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VARENOS ,,AZAOLO" GIMNAZIJOS la forma

2018 -2020 METU STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Teikia pagrindini ir vidurini iisilavinim4. Ltgdo mokinius atsiivelgiant 1jq lgimtas savybes, rupinasr
saugulllu, kompetencijq ugdymu. Puoseleia saviugd4, ruo5iant integracijai i visuomeng. Atvira
bendruomenes nariams.

analizS
Vardnos ,,\Lu.olo" gimnazijos strateginis planas 2018-2020 metams sudarytas remiantis

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Valstybine Svietimo strategija 2013-2022 metams, Valstybes
paZangos strategija ,,Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva 2030", 2014--2020 metq nacionaline
paZangos programa, Vardnos rajono savivaldybds 2018-2020 metq strateginiu veiklos planu, Varenos

,, \Luolo" gimnazij os nuostatais.

Gimnazijos strateginis planas pagristas gimnazijos veiklos kokybes lsivertinimo i$vadomis,
gimnazijos veiklos ataskaita, gimnazijos bendruomenes ir gimnazijos tarybos sillymais bei
rekomendacijomis.

Molcytojai ir kiti darbuotojai

Gimnazijoje dirba direktord (II vadybine kategorija), du direktords pavaduotojai ugdymui (II
vadybind kategorija), socialine pedagog6, 3 bibliotekininkds (2 etatal), bendrabudio aukletojos.
Gmnazijoje dirba: 2 ekspertai,23 metodininkai,23 mokytojai metodininkai, 15 vyr.mokytojq,5
mokytojai.

Gimnazijos personalas: direktords pavaduotoja flkiui, sekretore, kompiuteriq prieZiDros
specialistas, laborantas, sporto salds veddjas, valytojos, darbininkai, vairuotojas.

Mokiniai

Gmnazijoje mokosi 443 mokiniai. Suformuota 16 klasiq komplektq: 8 I-II gimnazijos klasese
ir 8 lll-lV gimnazr.yos klasese.

126 mokiniai (28 Yo) yra i5 nepilnq Seimq.

28 mokiniai(s %) gauna nemokamq maitinim4.
166 mokiniai (37 %) i mokykl4 atvaLiuoja i5 rajono kaimi5kq vietoviq. 40 gyvena

bendraburyje (5 dienas per savaitg), i5 jq 13 gauna nemokam4 maitinim4.
111 mokini[ 67 Yo) paveLami kasdien 1 mokykl4 visuomeniniu transportu, 17 (10 yo)

mokykliniais autobusais, likusius 2S (23 Yo) - afteLat6vai.
Yra mokiniq turindiq sveikatos sutrikim



376 mokiniai lanko pagrinding klno kulturos grupg, 24 parengiamqJ1,3 specialiqj4, 40 atleista
nuo klno kulturos pamokq.

Ugdymo(si) aplinka

Gimnazijoje sudaromos galimybds ir veiksmingai naudojamasi vidindmis ir iSorindmis

edukacindmis aplinkomis, ugdomqj 4 veikl4 vykdyti nemokyklinej e aplinkoj e.

frengti visq mokomqq dalykq kabinetai, specializuoti biologijos, chemijos, fizikos kabinetai,
biblioteka ir skaitykla (2 sal6s), 2 informaciniq technologijq kabinetai, kalbq laboratorija
(Siuolaikiniam uZsienio kalbq mokymui), aktq sald, kuri yra aprlpinta garso ir vaizdo technika, lengvai
transformuojama, todel joje vyksta netradicind pamokind veikla, neformaliojo ugdymo uZsidmimai,
renginiai.

Mokyklos teritorijoje yra futbolo aikite su dirbtine danga, bdgimo takai, 2017 m. irengtos naujos

tinklinio ir lauko teniso aikit6s.
2017m. irengti technologijq kabinetai (tekstilds, mitybos, konstrukciniq medZiagq

elektrotechnikos ir proj ektavimo kabinetas)
Mokytojai su mokiniais turi galimybg vykti i edukacines i5vykas, kurios siejamos su mokomqjq

dalykq programq ugdymo turiniu bei bendrqjq kompetencijq ugdymu.
Pagerintos mokiniq, gyvenandiq bendrabutfe, gyvenimo ir mokymosi s4lygos - atliktas dalies

bendrabudio einamasis remontas.

Technologiniai veiksniai

Valstybinds Svietimo strategijos nuostatose yra akcentuojama bendrojo ugdymo modemizavimo,

mokyklq atnaujinimo Svietimo aprlpinimo gerinimo svarba. Viena i5 gimnazijos modernizavrmo

krypdiq - IKT diegimas, pldtra ir efektyvus jq panaudojimas. Gimnazljoje yra du IT kabinetai (viename

yraTT kompiuterizuotq darbo vietq, kitame - 11 darbo vietq), kalbq laboratorija (18 kompiuterrizuotq

darbo vietq su programine iranga kalbq mokymui). Visi dalykq kabinetai aprupinti kompiuteriais,
projektoriais. Mokytojq kambaryj e yra 3 kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje ir skaitykloje - 5

kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams, 2 bibliotekos ir skaityklos darbuotojoms, 1 mokytojui.

Biologijos, chemijos, fizikos kabinetuose atnaujinta mokymo priemoniq baze. Mokytoj ai gali naudotis

org. technika ruo5dami mokomqj4 medLiag4 pamokoms. {rengti nauji technologijq kabinetai

igyvendinant projekt4,,Technologrlq kabinetq irengimas"

RySiq sistema, informacin6s ir komunikavimo sistemos

Informacija apie mokykl4 skelbiama gimnazijos tinklalapyje https://www.azuolo.varena.lm.ltl
Visuose mokomrjq dalykq kabinetuose, bibliotekoje, skaitykloje, mokytojq kambaryje, aktq ir sporto

saldse yra intemeto prieiga. Visuose kabinetuose yra kompitteriztota mokytojo darbo vieta,
projektorius. Tai sudaro prielaidas naudotis visomis teikiamomis galimybdmis IT organizuojant
formalqji ir nefomalqji ugdym4, organiztojant mokiniq savaranki5k4 mokym4si, garantuoja pagalbos

mokiniams teikim4, mokytojq, mokiniq ir tdvq informavim4 ir rySiq tarp bendruomen6s nariq
uZtikrinim4.

Mokykloje ir bendrabutyje veikia belaidis intemetas Wi-Fi
Visi mokytojai, mokiniai ir t6vai (turintys intemet prieig4) gali naudotis el.dienynu,,Mano dienynas"



Planavimo sistema

Gmnazijoje rengiamas strateginis ir metinis veiklos planai. Planai dera su rajono strateginiu planu.

Savo veikl4 planuoja savivaldos institucijos (gimnazijos taryba, mokiniq taryba, mokytojq taryba,
metodind taryba), dalykq mokytojai, klasiq aukldtojai, bibliotekininkds, bendrabudio aukldtojos,
socialind pedagog€.

Rengiami mdnesio veiklos planai.

Gmnazijoje susitarta ddl strateginiq ir metiniq tikslq ir uZdaviniq bei priemoniq jiems igyvendinti.

Veiklos kokybds isivertinimas

Veiklos kokybds isivertinimas - nuolatinis procesas. Sudaryta vidaus kokybes isivertinimo darbo
grupd. Vien4 katrq per metus atliekamas platusis gimnazijos veiklos isivertinimas, pasirenkami
kriterijai ir atliekamas giluminis isivertinimas. Rezultatai, i5vados ir rekomendacijos aptariamos
savivaldos institucijose, parengimas tobulinimo planas.
Vidaus kokybes isivertinimui naudojami ivairus instrumentai, tyrimams atlikti - IQES onlaine

sistema.

Finansiniai iStekliai

Gimnazij os fi nansavimo Saltiniai :

Mokinio krep5elio ld5os, savivaldybds l65os,
Mokinio krep5elio leSq pakanka ugdymo planui lgyvendinti, mokymo priemonems, mokytojq
kvalifikacijai tobulinti" IKT, i5 dalies mokiniq paZintines veiklos organizavimui. Mokykloje
sukomplektuotos gausios klasds. 2017-2.018 m. m. klasiq vidurkis yra27 mokiniai.
D6l ekonominds paddties ir pasikeitusios mokesdiq skaidiavimo tvarkos surenkama maliau 2 proc.

GPM
2}lTmetais gauta 6300 eur ES 15Vfen1 le5q tarptautinio mainq projekto ,,Muzikos suvienyti"

igyvendinim ui; 23 2 eur - sveikatos programos igyvendinimui.
Tai papildomos l65os privalomo ir mokyklos formuojamo ugdymo turinio igyvendinimui

Vidaus darbo kontrol6s sistema

Darbuotojai dirba pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintas pareigines instrukcijas, vidaus darbo
tvarkos taisykles, gimnazijos nuostatus, individualias sutartis bei darbo planus. Vidaus darbo kontrole
organintojama pagal administracijos suskirstytas kuruojamas veiklos sritis, vykdoma pagal metinj
veiklos plan4, pedagoginds prieZilros planq ir mdnesinius veiklos planus. Vidaus darbo kontroles
rezultatai aptariami mokytojq tarybos posddZiuose, metodinds tarybos posddZiuose, i5pldstiniuose
direkciniuose pasitarimuose.

Mokslo metq pabaigoje rengiamos metodiniq grupirl veiklos, neformaliojo ugdymo veiklos
ataskaitos ir pristatomos i5pldstiniuose direkciniuose pasitarimuose.

Siekiant uZtikrinti tinkam4 finansq valdym4, turo isigijim4, jo naudojim4, apskait4, parengtos
Finansq kontrolds taisykles.



DII'll Ltifl:r'ilIilr plli$r$t rI' Er 9KtrU KrrIerIJAr
Kodas Strateginio tikslo pavadinimas

0l Sudaryti palankias s4lygas i5silavinusioso aktyvios, saugios ir sveikos visuomen6s
ugdYmui.

Strateginio tikslo a pra5ymas:
Vadovaudamasi Valstybine Svietimo strategija, Bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo

planais, grmnazrja rengia Ugdymo planus, igyvendina pagrindinio ugdlmo programas, vertina ugdymo
(si) procesus ir rezultatus" mokytojq kompetencrjas, kvalifikacijos tobulinim4, jo jtakq ugdymo (si)
proceso tobulinimui.
01. uZdavinys: s4lygq sudarymas ugdymo planq ir programq igytendinimui
Efekto kriterijai:
E-01-01-01 Mokinitl, gavusiq Pagrindinio i5silavinimo pazymejimus /Brandos atestatus, dalis nuo vis4
besirnokandiq pagal pagrindinio/ vidurinio ugdymo programas mokiniq skaiciaus. proc.

Veiklos I
Mokiniq ir pedagogq asmenind paianga.
Inovatywi ir saugi aplinka.
Pasrdalvtosios lvdervstds etorrmas.

Bendras l65q poreikis ir numatomi finansavimo Sattiniai

tfikst. Eur

EkonominSs
klasifikacijos grupds

A*ignavimai
20I7-iesicms

m&tnms

L&Sq porrikis
biudietiniamr
2018'iesiems

metams

Projektas
2019-iesiems

metams

Projektas
2020-iesiems

metams

l.IS viso asignavimq: 1S95607 984.L47 984141 9W147
1.1. iSlaidoms

1 1 1 i5jqdarbo
uZmokesdiui

848891 842900 842900 842900

1.2. turtui isigyti ir
finansiniams
is ipareieoiimams wkdvti
2. Finansavimo ialtiniai:

2.1. Savivaldybds
165os:

352473 349647 349647 349647

2.1 .1 . Savivaldybes
biudZeto 1e5os (SB)

352473 349647 349647 349647

2.I .2 . BiudLetinit4 istaigq
pajamos (SB(SP))

I 03s 2000 2000 2000

2. 1.3. Mokinio krep5elio
leSos (SB(VB)-MK)

64839s 632500 632500 632500

2.1 .4. Ldlos valsfbinems
(perduotoms

93932



savivaldybdms) fu nkcij oms

wkdvti (SBryB)-VD)

2.1 .5. Valstybes biudZeto

specialiosios tikslinds
dotacijos leSos (SB(VB)-
TD)
2.1.6. Valstybes ir
savivaldybes biudZeto

tarpusavio atsiskaitYmq
leSos (SB(TA))

2.2.I(iti Saltiniai: 1 1500 1,5 1,5 1,5

2.2.1 . Europos Sqjungos

1e5os (ES)
10000

2.2.2. Y alstybds biudZeto

le3os (LRVB)
2.2.4.Kiti finansavimo
Saltiniai (Kt)

1,5 1,5 1,5 1,5

PRITARTA
Gimnazijos tarybos PosedYje

2017-12- 26 protokolo Nr.3
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Z t N t t1 w S Uo M E fi E S pLn rno s pno G RAM o S APRA SYMAs PRO GRAMO S

APRASYMAS
20L8-ieii metai -
V".et"s,t\Zrolo" gimnazija, I 901 08756

Biudietiniai metai
Asignavimq valdYtoj as (- ailo

kodas (-ai)
Vyt aytolas (-ai), kodas {-ai)

Programos kodas

Ymo 54 straiPsnio 3 Pu

nurodyta, kad, savivaldybes, igyvendindamos valstybinq Svietimo

.t ul"grjA nustato ilgalailius Svretimo pl etros-tikslus ir priemones jiems

puri.fti."rurokyklalengia strateginiplan4' Sia programa siekiama

sudaryti palankias s4lylas ugdyno procesui organizuoti ir saugiai

aplinkai kurti.

Programos parengimo
argumentai

Bendruomends paiangos shatinimas ir socialinio

saugumo uitikrinimas

llgalaikis prioritetas
(pagal Var{nos rajono
savivaldyb€s Pl€tros

@s i5siilavinusios, aktYvios,

saugioi ii sveikos visuomends ugdymui'Sia progtuma igyvendinamas
istaigos / padalinio
strateglms tll$las:

UZtikrinti ugdymo(si) s4lygas, formq ir programU

Programos
tikslas
Tikslo lgyvendinimo aPra5Ymas:

CimnJii.lo3e lgyvendin am"u pagrtndinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo pro

Dalykiniq"ii GnO.qiq kompeteicijq ugdymut y.u neatsiejami vienas nuo kito' Mokiniai yra

rengiami gyventi daugiakultUrineje ,rir,.ro.tnei., mokomi rinktis, nuolat mokytis, vertinti

dalykinius lr bendruosius pasiekimus, siekti asmenines paaangos.

iit rto lgyvendinimui bendruomeneje susitarta del veiklos krypdiq, prioritetq, suformuluot

uZdaviniai.

01 uzdavinys. sudaryti s4lygas lgyvendinti ugdymo planus ir programas.

UZdavinio igyvendinimo priemones :

01 . Mokiniq poreikiq paiinimas ir savalaikis pagalbos teikimas.

Gimnazijoje iliiami ir analizuojami mokiniq poreikiai. Veikia mokiniq konsultavimo sistema

02.Ugdymo karjerai tobulinimas.
ugdflas karjerJi - informacijos suteikimas mokiniui apie profesijas, darbo__rinkos tendencijas

r l-1 ^ ^ | ^ ^ --Y+ll--l^,
guji,i,vUe lsivertinti tinkamum4 vienai ar kitai profesijai. Organizuojamas I-IV klasese uZtikrin

mokiniams sekmingesnl individualiq planq iengim4, krypting4 dalykq ir dalykq moduli

pasirinkim4. Organizuoj amo s ugdymo karj erai dieno s'

03.Mokinio asmeninds paZattgosvertinirnas, individualiq poreikiq pripaZinirnas'

mokymas ir skatinimas.
tvtokytojq metodine veikla orientuota ! mokiniq individualiq poreikiq palinim4 bei mokinio

asmenin€s paZangos skatinim4. Vertinimo ir lsivertinimo instrumentq parengimas ir sekmingas

taikymas ,uduro prielaidas atskirq mokiniq asmeninei paLangar gerinti. Numatoma, kad del to

pager€s ir bendri mokyklos rezultatai.



a"'uu'*eninimas (personalizavimas)'

Ugdymas diferencijuojamas I-IV klasdse. Laikomasi savanoriskumo ir laisvo pasirinkimo

prilr.ipo. Dideja mokiniq pasitikejimas savimi, stebima paLanga.

6s. U!Oy*o(si) aptinkos aprlpinimas ir modernizavimas'

|rengti Siuolaikiski technologijq kabinetai, patraukli mokymosi .aplinka skatina mokymosi

motyvacij4 . Gimnazriaturetq didesnes guiinlyUlt technologin€s krypties programq igyvendinimui'

atsiiastq gatimyUe vizualiqiq meill programq igyvendinimui'

06. S+lygq sudarymas mokymuisi ne mokyklineje aplinkoje' .. i

Galimybe mokytis muziejuose, laboratorijose, teatre, gamtoje ir kt. - teorijos ir praktikos dermes

Jtimirrimas, Ziniq gilinimas, mokymasis kitomis formomis'

0T.Vadovgirmokytojqkryptingaskvalifikacijostobulinimas.
Tobulinama krralifiL'ac liu ut^izuagi*t ig1;narijos tikslus ir uZdavinius, metodines veiklos kryptis

ir prioritetus. vrotytolui dalyiauja"ivalifikacijos tobulinimo renginiuose rajone ir kitq

kvarifikacijos toburini*o inrtitrcijq organizuojamuose renginiuose. Kvalifikacijos tobulinimas

finansuojamas i5 MK.

Produkto vertinimo kriterij ai:

-mokiniq, besimokanei,l pugut pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas rezultatat''

- mokiniq, gu*ri.t PugiinainioiSiilavinimo paZymejimus ir Brandos atestatus skaidius;

- mokiniq lankomumo rodikliai;
- dalyvaujandiq programose ir projekluose mokiniq ir mokytojq skaidius; ..

-iii"",etimoduiiai labiems, ne maLiau negu 2017 m. mokiniq dalyvavo olimpiadose'

konkursuose;
- karjeros dienq organizavimas gimnazijoje

- galimybe rinktis pasirenkamqiq dalykll ir moduliq programas;

- idut<aciniq veiklq nemokyklineje aplinkoje kokybe'

- gimnarijos edukaciniq aplinkq ir ugdymo (si) priemoniq panaudojimas;

- dalyvavimas kvalifikacijos tobulinime'

Rezultatq vertinimo kriterij ai:
- rezultatq kitimas (Procentais);

- lsivertinimo procese dalyvaujandiq mokiniq skaidius;

- Mokiniq ir mokytojq , daty,raujandiq veiklose skaidius ir kokybes isivertinimo rezultata|

- Mokiniq, dulyuuo.rriq olimpiadose ir konkursuose skaidius, proc.

- Mokiniu dalyvavusiq ud karierai rensiniuose ir veiklose skaidius.

Numatomas programos igyvendinimo rezultatas:

Bus uZtikrintas ugdy*o"]lunq ff gimnaz\ioje vykdomq programq. igyvendinimas, vykdomas

savaraikis mokiniq poreikiq tyrimas-ir sudaiomos 
-s4rygos 

ugdytis skirtingq poreikiq ir gebejimq

mokiniams, ugdymas diferencijuojamas tf individualizuojamas, gfeklW1ai panaudojamos

gimnazijos'ugJy*o (si) aplinkos ii p.ie*onds, ugdymo (si) kaitai ir tobulinimui itak4 tures

pedagogq kvalifi kacijos tobulinimas.

Cuti-i p.ogramos vykdymo ir finansavimo variantai:
e-g.u*u g;li UUti finansuojama i5 valstyb€s, savivaldybes, remejq, ES letq ir programq bei

Veiksmai,nu*atytosstrateginiameplaneokuriesusij9su
vykdoma programa: 

:.- __^1r_-_^ _^r^l
i. f . 1.2.Diegllnaujus bendrojo lavinimo mokyklq strulctDros ir valdymo modelius, siekiant

pagerinti moiyklq veiklos administravim4 ; I .l.L4 Uztikrinti patogtl ir saugq v.aikq ir mokiniq

u"iojima i Svietimo istaigas; I.l.l.7 UZtikrinti rajone gyvenandiq 5-6 metq vaikq visuotini

institucinipriesmokytfinfugdym4, steigiant lvairiq modeliq prieimokyklinio ugdymo grupes

savivaldybis svietimo istaigose, l.r.2.l.uztikrinti mokymosi krypties pasirinkimo galimybes 14-

l9 metq mokiniams; r.j.:.i. Uhikrinti neformalaus Svietimo paslaugq prieinamum4, atsiZvelgiant

! vaikq poreikius; I . 1 .3.3. UZtikrinti, kad visq mokyklq vaikams (mokiniams) ir jq Seimoms butq

prieinamos specialiojo pedagogo,logopedo, ir psichologo paslaugos' 1'1'3'5'Gerinti specialiqiq

reikiu vaiku ugdymobendtoJo lavinimo klasese kokybg; 1'1'3'8' Rengti ir inti vaiku ir



datYi s4lYgas visiems Pedagogams
- l ^---- -,^-t-.L:.

lgyti ..i[um4 profesing komp"ten.tja, 1lt.+.: tob,tlinti visq Svietimo lygmenq vadovq vadybinius

gebejimus; 1.1.5.1. Parlngti ir igyvendinti Savivaldybes ugdymo istaigq pastatq remonto ir

ugdymo aplinkos modernizavimo program4;

S*tjg itt"tymai ir kiti svarbfis teisds aktai:
LR Vietos savivaldos lstatymas; LR Svietimo lstatymas; LR Specialiojo ugdymo istatymas;

Valstvbines Svietimo strategijos 2013-@iios 2013-2022

Kita svarbi informacija:

Bendras l65q poreikis ir nurnatomi finansavimo Saltiniai

.----->-
'ir'.'t )

/

(tDkst. Eur

Ekonominds
klasifikacijos gruPds

Asignavimai
2017-iesiems

metams

L65q poreikis.
biudletiniams
2018-iesiems

metams

'Proj*ktas
2019-iesiems

met*ms

Projektas
2020-iesiems

metams

l. 15 viso asignavimq: 1095607 984141 984147 984147

1.1. i5laidoms

t. I . l. iS jq darbo uZmokesdiui 848891 842900 842900 842900

1.2. turtui isigyti ir finansiniams

isipareigoj imams vYkdYti

2. Finansavimo Saltiniai:

2.1. Savivaldyb€s
165os:

352473 349647 34964',7 349647

2.Ll. Savivaldybes biudZeto leSos

(sn1
352473 349647 349647 349647

2.1.2. BiudLetiniq istaigq paJamos

/sR/sP\\
1035 2000 2000 2000

2.1.3. Mokinio krePlelio le3os

(sB(vB)-MK)
648395 632500 632500 632500

2. 1.4. Le5os valstybinems
(perduotoms savivaldYbems)
tunkciioms wkd{i (SB(VB)-VD)

93932

2. 1.5. Valstybes biudZeto
specialiosios tikslines dotacij os

lesos (SB(VB)-TD)
2.1.6. Valstybes ir savivaldYbes

biudZeto tarpusavio atsiskaityrnq
le5os (SB(TA))

2.2.Kiti Saltiniai: 11500 1,5 1,5 1,5

2.2.1. Europos SEiungos leSos

(ES)
10000

2.2.2. Y alstybes biudZeto le5os

&RVB)
2.2.4. Kiti finansavimo Saltiniai
(Kt)

15 1,5 1,5 1,5

Direktore Milda Padegimaite


