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I. ĮVADAS 

 
Panevėžio 10-oji vidurinė mokykla buvo įkurta 1973 metais rugsėjo 1 d. Žemaičių mikrorajone, Beržų g-vėje. Pirmaisiais mokslo metais mokėsi tik 

1 – 9 klasių mokiniai, buvo dirbama viena pamaina. 1975 / 1976 m. m. mokykloje jau mokėsi 1421 mokinys. 1976 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų 
laidą. Brandos atestatus gavo 54 abiturientai. 

1978 / 1979 m. m. mokykloje mokėsi daugiausia mokinių – 1748. Tuo metu mokykla buvo viena didžiausių mieste ir dirbo dviem pamainomis. 10-
oji vidurinė mokykla gerą vardą pelnė ne tik gerai besimokančiais bei aktyviai sportuojančiais mokiniais, bet ir puikiais pedagogais, šauniais savo srities 
žinovais bei popamokinės veiklos puoselėtojais. Mokykla į gyvenimą išleido 26 abiturientų laidas. Aukso medaliais buvo apdovanoti 8, sidabro medaliais – 
28 abiturientai. 

Nuo 1993 m. pavasario iki 1996 m. rudens Panevėžio 10-oji vidurinė mokykla buvo suremontuota, atnaujinta. Mokyklos kapitaliniam remontui 
miesto savivaldybė skyrė 1 mln. 800 tūkstančių litų. Po remonto mokykla labai pagražėjo. 1995 m prie bibliotekos įrengta skaitykla, vokiečių kalbos 
kabinetas. Trečiame pastato aukšte įrengti specialiojo pedagogo ir anglų kalbos kabinetai. 1996 m. rugsėjo mėnesį duris atvėrė naujas mokyklos bufetas, 
choreografijos – sporto salytė pradinių klasių mokiniams, logopedo ir psichologo kabinetai, įkurtas informatikos kabinetas, gauta 11 naujų kompiuterių. 

1997 m. mokykloje leista atidaryti sustiprintą vokiečių kalbos mokymą nuo penktosios klasės. Tais pačiais metais viena pirmokų klasė pradėjo dirbti 
pagal Atviro Lietuvos fondo remiamą programą „Gera pradžia“. Šio projekto dėka mokykla iš ALF gavo nemažą kiekį įvairių mokymo priemonių, 
mokyklinių baldų. 
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2001 m. rugsėjo 7 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr.19–4 nusprendė Panevėžio 10-ajai vidurinei mokyklai suteikti 

Skaistakalnio pagrindinės mokyklos vardą ir pavadinti  Panevėžio Skaistakalnio pagrindine mokykla. 
Nuo 2003 / 2004 m. m. vėl pradėta dirbti viena pamaina. Šiuo metu mokykloje mokosi 415 mokinių, dirba 41 pedagogas. Mokykloje dirba visi 

švietimo pagalbos specialistai: logopedas, du specialieji pedagogai, psichologas ir socialinis pedagogas. Mokykloje dirba taip pat ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas. 

Kasdien mokinių ir pedagogų laukia moderni ir jauki biblioteka. Joje sukaupta virš 2000 egzempliorių grožinės, informacinės, metodinės ir kt. 
literatūros. Sukurta vadovėlių ir elektroninių laikmenų duomenų bazės. Skaitykloje yra trys kompiuterizuotos darbo vietos. Kompiuteriai prijungti prie 
interneto. 

Mokykloje yra sukurta popamokinės veiklos ir laisvalaikio praleidimo sistema, kuri apima pagrindines veiklos kryptis : meninę-kūrybinę, sportinę, 
masinių mokyklos ir bendramokyklinių renginių organizavimą, turistinių žygių, ekskursijų organizavimą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, 
sveikatingumo dienų, gamtosauginės veiklos organizavimą. Šios veiklos kryptys suburia visą mokyklos bendruomenę: mokinius, pedagogus, mokinių tėvus. 
Mokykloje vyksta daugybė įvairių renginių, puoselėjamos ir toliau tobulinamos mokyklos tradicijos. Dalis mokyklos mokinių ir mokytojų aktyviai 
dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje. 

Mokykla, gerindama mokinių mokymo ir mokymosi kokybę, toliau tęsdama materialinės bazės modernizavimo programą, didindama tėvų 
atsakomybę ugdant ir auklėjant mokinius, plačiau įtraukdama juos į prevencinę veiklą siekia kurti modernią šiuolaikišką pagrindinę ugdymo įstaigą. 

2009 metais Skaistakalnio pagrindinės mokyklos pastatas buvo renovuotas. Renovacijos metu mokykloje pakeisti visi langai, kapitaliai sutvarkytas 
ir apšiltintas pastato stogas, apšiltintos ir plokštėmis uždengtos pastato sienos, renovuotas mokyklos šilumos punktas, pakeisti šildymo radiatoriai, 
šviestuvai klasėse ir koridoriuose, kapitaliai sutvarkyta sporto salė, visi mokyklos tualetai, įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos bei ventiliacijos 
sistema. Mokykla ne tik pakeitė savo išvaizdą, bet svarbiausia, kad joje atsirado šiluma.  

Skaistakalnio pagrindinė mokykla toliau puoselėja garbingas tradicijas, atsiliepia į dabarties gyvenimo aktualijas, telkia mokyklos bendruomenę 
spręsti šiandieninei mokyklai keliamus uždavinius. 
 

II. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

Lietuva Respublika išgyvena itin sparčios kaitos laikotarpį. Šią kaitą skatina išoriniai ir vidiniai veiksniai: globalizacija, informacinės (žinių) 
visuomenės sklaida, rinkos principais grindžiama ūkio plėtra, žymų mastą įgaunančios socialinės diferenciacijos bei atskirties procesai, nepalankios 
demografinės tendencijos, emigracija bei imigracija, Lietuvos integracija į ES ekonominę, kultūros bei švietimo erdvę ir kt.   
         Lietuvos švietimo sistema nuolat vystoma ir tobulinama yra sudedamoji valstybės politikos dalis. Lietuva šiuo metu dar neatrado savojo švietimo 
sistemos veido ir dar nėra sau atsakiusi į klausimą, kokį švietimą ji nori turėti ir kokias galimybes ji nori suteikti savo piliečiams ir gyventojams. Mokykla 
nepajėgi parengti mokinį asmeniniam gyvenimui ir veiklai sparčiai besikeičiančiomis sąlygomis. Todėl mokykla turi ugdyti dinamišką, „modernią 
lietuvybę, šiuolaikišką tautiškumą ir tautinę savigarbą“, taip pat perteikti pagarbą kitoms kultūroms ir civilizacijoms, kitų kultūrų ir tautų asmenims. 

 Dabar yra įgyvendinami naujos valstybinės švietimo 2013-2022 metų  strategijos įgyvendinimo žingsniai. Mokiniams ir jaunimui suteikiamos 
palankiausios galimybės išsiskleisti individualiems gebėjimams, mokiniai turi  galimybę tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Turi būti įdiegti 
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duomenų analize ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra, užtikrinanti socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Stengiamasi pasiekti tokį 
pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudarys nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai. Valstybė privalo garantuoti švietimo 
sistemos veiksmingumą ir sąlygas mokytis visą gyvenimą.                     
          Mokyklos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, Specialiojo ugdymo įstatymas ir 
poįstatyminiai aktai, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas, Jungtinių Vaiko teisių konvencija, Europos komisijos priimta „Nauja 1996 
Europos bendrijos strategija neįgaliesiems“, Darbo ir Civilinis kodeksai, kiti teisės, poįstatyminiai dokumentai, programos ir pan. Mokykla dalyvauja 
įgyvendinant valstybės strateginį tikslą – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, 
atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį.  
           Respublikoje vyksta aktyvi diskusija įvairiais švietimo klausimais. Įstatymiškai įtvirtintos švietimo finansavimo nuostatos  atskleidžia valstybės 
požiūrį į švietimą. Manytume, kad paskutiniais metais, ryškiai mažėjant mokyklose mokinių skaičiui,  mokinio krepšelio metodika pasidarė iškreipta, 
ydinga ir taisytina. Pedagogų bendruomenė yra įsitikinusi, kad šiuo metu tikslingiausia būtų mokinio krepšelį keisti į klasės krepšelį. Mokykloms 
finansiškai nebeapsimoka turėti ir aukštos kvalifikacijos mokytojų, nes jų turimi aukšti koeficientai tempia į minusą krepšelio lėšas.  O vykstantis spartus 
pedagogų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos etapas bei mažėjantys mokytojų atlyginimai skatina tobulinti profesinę kvalifikaciją, atestuotis 
aukštesnei kvalifikacinei kategorijai ir gauti didesnį atlyginimą už darbą.  
           Gerinama mokyklos aplinka. Prieš septynerius metus renovuotas bei atnaujintas mokyklos pastatas leidžia taupyti lėšas. Kadangi 2016 metais 
mokyklos aplinkos finansavimas buvo pakankamas, mokyklai pilnai pakako lėšų ne tik darbo užmokesčiui laiku išmokėti, bet ir tam tikrą dalį sutaupytų 
lėšų persikelti į kitą straipsnį – kitos prekės. Mokykla už 8.200 Eur įsigijo ne tik reikalingų ūkinių prekių, bet kažkiek atnaujino ir dalį mokymo priemonių. 
Už šias lėšas mokykla įsigijo 7 naujus kompiuterius, vieną daugialypės terpės projektorių, kopijavimo aparatą, garso kolonėles renginių vedimui ir kitų 
smulkesnių prekių. Mokykla 2016 metus užbaigė beveik neturėdama įsiskolinimų už patarnavimus. Liko 880,- Eur įsiskolinimas už šildymą, 76,- Eur už 
elektrą ir 83,- Eur už vandens tiekimą. Mokykla, siekdama sėkmingai užbaigti finansinius metus, stengėsi ir pati užsidirbti specialiųjų lėšų. Tam tikslui 
buvo nuomojamos mokyklos patalpos: sporto salė, aktų salė bei dalis kitų kabinetų.  
           Demografinė šalies krizė į nepavydėtiną padėtį stumia ir ugdymo įstaigas. Kasmet mažėjantis gyventojų skaičius mažina ir mokinių skaičių 
mokyklose. Kiekvienais metais Panevėžio miesto mokyklos netenka beveik iki 1000 mokinių. Toks mokinių skaičiaus mažėjimas turi įtakos mokytojų 
krūviams bei jų atlyginimams. Pastaraisiais metais mokytojų dalykininkų krūviai, o tuo pačiu ir atlyginimai tik mažėjo. Pastovus išsilaiko tik pradinių 
klasių mokytojų atlygis. Įvairiais metais  mokinių mokykloje sumažėja nevienodai.  Vienais metais  sumažėja nedaug, kitais – daugiau. Vidutiniškai per 
metus sumažėja apie 20,4 mokinio. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus mokykloje nedarbo grėsmė auga ne tik mokytojams, pavaduotojams ugdymui, 
psichologui, bet ir techninio personalo darbuotojams. Mokinių skaičiaus kaitą Skaistakalnio pagrindinėje mokykloje atspindi 4 pastarųjų metų mokinių 
skaičiaus lentelė: 

 

Mokinių skaičius 
rugsėjo 1 d. 

      2013 m.      2014 m.      2015 m.      2016 m.  

        415        378        364         346 
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           Mažėjant mokinių skaičiui mokykloje, vis labiau pastebimos mokinių elgesio ir mokymosi motyvacijos problemos. Mokykloje kiekvienais metais 
auga mokinių, turinčių hiperaktyvų elgesį bei elgesio ir emocijų sutrikimus, skaičius. Su tokiais mokiniais mokytojams sudėtinga dirbti ne tik vyresnėse 
klasėse, bet didelių problemų atsiranda jau ir su pradinių klasių mokiniais. Dėl tokio mokinių neprognozuojamo elgesio mokytojams sudėtinga užtikrinti 
tinkamą klasės mokinių saugumą. Dėl tokios padėties nukenčia ir pats ugdymo procesas. 
          Sudėtinga mokytojams yra dirbti su 10 klasės mokiniais. Dešimtosios klasės mokiniai ypač dažnai susiduria su ugdymosi bei elgesio problemomis. 
Visų jų pažangumo lygis būna beveik minimalus. Dešimtųjų klasių mokiniams didele problema tapo privalomas pasiekimų patikrinimas. Šitie mokiniai 
neturi tinkamos mokymosi motyvacijos, todėl linkę labiau pažeidinėti mokinių elgesio taisykles bei praleidinėti pamokas. 
          Kiekvienais mokslo metais keičiasi mokinių skaičius gaunančių mokykloje nemokamą maitinimą. Mūsų mokykloje 2013 -2014 m. m.  nemokamą 
maitinimą gavo 166 mokiniai, 2014-2015 m. m. – 146 mokiniai, 2015-2016 m. m. – 145 mokiniai. Nemokamus pietus gavo 127 mokiniai, o nemokamus 
pusryčius – 18 mokinių. Nemažai mūsų mokyklos mokinių gauna socialinę paramą mokyklinėms priemonėms įsigyti.  Mokykloje didėja rizikos grupės 
mokinių skaičius, daugėja vaikų iš asocialių bei  nepilnų šeimų. Gana didelis socialiai remtinų šeimų skaičius. 
          Keičiantis ekonominei socialinei situacijai, pastaruoju metu daugėja socialinės rizikos šeimų skaičius, didėja vaikų, augančių tokiose šeimose, 
skaičius. 2016 metais turėjome 25 socialinės rizikos šeimas. Mūsų mokyklą iš šių šeimų lanko 42 mokiniai. Tokiems mokiniams mokykla turi skirti 
išskirtinį dėmesį. Padidėjusi gyventojų emigracija iššaukė dar vieną problemą-vaikai auga be tėvų. Šių vaikų priežiūra, socializacija – dar vienas iššūkis 
mokyklai. Tuo tikslu mokykloje kasmet rengiamos ir vykdomos vaikų ir paauglių nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei vasaros socializacijos 
programos, nes kasmet mokykloje mokosi 52-63% socialiai remtinų mokinių.  
           2016 metais mokykloje mokėsi 64 specialiųjų poreikių mokinių. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius kiekvienais metais po truputį kinta. Vienais 
metais daugiau, kitais – mažiau. Nuo 2016 metų  rugsėjo 1 d. 1-4 klasėse mokėsi 20 specialiųjų poreikių mokinių, 5-8 ir10 klasėse – 44 mokiniai. Iš jų 12 
mokinių mokosi pagal individualizuotą programą. Daugumai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių reikalinga logopedo, specialiojo pedagogo, 
socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba. 
           Informacinių technologijų sektoriaus plėtros kryptys apibrėžtos Lietuvos informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje, kurioje nustatytos kryptys 
yra Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo kompetencijos ir socialinės sanglaudos didinimas, viešojo administravimo modernizavimas, žinių 
ekonomikos ir elektroninio verslo plėtros spartinimas, Lietuvos kultūros ir lietuvių kalbos puoselėjimas IT priemonėmis.  
          Šiuo metu visi mokyklos mokytojai yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus. Galima sakyti, kad didesnio poreikio kompiuterinio raštingumo 
seminarams bei kursams mokytojai nebeturi, nes visi daugiau ar mažiau yra įvaldę darbo kompiuteriu pagrindus. 24 mokytojai yra  įgiję Europinio 
kompiuterinio raštingumo (ECDL) sertifikatus.  Dalis mokytojų turi darbo su interaktyvia lenta pagrindus. Visi mokytojai naudojasi internetu. Mokykloje 
veikia Mano elektroninis dienynas. Dalis mokinių ir jų tėvų negali tinkamai naudotis IKT teikiamomis paslaugomis dėl socialinių bei ekonominių 
priežasčių. 
           Mokykloje vykdoma modernių mokymo priemonių diegimo ir įsigijimo programa. 2016 metais mokykloje papildomai įsigyti dar 2 daugialypės 
terpės projektoriai, kurių pagalba mokytojai galės efektyviau naudoti mokomąsias kompiuterines programas. Šiuo metu stacionarūs projektoriai įrengti  
visose mokomosiose klasėse. 

III. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

           Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr.1-32-29  patvirtinti mokyklos nuostatai, kuriuose nustatoma, kad 
mokykla yra formaliojo švietimo pagrindinė įstaiga,  teikianti pradinį ir bendrąjį  pagrindinį išsilavinimą. 

Mokykla turi savo vėliavą ir herbą. Rašo metraštį, kuriame fiksuojami svarbiausi ugdymo įstaigos veiklos momentai, įvykiai.  
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Mokyklos vadovai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. 2016 m. pradžioje ugdymo įstaigoje dirbo 67 darbuotojai: 41 
pedagogas ir 26 techninio personalo darbuotojai. 21  mokytojai  turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 17  mokytojų turi metodininko 
kvalifikacinę kategoriją ir 3 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Turima mokytojų kvalifikacija leidžia mokyklai siekti numatytų tikslų įgyvendinimo. 

            Daugumos mokinių mokymosi pasiekimai atitinka išsilavinimo standartus. Mokinių pasiekimai fiksuojami pusmečiais. Kiekvienais 
mokslo metais po I pusmečio ir mokslo metų yra apibendrinami mokinių akademiniai pasiekimai, atliekama mokinių pažangumo ir lankomumo lyginamoji 
analizė. Pasiekimų apibendrinimas leidžia stebėti ir analizuoti mokinių daromą asmeninę pažangą, numatyti tolesnius mokymosi pasiekimų lūkesčius, 
efektyviau panaudoti ugdymo plano galimybes. Su mokinių pasiekimų ir lankomumo analize visada būna supažindinami pedagogai, mokiniai ir jų tėvai. 

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinėje mokykloje  2015 – 2016 m. m. pradžioje mokėsi  364 mokiniai. 1-4 klasėse mokėsi 158 mokiniai , 5-8 klasėse 
– 160 mokinių, 9-10 klasėse – 46 mokiniai. Mokykloje iš viso buvo suformuota 18 klasių komplektų: 8 pradinės ir 10 dalykinių klasių. 2016-2017 m. m. 
pradžioje mokėsi 346 mokiniai, 1-4 klasėse mokėsi 180 mokinių, 5-8 klasėse – 148 mokiniai, 10 

 klasėje – 18 mokinių. Mokykloje iš viso suformuota 17 klasių komplektų: 8 pradinės ir 9 dalykinės klasės. 
Dauguma (82 %) 8 klasių mokinių tęsia mokslą  miesto gimnazijose: J. Miltinio gimnazijoje – 14 mokinių, J. Balčikonio gimnazijoje – 5 

mokiniai, V. Žemkalnio gimnazijoje – 17 mokinių, 5-oje gimnazijoje – 4 mokiniai, V. Mikalausko menų gimnazijoje – 1 mokinys. 12 % 8 klasių mokinių 
tęsia mokslą Panevėžio profesinio rengimo centre. 
  Praėjusiais mokslo metais mokyklą baigė viena dešimtokų klasė. Joje mokėsi 17 mokinių. 16 mokinių dalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinime. Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pažymių vidurkis buvo 4,52 balo, matematikos pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo – 3,4 balo. Vienas mokinys mokėsi pagal individualizuotą programą. 

Baigę dešimtąją klasę mūsų mokyklos dešimtokai tolesnį mokymąsi tęsia profesinio rengimo centruose: Panevėžio Profesinio rengimo centre 
– 9 mokiniai, Prekybos ir paslaugų verslo mokykloje – 3 mokiniai, M. Rimkevičaitės technologinėje mokykloje – 3 mokiniai,  niekur nesimoko – 2 
mokiniai. 
 2015-2016 m. m. mokykloje mokėsi 13 mokinių iš Panevėžio rajono, 30 A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų vaikų (1-4 klasėse – 7 mokiniai, 
5-10 klasėse – 23 mokiniai), 10 romų tautybės mokinių. Visi romų tautybės mokiniai susiduria su mokymosi sunkumais. Mokymosi sunkumai kyla dėl 
mokymosi ne gimtąją kalba ir nepalankių aplinkos veiksnių, mokyklos nelankymo. Dauguma turi negalią dėl nežymaus intelekto sutrikimo. 64 mokiniams 
nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (1-4 klasėse – 20 mokinių, 5-10 klasėse – 44 mokiniai), iš jų 12 mokinių mokosi pagal individualizuotą programą. 
Daugumai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių reikalinga logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo 
pagalba. 
        Mokykloje vykdomas trijų užsienio kalbų (anglų k., vokiečių k., rusų k.) mokymas. Pradinių klasių mokiniams sudarytos sąlygos užsienio kalbų 
mokytis nuo 2 klasės. Gabiems mokiniams sudarytos galimybės išreikšti save neformaliojo ugdymo srityje, dalyvauti projektuose, olimpiadose, 
konkursuose, rinktis įvairius dalykų  gilinimo modulius (raštingumo ugdymas, teksto analizė, rinktiniai matematikos skyriai). Mokiniams turintiems 
mokymosi sunkumų, individualiai teikiama specialioji pagalba pamokų metu, vyksta atskirų dalykų mokytojų konsultacijos kabinetuose, 5 – 8 ir 10 klasių 
mokiniams galima pasirinkti dalykų modulius. Mokiniai pasirinko:  5 klasėse – raštingumo gerinimo ir skaitymo gebėjimų bei matematikos ugdymo modulį,  
6 klasėse – raštingumo gerinimo ir skaitymo gebėjimų bei matematikos ugdymo modulį, 7 klasėse – raštingumo gerinimo ir skaitymo gebėjimų bei 
matematikos ugdymo modulį, 8 klasėse – raštingumo gerinimo ir skaitymo gebėjimų bei matematikos ugdymo modulį, 10 klasė - išlyginamąjį matematikos 
modulį bei išlyginamąjį lietuvių kalbos modulį. 
            Ugdymo įstaigoje tiriami mokinių neformaliojo švietimo poreikiai. Mokykloje vykdoma neformaliojo švietimo veikla padeda spręsti mokinių 
užimtumo problemą. Neformaliam švietimui skirtos valandos panaudojamos maksimaliam mokinių poreikių tenkinimui. 
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            Mokykloje dirba pilna pagalbos mokiniui specialistų komanda: socialinis pedagogas, psichologas, logopedas ir du specialieji pedagogai. Nuo 2016 
metų rugsėjo 19 d. mokykloje pradėjo dirbti ir mokytojo padėjėjas. Yra parengtos ir vykdomos jų veiklos programos. Turimi specialistai didelį dėmesį savo 
veikloje skyrė mokiniams, turintiems tiek mokymosi, tiek elgesio problemų. Jie buvo tikri mokytojų ir klasių auklėtojų pagalbininkai, sprendžiant esmines 
su ugdymu susijusias problemas. 

Mokykloje kasmet rengiamos ir vykdomos vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos, organizuojami įvairūs renginiai žalingų 
įpročių prevencijai.  

Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (Mokyklos taryba, Metodinė taryba, Mokinių parlamentas, Seniūnų taryba, Mokytojų  taryba) 
dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kt. mokyklos bendruomenės veiklos klausimus. Šios institucijos žymiai 
prisideda prie mokyklos veiklos rezultatų ir pokyčių. 

Dalykų ugdymo turinio, programų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo klausimai svarstomi 5 metodinėse grupėse. 
Metodinės grupės, kaip darbo grupės, yra įtraukiamos į informacijos rinkimą, sklaidą, medžiagos rinkimą Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos posėdžiams. 
Metodinės grupės aktyviai dalyvauja atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, vertinant savivaldos institucijų, mokyklos vadovų veiklą. 
Mokykloje veikia Mokinių parlamentas ir Seniūnų taryba. Mokinių parlamento veiklą reglamentuoja šio parlamento nuostatai ir veiklos programa. Mokinių 
parlamentas ir Seniūnų taryba inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius,  akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo 
organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 
            Pereinamuoju laikotarpiu (baigiant pirmąją ir antrąją pagrindinio ugdymo pakopas) mokykla vykdo mokinių ugdymo karjerai  programą, padeda  
jiems  pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį. Per  2016 kalendorinius metus pravesta 20 klasės valandėlių 5-8 ir 10 klasių mokiniams įvairiomis 
ugdymo karjerai temomis. Įvyko 9 profesinio veiklinimo išvykos ar patyriminiai vizitai, vedamos integruotos pamokos. 
           Ugdymo įstaiga turi 94 kompiuterius. Ugdymo procese naudojami 63 kompiuteriai. Jie yra informacinių technologijų kabinetuose, skaitykloje, 
atskirų dalykų kabinetuose. Mokykloje vienas kompiuteris tenka 3,0 penktų - dešimtų klasių mokiniams. Mokykla turi DSL interneto ryšį. 
            Mokyklos bibliotekininkės darbo vieta kompiuterizuota. Taip pat yra trys kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams. Kompiuteriai sujungti į tinklą. 
Skaitykloje yra kopijavimo aparatas, spausdintuvas. Bibliotekoje jau keletas metų, kai yra įdiegta informacinė sistema „Mobis“, kuri padeda efektyviau 
aptarnauti vartotojus. 
           2016 m. pradžioje mokykla turėjo 13309 egzempliorius mokyklinių vadovėlių. Visi mokiniai aprūpinti visais reikalingais vadovėliais. Biblioteka turi 
8501egzempliorių literatūros. Šiuo metu mokykla prenumeruoja  du miesto laikraščius ir keletą vaikiškų žurnalų. Daugiau leidinių užsakyti mokykla negali, 
nes nepakanka finansavimo.  
           Mokomuosiuose kabinetuose yra dauguma pagal mokyklų aprūpinimo standartus būtinų mokymo priemonių, įrangos. Mokomuosiuose kabinetuose 
sukaupta daug naudingų mokytojų bei mokinių pagamintų vaizdinių ir informacinių priemonių. Šiuo metu visų  mokyklos klasių kabinetų mokykliniai 
suolai pakeisti naujais. 
           Ugdymo įstaiga turi stadioną ir moderniai suremontuotą sporto salę. 460 m2 dydžio sporto salė puikiai tinka sportiniam ugdymui. Joje galima žaisti 
krepšinį, tinklinį, lauko tenisą, futbolą. Yra 75 m2 choreografijos - sporto salytė pradinių klasių mokiniams.          

Skaistakalnio mokykla yra užmezgusi ryšius su įvairiomis švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis. Mokykla bendrauja ir bendradarbiauja su 
miesto progimnazijomis, pagrindinėmis mokyklomis ir gimnazijomis, ikimokyklinėmis įstaigomis, miesto psichologine-pedagogine tarnyba, teisėsaugos 
institucijomis, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, miesto ir rajono švietimo centru, profesinio rengimo centru, miesto technologinėmis mokyklomis. 
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            Aktyviai bendradarbiaujame su Panevėžio miesto, šalies bei Latvijos Skaistkalnes vidurinės mokyklos gamtosauginėmis mokyklomis. Taip pat 
bendradarbiaujame ir su įvairiomis įmonėmis: UAB „EMP Recycling“, AB „Panevėžio specialusis autotransportas“, su Panevėžio miesto savivaldybės 
ekologijos skyriaus specialistais, su Panevėžio miškų urėdija, su Panevėžio rajono Dembavos hidrometeorologijos stotimi, su AB „Aukštaitijos vandenys“. 
          AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ organizuotoje akcijoje „Rūšiuokime mokyklose“,  Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla užėmė 
penktąją vietą, kur vienam akcijos dalyviui teko 0,054 t. popieriaus atliekų. Dalyvavome visose „Sveikatiados“ siūlomose veiklose. Turime pasirašę 
bendradarbiavimo sutartį.  
             Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos ugdymo programos įgyvendinimui  2016 finansiniams metams buvo numatytos ir skirtos lėšos 
(tūkst. Lt):         
Mokinio krepšelio lėšos 455 800 Eur. 
Savivaldybės biudžeto (aplinkos lėšos) 250 700 Eur. 
Biudžetinių įstaigų pajamos (spec. lėšos)  4 500 Eur. 
Biudžetinių įstaigų pajamos (spec. lėšų likutis iš 2015m.) 630 Eur. 
Viso programos įgyvendinimui:   
2016 metais buvo centralizuotai pervestos savivaldybės biudžeto lėšos aplinkai finansuoti už komunalines paslaugas 
(patalpų apšildymui sąmatoje lėšos nebuvo skirtos)                       

250 700 Eur. 

Viešųjų darbų programos priemonių įgyvendinimui gauta   5 540 Eur. 
Socialinės paramos programos įgyvendinimui  gauta (nemokamas maitinimas)     25 898 Eur. 
Socialinės paramos programos įgyvendinimui (kelionės transportu kompensacijos)    31 Eur. 
Švietimo ir ugdymo programų įgyvendinimui gauta 1 456 Eur. 
    

 Skaistakalnio pagrindinės mokyklos finansavimą per 2016 finansinius metus iš kitų šaltinių sudaro: 
 
Gauta parama iš 2% GPM   1 331 Eur. 
Viešųjų darbų finansavimas iš teritorinės darbo biržos 3 241 Eur. 
Pagal programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai jums“ 5 301 Eur 
 

      
Mokyklos SSGG 

 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Jauki, renovuota mokykla. 
 Mokyklos patalpų ir erdvių tikslingas panaudojimas. 
 Mokykla atvira ir svetinga.  
 Visi kabinetai aprūpinti multifunkciniais projektoriais. 
 Tėvai laiku informuojami apie vaikų ugdymą.  

 Mokinių asmeninės pažangos pamatavimas.   
 Metodų parinkimas, skatinantis mokinių aktyvų mokymąsi ir 

kompetencijų ugdymą(si). 
 Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija.  
 Žemi 6-10 klasių mokinių akademiniai pasiekimai. 
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 Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai.  
 Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.  
 Administracijos ir pradinių klasių mokytojų bendradarbiavimas su 

lopšeliais-darželiais „Draugystė“, „Voveraitė“. 
 Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai. 
 Mokinių poreikių tenkinimas. 
 Švietimo pagalbos specialistų pagalba mokantis. 
 Dalyvavimas renginiuose, konkursuose, projektuose. 
 Neformalusis švietimas. 
 Aktyvus dalyvavimas gamtosauginėje veikloje.  
 Atviros ir integruotos pamokos. 
 Mokinių ugdymas karjerai. 
 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 
 Planų kokybė ir dermė. 
 Ugdymo proceso organizavimas. 
 Įsivertinimo procesas ir jo rezultatų panaudojimas. 

 Bendradarbiavimas su tėvais. 
 Mokyklos interneto svetainė. 
 Psichologinė pagalba 
 Pailgintos darbo dienos grupės veikla. 
 Metodinės tarybos veikla. 
 Mokiniams trūksta kompiuterizuotų darbo vietų. 
 
 

Galimybės Grėsmės 

 Gerosios patirties apie mokykloje vykstančias veiklas sklaida. 
 Taikyti mokymo metodus, skatinančius mokinių aktyvų mokymąsi.  
 Siekti, kad mokyklos bendruomenės nariai didžiuotųsi mokykla ir 

aktyviai dalyvautų kuriant jos įvaizdį.  
 Sukurti mokinių asmeninės pažangos fiksavimo sistemą. 
 Motyvuoti mokinius siekti aukštesnių akademinių rezultatų. 
 Sukurti naują mokyklos interneto svetainę.  
 Aktyvesnis tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą. 
 Pradinių klasių mokytojų ir mokytojų dalykininkų glaudesnis 

bendradarbiavimas tarpusavyje. 
 

 Daugėja mokinių su elgesio, emocijų problemomis. 
 Didėja socialiai remtinų ir rizikos šeimų skaičius. 
 Mažėjantis mokinių skaičius dėl nepalankios demografinės situacijos. 
 Didėja tėvų abejingumas, per mažai domimasi vaikų mokymųsi.  
 Mokytojų padėjėjų etatų trūkumas. 
 Gyventojų emigracija. 
 

 
 

IV. MOKYKLOS  VIZIJA 
Atvira pozityviai kaitai, saugi, savita mokykla, kur kiekvienas yra svarbus. 
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V. MOKYKLOS  MISIJA 

Progimnazija teikia pradinį ir pirmosios pakopos pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, ugdo atsakingą, aktyvią, savarankišką asmenybę, 
kūrybiškai veikiančią besikeičiančioje visuomenėje. 

 
VI. MOKYKLOS  FILOSOFIJA 

 
Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam! 

 
VII. MOKYKLOS  STRATEGINIAI  TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI 

 
    1. TIKSLAS:  GERINTI MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMUS 

UŽDAVINIAI:  1. Pamokos vadybos tobulinimas 
2. Metodinės tarybos veiklos aktyvinimas 
3. Mokinių pasiekimų ir asmeninės pažangos vertinimas ir įsivertinimas 

 
     2. TIKSLAS:  UGDYTI MOKINIŲ SOCIALINES IR EMOCINES KOMPETENCIJAS 

UŽDAVINIAI:  1. Mokinių motyvacijos gerinimas 
2. Prevencinių ir sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimas 

 
     3. TIKSLAS: PLĖTOTI GAMTOSAUGINĮ UGDYMĄ 

UŽDAVINIAI:  1. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą 
    2. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis miesto, šalies, užsienio švietimo įstaigomis plėtojimas 
 
     4. TIKSLAS: KURTI MODERNIĄ MOKYKLOS APLINKĄ 
 
     5. TIKSLAS: AKTYVINTI TĖVŲ ĮTRAUKIMĄ Į MOKYKLOS VEIKLĄ 
 
    

VIII.  MOKYKLOS  STRATEGINIO  PLANO  REALIZAVIMO  PRIEMONIŲ PLANAS 

 
     1. STRATEGINIS TIKSLAS: GERINTI MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMUS 
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Uždavinys Priemonės uždaviniui 

įgyvendinti 
Laukiami rezultatai Vykdytojas Įvykdymo laikas 

1.1. Pamokos vadybos 
tobulinimas 

Suteikiamos galimybės ir 
stiprinama motyvacija 
mokytojams nuolat kelti 
kvalifikaciją. 

Visi mokytojai kelia dalykinę kvalifikaciją 
seminaruose, kursuose ir kt. ne mažiau kaip 5 
dienas per metus; iš jų kasmet organizuojami 
1-2 bendri seminarai mokyklos mokytojams. 

Administracija, 
mokytojai 

2017-2019 m. 

Mokinių mokymosi stilių 
nustatymas, gautos 
informacijos panaudojimas 
diferencijuojant ir 
individualizuojant veiklą. 

Kasmet atliekamas naujai atvykusių mokinių 
mokymosi stilių nustatymo tyrimas, kitų 
mokinių – kas du metai. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, klasių 
auklėtojai 

2017-2019 m. 

Pamokų planavimas ir 
organizavimas, formuojant 
pamatuojamus bei 
įgyvendinamus pamokos 
uždavinius, taikant 
vertinimą-įsivertinimą 
pagal uždavinyje numatytą 
kriterijų 

Mokytojų veikla atitinka šiuolaikinės 
pamokos reikalavimus. Mokytojai per metus 
praveda bent po vieną atvirą pamoką. 
Pamokos aptariamos metodinėse grupėse, 
dalinamasi gerąja patirtimi.  

Administracija, 
mokytojai 

2017-2019 m. 

Grįžtamojo ryšio 
(IQESonline) taikymas 
pamokose. 

Dauguma mokytojų taiko pamokose 
grįžtamojo ryšio metodus, juos aptaria 
metodinėse grupėse. Organizuojama gerosios 
patirties sklaida. 

Metodinės grupės 2017-2019 m. 

Metodų, skatinančių 
aktyvų mokinių 
mokymą(si), taikymas. 

Dauguma mokinių aktyviai įsitraukia į veiklą 
pamokoje. Gerėja mokinių pasiekimai. 

Mokytojai 2017-2019 m. 

Bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų ugdymas. 

Mokytojai pamokose ugdo mokinių 
bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 
Mokiniai įgyja patirties, gebėjimų jas 
pritaikyti. Formuojamos mokinių vertybinės 
nuostatos. 

Mokytojai 2017-2019 m. 

2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių 
dalyvavimas 
standartizuotuose testuose. 

Kasmet vykdomi standartizuoti testai 2, 4, 6 ir 
8 klasių mokiniams. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017-2019 m. 

Integruotos pamokos. Integruotos pamokos planuojamos metams. 
Giminingų mokomųjų dalykų mokytojai 

Metodinės grupės 2017-2019 m. 
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praveda bent po vieną integruotą pamoką per 
metus, jas aptaria metodinėse grupėse.  

Pamokų netradicinėje 
aplinkoje organizavimas. 
 

Dalis mokytojų veda pamokas muziejuose, 
galerijose, parkuose ir kitose netradicinėse 
aplinkose.  

Mokytojai 2017-2019 m. 

1.2. Metodinės tarybos 
veiklos aktyvinimas 

Nagrinėjamos švietimo 
naujovės ir jų 
įgyvendinimo būdai 

Metodinių grupių pirmininkai su švietimo 
naujovėmis supažindina mokytojus. 

Administracija, 
Metodinė taryba 

2017-2019 m. 

Numatomos mokytojų 
kompetencijų tobulinimo 
kryptys ir priemonės 

Tikslingai keliama mokytojų kvalifikacija. Administracija, 
Metodinė taryba 

2017-2019 m. 

Organizuojama mokytojų 
gerosios patirties sklaida 

Mokytojai dalinasi įgytomis žiniomis 
seminaruose, kursuose. Pristato stipriuosius 
pamokos aspektus. 

Administracija, 
Metodinė taryba 

2017-2019 m. 

Analizuojama ugdymo 
kokybė 

Gerėja mokinių pasiekimai Administracija, 
Metodinė taryba 

2017-2019 m. 

Aptariami ir numatomi 
ugdymo proceso 
aprūpinimo ir inovacijų 
diegimo būdai 

Gerėja mokyklos materialinė bazė. Administracija, 
Metodinė taryba 

2017-2019 m. 

Vertinama mokytojų 
metodinė veikla 

Nustatomos stipriosios ir tobulintinos veiklos 
pusės. Pagal tai planuojama tolesnė mokytojų 
veikla. 

Administracija, 
Metodinė taryba 

2017-2019 m. 

Teikiami siūlymai 
administracijai dėl ugdymo 
proceso tobulinimo 

Veiklos planavimas remiasi konkrečiais 
duomenimis, gerėja ugdymo kokybė. 

Administracija, 
Metodinė taryba 

2017-2019 m. 

1.3. Mokinių pasiekimų ir 
asmeninės pažangos 
vertinimas ir įsivertinimas 

Mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo 
tvarkos aprašo 
atnaujinimas 

Atnaujintas mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo tvarkos aprašas. 

Administracija, 
Metodinė taryba 

2017 m. 

Sukurta mokinių 
asmeninės pažangos 
fiksavimo sistema 

Sukurta vieninga mokinių asmeninės 
pažangos fiksavimo sistema. 

Administracija, 
mokytojai 

2017 m. 

Mokinių asmeninės 
pažangos ir pasiekimų 
įsivertinimas pamokose 

Gerėja mokinių mokymosi motyvacija, 
mokiniai įtraukiami į jų pačių mokymąsi ir 
vertinimą. 

Mokytojai 2017-2019 m. 
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2. STRATEGINIS TIKSLAS: UGDYTI MOKINIŲ SOCIALINES IR EMOCINES KOMPETENCIJAS  
 

Uždavinys Priemonės uždaviniui 
įgyvendinti 

Laukiami rezultatai Vykdytojas Įvykdymo laikas 

2.1. Mokinių motyvacijos 
gerinimas 

Mokinių mokymosi 
sunkumų priežasčių 
tyrimai. 

Atliktas tyrimas (mokinių apklausa) padės 
išsiaiškinti, kas skatina mokinių mokymosi 
motyvaciją. 
 

Socialinė 
pedagogė, 
psichologė, 
Metodinė taryba 

2017–2019 m. 

Mokinių skatinimo 
sistemos tobulinimas.  

Sukurta ir veikianti pageidaujamo mokinių 
elgesio skatinimo sistema.  
Sudaromas klasių nominacijų sąrašas 
pusmečiui. Kas mėnesį teikiama nominacija 
vienai klasei. Bent 2 kartus per mokslo metus 
teikiami apdovanojimai, padėkos, pagyrimai. 
Organizuojama bent 1 ekskursija per mokslo 
metus mokiniams, padariusiems pažangą.  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017–2019 m. 

Mokinių kompetencijų, 
susijusių su savimone, 
socialiniu sąmoningumu, 
savitvarda, tarpusavio 
santykių puoselėjimu ir 
atsakingu sprendimų 
priėmimu stiprinimas 

Mokiniai išmoksta atpažinti savo emocijas ir 
jas valdyti, rūpintis savimi ir kitais, kuria ir 
puoselėja pozityvius santykius, priima 
atsakingus sprendimus ir konstruktyviai 
sprendžia iškilusias problemas. 

Psichologė, 
socialinė 
pedagogė, 
klasių auklėtojai 

2017–2019 m. 

Mokinių mokymosi 
motyvacija pamokose 

Ugdoma mokinių sąmoningumo, mokėjimo 
mokytis kompetencija. Gerėja mokinių 
pasiekimai. 

Mokytojai 2017–2019 m. 

2.2. Prevencinių ir 
sveikatos stiprinimo 
programų įgyvendinimas 

Sveikatos stiprinimo 
veiklos darbo grupės 
sukūrimas 

Sukurta sveikatos stiprinimo veiklos 
mokykloje darbo grupė. 
 

Direktorius 2017 m. 

 Sveikatos stiprinimo 
programos parengimas 

Sukurta sveikatos stiprinimo programa, 
planuojama sveikatinimo veikla, sudarytas 
veiklų įgyvendinimo planas.  

Sveikatos 
stiprinimo darbo 
grupė 

2017–2019 m. 

 Mokyklos mokinių 
sveikatos rodiklių analizės 
parengimas 

Kasmet mokyklos bendruomenė 
supažindinama su mokinių sveikatos būkle.  

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 

2017–2019 m. 
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specialistė 

 OLWEUS patyčių ir 
smurto programos veiklų 
įgyvendinimas 

1 kartą per mėnesį vyksta OLWEUS patyčių ir 
smurto programos klasės valandėlės. Mažėja 
patyčių atvejų, gerėja mokyklos 
mikroklimatas. 

Klasių auklėtojai 2017-2019 m. 

 Psichoaktyvių medžiagų 
vartojimo prevencinė 
programa „GYVAI“  
6- oms klasėms 

Kartą per savaitę vyksta praktiniai užsiėmimai 
mokiniams. Suteikiami gyvenimo įgūdžiai, 
reikalingi sveikai gyventi ir nepradėti vartoti 
tabako, alkoholio ir narkotikų.  
Pravesti 3 praktiniai užsiėmimai tėvams, kurių 
vaikai dalyvauja „Gyvai“ programoje. 

J. Grižienė,  
V. Zamžickas 

2017-2019 m. 

 Patyčių ir kitų  prevencinių  
programų įgyvendinimo 
tęsimas ir tobulinimas 

Tęsiama saugios ir rūpinimusi grįstos 
aplinkos, kuriai būdingi aukšti lūkesčiai, 
kūrimas, socialinių emocinių gebėjimų lavini- 
mas, artimesnių santykių tarp mokinių ir 
mokytojų kūrimas. Mažėja patyčių atvejų, 
gerėja mokyklos mikroklimatas. 

Metodinė taryba, 
Vaiko gerovės 
komisija, 
mokytojai, 
klasių auklėtojai 

2017-2019 m. 

 
     3. STRATEGINIS TIKSLAS: PLĖTOTI GAMTOSAUGINĮ UGDYMĄ 
 

Uždavinys Priemonės uždaviniui 
įgyvendinti 

Laukiami rezultatai Vykdytojas Įvykdymo laikas 

3.1. Mokyklos 
bendruomenės įtraukimas į 
gamtosauginę veiklą 

Tarptautinės 
gamtosauginės mokyklos 
veiklos programos 
įgyvendinimas  
 

Dauguma mokyklos bendruomenės narių 
dalyvauja gamtosauginėje programoje. 

Gamtosauginis 
komitetas 

2017-2019 m. 

Dalyvavimas miesto, 
respublikos ir 
tarptautiniuose 
konkursuose, projektuose, 
renginiuose 
 

Dalyvavimas tarptautiniuose eTwining 
projektuose. Aktyvesnis įsitraukimas į kitų 
mokyklų organizuojamus projektus.  

Gamtosauginis 
komitetas 

2017-2019 m. 

Dalyvavimas 
tarptautiniame projekte 
„Mažiau šiukšlių“ 

Atliekų kiekio mažinimas. Naujų poilsio 
erdvių įkūrimas. Bendruomenės švietimas. 

Gamtosauginis 
komitetas 

2017 m. 
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3.2. Bendradarbiavimo 
ryšių su kitomis miesto, 
šalies, užsienio švietimo 
įstaigomis plėtojimas 

Bendradarbiavimas su 
Panevėžio miesto ir 
Lietuvos bei užsienio 
Gamtosauginėmis 
mokyklomis 

Organizuojami ir vykdomi bendri projektai, 
akcijos, renginiai. 

Gamtosauginis 
komitetas 

2017-2019 m. 

Dalyvavimas tarptautinėje 
gamtosauginių mokyklų 
programoje 

Kasmet mokykla laimi aukščiausią tarptautinį 
apdovanojimą už gamtosauginę veiklą: 
tarptautinį sertifikatą ir Žaliąją vėliavą. 

Gamtosauginis 
komitetas 

2017-2019 m. 

Organizuojami 
gamtosauginiai renginiai, 
konferencijos mokiniams 
 
 

Mokykloje per metus organizuojamas bent 
vienas renginys kitų miesto mokyklų 
mokiniams. 

Gamtosauginis 
komitetas 

2017-2019 m. 

 Bendradarbiavimas su l/d 
„Draugystė“ 
 

Vykdomos bendros gamtosauginės veiklos su 
darželio bendruomene. 

Gamtosauginis 
komitetas 

2017-2019 m. 

    4. STRATEGINIS TIKSLAS: KURTI MODERNIĄ MOKYKLOS APLINKĄ 
 

Uždavinys Priemonės uždaviniui 
įgyvendinti 

Laukiami rezultatai Vykdytojas Įvykdymo laikas 

 Naujos mokyklos interneto 
svetainės sukūrimas 
 

Sukurta nauja mokyklos interneto svetainė. 
Gerėja mokyklos įvaizdis. 

Administracija 2017 m. 

Naujų poilsio erdvių 
mokiniams įkūrimas 

Įkurtos naujos poilsio erdvės mokinių 
laisvalaikiui.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 
reikalams 

2017–2019 m. 

Atnaujinama kompiuterių 
bazė 

Nupirkti 5 kompiuteriai kompiuterių klasėje. 
Atnaujinamos mokytojų kompiuterizuotos 
darbo vietos. Pakeistas kompiuteris 
bibliotekoje, aktų salėje. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 
reikalams 

2017–2019 m. 

 Metodinio kabineto 
įrengimas 

Vietoje mokytojų kambario įrengtas metodinis 
kabinetas. Įrengtos dvi kompiuterizuotos 
darbo vietos. Nupirktas naujas kopijavimo 
aparatas. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 
reikalams 

2017 m. 
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Mokymo priemonių 
pirkimo plano sudarymas 

Kartą per metus sudaromas mokymo 
priemonių pirkimo planas. 

Metodinė taryba 2017–2019 m. 

Treniruoklių salės 
inventoriaus atnaujinimas. 

Suremontuotas bėgimo takelis, nupirkti 
svarmenys, suoliukai svarmenims kilnoti. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 
reikalams 

2017–2019 m. 

 Choreografijos salės 
grindų dangos 
atnaujinimas 

Atnaujinta grindų danga. Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 
reikalams 

2017-2018 m. 

 
5. STRATEGINIS TIKSLAS: AKTYVINTI TĖVŲ ĮTRAUKIMĄ Į MOKYKLOS VEIKLĄ 

 
Uždavinys Priemonės uždaviniui 

įgyvendinti 
Laukiami rezultatai Vykdytojas Įvykdymo laikas 

 Tėvų klubo įkūrimas Sudaryta mokytojų, atsakingų už tėvų klubo 
įkūrimą, iniciatyvinė grupė. Gerėja tėvų ir 
mokyklos bendradarbiavimas, daugiau tėvų 
įsitraukia į mokyklos veiklą. 

Administracija, 
mokytojų 
iniciatyvinė 
grupė 

2017 m. 

 Konsultacinės valandos 
tėvams 

Sudarytas reguliarus tėvų ir mokytojų 
susitikimų tvarkaraštis. Susitikimai vyksta 
vieną kartą per mėnesį. 

Mokytojai 2017–2019 m. 

Administracijos, 
mokytojų, tėvų bendri 
vakarai, pusryčiai 

Neformalus bendravimas ir 
bendradarbiavimas. Šiltesni santykiai, 
bendrumo jausmas. Pasitikėjimas tarp 
mokytojų ir šeimos. Pasikeitę stereotipai. 

Administracija, 
mokytojai 

2017–2019 m. 

Lankstinukai tėvams apie 
mokyklos veiklą 

Kasmet rugsėjo mėnesį paruošiami 
informaciniai lankstinukai apie mokyklos 
veiklą. Gerėja tėvų informavimas. 

Metodinė taryba 2017–2019 m. 

 Kalėdiniai sveikinimai 
tėvams 

Kasmet pasveikinami tėvai Kalėdų proga.  Administracija 2017–2019 m. 

 Informaciniai 
kalendoriukai tėvams. 

Mokslo metų pradžioje įteikti informaciniai 
kalendoriukai tėvams. 

Administracija 2017–2019 m. 

 Vyksta bendri renginiai 
tėvams, mokytojams ir 
mokiniams 

Organizuojamas bent vienas renginys per 
metus. 

Administracija, 
mokytojai 

2017–2019 m. 

Tėvų pedagoginis ir Paskaitos tėvams vaiko raidos, paauglystės Administracija 2017–2019 m. 
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psichologinis švietimas problemų, mokymosi sunkumų, vaikų ir tėvų 

santykių, prevencijos klausimais. 
 Teminiai klasių tėvų 

susirinkimai 
Gerėjantys mokinių, tėvų ir klasių auklėtojų 
santykiai. 

Klasės auklėtojai 2017–2019 m. 

 
 
 
 

IX.  MOKYKLOS  STRATEGIJOS  REALIZAVIMO  PRIEMONIŲ  PLANO  FINANSINIS 
PLANAS 

 

Strateginis tikslas priemonėms 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus 478 900 Eur. 465 200 Eur. 459 000 Eur. 

Plėtoti gamtosauginį ugdymą 900 Eur. 900 Eur. 900 Eur. 

Kurti modernią mokyklos aplinką 5 000 Eur. 4 500 Eur. 4 000 Eur. 

Aktyvinti tėvų įtraukimą į mokyklos veiklą 300 Eur. 200 Eur. 200 Eur. 

Iš viso priemonėms 485 100 Eur. 470 800 Eur. 464 100 Eur. 

 
                                                     
                                                             X.  MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
 
           Mokyklos strateginio plano 2017 – 2019 metams įgyvendinimui mokykla rengia metinius veiklos planus. Pirminė strateginio plano įgyvendinimo 
priežiūra atliekama visais lygiais viso proceso metu. Analizė vykdoma vieną kartą per metus, tikslų ir uždavinių  įgyvendinimą vertinant pagal Bendrojo 
lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius. Strateginio plano rengimo grupė ir priežiūros grupė pristato pristato Skaistakalnio pagrindinės 
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mokyklos  strateginį planą 2017 – 2019 metams mokyklos bendruomenei kartą per metus. Bendruomenės nariai turi galimybę stebėti ir vertinti mokyklos 
strateginio plano įgyvendinamus tikslus, reikšti savo pageidavimus ir teikti siūlymus. 
          Mokyklos strateginis planas jo įgyvendinimo eigoje gali būti tikslinamas ir papildomas. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  
stebintys ir vertinantys strateginiame plane numatytų tikslų ir priemonių vykdymą, esant reikalui sausio mėnesį gali koreguoti strateginio plano tikslus ir 
priemones. Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja tinkamą finansinių lėšų planavimą ir panaudojimą. Kiekvienų metų pradžioje mokyklos direktorius 
teikia informaciją Mokyklos tarybai apie strateginio plano tikslų įgyvendinimą. 
 
SUDERINTA                                                                                                                           PRITARTA 
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos                                                                      Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 
Mokyklos tarybos  2017-02-13 posėdyje                                                                                 švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 
Protokolo Nr. 1                                                                                                                         2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. VĮ-105(22.1.7) 
 


