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ĮVADAS 

  

Utenos 5-oji vidurinė mokykla savo veiklą pradėjo 1976 metų lapkričio mėn. 1993 m. 

mokyklai buvo suteiktas Vyturių vardas. Vykdant švietimo įstaigų tinklo optimizavimą, nuo 2001 

m. rugsėjo 3-ios dienos mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 2012  m. rugsėjo 1d. Utenos 

Vyturių pagrindinė mokykla tampa Utenos Vyturių progimnazija (toliau – progimnazija). 

Pagrindinė progimnazijos veiklos rūšis – pagrindinis (pirmoji dalis) ugdymas. Vienas pagrindinių 

dokumentų, reglamentuojančių progimnazijos veiklą – progimnazijos nuostatai (patvirtinti Utenos 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-283). 

2016 m. rugsėjo1d. duomenimis progimnazijoje mokėsi 375 mokiniai (iš jų – 186 

pradinių klasių, 189 – 5-8 klasių), dirbo 39 mokytojai (iš jų – 16 metodininkų, 22 –  vyr. mokytojai 

ir 1 – mokytojas). 

Progimnazijoje nuolat siekiama tobulinti ugdymo kokybę, diegiant ugdymo naujoves, 

stiprinant mokinių saugumą, plėtojant progimnazijos ryšius su socialiniais partneriais. Per 

pastaruosius trejus metus daug dėmesio skirta mokyklos edukacinių erdvių kūrimui, elektroninių 

ugdymo ir saugumo priemonių diegimui, mokytojų kvalifikacijos tiksliniam tobulinimui. 

Progimnazijos mokiniams sudaromos galimybės dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose, šalies, rajono 

konkursuose, olimpiadose, varžybose, akcijose, todėl dalis jų tampa prizininkais, nugalėtojais, 

laureatais. Progimnazija tikslingai teikia paraiškas ir dalyvauja šalies bei tarptautiniuose 

COMENIUS, ERASMUS, ERASMUS+ daugiašaliuose, dvišaliuose projektuose, juos sėkmingai 

vykdo, tokiu būdu skatindama mokinius domėtis kitų šalių kultūra, plėsti akiratį, ugdyti toleranciją. 

 Utenos Vyturių progimnazijos strateginis planas – tai mokyklos veiklos planavimo 

dokumentas trejų metų laikotarpiui, kuriame numatomi siektini strateginiai tikslai, planuojami 

finansai, kiti ištekliai bei racionalūs veiklos būdai tikslams įgyvendinti. Utenos Vyturių 

progimnazijos strateginio plano tikslas – telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualiausias 

ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokyklos ugdymo veiklai keliami 

reikalavimai, pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir tikslingus prioritetus, numatyti bei 

planuoti progimnazijos kaitos pokyčius. 

Utenos Vyturių progimnazijos strateginį 2017-2019 metų veiklos planą rengė 

progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri rėmėsi ankstesnio strateginio plano 

monitoringo išvadomis, tyrimų, apklausų, mokinių ugdymo rezultatų duomenimis, atsižvelgė į 

mokytojų, mokinių tėvų, mokinių siūlymus, veiklos įsivertinimo duomenis, įvertino išorinius 

veiksnius ir jų įtaką progimnazijos veiklai. 

 

 

 

 



APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

Politiniai ir teisiniai veiksniai 

 Progimnazijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos švietimo koncepcija, Vaikų teisių konvencija, LR vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, 

Vyturių progimnazijos nuostatais.  

Teisės aktai, turėję įtakos progimnazijos strateginėms nuostatoms: 

 Švietimo įstatymas; 

 Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija; 

 Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

 Geros mokyklos koncepcija; 

 Utenos rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Utenos 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-4); 

 Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas 2017 m. 

sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-1); 

 Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas 

(patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-

130); 

 Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1435); 

 Utenos Vyturių progimnazijos strateginis veiklos planas 2014–2016 metams ir plano 

įgyvendinimo analizė. 

Panaudoti progimnazijos veiklos įsivertinimo duomenys, atsižvelgta į progimnazijos bendruomenės 

narių poreikius, turimas galimybes ir išteklius. 

 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

 Ekonomikos svyravimai pasaulyje ir šalyje turi įtakos gyventojų migracijai, 

gimstamumo mažėjimui, kartu ir mokinių skaičiaus mažėjimui mokyklose. Progimnazijoje per 

paskutinius trejus metus mokinių skaičius pakito nuo 392 iki 375. Mažėjant mokinių skaičiui, 

progimnazijos mokinių krepšelio lėšas būtina paskirstyti kuo efektyviau. Mokinio krepšelio lėšų 

pakanka privalomam ugdymo planui, orientuotam į minimalų valandų skaičių, įgyvendinti, 

tiksliniam, iš anksto planuojamam mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, patiems būtiniausiems 

vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, mokinių pažintinei veiklai organizuoti, tačiau nėra 

galimybių pasinaudoti Bendrųjų ugdymo planų teikiamomis galimybėmis, įsigyti naujų vadovėlių 

pagal atnaujintas dalykų programas. Tai gali turėti įtakos ugdymo proceso kokybei. 

 Progimnazijos pastatas, patalpos – fiziškai susidėvėję ir moraliai pasenę, būtina 

progimnazijos pastato renovacija. Sudėtinga nerenovuotai mokyklai kiekvienais metais užtikrinti, 

kad ugdymo aplinka atitiktų mokinių saugumo ir higienos normas bei lygiomis teisėmis konkuruoti 

su kitomis progimnazijomis. Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai, nepakanka būtinoms išlaidoms 

finansuoti: nuolat trūksta biudžetinių lėšų aplinkos finansavimui, ypač remonto darbams. Tik 

tikslingai panaudodami 2 proc. paramos, kitų rėmėjų, projektų lėšas galime tinkamai pasirūpinti, 

kad ugdymo aplinka atitiktų higienos, saugumo reikalavimus. Utenos rajono savivaldybės veiklos 

planavimo dokumentuose numatyta Vyturių progimnazijos pastato modernizavimo techninio 

projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 metų 

strateginio plano vykdomos Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos 



(Nr. 07) viena priemonių – Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas 

(07.1.1.17.). 

 

 Progimnazijos veiklai įtaką daro ir mokinių socialinė aplinka:  

Metai Mokinių, iš socialinės 

rizikos šeimų, skaičius 

Mokinių, gaunančių nemokamą 

maitinimą, skaičius (procentas 

nuo bendro mokinių skaičiaus) 

Mokinių, kurių bent 

vienas iš tėvų išvykęs į 

užsienį, skaičius 

(procentas nuo bendro 

mokinių skaičiaus) 

2014 11 88 (22 proc.) 22 (5,5 proc.) 

2015 12 80 (20 proc.) 27 (6,8 proc.) 

2016 17 69 (19 proc.) 27 (7,2 proc.) 

Nors specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius svyruoja mažai (apie 19 procentų) 

papildomo finansavimo reikalauja didelių specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo 

organizavimas, nes kasmet 3-4 iš jų skiriamas ilgalaikis mokymas namuose. Didėja mokinių, 

kuriems reikalinga psichologo pagalba, skaičius, tačiau nepakanka mokinio krepšelio lėšų pagalbos 

mokiniui specialistų darbo krūviui didinti.  

 

Technologiniai veiksniai 

 Progimnazijoje yra 2 informacinių technologijų kabinetai, visuose mokomuosiuose 

kabinetuose yra interneto prieiga (bevielis ryšys) ir nešiojami arba stacionarūs kompiuteriai,  

skaitykloje – informaciniame centre 4 kompiuterizuotos darbo vietos. Dauguma kabinetų aprūpinti 

stacionariais kompiuteriniais projektoriais, 5 kabinetuose – interaktyvios lentos. Tačiau 

kompiuterinė technika sparčiai sensta, nebeatitinka greitai besivystančių technologijų techninių 

parametrų ir neleidžia pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ugdymo procese. Riboti finansiniai 

ištekliai trukdo atnaujinti turimą technologinių priemonių bazę, diegti ir panaudoti siūlomas 

šiuolaikines elektronines mokymo priemones. 

 Progimnazija dalyvauja projekte „Ateities mokykla“ ir įdiegė elektroninio mokinio 

pažymėjimo sistemą, (e-vartų sistema), elektroninę piniginę, susietą su pažymėjimu ir elektroniniu 

dienynu. Ši sistema padeda užtikrinti mokinių saugumą, operatyviai teikti informaciją mokinių 

tėvams ne tik apie ugdymosi pasiekimus, bet ir mokyklos lankomumą, maitinimą, popamokinę 

veiklą, bibliotekos suteiktas paslaugas. 

 

Edukaciniai veiksniai 

 Progimnazijos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais: 

Utenos švietimo centru, Utenos rajono pedagogine psichologine tarnyba, Utenos savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, Utenos krašto muziejumi, A. M. Miškinių viešąją biblioteka ir kitomis 

Utenos rajono švietimo įstaigomis. Kartu vykdomos edukacinės programos, sudaromos sąlygos 

mokytojų kompetencijų tobulinimui, įgyvendinami bendri projektai, teikiama pagalba specialiojo 

ugdymo, sveikatos, prevencinių programų, karjeros ugdymui srityse. 

 Įgyvendinamos formaliojo ir neformaliojo švietimo programos pagal progimnazijos 

galimybes, mokinių poreikius, turimas lėšas. Kasmet apie 70 proc. mokinių renkasi neformaliojo 

ugdymo programas mokykloje, kitose neformaliojo švietimo įstaigose ar NVŠ. Nuosekliai 

įgyvendinamos socialinio-emocinio ugdymo programos Zipio draugai, Antras žingsnis pradinių 

klasių mokiniams ir Lions Quest 5-8 klasių mokiniams. Teikiama ugdymo karjerai paslauga. 



Progimnazija planuoja savo veiklą, atsižvelgdama į išorės vertinimo ir vidaus 

įsivertinimo rezultatus, mokinių mokymosi pasiekimų, gebėjimų tyrimų duomenis. Mokytojai 

planuoja ugdymo turinį, pritaiko ir keičia, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, daromą pažangą, 

keliamus ugdymo uždavinius. 

 Progimnazijoje pagalbą mokiniui teikia socialinė pedagogė, psichologė,  specialioji 

pedagogė ir specialioji pedagogė-logopedė. Didžioji dalis specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

gauna reikiamą pedagoginę ir specialiąją pagalbą, logopedo pagalba teikiama 70 proc. SUP 

mokinių. Pastebimas nuolat augantis psichologo pagalbos poreikis tiek mokiniams, tiek mokinių 

tėvams. Tuo tikslu organizuojamas mokinių tėvų švietimas ir tėvystės įgūdžių formavimo grupiniai 

užsiėmimai. 

 Veiklos planavimo, ugdymo organizavimo ir veiklos įsivertinimo dokumentus 

progimnazijoje rengia direktoriaus įsakymais sudarytos darbo grupės. Dokumentų projektai 

derinami su Mokyklos taryba, ugdymo planas, metų veiklos planas, strateginis veiklos planas – su 

savininko teises ir pareigas vykdančios institucijos atstovu. 

 Progimnazijos strateginio veiklos plano įgyvendinimas finansuojamas iš Utenos 

rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio plano vykdomos Kokybiškos švietimo sistemos 

kūrimo ir jaunimo užimtumo programos (Nr. 07), įgyvendinant programos tikslą – tobulinti 

švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę (priemonė 07.1.1.01. – 

švietimo įstaigų veiklos išlaidos).  

 

STIPRIŲJŲ, SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

SSGG 2016 

  

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 

1. Teigiama mokinių ir jų tėvų nuomonė apie 

mokyklos veiklą. 

2. Pagalba mokymosi ir elgesio problemų 

turintiems mokiniams. 

3. Nuolat siekiama ir analizuojama mokinių 

mokymosi pažanga; paveiki pažangos skatinimo 

sistema. 

4. Mokykloje vykdomi šalies ir tarptautiniai 

projektai. 

5. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, 

švietimo įstaigomis. 

6. Kultūriniai ugdomieji renginiai ir tradicijos. 

  

 

1. Inovatyvių technologijų nepakankamas 

naudojimas ugdymo procese. 

2. Dalies pedagogų nepakankami gebėjimai 

dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais 

mokiniais. 

3. Dalies mokinių nepakankami tolerancijos, 

atsakomybės už savo elgesį ir mokymąsi, 

savarankiško darbo įgūdžiai. 

5. Nenuoseklus tėvų švietimas ir dalies jų 

pasyvus požiūris į mokinių mokymąsi.  

6.  Sutelktumo, bendradarbiavimo tarp 

mokytojų trūkumas.  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 

1. Stiprinti bendruomeniškus ryšius tarp mokytojų, 

gerinti mikroklimatą. 

2. Sukurti aktyvaus poilsio ir ramybės zonas 

mokiniams. 

3. Pritraukti išorines lėšas ieškant rėmėjų ir 

dalyvaujant projektuose. 

4. Skatinti toleranciją tarp mokinių, įgyvendinant 

socialinio emocinio ugdymo programas. 

 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas mokykloje ir 

klasėse susiaurins ugdymo plano galimybių 

panaudojimą. 

2. Pamokų krūvio mažėjimas didins pedagogų 

nesaugumą dėl darbo ir aktyvumą, pastangas 

siekti ugdymo kokybės, turės įtakos 

mikroklimato kaitai. 

3. Didelių specialiųjų poreikių ir emocinių bei 



5. Skatinti bendruomeniškumą, tėvų dalyvavimą 

mokyklos renginiuose ir ugdymo procese. 

6. Tikslingai plėsti bendradarbiavimą su kitomis 

institucijomis. 

7. Tikslingai tobulinti kvalifikaciją ir pritaikyti 

ugdymo procese. 

 

 

elgesio sutrikimų turinčių mokinių skaičiaus 

didėjimas didins pagalbos, ugdymo 

individualizavimo poreikį, namų mokymo 

organizavimo būtinybę. 

4. Nerenovuota mokykla bus nekonkurencinga 

tėvams renkantis ugdymo įstaigą savo vaikui. 

  



PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

 MISIJA 

Progimnazija vykdo pradinio (1–4 klasių) ir pagrindinio (5–8 klasių) ugdymo 

programas, tikslingai kuria išmaniąją aplinką kryptingam patyriminiam mokymuisi, skatina siekti 

sėkmės ir kūrybiškai veikti. 

 VIZIJA 

Drąsi, atsinaujinanti, tolerantiška ir pilietinę savivoką ugdanti mokykla. 

VERTYBĖS 

Kiekvieno atsakomybė 

Dvasinė ir fizinė sveikata 

Emocinis saugumas 

Tolerancija bendruomenėje 

 

FILOSOFIJA 

Tie, kas siekia daugiau, ir atranda daugiau. 

MOKYKLOS ŠŪKIS 

NORIU-GALIU-SIEKIU! 

STRATEGINIS TIKSLAS 

Didinti progimnazijos bendruomenės narių sutelktumą ir indėlį į mokyklos kultūros 

formavimą ir mokinių pasiekimus. 

 

PROGRAMA 

Kokybiškas švietimo sistemos kūrimas ir jaunimo užimtumas (Nr. 07).  

Programos tikslas – tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų 

kokybę. 

 

 

 



PROGRAMOS „KOKYBIŠKAS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMAS IR JAUNIMO UŽIMTUMAS“ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

1 Tikslas. Telkti progimnazijos bendruomenę saviugdai, savianalizei ir pokyčių vertinimui. 

 

1 uždavinys. Skatinti nuolatinį individualios pažangos stebėjimą ir vertinimą. 

 

Priemonės Metai Atsakingi asmenys už 

įgyvendinimą 

Lėšos, resursai  Siekiami rezultatai 

1. Tobulinti pagalbos, siekiant 

asmeninės mokinio pažangos, 

modelį, įforminant jį vidaus 

tvarkos dokumentu. 

 

 

2017-2019 m.  

 

 

 

 

 

 

Darbo grupė 

Klasių vadovų metodinė 

grupė 

Mokytojai 

Mokyklos vadovai 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Susitarta dėl mokinių pažangos vertinimo 

kriterijų, išbandytas numatytų priemonių 

veiksmingumas. Sukurtas asmeninės mokinio 

pažangos stebėjimo, matavimo, vertinimo 

modelis, parengtas tvarkos aprašas. Asmeninė 

kiekvieno mokinio pažanga periodiškai 

matuojama ir aptariama bent 2 kartus per 

pusmetį pagal sudarytą asmeninės pažangos 

planą. Teikiama pedagoginė pagalba ir  kasmet  

5-10 proc. mokinių pasiekimai didėja.  

2. Stiprinti metodinę veiklą, 

mokytojų tarpusavio 

bendradarbiavimą, pagalbą, 

mokytojo veiklos įsivertinimą ir  

asmeninio augimo poreikį. 

kasmet Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai metodinėse grupėse susitaria dėl 

prioritetinių veiklos sričių, svarsto aktualius 

ugdymo proceso klausimus, teikia kolegoms 

pagalbą. Kiekvienas planuoja asmeninio augimo 

poreikį, buriasi į grupes, įsivertina savo veiklą. 

Bendradarbiavimą ir pagalbą vieni kitiems 

mokytojai įvertino teigiamai. Parengta mokytojo 

veiklos įsivertinimo patobulinta forma. 



3. Plėsti naudojamų ir naujai 

diegiamų ugdymo metodų 

taikymą, pasinaudojant turimais 

ugdymo pasiekimų duomenimis. 

kasmet Mokytojai 

Darbo grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Ieškoma būdų, padedančių spręsti mokinių 

mokymosi sunkumus, taikomi tinkamai parinkti 

ugdymo metodai, vertinami, analizuojami ir 

aptariami pokyčiai. 

Ilgalaikiai, kelis mokomuosius dalykus 

apimantys projektai, vykdomi kasmet, pristatomi 

progimnazijos mokinių projektinių darbų 

konferencijoje, kuri palaipsniui taps rajonine. 

Bus parengti nauji projektinių darbų 

konferencijos nuostatai, dalyvaus 5-6 rajono 

mokyklų atstovai. 

2 uždavinys. Užtikrinti reikiamos pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą. 

1. Stiprinti pagalbos mokiniui 

specialistų ir mokytojų 

bendradarbiavimą teikiant 

pedagoginę, specialiąją, 

psichologinę, socialinę pagalbą 

mokiniams. 

kasmet Vadovai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Priimti susitarimai dėl bendradarbiavimo teikiant 

pagalbą mokiniams, jų laikomasi, 

konsultuojamasi su specialistais ir teikiama 

pagalba mokiniams, mokytojams, mokinių 

tėvams. Patobulintas pagalbos teikimo modelis. 

Pagalbą gaus 90 proc. SUP mokinių. 

Pagalbos mokiniui teikimą bendruomenė vertina 

teigiamai. 

2. Plėsti pagalbos mokinio šeimai 

teikimą, ieškant naujų 

bendradarbiavimo formų, 

tobulinant tėvų švietimo sistemą. 

Kasmet Darbo grupė 

Klasių vadovai 

Vadovai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

tvarkos aprašas. 

Organizuojami mokinių tėvų susirinkimai, atvirų 

durų dienos, sudaromos individualios keturšalės 

sutartys mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams. 

Kasmet vykdomi tėvystės įgūdžių ugdymo 

mokinių tėvų grupėms mokymų ciklai, kuriuose 

dalyvauja 10 proc. mokinių tėvų. 



3. Skatinti  mokytojų domėjimąsi 

ir tobulinimąsi darbui su 

besikeičiančiais naujos kartos 

mokiniais. 

2017 m.  Vadovai 

Metodinė taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo tiksliniai 

renginiai, mokantis dirbti su naujos kartos 

mokiniais. Mokymuose dalyvaus 90 proc. 

progimnazijos mokytojų.  

Praktinė patirtis aptarta metodinėse grupėse, 

dalinamasi gerąja patirtimi. 

2 Tikslas. Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio ryšius, didinant emocinį saugumą. 

1 uždavinys. Formuoti saugios, tolerantiškos, partneryste grįstos bendruomenės kultūrą. 

1.Skatinti bendruomenės narių 

dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose 

projektuose. 

kasmet Vadovai 

Projektų rengimo darbo 

grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

ES lėšos 

Projektų lėšos 

Kasmet parengiama ir pateikiama bent viena 

paraiška dalyvauti šalies ir tarptautiniuose 

projektuose. Sėkmingai įgyvendintos laimėtų 

projektų planuotos veiklos, į kurias įtraukti 

mokytojai, mokiniai, patvirtintos įgyvendintų 

projektų ataskaitos. Užmegzti partneriški ryšiai 

su šalies ir užsienio šalių mokyklomis. 

2. Kurti tolerancija ir pagarba 

vienas kitam grindžiamus 

bendruomenės narių tarpusavio 

santykius (ryšius). 

kasmet Darbo grupė 

Vadovai 

Mokytojai 

Klasių vadovai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas pedagogų skatinimo tvarkos aprašas. 

Nuosekliai įgyvendinamos socialinio–emocinio 

ugdymo programos 1-8 klasių mokiniams, 

ieškoma naujų, paveikių metodų mokinių 

tarpusavio santykiams gerinti. 

Tyrimų duomenimis mokyklos mikroklimatas 

vertinamas teigiamai. 

3. Vykdyti prevencines priemones 

pageidaujamo elgesio formavimui 

(pagal Korupcijos prevencijos 

programą, priedas 1; Lion Quest, 

„Antras žingsnis“, „Zipio draugai“ 

kasmet Darbo grupė 

VGK 

Klasių vadovai 

Socialinė pedagogė 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujintas VGK ir socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašas. 

Kasmet 50 proc. mokyklos mokinių dalyvauja 

nevyriausybinių organizacijų inicijuotose ir 

mokykloje vykstančiose akcijose, specialistų 



socialinio –emocinio ugdymo 

programas). 

 paskaitose, prevencijai skirtuose užsiėmimuose, 

30 proc. 7-8 klasių mokinių vykdo savanoriškas 

veiklas. 

Nuosekliai kasmet įgyvendinta 95 proc. 

mokyklos korupcijos prevencijos programos 

2017-2019 metams priemonių plano veiklų 

(priedas 1). Atliktas monitoringas. 

2 uždavinys. Ugdyti asmenines bendruomenės narių kompetencijas prigimtinėms galioms plėtoti. 

1. Skatinti bendruomenės narių 

poreikį saviraiškai, kūrybiniam 

potencialui atskleisti. 

kasmet Vadovai 

Mokytojai lyderiai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
Suburtas mokytojų choras, kurio veiklose 

dalyvauja 20 proc. pedagogų. 

Parengta Utenos krašto kultūrinio istorinio 

paveldo edukacinė programa, vykdomos 

pažintinės veiklos, kuriose dalyvauja didžiuma 

progimnazijos mokinių, mokytojų. 

Organizuojami tradiciniai renginiai, šventės, 

parodos. 

Nepamokinis užimtumas mokykloje vertinamas 

teigiamai. 

2. Organizuoti neformaliojo 

švietimo programų įgyvendinimą 

pagal mokyklos galimybes ir 

mokinių poreikius. 

kasmet Neformaliojo švietimo 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kasmet organizuota „Būrelių mugė“ 

neformaliojo švietimo siūlomų programų 

pristatymui ir atsiskaitymui už veiklas. 

Neformaliojo švietimo programas mokykloje 

rinkosi ir lankė 60 proc. mokinių. 

Kasmet siūloma ir pasirenkama bent viena nauja 

neformaliojo švietimo programa. 

3. Skatinti mokinių lyderystę ir 

aktyvų dalyvavimą mokyklos 

gyvenime. 

kasmet Vadovai 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Patobulinti Mokinių tarybos nuostatai. Ugdoma 

demokratiško valdymo samprata. 

Kasmet kiekvienos 5-8 klasės 1-2 mokiniai 



paskatinti atras, atskleis ir parodys savo 

gebėjimus ir galimybes lyderiauti. Kasmet 

inicijuos mokinių poreikius atitinkančius 3-4 

renginius, įtrauks į savanoriškas veiklas 20 proc. 

5-8 klasių mokinių. 

Kasmet bent 2-3 mokiniai aktyviai įsitrauks į 

miesto jaunimo organizacijų veiklą. 

4. Plėsti karjeros ugdymui veiklų 

spektrą, didinant mokinių patirtį. 

kasmet Karjeros ugdymui 

koordinatorius 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinant karjeros ugdymui programą 

organizuotas mokinių tėvų dalijimasis profesinės 

veiklos patirtimi klasėse ar tėvų darbovietėse. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su profesinio 

mokymo centrais, ugdymą organizuojant jų 

mokymo bazėse (Utenos, Visagino). 

50 proc. edukacinių veiklų vyksta kitose 

erdvėse: įmonėse, įstaigose, organizacijose. 

Pateiktos ataskaitos už kasmet vykdytą 

veiklinimą karjeros ugdymui. 

3 Tikslas. Kurti ugdymo proceso atsinaujinimą skatinančias modernias aplinkas. 

1 uždavinys. Skatinti pažangių ugdymo metodų diegimą išmaniajam mokymuisi organizuoti. 

1. Sudaryti sąlygas ugdymo 

procese naudoti naujas 

technologines priemones ir 

mokomąją medžiagą. 

Nuo 2017 metų 

sausio mėn.  

2017-2018 m. m.  

2018-2019 m. m.  

Vadovai 

Mokytojai 

MK lėšos 

Projektų lėšos 

Paramos lėšos 

Dauguma (70 proc.)  mokytojų ugdymo 

vizualizavimui naudojo turimas IKT priemones, 

e-skaityklę, EMA pratybas, „Aktyvios klasės“ 

pamokų paketus, kitą interaktyvią medžiagą. 

5 proc. daugiau kabinetų papildomai aprūpinta 

IKT įranga, įdiegta bent viena nauja programa 

(dizaino ir kt. ); atnaujinta 2 proc. kompiuterinės 

įrangos. 



2. Plėsti patyrinimio ugdymo 

galimybes, įrengiant pradinių 

klasių mokiniams laboratoriją 

pažintiniam tiriamajam darbui. 

2017-2018 m. Vadovai 

Darbo grupė 

Mokytojai 

Paramos lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Įsigyta priemonių pasaulio pažinimo ugdymo 

laboratorijai įrengti. 1-4 klasių mokiniams vyks 

pamokos, bus atliekami tyrimai, bandymai, 

eksperimentai, mokiniai per praktines veiklas 

įgys patirties. Kasmet parengs 1-2 

gamtamokslinius projektus ir pristatys 

konferencijoje „Globok mane“, kuri taps 

respublikine. 

2 uždavinys. Plėsti edukacinių aplinkų pritaikymą šiuolaikiniam ugdymui. 

1. Skatinti bibliotekos skaitykloje 

vykdomų veiklų ir ugdymo 

proceso integraciją. 

kasmet Vadovai 

Bibliotekos vedėja 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Paramos lėšos 

Įrengta mokinių darbų parodų galerija 

skaitykloje, eksponuojami mokinių darbai, per 

metus parodos keičiamos bent 3 kartus.  

Skaitykloje, bibliotekoje vyksta pamokos ir 

kultūriniai ugdomieji renginiai, kuriuose 

dalyvauja 50 proc. progimnazijos mokinių. 

Įgyvendinama 90 proc. bibliotekos veiklos plane 

numatytų veiklų. 

2. Plėsti progimnazijos vidinių ir 

išorinių erdvių tikslinį pritaikymą 

bendruomenės poreikiams. 

kasmet Darbo grupės 

Vadovai 

Mokytojai 

Darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Aplinkos lėšos 

Paramos lėšos 

Vidinis progimnazijos kiemelis bus pritaikytas 

edukacinėms veikloms ir mokinių poilsiui, 

aptvertas tvora, įrengtos vietos poilsiui. Jame 

vyks pamokos, pertraukų metu mokiniai saugiai 

ilsėsis kiemelyje. 

Sukurtos tylos, muzikos, judesio zonos 

mokiniams mokyklos vidinėse erdvėse, kuriose 

mokiniai pertraukų metu pagal poreikius rinksis 

mėgstamas veiklas. 

 



3. Kurti estetinę ugdomąją aplinką, 

eksponuojat mokinių darbus 

mokyklos viešose erdvėse. 

kasmet Vadovai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Aplinkos lėšos 

 

 

Mokinių darbai eksponuojami mokyklos aukštų 

koridoriuose įrengtose erdvėse. Parodos 

atnaujinamos  kas ketvirtį, rengiami pristatymai, 

skelbiama internetinėje svetainėje. 

 

 



PROGRAMOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANO FINANSINIS 

PAGRINDIMAS 

Metai Mokinio krepšelio 

lėšos 

(tūkst. €) 

Aplinkos lėšos (tūkst. 

€) 

Iš viso 

(tūkst. €) 

2017 421,2 247,3 668,5 

2018 400,0 235,0 635,0 

2019 375,0 225,0 600,0 

 

PROGRAMOS (STRATEGINIO VEIKLOS PLANO) ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

 Vykdant programą rengiami ir įgyvendinami kasmetiniai progimnazijos veiklos 

planai. Už programos priemonių įgyvendinimą numatyti atsakingi asmenys ar asmenų grupės. 

Programos įgyvendinimo stebėseną atliks progimnazijos vadovai pagal funkcijų pasiskirstymą 

pareigybių aprašymuose.  

Programos įgyvendinimo monitoringą kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atlieka 

direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri rezultatus pristato Mokytojų tarybos posėdyje ir 

bendruomenės susirinkime. 

Programa ir metų veiklos planai skelbiami progimnazijos internetiniame puslapyje: 

www.vyturiai.utena.lm.lt  

______________________________________ 

 

PRITARTA     PRITARTA 

Utenos rajono savivaldybės   Utenos Vyturių progimnazijos 

administracijos direktoriaus   tarybos posėdžio 

2017 m. kovo 13 d.    2017 m. sausio 30 d. 

įsakymas Nr. AĮ-265    protokolas Nr. 1-MT  

 

    

http://www.vyturiai.utena.lm.lt/


Utenos Vyturių progimnazijos 

Strateginio veiklos plano 2017-2019 m. 

1 priedas  

 

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

2017 - 2019 METAMS 

  

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

1. Utenos Vyturių progimnazijos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – 

Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos tikimybę progimnazijoje. 

2. Programa padės vykdyti kryptingą ir nuosekliai įgyvendinamą korupcijos prevencijos politiką, 

užtikrinti skaidrumą, formuoti antikorupcines nuostatas. 

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir progimnazijos bendruomenės antikorupciniu 

švietimu. Priemonės, skirtos Programos įgyvendinimui, numatytos trejiems metams ir pateiktos 

priede. 

4. Pagrindinės Programoje vartojamos sąvokos: 

4.1.     Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių progimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems 

suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, 

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

4.2.     Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant ir 

įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

  

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Programos tikslas: 

6.1. Formuoti progimnazijos bendruomenės pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį 

sąmoningumą, ugdant antikorupcines nuostatas. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1.  Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

7.2.  Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje; 

7.3.  Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje; 

7.4.  Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

2017 - 2019 METAMS 

Priemonės Metai Atsakingi už 

įgyvendinimą 

asmenys 

Lėšos, 

resursai 

Siekiami rezultatai 

1. Supažindinti 

progimnazijos 

bendruomenę su 

Korupcijos 

prevencijos 

programa. 

2017 m. direktorė  

E. Kadūnienė 

J. Ivanauskas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų tarybos posėdyje ir 

darbuotojų susirinkime bus 

supažindinta su Korupcijos 

prevencijos programa ir 

numatytomis įgyvendinti 

priemonėmis. Programa bus 

paskelbta progimnazijos 

tinklapyje. 

2.Užtikrinti 

racionalų lėšų ir 

progimnazijos 

turto naudojimą. 

nuolat Buhalterė 

Direktorė 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Nustatytu laiku  kasmet 

teikiamos finansinės ataskaitos 

steigėjui apie lėšų naudojimą. 

Kiekvienų metų pabaigoje 

sudaryta komisija patikrins 

mokyklos turtą, įvertins jo būklę 

ir teiks išvadas mokyklos 

direktoriui. 

3. Kontroliuoti 

gautos paramos 

tikslingą 

panaudojimą. 

kasmet Sudaryta 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudaryta paramos skirstymo 

komisija, kuri atnaujinama kas 

dveji metai. Kasmet laiku ir 

viešai bus skelbiama 

bendruomenei apie gautas 

paramos lėšas ir jų panaudojimą 

visuotiniame susirinkime, 

Mokyklos tarybos posėdyje. 

Paramos lėšos bus naudojamos 

mokyklos veiklos tobulinimui ir 

mokinių mokymosi aplinkos 

kūrimui. 

4. Užtikrinti 

informacijos apie 

vykdomus 

viešuosius 

pirkimus sklaidą. 

nuolat Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus laikomasi viešųjų pirkimų 

organizavimo procedūrų, laiku 

skelbiama informacija internete 

apie planuojamus viešuosius 

pirkimus. 

5.Sudaryti 

sąlygas 

tikrinančioms 

institucijoms 

atlikti kontrolės 

procedūras. 

Nuolat 

(pagal 

poreikį) 

Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus sudarytos sąlygos mokyklos 

veiklai vertinti. Ieškoma 

galimybių ir laiku šalinami 

patikrų išvadose nurodyti 

trūkumai. Priežiūros ir kontrolės 

institucijų atstovai fiksuos 

patikras registracijos žurnale. 

6. Parengti kasmet direktorė Žmogiškieji Kasmet bus parengta mokyklos 



mokyklos vadovo 

metinę veiklos 

ataskaitą. 

ištekliai vadovo veiklos ataskaita 

pateikta steigėjui. Sudaryta 

darbo grupė kasmet atliks 

progimnazijos veiklos plano 

monitoringą ir išvadas teiks 

mokyklos direktoriui. 

7. Integruoti 

antikorupcinio 

ugdymo 

programas į 

dorinio ugdymo, 

istorijos pamokas, 

klasės valandėles 

pagal prevencines 

programas 

„Antras 

žingsnis“, 

Lion quest. 

Kartų per 

mokslo 

metus 

Dorinio ugdymo 

ir istorijos 

mokytojai, 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

90 proc. mokinių bus 

supažindinti su korupcijos 

pasireiškimo galimybių 

atsiradimu, bus ugdomos 

antikorupcinės nuostatos, 

mokoma atpažinti, teisingai 

vertinti ir žinoti galimas 

pasekmes. 

8. Vykdyti 

prevencinę 

veiklą. 

Kasmet 

gruodžio 9 

d. 

Socialinė 

pedagogė 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus organizuotas Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

paminėjimas, įtraukta mokyklos 

mokinių taryba, klasių vadovai, 

mokytojai. Dalyvaus 80 proc. 

mokyklos mokinių ir mokytojų. 

Bus ugdomos antikorupcinės 

nuostatos, mokomasi elgtis 

teisėtai. 

9. Šviesti 

progimnazijos 

pedagogus 

korupcijos 

prevencijos tema. 

Kas antri 

metai 

Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

90 proc. progimnazijos 

mokytojų dalyvaus mokymuose 

ar diskusijose korupcijos 

prevencijos temomis. 

10. Priimant 

darbuotojus į 

darbą vadovautis 

teisės aktais. Apie 

laisvas darbo 

vietas skelbti 

mokyklos 

tinklapyje. 

Nuolat Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus užtikrintas skaidrus 

darbuotojų priėmimas į darbą 

progimnazijoje, laikomasi 

galiojančių teisės aktų ir 

nustatytų procedūrų, laiku 

skelbiama apie laisvas darbo 

vietas. 

 

 


