodas – 

111106461, adresas – Vytauto Didţiojo g. 58, 86143 Kelmė. Savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba. Buveinė – S. Romerienės g.  4A, 

Tytuvėnai, 86486 Kelmės r., II korpusas – Taikos g. 1, Tytuvėnai, Kelmės r.  

5. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amţiaus tarpsnių vaikams.  

6. Kitos paskirtys: pradinės mokyklos tipo mokykla – darţelis; neformaliojo vaikų 

švietimo grupės dailės ugdymo mokykla; neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo 

mokykla.  

7. Mokymo formos – grupinio mokymo, pavienio mokymo.  

8. Gimnazijoje vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio 

ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, 

pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo 

programa, pasirenkamojo vaikų ugdymo pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programa, 

pasirenkamojo vaikų ugdymo pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programa.  

9. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimų 

paţymėjimas, pradinio išsilavinimo paţymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų paţymėjimas, 

paţymėjimas baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos 

programos) pirmąją dalį, pagrindinio išsilavinimo paţymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

paţymėjimas,  brandos atestatas ir jo priedas, neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimas, paţyma.  
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10. Gimnazija turi du skyrius: 

10.1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos meno skyrius. Trumpasis pavadinimas – 

Meno skyrius. Įsteigimo datos: 1996 m. spalio 1 d. įsteigtas Tytuvėnų vidurinės mokyklos muzikos 

skyrius; 2005 m. rugsėjo 1 d. – Tytuvėnų vidurinės mokyklos meno skyrius. Buveinė – S. 

Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r. Meno skyriuje vykdoma pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ugdymo programa, pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programa.  

10.2. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryţuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo 

skyrius. Trumpasis pavadinimas - Pagryţuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyrius. Įsteigimo 

data – 2012 m. rugpjūčio 31 d. Buveinė – Pagryţuvio k., Tytuvėnų apylinkių seniūnija, 86207 

Kelmės r. Skyriuje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos.  

11. Rajoninėse olimpiadose, konkursuose, varţybose kasmet uţimamos prizinės vietos, 

dalyvaujama respublikinėse olimpiadose, konkursuose. 2013–2014 m. m. rajoninėse olimpiadose 

uţimta 20 pirmų vietų, 19 antrų vietų, 20 trečių vietų. 

12. Į aukštąsias mokyklas įstoja apie 45  proc. abiturientų.    

13. Geriausias metų abiturientas ir abiturientas daugiausiai kartų gynęs gimnazijos garbę 

uţmokykliniuose renginiuose gauna rėmėjų įsteigtas premijas. 2012 m., 2013 m. Tytuvėnų 

gimnazijos abiturientai tapo Kelmės rajono mokinių konkurso ,,Metų abiturientas“ nugalėtojais. 

(2012 m. – Martynas Ţukauskas, 2013 m. Martyna Motiejūnaitė), 2014 m. 1 abiturientas (Lukas 

Kaţdailis) tapo Kelmės rajono mokinių konkurso ,,Metų talentas“ nugalėtoju. 

14. Tytuvėnų gimnazijos mokytojai pelno Rajono metų mokytojo apdovanojimus: 

2004 m. muzikos mokytoja metodininkė Rita Čekanauskienė, 2010 m. matematikos mokytoja 

metodininkė Laima Švilpienė, 2011 m. pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Lauraitienė. 

15. Tytuvėnų gimnazija sėkmingai dalyvauja rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

16. Gimnazija garsi savo sportiniais (16 metų – sportiškiausia rajono mokykla) ir 

meniniais pasiekimais. 

17. Aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Tytuvėnų regioniniu parku, 

Tytuvėnų seniūnija, Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės baţnyčia, Tytuvėnų ir 

Pagryţuvio bibliotekomis, Tytuvėnų kultūros centru, Piligrimų centru, Tytuvėnų bendruomene, 

Pagryţuvio bendruomene, Tytuvėnų miškų urėdija ir kt., kitomis rajono ir šalies švietimo, kultūros 

institucijomis. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Miastko Jono Pauliaus II vardo gimnazija 

(Lenkijos Respublika). 

 

III. 2007–2012 METŲ STRATEGINIO PLANO ANALIZĖ 

 

18. 2007 m. parengtame ir patvirtintame strateginiame plane gimnazijos bendruomenė 

numatė per 2007–2012 metus įgyvendinti 4 tikslus: 1. Gerinti ugdymo kokybę; 2. Kurti edukacines 

aplinkas, turtinti materialinę bazę; 3. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais; 4. Uţtikrinti 

mokinių saugumą ir pagalbą mokiniui. Šių tikslų įgyvendinimui buvo numatyti 8 uţdaviniai ir 34 

priemonės (21 priemonė buvo įgyvendinta, 3 priemonės įgyvendintos iš dalies, 9 priemonės 

neįgyvendintos). Kadangi rengiant strateginį planą ne visos priemonės buvo numatytos su aiškiu, 

pamatuojamu pokyčiu, kai kurių įgyvendintų priemonių svarbą ir rezultatą sunku įvertinti (pvz. 

numatyta priemonė - Gerosios darbo patirties sklaida ,,Integruotos pamokos, projektai, renginiai“. 

Gerosios darbo patirties sklaida vyko, bet kadangi nebuvo numatyto konkretaus rezultato, naudą 

gimnazijos bendruomenei įvertinti sunku). Geriausiai sekėsi įgyvendinti 3 ir 4 tikslus: vyko aktyvus 

ir kryptingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, 

įsteigtas psichologo-asistento etatas, teikiama kokybiška, savalaikė specialioji, socialinė, profesinio 

veiklinimo, psichologinė pagalba mokiniams, vykdomi pagalbos veiksmingumo aptarimai Vaiko 

gerovės komisijos, Mokytojų tarybos, klasių auklėtojų metodinės grupės posėdţiuose, 

pasitarimuose. Liko neįgyvendintos priemonės, kurioms buvo reikalingos didelės lėšos: neatnaujinti 

kabinetų baldai pagal Gimnazijos taryboje sudarytą eiliškumą, neatnaujinti valgyklos baldai, 

neįvykdyta rūbinių, garaţo rekonstrukcija, neįsteigtas modernus informacijos centras, 

nesuorganizuoti 3 iš 6 numatytų seminarų. 
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IV. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

19. Išorinės aplinkos analizė PESTE 
Išoriniai veiksniai  

Politiniai Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, organizuodama savo veiklą, atsiţvelgia į gimnazijai 

tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčius Kelmės rajono savivaldybės tarybos, 

administracijos privalomojo pobūdţio teisės aktus, reglamentus, sprendimus ir 

svarbesnius rekomendacinio pobūdţio dokumentus – rekomendacijas, gaires, 

strategijas. 

Kelmės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų 

bendrajame plane Tytuvėnų gimnazijai ir jos skyriams reorganizavimo, vidaus 

struktūros ar likvidavimo nenumatoma. 

Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane, 

Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginiame ilgalaikiame plėtros 

plane strateginiu numatyti švietimo veiklos programos strateginiai tikslai: 

kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos; patraukli veikla jaunimo saviraiškai. 

Numatyti matavimo rodikliai. Tytuvėnų gimnazija, atsiţvelgdama į rajono 

strateginius veiklos tikslus, efektyviai valdydama finansinius, materialinius ir 

intelektualinius išteklius, siekia uţsibrėţtų tikslų tenkinti šiuolaikinėje 

visuomenėje augančius poreikius. Gimnazija sugeba teikti kokybiškas mokymo 

ir ugdymo  paslaugas ne tik Kelmės rajono Tytuvėnų miesto ir apylinkių 

seniūnijų vaikams, bet ir mokiniams, kurie atvyksta mokytis iš Kelmės ir 

Šiluvos. Šį procesą gali sutrikdyti tik politiniai sprendimai, uţkirtus kelią 

mokiniui rinktis švietimo įstaigą. 

Gimnazija skatina jaunimo organizacijų veiklą (maironiečių, jaunųjų šaulių 

organizacijų) ir mokinių bendradarbiavimą (mokinių taryba bendradarbiauja su 

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos mokinių taryba, Raseinių Prezidento Jono 

Ţemaičio gimnazijos mokinių taryba). 

Ekonominiai ,,Lietuvos darbo rinka atsigauna „skirtingais greičiais“: toliau didėja atotrūkis 

tarp dideles ir maţas pajamas gaunančių gyventojų.“ 

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginis veiklos 

planas.  

Lietuvos ugdymo įstaigų ekonominė situacija priklauso nuo bendros valstybės 

ekonominės būklės ir savivaldybės finansinių galimybių bei vietos politinių 

sprendimų. 

Optimizmą kelia Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategija, kurioje 

teigiama, kad būtina turtinti mokymosi, praktinio taikymo aplinką mokyklose; 

didinti Nacionalines išlaidas švietimui kaip bendrojo vidaus produkto (BVP) 

dalį (nuo 5,38 (2010 m.) iki 6 (2020 m.); didinti lėšas mokytojų kvalifikacijos 

ilgalaikiam kėlimui. 

Gimnazija finansuojama iš dviejų pagrindinių šaltinių: iš Lietuvos Respublikos 

švietimui skiriamų nacionalinio biudţeto asignavimų (mokinio krepšelio) ir 

Kelmės rajono savivaldybės finansavimo (aplinkos lėšų). Net ir nuolat taupant, 

ugdymo plano realizavimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėlių ir 

mokymo priemonių įsigijimui mokinio krepšelio lėšų nepakanka. Susidarė 

sudėtinga situacija dėl nepakankamo savivaldybės finansavimo (aplinkos lėšų). 

Tai daro tiesioginę įtaką įstaigos veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms, kelia 

įtampą.  

Socialiniai Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 

duomenimis gyventojų nuo 0 iki 15 metų amţiaus sparčiai maţėja: 2011 m. šio 

amţiaus mergaičių buvo 2541, berniukų 2707, o 2014 metais mergaičių – 2178, 



 4 

berniukų – 2329. Šis skaičius atsiliepia ir švietimo paslaugų rinkai. Tytuvėnų 

gimnazijoje kasmet vidutiniškai 41 proc. abiturientų išeina daugiau nei ateina 

pirmos klasės mokinių: 2011 m. - 48 proc.; 2012 m. - 35 proc.; 2013 m. - 55 

proc.; 2014 m. - 26 proc. 

Daugėja socialiai apleistų mokinių dėl tėvų emigracijos į uţsienį, vaikai 

paliekami senelių ar artimųjų globai. Dėl maţos darbo pasiūlos šeimos neturi 

ateities vizijos, daugėja socialiai remtinų šeimų. 

Technologiniai 

veiksniai 

Informacinės visuomenės plėtra turi tiesioginę įtaką šalies konkurencingumui ir 

gyventojų gyvenimo kokybei. Sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai 

būtinos sąlygos – gerai išvystyta informacinių ir elektroninių ryšių technologijų 

(toliau – IRT) infrastruktūra, elektroninis turinys ir jo naudojimas bei gyventojų 

IRT naudojimo kompetencija.  

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginis veiklos 

planas. 

Sparti mokslo bei technikos kaita ir paţanga, informacinių technologijų 

naujovės sudaro galimybes greitam bendravimui, informacijos srauto 

prieinamumui, mokymo ir mokymosi pasikeitimui, sparčiam informacinių 

technologijų diegimui ugdymo procese. 

Paţangių technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką, atnaujinti 

technologinę mokymo bazę. Prieš 7–10 metų gauti kompiuteriai nebeatitinka 

šiuolaikinių reikalavimų. 

20. Vidinių išteklių analizė 

Teisinė bazė Gimnazijos veiklą reglamentuoja Respublikos įstatymai ir potvarkiai, Kelmės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimai bei jų pagrindu parengtos tvarkos, 

administracijos direktoriaus įsakymai, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo įsakymai, gimnazijos nuostatai, strateginis veiklos planas, metinė 

veiklos programa, gimnazijos direktoriaus įsakymai, ugdymo planas, 

gimnazijos ir mokytojų tarybų nutarimai, vidaus tvarkos taisyklės, darbuotojų 

pareiginiai nuostatai. 

Organizacinė 

struktūra 

Gimnazijai vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja du direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, vienas meno skyriaus vedėjas ir vienas direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. Gimnazijoje veikia  savivaldos institucijos: 

Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Mokinių taryba. 

Gimnazija turi du skyrius: Pagryţuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyrių ir 

Meno skyrių. 

Gimnazijoje ir jos skyriuose įgyvendinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programos – 1 komplektas, pradinio ugdymo programa (1–4 klasės, 6 

komplektai, iš jų 2 jungtiniai), pagrindinio ugdymo programa (5–8, I–II 

gimnazijos klasės, 11 komplektų), vidurinio ugdymo programa (III–IV 

gimnazijos klasės; 4 komplektai), neformaliojo švietimo dailės ir muzikos 

programa (7 klasės), išplėstinio neformaliojo ugdymo programa. Mokinių 

vidurkis 1–4 klasėse – 23 mokiniai (klasių uţpildomumas - 115 proc.); 5–12 kl. 

- 22 mokiniai (klasių uţpildomumas - 88 proc.), Pagryţuvio ikimokyklinio-

pradinio ugdymo skyriuje - 14 mokinių (klasių uţpildomumas - 140 proc.).  

Ţmonių ištekliai Gimnazijoje dirba 1 mokytojas ekspertas, 32 mokytojai metodininkai, 20 

vyresniųjų mokytojų, 2 pagalbos mokiniui specialistai metodininkai, 1 

psichologas, 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui atestuoti antrai vadybinei 

kategorija, 1 Meno skyriaus vedėjas, 2 bibliotekininkai, 1 informacinio centro 

vadovas. Darbuotojų skaičius 2014 metų pabaigoje - 86, patvirtintų etatų 

skaičius - 34,86 etato. 

2014–2015 m. m. mokosi 463 mokiniai. 2013–2014 m. m. mokėsi 477 

mokiniai, t.y. 14 mokinių  daugiau lyginant su 2014–2015 m. m.  (skaičiuojant 
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su ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo programos mokiniais). 2014 m. 46 

mokiniai įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus (98 proc. nuo visų 

abiturientų skaičiaus. Toks pats procentas kaip ir 2013 m.), 1 mokinys – 

mokymosi pasiekimų paţymėjimą. Pagrindinio išsilavinimo paţymėjimus gavo 

50 mokinių (100 proc.), 1 mokinys – pagrindinio ugdymo pasiekimų 

paţymėjimą. 84 proc. mokinių, gavusių pagrindinio išsilavinimo paţymėjimą, 

(9 proc. daugiau nei praėjusiais metais) tęsia mokymąsi gimnazijos III klasėje.  

Nemokamą maitinimą gavo - 149 mokiniai, t.y. 64 mokiniais maţiau nei 

2013 m., paveţėjimo lengvata naudojosi - 188 mokiniai (2013 m. - 203 

mokiniai).  

2014 m. Meno skyrių lankė 93 mokiniai, 2013 m. - 91 mokinys. 

Mokiniai turi galimybę atskleisti savo gebėjimus ir juos tobulinti 27 

neformalaus švietimo meniniuose, sportiniuose, dalykiniuose uţsiėmimuose bei 

visuomeninėje veikloje.  

Finansiniai 

ištekliai 

Finansinius išteklius sudaro asignavimai pagal lėšų paskirtį: biudţeto lėšos 

mokymo aplinkai finansuoti; pajamų įmokų lėšos; valstybės biudţeto 

specialioji tikslinė dotacija (mokinio krepšelio lėšos); socialinė parama pinigais 

(nemokamas mokinių maitinimas, maisto gamybos išlaidos); darbo rinkos 

politikos rengimas ir įgyvendinimas: savivaldybės biudţetas ir darbo birţos 

dalis; kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM, projektai).  

Gimnazijai gaunamų lėšų nepakanka, kasmet lieka įsiskolinimas.  

Planavimo 

sistema 

Planavimo sistemą sudaro gimnazijos strateginis planas, metinė veiklos 

programa, gimnazijos ugdymo planai, ugdymo turinio ilgalaikiai planai, 

neformaliojo švietimo programos, metodinės tarybos ir metodinių grupių 

planai, gimnazijos vaiko gerovės komisijos planas, klasių auklėtojų, socialinio 

pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo, informacinio centro, bibliotekos 

veiklos planai. 

Planai ir programos pateikiami nustatytu laiku. 

Planavimo dokumentai integruoti vienas su kitu, išlaikant vientisą struktūrą. 

Ryšių sistema, 

informacinės ir 

komunikavimo 

sistemos 

Gimnazijoje yra įsteigti 2 informacinių technologijų kabinetai, 1 informacinis 

centras. Gimnazijos tinkle dirbančių kompiuterių yra 74, visi turi prieigą prie 

interneto. Gimnazija naudojasi UAB ,,Teo“ paslaugomis: į gimnaziją galima 

pasiskambinti 2 telefono numeriais pagrindiniams pastate, 1 telefono numeriu II 

korpuse, 1 telefono numeriu Pagryţuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo 

skyriuje. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų 

duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo informacine sistema ŠVIS, 

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ elektroniniu dienynu „Tamo“, 

buhalterine programa ,,Nevda“. 

Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos 

atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. 

Mokiniams, jų tėvams ir visuomenei ţinios apie mokykloje vykdomą veiklą 

publikuojamos vietos ir šalies ţiniasklaidoje, interneto tinklapyje 

www.tytuvenug.kelme.lm.lt 

Vidaus kontrolės 

ir vidaus 

įsivertinimo 

sistema 

Gimnazijos veiklos metinį įsivertinimą atlieka nuolat veikianti įsivertinimo 

darbo grupė. Įsivertinimo išvados panaudojamos gimnazijos veiklos 

tobulinimui, planavimo procesams pagrįsti. Pedagoginio darbo kontrolės 

sistema fiksuojama gimnazijos veiklos programoje. 

Gimnazijos pedagoginis personalas savo veiklą įsivertina pasibaigus mokslo 

metams, administracijos ir aplinkos darbuotojai – baigiantis kalendoriniams 

metams. 

Gimnazijos veiklą koordinuoja Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius. 

http://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/
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Gimnazijos finansinę veiklą kontroliuoja direktorius, valstybės kontrolės 

institucijos, steigėjas. 

21. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė 
Stiprybės Silpnybės 

Demokratiniai bendruomenės narių 

santykiai, geras emocinis klimatas. 

Iniciatyvi, kūrybinga mokytojų ir 

vadovų komanda. 

Gimnazijos tradicijų, pasididţiavimo 

savo gimnazija, pilietiškumo ugdymas 

Racionalus finansų naudojimas. 

Aktyvus bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

Kryptingas socialinės pagalbos 

teikimas mokiniams. 

Aktyvus dalyvavimas rajoniniuose ir 

šalies renginiuose. 

Papildomojo švietimo pasiūla: būreliai, 

meno skyrius. 

Aktyvi gimnazijos mokinių savivalda. 

Kokybiška informacijos sklaida apie 

gimnazijos veiklą ţiniasklaidoje. 

 

Neišnaudotos galimybės mokytis vieniems iš kitų. 

Nepakankamai veiksminga mokinių paţangos stebėsena. 

Dalies mokinių silpna mokymosi motyvacija. 

Tėvų aktyvumo stoka padedant vaikams mokytis. 

Dalies mokinių pamokų praleidinėjimas leidţiant tėvams. 

Tobulintina sklaida metodinėse grupėse po aplankytų 

seminarų. 

Mokymąsi stimuliuojanti aplinka. 

Kabinetų aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis, organizacine ir kompiuterine technika. 

Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas 

 

 

 

 

Galimybės Grėsmės 

Ugdymo turinio pritaikymas įvairių 

gebėjimų mokiniams. 

Vertinimo ir įsivertinimo galimybės 

siekiant aukštesnės mokymosi 

kokybės. 

Pamokos veiklos organizavimo 

tobulinimas: ugdymo tikslų, būdų 

parinkimas, ugdymo planavimas 

pagrįstas mokinių paţinimu, mokymosi 

stebėjimu, vertinimu. 

Savivaldos stiprinimas.  

Tėvai- aktyvesni ugdymo proceso 

dalyviai ir pagalbininkai. 

Gimnazijos atvirumo didinimas. 

Tobulinti gimnazijos vadybos ir 

lyderystės kokybę. 

Pamokas vesti įvairiose edukacinėse 

aplinkose, bendrauti ir bendradarbiauti 

su įvairių profesijų atstovais. 

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių,  sveikatos ir 

elgesio sutrikimų, gausėjimas.  

Socialiai remiamų šeimų skaičiaus augimas.  

Nepakankamas gimnazijos finansavimas. 

Šeimų emigracija. 

Dėl mokinių skaičiaus maţėjimo kai kuriems dalykų 

mokytojams susidarys nepilnas darbo krūvis. 

Ţemėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

Didėjimas socialinių negatyvių reiškinių. 

 

 

V. GIMNAZIJOS STRATEGIJA 

 

22. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos filosofija: 

22.1. Gera gimnazija ta, kurioje bendro tikslo darniai siekia mokytojai, mokiniai, 

vadovai, tėvai ir visuomenė. 

23. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos vertybės:  
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23.1. Kokybė, saugumas, modernumas ir tradicijos; 

23.2. Mokytojų ir mokinių pilietiškumas, patriotiškumas ir tautiškumas; 

23.3. Pagarba, savigarba, savivertė ir nuostatų pozityvumas. 

24. Gimnazijos vizija – saugi, moderni ir atvira gimnazija. 

25. Gimnazijos misija. Tytuvėnų gimnazija - Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaiga, 

teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdanti neformaliojo švietimo 

(muzikos, dailės ) programas, sudaranti sąlygas mokiniams save paţinti, įgyti kompetencijų, būtinų 

tolimesniam gyvenimui. 

26. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos strateginiai tikslai: 

26.1. Sukurti palankias sąlygas mokinių savęs paţinimui, asmeninės paţangos augimui, 

tikslingam būsimos karjeros pasirinkimui. 

26.2. Kurti modernią ir saugią gimnazijos aplinką, formuojant gimnazijos įvaizdį, 

puoselėjant tradicijas. 

26.3. Atsiţvelgiant į mokinių poreikius, sudaryti sąlygas ugdytis pagal neformalaus 

švietimo programas. 

 

VI. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

27. Tikslas – sukurti palankias sąlygas mokinių savęs paţinimui, asmeninės paţangos 

augimui, tikslingam būsimos karjeros pasirinkimui. 

27.1. Uţdavinys – Parinkti ir įgyvendinti ugdymo tikslus ir turinį, pagrįstą mokinių 

paţinimu, mokymosi stebėjimu, asmenine mokinių paţanga. 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 
Planuojami rezultatai Laikas Lėšos 

Atsakingi 

asmenys 

1. Organizuoti 

diagnostinius, 

standartizuotus 

testus 4,6,8 kl. 

mokiniams. 

Rezultatai išanalizuojami 

ir aptariami su mokiniais, 

jų tėvais, numatomos 

priemonės problemoms 

šalinti. 

Dalyko ugdymo turinys 

planuojamas atsiţvelgiant 

į rezultatus. 

2015–2017 

m. 

Projektų 

lėšos; 

aplinkos 

lėšos. 

Apie 100 

Eur. 

V. Volskienė, 

mokytojai 

2.  Įgyvendinti 

socialinių 

įgūdţių 

,,Antrojo 

ţingsnio“ 

programą 

Pagryţuvio 

ikimokyklinio-

pradinio 

ugdymo 

skyriaus 

pradinėse 

klasėse. 

Ugdomi ir stiprinami 

vaikų socialiniai – 

emociniai įgūdţiai.  

 

2015 m. Projekto 

lėšos.  

MK lėšos. 

 

R. Guobienė 

3. Teikti 

efektyvią 

pedagoginę 

konsultacinę 

pagalbą 

mokiniams.  

Teikiamos dalykų 

konsultacijos, atliekamas 

konsultacijų teikimo 

mokiniams veiksmingumo 

tyrimas.  

15 proc. išauga mokinių, 

lankančių konsultacijas, 

2015–2017 

m. 

MK lėšos V. Volskienė, 

Z. Vozbinienė 
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akademiniai pasiekimai. 

4. Tobulinti 

dalykų, dalykų 

kursų, dalykų 

modulių, 

pasirenkamųjų 

dalykų 

pasirinkimo ir 

keitimo, 

laikinųjų 

grupių 

sudarymo 

tvarką 

Tvarka pakoreguota, 

atsiţvelgiant į atliktos 

mokinių ir mokytojų 

apklausos išvadas. 

Optimizuota 

pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių pasiūla. 

2015 m. MK lėšos Z. Vozbinienė, 

Metodinė taryba 

5.  Teikti 

konsultacijas II 

gimnazijos 

klasių tėvams 

Konsultacijose dalyvaus 

60 proc. mokinių tėvų. 

Tėvai ţinos apie 

gimnazijos teikiamas 

mokymo galimybes, 

pagalbą mokiniui 

susidarant individualų 

ugdymo planą, renkantis 

tolesnio mokymosi kelią. 

2015–2017 

m. 

Ţmogiškieji Z. Vozbinienė, 

IIg klasių 

auklėtojai 

6. Organizuoti 

seminarus 

mokytojams 

apie paremiantį 

mokymąsi 

ugdymą 

(mokymą): 

lankstų, įvairų, 

lankstų ir 

partnerišką. 

Suorganizuoti trys 

seminarai. 

Kasmet gimnazijoje 

organizuotame seminare 

dalyvaus 80 proc. 

mokytojų, o įgytas ţinias 

pritaikys praktiškai 

pamokoje 

2015–2017 

m. 

MK kvalifi-

kacijos 

kėlimo 

lėšos. 

Apie 300 

Eur. 

I.Stankuvienė 

7. Organizuoti 

tyrimus, 

paskaitas, 

valandėles, 

padedančias 

mokiniui 

paţinti save, 

pritapti prie 

kolektyvo. 

Mokiniui leis geriau 

paţinti save, keisti savo 

asmenybę ir elgesį. 70 

proc. pagerės mokinių 

savijauta, saugumas 

klasėje.  

 

2015–2017 m Aplinkos 

lėšos  

L. Gečienė, 

R. 

Paţerauskienė, 

klasių auklėtojai 

8. Tobulinti 

pamokos 

vadybą. 

Mokytojai planuoja 

ugdymo turinį, 

atsiţvelgdami į konkrečių 

mokinių grupę, 

individualią paţangą. 70 

proc. mokytojų geba 

diferencijuoti mokymą. 

Vykdoma sisteminga 

pamokų stebėsena. 

Stebėsenos metu 70 proc. 

pamokų fiksuota 

2015–2017 

m. 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Vadovai, 

mokytojai 
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uţdavinio, turinio, 

mokymo metodų, 

priemonių, vertinimo 

dermė.  

 

27.2. Sukurti ir įgyvendinti tikslingą ugdymo karjerai programą. 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 
Planuojami rezultatai Laikas Lėšos 

Atsakingi 

asmenys 

1. Sudaryti darbo 

grupę, kuri 

atlikusi tyrimus, 

sukurtų ugdymo 

karjerai sistemą 

Tytuvėnų 

gimnazijoje ir ją 

koreguotą pagal 

gimnazijos 

bendruomenės 

poreikius. 

Sistemingai tiriami mokinių 

profesiniai ketinimai ir 

poreikiai.  

Sukurta veiksminga 

ugdymo karjerai 

informavimo sistema. 

Vykdomas mokinių 

informavimas ir 

konsultavimas karjeros 

planavimo klausimais, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais. 

Vykdomas tėvų švietimas ir 

informavimas ugdymo 

karjerai klausimais. 

75proc. mokinių ir tėvų 

vykdomą profesinį 

veiklinimą vertina kaip 

informatyvų, tinkamą. 

2015–2017 m. MK 

lėšos, 

aplinkos 

lėšos 

apie 300 

Eur. 

I.Stankuvienė ir 

darbo grupė 

2. Organizuoti 

susitikimus, 

pamokas, klasės 

valandėles, 

konsultacijas, 

karjeros 

ugdymo dienas, 

išvykas 

profesinio 

orientavimo 

klausimais. 

Kasmet mokiniams 

organizuojami susitikimai 

su gimnaziją baigusiais 

sėkmingais verslo ir mokslo 

atstovais. 

Suorganizuotos Ugdymo 

karjeros dienos, kuriose 

dalyvauja profesinių 

mokyklų, kolegijų, aukštųjų 

mokyklų atstovai. 

Kiekvienai klasei kasmet  

suorganizuota bent viena 

išvyka, vyko ne maţiau 2 

klasės valandėlės profesinio 

veiklinimo klausimais. 

2015–2017 m. Projektų, 

aplinkos 

ir MK 

lėšos. 

Apie 

2000 

Eur 

kasmet 

Gimnazijos 

vadovai, darbo 

grupė, klasių 

auklėtojai. 

3.      

28. Kurti modernią ir saugią gimnazijos aplinką, formuojant gimnazijos įvaizdį, 

puoselėjant tradicijas. 

28.1. Gerinti edukacines aplinkas racionaliai naudojant savivaldybės, mokinio krepšelio, 

projektų ir paramos lėšas. 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 
Planuojami rezultatai Laikas Lėšos 

Atsakingi 

asmenys 

1.  Baigti 

kompiuterių 

atnaujinimą 

Įsigyta 10 kompiuterių. Visi 

kompiuteriai atitinka 

reikalavimus, yra tinkami 

2015 m. MK 

lėšos 

mokinio 

I. Stankuvienė, 

A. Venckūnas 
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informacinių 

technologijų 

kabinete. 

ugdymo proceso 

organizavimui, apklausų, 

tyrimų, konkursų 

vykdymui. 

priemon

ėms 

įsigyti, 

apie 

4300 

Eur. 

2.  Įgyvendinti 

projektą 

,,Tytuvėnų 

gimnazijos 

krepšinio-

tinklinio 

aikštelės 

įrengimas. 

Įrengta tinklinio-krepšinio 

aikštelė. Baigtas renovuoti 

gimnazijos sporto aikštynas. 

2015 m. Kūno 

kultūros 

ir sporto 

rėmimo 

fondo 

lėšos, 

15000 

Eur 

I. Stankuvienė 

3. Įgyvendinti 

projektą 

,,Universalios 

sporto aikštyno 

įrengimas prie 

Tytuvėnų sporto 

salės“ 

Sutvarkyta viešoji erdvė, 

esanti prie sporto salės. 

Įrengti lauko teniso kortai, 

kuriuose mokiniai gali 

sportuoti, praleisti aktyviai 

laisvalaikį. 

2015 m. Kelmės 

VVG 

projekto 

lėšos, 

apie 

35 000 

Eur 

I. Stankuvienė, 

F. Vaičiulis 

4. Įsigyti 

šiuolaikinių 

mokymo 

priemonių, 

vadovėlių, 

projektorių 

pagal mokytojų 

poreikius. 

Atnaujinami vadovėliai, 

įsigyta reikalingiausių 

ugdymo procesui 

organizuoti priemonių. 

2015–2017 m. MK 

lėšos, 

skirtos 

mokymo 

priemo-

nėms 

įsigyti, 

paramos 

lėšos, 

apie 

20 000 

Eur  

I. Stankuvienė, 

darbo grupė 

5.  Atlikti mokinių 

tėvų ir mokinių 

apklausą dėl 

individualių 

daiktų saugyklų 

poreikio. Įrengti 

mokinių daiktų 

saugojimo 

spinteles 

koridoriuose. 

Atlikta apklausa. Esant 

poreikiui įrengtos mokinių 

daiktų saugyklos 

koridoriuose, kuriomis 

naudojasi iki 50 proc. 

mokinių. Uţtikrintas 

mokinių daiktų saugumas. 

2016 m. Rėmėjų, 

tėvų 

lėšos. 

Vadovai, 

gimnazijos 

taryba 

6.  Įrengti 

koridoriuose ir 

gimnazijos 

teritorijoje 

stebėjimo 

kameras. 

Uţtikrintas mokinių 

saugumas. Operatyviai 

sprendţiamos patyčių, 

smurto problemos.  

2017 m. Rėmėjų, 

paramos 

lėšos 

I. Stankuvienė, 

F. Vaičiulis 

7.  Atlikti Sporto 

salės (Taikos g. 

4A) patalpų 

Pakeisti sporto salės pastato 

langai, atnaujinta grindų 

danga persirengimo 

2015 m. Aplinkos 

lėšos, 

apie 

I. Stankuvienė, 

F. Vaičiulis 
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remonto darbus. kambariuose. Atnaujinta 

santechnikos įranga. 

6300 

Eur 

28.2. Organizuoti tradicinius, gimnazijos savastimi tapusius renginius, istorinių datų 

paminėjimus. 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 
Planuojami rezultatai Laikas Lėšos 

Atsakingi 

asmenys 

1. Organizuoti 

gimnazijos 

tradicinius, 

etnokultūrinius 

renginius, 

istorinių datų, 

valstybinių 

švenčių 

paminėjimus. 

Kasmet suorganizuojama 

apie 10 tradicinių 

gimnazijos švenčių, 

renginių, kuriuos 75 proc. 

mokinių ir mokytojų vertina 

kaip iniciatyvumą, 

pilietiškumą, 

bendruomeniškumą 

skatinančius. Renginiai turi 

ugdomąjį poveikį 

2015–2017 m. Ţmogišk

ieji 

ištekliai, 

aplinkos 

ir 

paramos 

lėšos, 

apie 300 

Eur 

kasmet 

V. Volskienė, 

N. 

Astašauskienė, 

darbo grupės 

2. Virtualaus 

gimnazijos 

muziejaus 

sukūrimas. 

Sukurtas virtualus 

gimnazijos muziejus. 

Pagerbti, įamţinti ţmonės, 

kurie kūrė gimnazijos 

tradicijas, išskirtinumą, 

savitumą, patrauklumą 

2015–2016 m. Paramos 

lėšos, 

apie 

1500 

Eur 

B. Buchienė, 

darbo grupė, 

vadovai 

3. Gimnazijos 

veiklos reklama 

ţiniasklaidoje, 

internetinėje 

erdvėje 

Bent kartą per mėnesį 

pasirodo straipsniai 

spaudoje, aktualizuotas 

internetinis gimnazijos 

puslapis. 

2015–2017 m. Ţmogišk

ieji 

ištekliai 

B. Buchienė, 

A. Venckūnas 

28.3. Uţtikrinti tvarką, drausmę, atsakomybę ir mokinių elgesio taisyklių laikymąsi 

gimnazijoje. 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 
Planuojami rezultatai Laikas Lėšos 

Atsakingi 

asmenys 

1. Efektyvinti 

Vaiko gerovės 

komisijos darbą 

Stebimi, vertinami mokinių 

individualūs poreikiai, 

sprendţiamos problemos, 

teikiamos rekomendacijos 

vaikui, mokytojams, 

tėvams, vadovams. 

2015–2017 m. Ţmogišk

ieji 

V. Volskienė 

2. Vykdyti patyčių 

prevencijos 

programą, 

kviečiantis 

policijos 

pareigūnus, 

psichologus, 

vaiko teisių 

tarnybos 

atstovus. 

Apie vykdomą prevencijos 

programą ţino visa 

gimnazijos bendruomenė. 

Vykdoma prevencijos 

programa padeda uţkirsti 

kelią patyčioms, smurtui. 

Visi mokiniai ţino, kur 

reikia kreiptis atsitikus 

nelaimei, patyrus smurtą. 

2015–2017 m. Ţmogišk

ieji, 

projektų 

lėšos 

L. Gečienė, 

R. 

Paţerauskienė, 

V. Volskienė 

3. Rengti ir 

vykdyti 

psichinę-fizinę 

sveikatą 

tausojančius 

Įvykdytas projektas, 

pravestos valandėlės, 

renginiai, kurie padeda 

pagerinti mokinių savivertę. 

2015–2017 m Projektų 

lėšos 

L. Gečienė, 

R. 

Paţerauskienė, 

V. Volskienė, 

I. Stonkienė 
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projektus, 

tyrimus, klasės 

valandėles, kt. 

renginius 

29.  Atsiţvelgiant į mokinių poreikius, sudaryti sąlygas ugdytis pagal neformalaus 

švietimo programas. 

29.1. Didinti mokinių uţimtumą popamokiniu laiku. 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 
Planuojami rezultatai Laikas Lėšos 

Atsakingi 

asmenys 

1. Atlikti mokinių 

apklausą apie 

gimnazijos 

neformalųjį 

švietimą, 

išsiaiškinti 

mokinių 

poreikius ir 

sudarant 

ugdymo planą į 

juos atsiţvelgti. 

Organizuojamas neformalus 

švietimas tenkina 75 proc. 

mokinių poreikių. 

Būrelių skaičius padidėja 10 

proc. 

Mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo 

veikloje padidėja iki 70 

proc. 

 

 

2015–2017 m MK 

lėšos 

V. Volskienė 

2. Tęsti kokybišką 

Meno skyriaus 

ugdomąją veiklą 

Meno skyriaus siūlomos 

neformaliojo švietimo 

programos tenkina mokinių 

ir jų tėvų poreikius.  

Mokiniai aktyviai dalyvauja 

konkursuose, šventėse, 

festivaliuose ir apie 35 proc. 

jų laimi prizines vietas. 

2015–2017 m. Aplinkos 

lėšos, 

mokinių 

tėvų 

lėšos. 

N. 

Astašauskienė 

3. Organizuoti 

vasaros 

stovyklas, 

edukacines 

išvykas, 

teminius 

vakarus. 

Suorganizuojamos bent dvi 

vasaros stovyklos skirtingo 

amţiaus vaikams, kuriuose 

dalyvauja apie 60 mokinių. 

Organizuojamas mokinių 

uţimtumas, švietėjiška 

veikla. 

2015–2017 m. Projektų 

lėšos, 

tėvų 

lėšos, 

paramos 

lėšos 

Mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

N. 

Astašauskienė 

4. Tęsti 

maironiečių, 

jaunųjų šaulių 

organizacijų 

veiklą. 

Skatinama jaunimo 

organizacijų, draugijų 

veikla. Šių organizacijų 

veikla patraukli jaunimui. 

Mokiniai aktyvūs rajono, 

miestelio, gimnazijos 

renginių, minėjimų, akcijų 

dalyviai. 

2015–2017 m. Ţmogišk

ieji 

ištekliai 

A.Ševeliovaitė, 

R. Mosėjus 

 

VII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

 

30. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo prieţiūrą atliks direktoriaus įsakymu sudaryta 

strateginio plano stebėsenos grupė. 

31. Strateginio plano įgyvendinimo analizė atliekama baigiantis kalendoriniams metams – 

kiekvienų metų gruodţio mėnesį. 
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32. Strateginio plano koregavimas atliekamas pasibaigus kalendoriniams metams – 

kiekvienų metų sausio mėnesį. 

33. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita pateikiama pasibaigus plano vykdymo 

laikotarpiui - 2017 m. gruodţio mėnesį. 

 

_______________________________ 

 

 

PRITARTA: 

Tytuvėnų gimnazijos tarybos 

2015 m. vasario 26 d. protokolu Nr. 2 

 

 


