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KRUONIO GIMNAZIJOS 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS 
 

I. MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Vizija 

 

Moderni, bendruomeniška mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam atskleisti savo gebėjimus 

bei sėkmingai mokytis, veikti, kurti. 

Misija 

 

Teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 

įvairių poreikių mokiniams, įgyjant šiuolaikines kompetencijas, pasitelkus naujas technologijas ir 

metodus, plėtojant neformalųjį vaikų švietimą, ugdant dorą, atsakingą, laisvą asmenybę. 

 

Veiklos prioritetai 

 

Kiekvienam mokiniui pritaikomo mokymosi galimybių plėtra. 

 

Gimnazijos vertybės 

 

 Adekvačiai reaguojančios į gyvenimo pokyčius asmenybės ugdymas. 

 Teigiamas gimnazijos įvaizdis. 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

 Saugi aplinka. 

 Profesionalumas. 

 

Gimnazijos kontekstas 

 

Kruonio gimnazija yra Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti pagal 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus nuostatus. Gimnazijos veikla neatsiejama nuo 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2021 metų strateginiame plane suformuluotos 

prioritetinės srities, numatančios visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų gerinimą. Gimnazija 

vykdo savo tikslus, uždavinius ir jiems įgyvendinti numatytas priemones, teikia kokybiškas 

švietimo paslaugas, įgyvendindama ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas bei organizuodama ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

2020 m. rugsėjo 1 d. Kruonio gimnazijoje mokėsi 237 mokiniai. Mokinių, gaunančių 

Valstybės paramą mokymo priemonėms įsigyti ir nemokamam maitinimui, skaičius – 92 (38 proc. 

visų besimokančiųjų).  Nemažėja mokinių, kuriems teikiama specialioji pedagoginė pagalba (2018 

m. – 79, 2019 m. – 75, 2020 m. – 76). Mažėjantis gyventojų skaičius Kruonio seniūnijoje (2020 m. 

– 2 644; 2015 m.– 3041) lemia mokinių skaičiaus mažėjimą gimnazijoje.  

Gimnazijos vadovų komandą sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams. 81 proc. mokytojų pedagoginio darbo 

stažas 25 ir daugiau metų).  

 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

 

Prioriteto pavadinimas Asignavimai  

Kiekvienam mokiniui pritaikomo mokymosi 

galimybių plėtra. 

Ne mažiau kaip 890 tūkst. eurų. 

 

Strateginis tikslas ir programos 

 

 
 

II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginė analizė 

Išorinės aplinkos (PEST) analizė 

 

Kiekvienam mokiniui 

pritaikomo mokymosi 

galimybių plėtra 

Tobulinti ugdymo(si) 

kokybę, siekiant ugdyti 

brandžią asmenybę  

 

Kurti dinamišką 

ir atvirą ugdymo(si) 

 aplinką 
 

 

Ugdymo turinio įgyendinimo programa 

(01) 

 

 

 

Ugdymo(si) aplinkos tobulinimo 

programa (02) 
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Politiniai teisiniai veiksniai  

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais dokumentais: Lietuvos pažangos strategija 

,,Lietuva 2030”, 2013-2022 m. Valstybine švietimo strategija, 2014-2020 m. Lietuvos švietimo 

programa, Geros mokyklos koncepcija, Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros strateginiu planu. 

Jos veiklą neišvengiamai lemia globalizacija, kurios svarbiausi bruožai:  mokymasis sužinoti, veikti, 

gyventi  kartu. Viena iš esminių pokyčių iniciatyvų Lietuvos pažangos strategijoje yra sukurti 

veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių 

technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir 

tobulinimą. Aktualios  ir europinės švietimo dimensijos: mokykla – atvira institucija, lokali ir 

globali; nuolatinis mokyklos darbuotojų tobulėjimas; kokybiškas švietimas; mokyklos atvirumas 

visuomenei ir pasauliui;  mokymosi procesą skatinančios ir palaikančios metodikos. Nacionalinės 

švietimo strategijos iššūkiai integruojasi ir į tarptautinį kontekstą. Numatomi strateginiai gimnazijos 

tikslai dera su šalies ir rajono tikslais gerinti ugdymo kokybę siekiant kiekvieno mokinio pažangos.  

Kruonio gimnazija šiuo metu išgyvena krizinį laikotarpį: mažėjant mokinių skaičiui yra didžiulė 

grėsmė tapti pagrindine mokykla ar progimnazija. 

Ekonominiai veiksniai 

Gana spartus gyventojų iki 15 metų skaičiaus mažėjimas didina išlaidas, tenkančias vienam 

mokiniui iš savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos 

kompensacijos. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asignavimai mažės proporcingai 

mažėjančiam mokinių skaičiui. Mokyklų finansavimas priklausys nuo vyriausybės pasirinktos 

mokyklų finansavimo metodikos. Mokinių skaičiaus mažėjimas ir finansavimo metodikos pokyčiai 

lems mokytojų darbo krūvį, tačiau ugdymo organizavimo ir valdymo bei pagalbos mokiniui 

funkcijų proporcingai mažėjant finansavimui nesumažės, todėl galimas ugdymo organizavimo ir 

valdymo bei pagalbos mokiniui funkcijas atliekančių darbuotojų pareigybių skaičiaus ribojimas dėl 

finansinių priežasčių neleis išlaikyti optimalios ugdymo organizavimo ir pagalbos mokiniui 

struktūros.  

Socialiniai demografiniai veiksniai 

Kruonio seniūnijoje  2020 m. pradžioje gyveno 2 644 gyventojai (2019 m.– 2 760; 2018 m. – 

2 767); 2020 m. seniūnijoje įregistruota 14 gimimų; (2019 m. - 14; 2018 m. - 13).  

Mokinių, gaunančių Valstybės paramą mokymo priemonėms įsigyti ir nemokamam 

maitinimui, skaičius kasmet sudaro 38-43 proc. visų besimokančiųjų. Nemažėja mokinių, kuriems 
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teikiama specialioji pedagoginė pagalba (2018 m. – 79, 2019 m. – 75, 2020 m. – 76). Namuose ne 

visi specialiųjų poreikių ar socialinės rizikos grupės vaikai turi galimybes įtvirtinti mokykloje 

diegiamus socialinius įgūdžius, naudotis tinkamais mokymosi ištekliais ir sąlygomis. Tai apsunkina 

mokytojų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų darbą ir lemia nuolatinį ir nenutrūkstamą 

švietimo pagalbos mokiniui užtikrinimą bei stiprinimą, bendradarbiavimo su tėvais ir vietos 

bendruomene plėtojimą gimnazijoje. 

 

Technologiniai veiksniai 

Valstybinės švietimo strategijos nuostatose yra akcentuojama švietimo plėtotės kokybė, kuri 

turi būti užtikrinama ir modernizuojant bendrąjį ugdymą, atnaujinant mokyklas ir pagerinant 

švietimo aprūpinimą. Viena iš modernizavimo krypčių yra informacijos ir komunikacijos 

technologijų diegimo programa. Nėra aišku, ar bus skiriamos lėšos edukacinėms erdvėms su būtina 

šiuolaikine įranga sukurti ir palaikyti. Mokymosi aplinkų modernizavimas ir mokytojų bei mokinių 

aprūpinimas nešiojamais kompiuteriais yra strategiškai svarbi gimnazijos veiklos kokybės 

tobulinimo kryptis. 

Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė 

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 

kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga (kodas 190596857), veikia pagal 2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos nuostatus. 

Gimnazijos veiklą reglamentuoja darbo tvarkos taisyklės, strateginis ir metiniai veiklos planai, kiti 

gimnazijos darbo ir vidaus tvarkos dokumentai. 

Gimnazijos organizacinė valdymo struktūra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams 

 

Sekretorius  

Administratorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kruonio gimnazijos 

daugiafunkcio 

skyriaus mokytojai 

Kruonio  

gimnazijos 

mokytojai 

Pagalbos  

vaikui  

specialistai 

Kruonio gimnazijos ir 

daugiafunkcio skyriaus 

aptarnaujantis 

personalas 
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Gimnazijos organizacinę struktūrą sudaro du valdymo lygmenys: nuolatinis ir savivalda. 

Gimnazijoje nuolatinis valdymas organizuojamas dviem lygmenimis: pirmasis valdymo lygmuo – 

direktorius, antrasis – direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio bei bendriesiems reikalams.  

Gimnazijos veiklos suskirstytos į dvi sritis: ugdymo ir ugdymo aprūpinimo. 

Ugdymo srities paskirtis - užtikrinti mokinių ugdymo kokybę pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ugdymo I ir II pakopos ir vidurinio ugdymo 

akredituotą programą, veiksmingai organizuojant ugdymo procesą, sudarant psichologiškai ir 

fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant pedagoginę, psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą, sudarant mokiniui saviraiškos galimybes, galimybes 

planuoti profesinę karjerą, pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį. 

Ugdymo aprūpinimo srities paskirtis - užtikrinti tinkamas ugdymo proceso sąlygas, mokinių ir 

mokytojų aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis. 

Veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. 

Žmogiškieji ištekliai 

Kruonio gimnazijai 2020-2021 m. m. patvirtinta 12 klasių komplektų (2 ikimokyklinio 

ugdymo grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė). Veikia visos dienos mokykla. Didžiausias 

leistinas etatų skaičius - 54,96. Gimnazijoje dirba 37 pedagogai (mokytojai, logopedė, socialinė 

pedagogė, psichologė, mokytojo padėjėjai). Iš jų 1 mokytojas ekspertas, 7 mokytojai metodininkai. 

Mokytojų kvalifikacija ir išsilavinimas atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nuostatas.  

Finansiniai ištekliai 

Savo tikslams įgyvendinti Gimnazija naudoja Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, 

valstybės biudžeto (valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti) ir kitas (ES, paramos ir kt.) lėšas. 

Apskaita Gimnazijoje tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). 

Ryšių sistema 

Gimnazijoje veikia LITNET interneto ryšys. Visoje gimnazijoje veikia Wi-Fi. Naudojamasi 

elektroniniu dienynu TAMO, vieninga elektroninio pašto sistema @kruonio.kaisiadorys.lm.lt, 

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

Kontora. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) žinios apie gimnazijos veiklą skelbiamos 

interneto tinklalapyje, vietos ir šalies spaudoje. Gimnazijoje naudojama VMA Moodle. 

Vidaus darbo kontrolės sistema 



6 

 

Darbuotojai dirba pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus, darbo 

tvarkos taisykles, gimnazijos nuostatus. Vidaus darbo kontrolė organizuojama pagal administracijos 

suskirstytas kuruojamas veiklos sritis, jų darbo individualius planus ir vykdoma pagal metinį 

veiklos planą ir mėnesinius veiklos planus. Mokytojai stebi kolegų pamokas, aptaria jas 

individualiai, dalijasi gerąja patirtimi. Vidaus darbo kontrolės rezultatai aptariami mokytojų tarybos 

posėdžiuose, administracijos pasitarimuose. Apibendrintą informaciją, išvadas ir pasiūlymus veiklai 

tobulinti pateikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokytojų tarybos posėdyje prieš naujus mokslo 

metus. 

 

SSGG analizės suvestinė 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Bendroji rūpinimosi mokiniais politika. 

  Saugi mokymosi aplinka. 

 Dalijimasis lyderyste atvirai atstovaujant 

gimnazijos bendruomenei. 

 Gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos 

pedagogai. 

 Geri mokinių anglų kalbos ir IT pasiekimai. 

 Nuotoliniam ugdymui naudojama VMA 

Moodle. 

 Pakankamas apsirūpinimas IKT taikymui. 

 Puoselėjamos gimnazijos tradicijos.  

 Vykdomi tarptautiniai projektai. 

 Kruonio gimnazijos universalus daugiafunkcis 

skyrius (ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas). 

 Visos dienos mokykla. 

 Meno mokyklos skyrius. 

 Daugumoje pamokų vyraujanti klasikinė, 

mokymu grįsta, pedagoginė paradigma. 

 Vertinimo ir įsivertinimo duomenų naudojimas 

tikslingam grįžtamajam ryšiui. 

 Nepakankamas mokinių savarankiškumo ir 

atsakomybės ugdymasis. 

 Per mažas tėvų įsitraukimas į mokinių 

savarankiškumo ir atsakomybės ugdymą. 

 Daugelio šeimų sunki socialinė padėtis. 

 Neišnaudojamos individualizuoto, 

diferencijuoto mokymo galimybės.   

 Pagalbos specialistų trūkumas. 

 Neefektyvi gimnazijos internetinio puslapio 

valdymo sistema.  

 

Galimybės Grėsmės 

 Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo 

institucijomis ir socialiniais partneriais. 

 Dalyvavimas vyriausybinių ir nevyriausybinių 

fondų, organizacijų skelbiamuose konkursuose, 

projektuose. 

 Kryptingas mokytojų profesinių kompetencijų 

tobulinimas.  

 Mokinių poreikių tenkinimas, plečiant 

neformaliojo ugdymo užsiėmimų pasiūlą.  

 Tarpdalykinio bendradarbiavimo ir integruotų 

pamokų vedimo plėtojimas. 

 STEAM veiklos integravimas į ugdymo 

procesą. 

 Pedagoginės-psichologinės pagalbos 

 Mažėjantis gyventojų skaičius Kruonio 

seniūnijoje. 

 Didėjant rizikos šeimų skaičiui seniūnijoje, į 

Kruonio gimnaziją ateina vis daugiau mokinių 

iš šių šeimų,  neturinčių socialinių įgūdžių, 

motyvacijos mokytis, pareigos ir atsakomybės 

jausmo. 

 Pedagogų amžius (pradės trūkti aukštos 

kvalifikacijos mokytojų).  
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mokytojams ir mokiniams stiprinimas. 

 Glaudesnis bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais. 

 

Kruonio gimnazijos išorinių ir vidinių veiksnių analizės išvados 

 

Kruonio gimnazijos politinių, ekonominių, socialinių, teisinių (PEST), plačiojo ir giluminio 

veiklos kokybės įsivertinimo, išorinių ir vidinių (SSGG) veiksnių analizė parodė, kad: 

 socialiniai demografiniai išoriniai veiksniai lemia pagrindinį šios dienos iššūkį: 

gimnazijos išlikimo ar virsmo į pagrindinę mokyklą ar progimnaziją; 

 socialiniai kultūriniai išorinės aplinkos pokyčiai įpareigoja atsižvelgti į mokinių 

socialinį kontekstą ir plėtoti socialinio emocinio, vertybinių nuostatų, gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 

motyvuojančio mokytis mikroklimato formavimo sistemą; 

 vis dar tobulintinas mokinių mokymosi atsakomybės ugdymas, vertinimo ir 

įsivertinimo duomenų, panaudojimo mokymui(si), mokymosi aplinkų, atitinkančių besimokančiojo 

mokymosi poreikius, naudojimas ugdyme, mokinio poreikiais ir galimybėmis pagrįsto ugdymo 

turinio pritaikymas individualiai pažangai pasiekti. 

 Gimnazijos veiklos tobulinimas planuojamas nuosekliai ir kryptingai, išlaikoma tikslų dermė 

tarp įvairių veiklos sričių, tačiau svarbiausiu gimnazijos tikslu išlieka kiekvienam mokiniui 

pritaikomo mokymosi galimybių plėtra 

 

2020 metų strateginio veiklos plano programų vertinimo kriterijų suvestinė 

 
Strateginiai 

tikslai 

Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato 

vienetai 

2019 Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Kiekvienam 

mokiniui 

pritaikomo 

mokymosi 

galimybių 

plėtra. 

Mokinių,  pagerinusių arba nesumažinusių 

savo pažangumo vidurkio per mokslo 

metus, skaičius nuo visų mokinių 

skaičiaus. 

proc. 68 68 53 

Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis 

nuo baigusių pradinio ugdymo programą.  

proc. 100 100 100 

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių 

dalis nuo baigusių pagrindinio ugdymo 

programą.  

proc. 100 100 100 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis 

nuo baigusių vidurinio ugdymo programą.  

proc. 94 100 100 

Mokinių (2, 4, 6, 8 kl.), pasiekusių 

pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, 

dalis (proc.). 

proc. 46 48 51 

Ugdytinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, 

padariusių pažangą, dalis (proc.). 

proc. - 50 96 
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Finansuojamų valandų (pamokų, pamokų 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo)  procentas nuo 

bendruosiuose ugdymo planuose numatyto 

maksimalaus skaičiaus. 

proc. 86 88 93 

Pedagogai tikslingai tobulina dalykines ir 

pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 

5 dienas per metus. 

proc. 78 70 90 

Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo 

ugdymo veikloje, dalis. 

proc. 78 85 63 

Kurti 

dinamišką ir 

atvirą 

ugdymo(si) 

aplinką. 

 

Kruonio gimnazijos ir daugiafunkcio 

skyriaus pastatas ir jo priežiūra atitinka  

Lietuvos higienos normos HN 21-2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos 

reikalavimai“ reikalavimus. 

proc. 100 100 100 

Investicijų dydis edukacinių erdvių 

atnaujinimui ir sukūrimui, vadovaujantis 

gimnazijos metine veiklos programa, per 

metus.  

tūkst. 

eurų 

4 4 4,5 

Lėšų, skiriamų pastatų eksploatacijai, 

pokytis, lyginant su 2018 metais. 

proc. +5 +6 +6 

Nepedagoginiai darbuotojai tobulina 

dalykines kompetencijas ne mažiau kaip 1 

dieną per metus įvairiuose seminaruose, 

kursuose, mokosi nuotoliniu būdu ir kt. 

proc. 50 50 55 

Maitinamų mokinių skaičius. proc. 100 100 100 

Pavežamų mokinių, gyvenančių daugiau 

kaip 3 km nuo mokyklos, skaičius. 

proc. 100 100 100 

 

Informacija apie uždavinių įgyvendinimą pagal programas 

 

Ugdymo turinio įgyvendinimo programa (01).  

Programos tikslas. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant ugdyti brandžią asmenybę.  

01.01. Uždavinys. Mokytojo ir mokinio atsakomybės stiprinimas. 

Sėkmingai įgyvendinamas individualių mokytojo kompetencijų, taikant mokinių 

vertinimą/įsivertinimą, tobulinimas. Kūrėme laikinas darbo grupes, kurių veikla sudarė sąlygas 

dalykiškai bendradarbiauti mokytojams, dėstantiems tose pačiose klasėse, drauge spręsti iškylančias 

mokymo(si) dilemas konkrečiose klasėse. Šių grupių veikla padėjo priimti sprendimus, pereinant 

prie nuotolinio mokymo(si). Įvertinę savo turimas patirtis ir resursus susitarėme nuotoliniame 

mokyme naudoti VMA Moodle ir elektroninį Tamo dienyną. Mokytojai mokė ne tik mokinius, bet 

ir palaikė nuolatinį ryšį su tėvais, konsultavo, kaip prisijungti prie sistemos, kaip įkelti darbus. 

Teikė užduotis, kurias vaikai galėjo atlikti savarankiškai ir jas įsivertinti. Didžiulis iššūkis – 
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ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojoms bendrauti su savo vaikučiais. Padedant 

tėvams, vaikai užduotis atlikdavo puikiai, džiaugdavosi žiūrėdami savo ir draugų darbelius 

virtualioje aplinkoje.  

Rugpjūčio mėnesį pedagogai palaikė direktorės iniciatyvą visą mokymo medžiagą, 

atsiskaitomuosius darbus, ilgalaikius planus ir vertinimo sistemas skelbti VMA. Vadovaujantis 

Kruonio gimnazijos Mokymosi pagalbos tvarka, stengiamasi sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 

įveikti mokymosi sunkumus. Stebima kiekvieno vaiko pažanga, naudojant 3PM modelį: mokiniui 

neįgyvendinus pamokos uždavinio dvi pamokas iš eilės ir/ar gavus neigiamą kontrolinio darbo 

įvertinimą, teikiama mokymosi pagalba (individualios trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos, 

individualizuojamos ir diferencijuojamos užduotys). Pradinių klasių mokiniams lietuvių kalbos ir 

matematikos konsultacijas teikia pradinių klasių mokytojos laikinose grupėse.  

2020 metais bendras mokinių pažangumas nepakito (2018 m. – 88 proc., 2019 m. – 96 proc. 

2020 m. – 96 proc.). Mokinių, pagerinusių arba nesumažinusių savo pažangumo vidurkio per 

mokslo metus, skaičius nuo visų mokinių skaičiaus sumažėjo (2018 m. – 51 proc., 2019 m. – 68 

proc. 2020 m. – 53 proc.). Valstybiniai egzaminai - vienas mokinys - 100 balų anglų kalbos; 5 

mokiniai anglų kalbos ir informacinių technologijų – virš 90 balų. 

Pedagogų veiklos vertinime buvo aptarti nuotolinio ugdymo metu naudoti metodai ir 

priemonės, mokytojų taikomi kiekvieno mokinio pažangos vertinimo/įsivertinimo metodai, susitarta 

dėl veiklos tobulinimo sričių ir kvalifikacijos kėlimo. Pedagogai tikslingai tobulino dalykines ir 

pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 dienas per metus. Kiekvienas mokytojas pagal savo 

poreikius tobulino savo bendrąsias bei dalykines kompetencijas. Mokinių pavasario atostogų metu 

visi gimnazijos pedagogai dalyvavo virtualiose KTU nuotoliniuose mokymuose „VMA MOODLE 

– misija įmanoma“ ir „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualiojoje mokymosi 

aplinkoje MOODLE“. Individualus mokymasis tapo kolektyviniu. Gimnazijoje susikūrė 

mentorystės sistema, kai labiau patyrę mokytojai konsultuoja mažiau patyrusius. Keturios 

mokytojos dalijosi nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimi respublikinėse konferencijose 

,,Mokausi - Tobulėju – Mokau“ (Valstybės institucijų kalbų centras) ir ,,Gyvoji mokykla: erdvė 

kurti, augti ir būti“  (VŠĮ ,,Edukateka“). 

Gimnazija įsijungė į Kaišiadorių rajono savivaldybės inicijuotą Lean filosofijos pagrindu 

veikiančius veiklos efektyvumo didinimo mokymus (5S ir Kaizen). Įgyvendintos 7 Kaizen idėjos, 

sudarančios sąlygas efektyvinti gimnazijos veiklą ir ugdymo procesą. 

Parengtas ir laimėtas ESFA finansuojamas projektas ,,Matematinis mąstymas gyvenimo 

kokybės projektavimui“, skirtas pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, 

https://mokymai.vma.lm.lt/course/view.php?id=768
https://mokymai.vma.lm.lt/course/view.php?id=768
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diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo 

kokybės projektavimą.  

01.02. Uždavinys. Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

Neformalaus švietimo programos tenkino mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos 

poreikius. Birželio mėnesį rengėme ir vykdėme neformaliojo švietimo projektus: ,,Mano klasės 

veidas”, ,,Pagalba muziejui”, ,,Gamtos menas”, ,,Druskų kristalų auginimas”, ,,Atverskime knygą”, 

,,Mano Puškinas”, kuriuose dalyvavo 86% mokinių. Nuo 2020 m. rugsėjo 1d. gimnazijoje veikia 

visos dienos mokykla. Jos tikslas – saugus ir kryptingas 1-5 klasių mokinių užimtumo iki pamokų ir 

po pamokų užtikrinimas, mokymosi pagalbos teikimas mokiniams ruošiant namų darbus, 

konsultacijos ir visapusiškas ugdymas visą dieną. 

Mikroklimatą vertiname analizuodami IQES apklausų rezultatus: klausimo „Į mokyklą einu 

su džiaugsmu“ vertė 3,1 (2018 m. – 2,8; 2019 m. – 2,6); „Man įdomi ir prasminga mokyklos 

organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla“ – 2,9 (2018 m. – 3,1; 2019 m. – 3,1); „Per 

paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3,7 (2018 m. – 3,1; 2019 m. – 

3);  Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė – 3,5 (2018 m. – 

2,6; 2019 m. – 2,6); „Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami 

pasiūlymai – 3,1 (2018 m. – 3,1; 2019 m. – 3,1). Mokytojų apklausomis VMA Moodle „Nuotolinio 

mokymo iššūkiai“. Pokytį matavome:  *100%. Rezultatas - 2,32 procento. 

2020 metais pasaulį apėmusios pandemijos akivaizdoje, puoselėjant dialogą nuotoliniu būdu su 

visomis gimnazijos bendruomenės dalimis, panaudojant turimus gimnazijos materialinius resursus, 

pavyko sėkmingai spręsti iškylančias problemas. Tam buvo patvirtintas Kruonio gimnazijos 

darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas ir Kruonio gimnazijos nuotolinio mokymosi taisyklės. 

Puoselėjant vertybes ir pozityvų elgesį gimnazijos bendruomenė dalyvauja tęstiniame projekte 

„Išmok jaustis gerai“: įsijungėme į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei 

mobiliosios programėlės „#walk15“ organizuojamą projektą „Mokyklos eina“, kurio tikslas -  

paskatinti  kiekvieną susikurti privatų fizinio aktyvumo iššūkį ir domėtis kultūriniu aplinkos 

paveldu bei prisidėti prie inovatyvių programėlių kūrimo. Šioje veikloje dalyvauja 60 procentų 

mokyklos bendruomenės narių; organizavome renginius „Geros nuotaikos diena“ ir „Nepasiduok 

perdegimui“. Dalyvavome respublikinėje socialinio-emocinio ugdymo olimpiadoje ,,Dramblys“. 

Kiekvieną pirmadienį prieš pamokas aktų salėje vyksta ,,Maldos rytmetis“. 

Pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams teikia Vaiko gerovės komisija. VGK 

bendradarbiauja su klasių vadovais. Sprendžiant mokinių pamokų lankomumo ir elgesio problemas, 
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organizuoja posėdžius, kuriuose kartu su mokiniais ir tėvais ieškoma problemų sprendimo būdų. 

Organizuojamos prevencijos akcijos: ,,Veiksmo savaitė be patyčių“, ,,Tolerancijos diena“, 

,,Psichinės sveikatos diena“. Socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams 

teikia socialinis pedagogas. Jis bendradarbiauja su įstaigomis ir organizacijomis siekiant vaiko 

problemų sprendimo, dalyvauja šeimos atvejo peržiūros posėdžiuose. Psichologinę pagalbą 

mokiniams teikia gimnazijos psichologas, veikia Problemų sprendimo klubas, Mandalų kūrimo 

būrelis. Gimnazijos specialiųjų poreikių mokiniams mokymosi pagalbą teikia logopedas ir 

mokytojo padėjėjai.  

Ugdymo aplinkos tobulinimo programa (02).  

 Programos tikslas. Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką. 

02.01. Uždavinys. Gimnazijos pastatų eksploatavimas, vadovaujantis Lietuvos higienos 

norma HN 21-2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

reikalavimai“ ir maksimaliai palankių ugdymo(-si) fizinių aplinkų sudarymas.   

Įgyvendinant uždavinio priemones, kurias koordinavo ir organizavo pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems reikalams, pastatai eksploatuoti (valyti, vykdytas einamasis remontas, užtikrinta turto 

ir priešgaisrinė sauga) ir vykdyta teritorijos priežiūra vadovaujantis Lietuvos higienos norma ir 

kitais teisės aktais. Visose priemonėse numatytus darbus finansavome iš įvairių šaltinių (mokymo 

lėšų, biudžeto, gimnazijos gautų pajamų, paramos lėšų), didžiąją darbų dalį atliko gimnazijos 

darbininkai. Visi 2020 metų veiklos programoje numatyti bendro naudojimo patalpų ir edukacinių 

erdvių atnaujinimo darbai įvykdyti ir viršyti.  

Pradinių klasių mokinių koridoriuje įrengta atvira edukacinė erdvė. Užveistas mažaūgių 

vaismedžių sodas. Atnaujintos būtiniausios priemonės ugdymui organizuoti. Įsigyta 150 vnt.  

vadovėlių už 1814,69 eurus, skaitmeninių mokymo priemonių (EMA, EDUKA, 

EGZAMINATORIUS, e.test) už 2192,75 eurus. 

 

III. VEIKLOS STRATEGIJA 2021-2023 METAMS 

 

Gimnazija, siekdama įgyvendinti gimnazijos nuostatuose fiksuotus veiklos uždavinius, 

pagrindiniu strateginiu 2021-2023 metų prioritetu laiko kiekvienam mokiniui pritaikomo mokymosi 

galimybių plėtrą. Gimnazijos bendruomenė supranta ir pripažįsta, kad asmenybės brandai įtakos turi 

visos plane numatytos, į kokybinį pokytį orientuotos priemonės bei ugdomoji, organizacinė ir ūkinė 

veikla, įgyvendinanti ugdymo planą. Siekdama užtikrinti ilgalaikių strateginio pobūdžio tikslų 

įgyvendinimą 2020 m. gruodžio mėnesį Kruonio gimnazijos bendruomenė diskutavo ir priėmė 

sprendimus dėl atnaujintos gimnazijos vizijos ir misijos, susitarė dėl atnaujintų ir aktualizuotų 
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Ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslų ir uždavinių. Ateinančių strateginių 2021-2023 

metų laikotarpiui planuojama vadovautis Geros mokyklos koncepcijos nuostatų ir modelio bei 

gimnazijos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo pagrindu šiomis kryptimis:  

 kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimas (pasiekimai ir pažanga, 1.2.2. 

Mokyklos pasiekimai ir pažanga 2,8);  

 individualios mokinio pažangos didinimas, plėtojant mokymo metodų įvairovę, 

tobulinant ugdymo organizavimo sistemą (ugdymas (mokymas), 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga 2,8) ; 

 mokinių saviraiškos, aktyvaus dalyvavimo neformaliajame ugdyme, įvairiuose 

projektuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo ir kiti gebėjimai bei elgesio, 

bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai, skatinimas. Siekimas, kad mokiniai ir mokytojai jaustųsi 

psichologiškai saugūs, jų nuomonė ir idėjos būtų išklausytos ir gerbiamos (gyvenimas mokykloje, 

3.2.1. mokymasis ne mokykloje 2,6); 

 maksimaliai palankių ugdymo(-si) fizinių aplinkų, atnaujinant ir įrengiant edukacines 

erdves, sudarymas (ugdymosi aplinka). 

 

Lėšų ir žmogiškųjų išteklių poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 
 

 

  

Gauti ir 

panaudoti 

Projektas 

2021-iesiems metams 

Projektas 

2022-iesiems ir 2023-iesiems metams 

Gimnazijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: 

Kodas  Strateginio tikslo pavadinimas: 

01 Kiekvienam mokiniui pritaikomo mokymosi galimybių plėtra 

Strateginio tikslo aprašymas:  

Tikslas įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 metų strateginio plano 2.1. 

strateginio tikslo „Tobulinti švietimo sistemą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą“ 2.1.1uždavinį : 

Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:  
Ugdymo turinio įgyvendinimo programa (01).  

Ugdymo aplinkos tobulinimo programa (02).   

Efekto kriterijus: 

01 Mokinių,  pagerinusių arba nesumažinusių savo pažangumo vidurkio per mokslo metus, skaičius 

nuo visų mokinių skaičiaus (proc.). 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

E-01-01 Mokinių,  pagerinusių arba 

nesumažinusių savo pažangumo 

vidurkio per mokslo metus, skaičius 

nuo visų mokinių skaičiaus (proc.). 

68 68 68 
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Ekonominės 

klasifikacijos grupės  

asignavimai 

2020 m., 

Eur  

 Lėšos, Eur   Žmogiškieji 

ištekliai, 

pareigybių 

skaičius  

 Lėšos, Eur  Žmogiškieji 

ištekliai, 

pareigybių 

skaičius  

1. ASIGNAVIMAI, 

IŠ VISO:  
876 546 888340    888000/887000    

Išlaidos  133 757 82230        

Darbo užmokestis  742 789  806110  54,96   52/52  

FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI:  

          

SAVIVALDYBĖS 

LĖŠOS  

357 083 348 640    340 000/350 000    

Išlaidos 117857  68 530        

Darbo užmokestis  239 226  280 110  26,44    24/24  

VALSTYBĖS 

LĖŠOS (MK)  

519 463 539 700   540 000/540 00    

Išlaidos   15 900 13 700        

Darbo užmokestis  503 563 526 000  28,52    28/28  

KITI ŠALTINIAI:            

2 GPM proc. 

paramos, 

specialiosios, kitos 

lėšos  

300+9800  400+14000    500+16 000/ 

500+18 000 

 

  

Išlaidos   11 000 14400    16 500/18 500   

 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (01). 

 

Biudžetiniai metai 2021 metai. 

Tęstinė programa 

Vykdytojas (-ai) Kruonio gimnazijos pedagogai 

Pareigybių skaičius, 

reikalingas įgyvendinti šią 

programą. 

31,46 etatai 

 

Programos koordinatorius Direktorė Rita Mikučauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Neringa Dasevičienė 

 

Šia programa įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas 

Programa įgyvendina Valstybinės švietimo 2013–

2022 metų strategijos trečiąjį tikslą: užtikrinant 

švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, 

maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo 

aprėptį, suteikti mokiniams, studentams ir 

jaunimui palankiausias galimybes išskleisti 

individualius gebėjimus, tenkinti specialiuosius 

ugdymosi ir studijų poreikius. Teikti veiksmingą 

pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams, 

patiriantiems mokymosi sunkumų, įgyvendinti 

Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 

metų strateginio plano antros prioritetinės srities 

Kodas 02 
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,,Visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų 

kokybės gerinimas“ 1 tikslą - Tobulinti švietimo 

sistemą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą. 

Programos tikslas Tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant ugdyti 

brandžią asmenybę  

Kodas 01 

Strateginio tikslo aprašymas: gimnazijos bendruomenė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintais pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais planais, parengia ir įgyvendina Kruonio gimnazijos ugdymo planus. Ji skirta  

tobulinti ugdymo procesą ir ugdyti mokinių kompetencijas pagal kiekvieno poreikius ir 

individualumą, užtikrinant kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams. Programa siekiama 

pagal galimybes pasiekti aukštesnių ugdymo (si) rezultatų, taikant modernias mokymosi strategijas. 

Programa parengta, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizę. Pagrindiniai ir 

pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmenybės branda, individualias galimybes 

atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga. 

Rezultato kriterijai: 

R0101. Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis nuo baigusių pradinio ugdymo programą  (proc.). 

R0102. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis nuo baigusių pagrindinio ugdymo programą 

(proc.). 

R0103. Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis nuo baigusių vidurinio ugdymo programą 

(proc.). 

R0104. Mokinių (2, 4, 6, 8 kl.), pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, dalis (proc.). 

R0105. Ugdytinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, padariusių 

pažangą, dalis (proc.). 

01.01. Uždavinys. Užtikrinti galimybę kiekvienam mokiniui stebėti savo išmokimą, 

patirti mokymosi sėkmę ir nuolat siekti pažangos. 

Produkto kriterijus.  

P010101. Finansuojamų valandų (pamokų, pamokų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo) procentas nuo bendruosiuose ugdymo planuose numatyto maksimalaus 

skaičiaus. 

P010102. Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2.1.1. (Ugdymo(si) tikslai) 

rodiklio lygis.  

P010103. Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2.3.1. (mokymasis) rodiklio 

lygis. 

01.01.01. Priemonė. Kruonio gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimo užtikrinimas. 

01.01.02. Priemonė. Kruonio gimnazijos daugiafunkcio skyriaus vaikų saviraiškos ugdymas 

per meną. 
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01.01.03. Priemonė. Pamokos vadybos tobulinimas, sudarant sąlygas savivaldžiam, 

personalizuotam mokymui(si), taikant inovatyvius mokymo(si) metodus.  

01.01.04. Priemonė. Atsakingo mokymosi požiūrio formavimas, tobulinant mokinio 

individualios pažangos sistemą. 

01.02. Uždavinys. Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas 

Produkto kriterijus.  

P010201. NŠA apklausos rodiklio „Į mokyklą einu su džiaugsmu“ vertė. 

P010202. Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 4.1.2. (Lyderystė) lygis 

01.02.01. Priemonė. Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

01.02.02. Priemonė. Tėvų įsitraukimo skatinimas. 

01.02.03. Priemonė. Mokytojų atsakomybės ir lyderystės skatinimas. 

 

 
 

UGDYMO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA (02) 

 

Biudžetiniai metai 2021 metai. 

Tęstinė programa 

Vykdytojas (-ai) Kruonio gimnazijos darbuotojai 

Pareigybių skaičius, 

reikalingas įgyvendinti šią 

programą 

13,50 etatų 

 

Programos koordinatorius Direktorė Rita Mikučauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems reikalams Laura Balsienė 

 

Šia programa įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas 

Programa įgyvendina Kaišiadorių rajono 

savivaldybės plėtros iki 2023 metų strateginio 

plano antros prioritetinės srities ,,Visuomenės 

gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas“ 

1 tikslą: Tobulinti švietimo sistemą, didinti vaikų 

ir jaunimo užimtumą. 

Kodas 02 

Programos tikslas Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką. Kodas 02 

Strateginio tikslo aprašymas: Pastatai eksploatuojami (vykdoma sanitarinė ir higieninė mokyklos 

patalpų ir aplinkos priežiūra), vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21-2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ ir kitais teisės aktais 

(priešgaisrinės apsaugos, inžinerinių tinklų, vandentiekio ir kanalizacijos, šilumos, elektros, ryšio 

tinklų priežiūros ir kitais), reglamentuojančiais statinių priežiūrą. Vykdomas pastatų eksploatavimui 

reikalingų medžiagų, įrangos, darbo priemonių įsigijimas, išdavimas ir apskaita. Organizuojamas  

ugdymo aprūpinimas materialiniais ištekliais. Palaikomos, atnaujinamos ir kuriamos edukacinės  

aplinkos. 
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Rezultato kriterijai 

R0201. Kruonio gimnazijos ir daugiafunkcio skyriaus pastatas ir jo priežiūra atitinka  Lietuvos 

higienos normos HN 21-2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos reikalavimai“ reikalavimus.  

R0202. Investicijų dydis edukacinių erdvių atnaujinimui ir sukūrimui, vadovaujantis gimnazijos 

metine veiklos programa per metus (eurais). 

 

02.01. Uždavinys.    Gimnazijos pastatų eksploatavimas, vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 21-2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos reikalavimai“ ir maksimaliai palankių ugdymo(-si) fizinių aplinkų sudarymas.   

Produkto kriterijai. 

P020101.   Lėšų, skiriamų pastatų eksploatacijai, pokytis, lyginant su 2020 metais. 

02.01.01. Priemonė. Organizuoti ir vykdyti pastatų eksploatavimo, materialinių išteklių įsigijimo, 

apskaitos ir panaudojimo darbus (išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui).  

02.01.02. Priemonė. Įsigyti, apskaityti ir efektyviai naudoti materialines vertybes, skirtas pastatų 

eksploatavimui, edukacinių aplinkų atnaujinimui ir kūrimui, vadovaujantis metų veiklos programa. 

02.01.03. Priemonė. Efektyviai naudoti (įsigyti ir racionaliai naudoti) išteklius, skirtus 

komunalinėms (šiluma, vanduo, elektra) paslaugoms.  

02.01.04. Priemonė. Efektyviai naudoti (įsigyti ir racionaliai naudoti) išteklius, skirtus kitoms 

(pastatų eksploatavimo ir remonto darbų, draudimo, buhalterinės apskaitos programų palaikymo ir 

kt.) paslaugoms.  

02.01.05. Priemonė. Įsigyti pirmosios pagalbos rinkinius ir juos papildyti. Visiems darbuotojams 

pasitikrinti sveikatą.   

02.01.06. Priemonė. Sudaryti sąlygas darbuotojams ir gimnazistams naudotis ryšio (pašto 

paslaugos, telefonas, internetas ir kt.) priemonėmis.  

02.01.07. Priemonė. Sudaryti sąlygas materialinių išteklių tiekimui, kvalifikacijos kėlimui, 

mokinių ugdomosios veiklos vykdymui už gimnazijos ribų (transporto išlaikymas).  

02.01.08. Priemonė. Įsigyti ir tinkamai eksploatuoti patalynę ir darbo aprangą.  

02.02. Uždavinys. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.  

Produkto kriterijai:   

P020201. Pedagogai tikslingai tobulina dalykines ir pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. 
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P020202. Nepedagoginiai darbuotojai tobulina dalykines kompetencijas ne mažiau kaip 1 dieną per 

metus įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi nuotoliniu būdu ir kt. 

02.02.01. Priemonė. Bendrųjų ir dalykinių pedagogų kompetencijų tobulinimas. 

02.02.02. Priemonė. Tobulinti aptarnaujančio personalo kvalifikaciją. 

02.02.02. Priemonė.  Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, užduočių vykdymui ne 

darbo vietoje (komandiruotės).  

02.03. Uždavinys.  Sąlygų mokiniams (atvykti, maitintis ir kt.) mokytis gimnazijoje ir 

nustatyta tvarka gauti socialinę paramą sudarymas. 

Produkto kriterijai. 

P020301. Maitinamų mokinių skaičius (proc.). 

P020302. Pavežamų mokinių, gyvenančių daugiau kaip 3 km nuo mokyklos, skaičius (proc.). 

02.03.01. Priemonė.  Organizuoti mokinių maitinimą (socialinė parama). 

02.03.02. Priemonė.  Organizuoti mokinių pavėžėjimą. 

 

 
PROGRAMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖ 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato 

vienetai 

2021  2022 2023 

R0101 Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis nuo 

baigusių pradinio ugdymo programą.  

proc. 100 100 100 

R0102 Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis 

nuo baigusių pagrindinio ugdymo programą.  

proc. 100 100 100 

R0103 Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis nuo 

baigusių vidurinio ugdymo programą.  

proc. 100 100 100 

R0104 Mokinių (2, 4, 6, 8 kl.), pasiekusių pagrindinį ir 

aukštesnįjį pasiekimų lygį, dalis (proc.). 

proc. 48 50 52 

R0105 Ugdytinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, padariusių 

pažangą, dalis (proc.). 

proc. 50 50 50 

P010101 Finansuojamų valandų (pamokų, pamokų 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo)  procentas nuo 

bendruosiuose ugdymo planuose numatyto 

maksimalaus skaičiaus. 

proc. 88 89 90 

P010102 Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo 2.1.1. (Ugdymo(si) tikslai) rodiklio 

lygis. 

lygis 2,8 3 3,2 

P010103 Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo 2.3.1. (mokymasis) rodiklio lygis. 

lygis 2,5 2,6 2,7 
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P010201 NŠA apklausos rodiklio „Į mokyklą einu su 

džiaugsmu“ vertė. 

 

proc. 3,1 3,2 3,3 

P010202 Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo 4.1.2. (Lyderystė) lygis 

 

lygis 2,6 2,8 3 

R0201 Kruonio gimnazijos ir daugiafunkcio skyriaus 

pastatas ir jo priežiūra atitinka  Lietuvos higienos 

normos HN 21-2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

reikalavimai“ reikalavimus. 

proc. 100 100 100 

R0202 Investicijų dydis edukacinių erdvių atnaujinimui 

ir sukūrimui, vadovaujantis gimnazijos metine 

veiklos programa, per metus.  

tūkst. eurų 3,5 3,5 4 

P020101 Lėšų, skiriamų pastatų eksploatacijai, pokytis, 

lyginant su 2020 metais. 

proc. +1 +2 +3 

P020201 Pedagogai tikslingai tobulina dalykines ir 

pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. 

 

proc. 75 76 77 

P020201 Nepedagoginiai darbuotojai tobulina dalykines 

kompetencijas ne mažiau kaip 1 dieną per metus 

įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi 

nuotoliniu būdu ir kt. 

proc. 50 55 55 

P020301 Maitinamų mokinių skaičius. proc. 100 100 100 

P020302 Pavežamų mokinių, gyvenančių daugiau kaip 3 

km nuo mokyklos, skaičius. 

proc. 100 100 100 

 

Rizikos veiksnys  Veiksmų alternatyva  

Per mažas mokinių skaičius 11 klasei 

suformuoti. 

 

 

Nepakankamas finansavimas savivaldybei 

deleguotoms  ar valstybės funkcijoms vykdyti. 

Darbuotojų per mažas reiklumas savo darbo 

kokybei. 

Prašyti savivaldybės dalinai finansuoti 

nepilną 11 klasę ir svarstyti galimybes pritraukti 

mokinius iš kitų seniūnijų arba tapti 

daugiafunkciu centru. 

Ieškoti kitų (rėmėjų, projektų) finansavimo 

šaltinių. 

      Ieškoti veiksnių,  motyvuojančių darbuotojus 

gerinti darbo kokybę.  
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KRUONIO GIMNAZIJOS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 

PRINCIPINĖS NUOSTATOS  

  Strateginio gimnazijos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo strateginio planavimo grupė, 

sudaroma trejiems  metams ir vadovaujama direktoriaus. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitas 

teikia direktorius: plano vykdymo pagrindiniai rodikliai aptariami gimnazijos tarybos bei mokytojų 

tarybos posėdžiuose. Planavimo grupė metų pabaigoje išanalizuoja plano įgyvendinimą ir pateikia 

pasiūlymus jo koregavimui metams į priekį. Po koreguotos analizės suderinimo gimnazijos, 

mokytojų taryba suformuluoja tikslus metiniam veiklos planui bei nustato sritis giluminiam veiklos 

kokybės įsivertinimui.  

 

 

 

PRITARTA: 

Kruonio gimnazijos tarybos 

2020-02-02 d. protokolo Nr.1 

 
 


