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KRUONIO GIMNAZIJOS 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS 
 

I. MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Misija 

 

 Kruonio gimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, 

pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir organizuoja neformalųjį ugdymą Kruonio ir aplinkinių seniūnijų 

vaikams bei suaugusiems. 

 

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 

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 pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei 

organizuodama ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

 2019 metų rugsėjo 1 dienos duomenimis ją lanko 255 mokiniai iš Kruonio seniūnijos. Joje 

ugdomas 71 specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys, iš jų 28 – pagal pritaikytas kai kurių 

dalykų programas, 1 – pagal individualizuotas programas, 42 turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 

Kruonio gimnazijoje mokosi 12 globojamų vaikų. Jų amžius nuo 10 iki 19 metų. Kruonio 

seniūnijoje yra 18 rizikos šeimų, iš jų Kruonio gimnaziją lanko 25 vaikai. Toliau nei trys kilometrai 

nuo mokyklos gyvena 179 mokiniai. Visi mokiniai, gyvenantys toliau nei trys kilometrai, yra 

pavežami.   
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Gimnazijos pedagoginė bendruomenė pakankamai brandi, 74 proc. pedagogų pedagoginio 

darbo stažas 15 ir daugiau metų. Dalies jų darbo krūvis nedidelis, todėl yra mokytojų, dirbančių ir 

kitose Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Pedagogai gerbia savo mokinius, gerai 

žino gimnazijos viziją, bendradarbiaudami siekia mokyklos pažangos.  

 Kruonio gimnazijos pastatas ir aplinka atnaujinti 2012 metais, universalus daugiafunkcis 

skyrius atidarytas 2014 metais. Gimnazijos pastate mokinių ugdymui patalpų užtenka. Dalis 

kabinetų skirti keliems dalykams mokyti.   

 Gimnazijos finansinė situacija neišskirtinė, stengiamasi taupiai naudoti skirtas lėšas, jų 

pakanka ugdymo planui įgyvendinti.  

 

 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

 

 

Prioriteto pavadinimas Asignavimai  

Kiekvienam mokiniui pritaikomo mokymosi 

galimybių plėtra. 

Ne mažiau kaip 805 tūkst. eurų. 

 

 

Strateginis tikslas ir programos 

 

 

 
 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 2020 2021 2022 

Etatų skaičius 58,88 55 55 

Išlaidos darbo užmokesčiui su SD (tūkst. eurų) 690 670 670 

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) 

Asignavimai (eurais) 

Iš viso: 490 tūkst. 

Iš jų darbo užmokesčiui: 475 tūkst. 

 

Ugdymo(si) aplinkos tobulinimo 

programa (02) 

Asignavimai (eurais) 

Iš viso: 315 tūkst.  

Iš jų darbo užmokesčiui: 210 tūkst. 
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II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Veiklos kontekstas 
 

Situacijos analizė 

Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai teisiniai veiksniai.  

Mokyklos veiklą neišvengiamai įtakoja globalizacija, kurios svarbiausi bruožai:  mokymasis 

sužinoti, veikti, gyventi  kartu. Švietimo politikai iššūkį meta ir informacinė visuomenė, todėl 

būtina gerai įvaldyti informacines komunikacines technologijas, siekti mokymosi visą gyvenimą. 

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.   

 

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 įtakos 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  2019 m. pradžioje gyveno 2 644 gyventojai (2019 m.– 2 760; 2018 m. – 2 

767); 2019 m. seniūnijoje įregistruota 14 gimimų; (2018 m. - 13; 2016 m. - 14). Ryškėjanti 

mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija neigiamai atsiliepia gimnazijai: mažėja mokinių skaičius.   

Dalies gyventojų sunki socialinė padėtis. Nemokamas maitinimas skiriamas 91 mokiniui. 

Pradeda trūkti patyrusių aukštos kvalifikacijos pedagogų. 

 
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.  

 

Vidinės aplinkos analizė 
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Organizacinė struktūra.  

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.  

Gimnazijoje 2019 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 255 ugdytiniai, yra 16 klasių 

komplektų. 

Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, logopedas, psichologas, bibliotekininkas, 3 mokytojo 

padėjėjai. 32 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 8 mokytojai metodininkai, 20 vyresniųjų 

mokytojų, 3 mokytojai.  

 
Planavimo sistema.  

Parengta gimnazijos planavimo sistema. Rengiamas gimnazijos strateginis planas, metinis veiklos 

planas, mokslo metų  ugdymo planas, mėnesio veiklos planas. 

 

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, informacinės ir komunikavimo sistemos.  

Gimnazijos kompiuteriai prijungti prie internetinio LITNET ryšio. Visoje gimnazijoje veikia Wi-
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Fi.   

Naudojamasi elektroninio dienyno TAMO, elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų 

duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. Banko 

pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų 

internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) žinios apie gimnazijos 

veiklą skelbiamos interneto tinklalapyje, vietos ir šalies spaudoje. 

 

Vidaus darbo kontrolės sistema. 

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 ir metodinėse grupėse, 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. 

 

 

Bendra informacija apie 2019 metų asignavimus ir jų panaudojimą 

 

Savivaldybės biudžeto lėšų (B) sąmata 2019 metams su patikslinimais sudarė 310 600 Eur. 

Iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirta 210 274 Eur, prekių ir paslaugų 

naudojimui skirta 99 322 Eur. 

Per metus gauta ir panaudota asignavimų 303 668 Eur, 2018 metais – 286 631 Eur. 

Biudžeto asignavimų (specialiosios tikslinės dotacijos) (K) sąmatą sudarė 485 900 Eur.  

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 475 277 Eur, spaudinių ir mokymo 

priemonių įsigyta už 5 194 Eur, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos tobulinimui išleista 419 Eur, kitoms paslaugoms – 5 010 Eur.  

Gimnazijos uždirbtos pajamos (Z) - patalpų nuoma ir tėvų įnašai. 2019 metais pervesta į 

Kaišiadorių savivaldybės finansų skyrių 12 289 Eur, susigrąžinta bei panaudota 10 967 Eur. 

Socialinė parama mokiniams finansuojama iš specialiosios tikslinės dotacijos skyrimo  

(nemokamo maitinimo lėšos) ataskaitinio laikotarpio asignavimų, planas – 29 400 Eurų. Gauta 

asignavimų nuo metų pradžios - 28 690,22 Eurų. Faktiškai panaudota asignavimų – 28 690,22  

Eurų.  

 

2019 metų strateginio veiklos plano programų vertinimo kriterijų suvestinė 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato 

vienetai 

Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

R0101 Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis nuo 

baigusių pradinio ugdymo programą.  

proc. 100 100 

R0102 Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis 

nuo baigusių pagrindinio ugdymo programą.  

proc. 100 100 

R0103 Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis nuo 

baigusių vidurinio ugdymo programą.  

proc. 100 94 

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

aukštesnįjį pasiekimų lygį, dalis. 

proc. 50 46 
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P010101 Finansuojamų valandų (pamokų, pamokų 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo)  procentas nuo 

bendruosiuose ugdymo planuose numatyto 

maksimalaus skaičiaus. 

proc. 88 86 

P010102 Pasiektas susitarimas dėl mokytojo pasirinktos(ų) 

dalykinio mokinių įsivertinimo/vertinimo 

metodikos(-ų) taikymo ir jo taikymo mastas. 

proc. 50 45 

P010103 Pedagogai tikslingai tobulina dalykines ir 

pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. 

proc. 70 78 

P010201 Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo 

veikloje, proc. 

proc. 85 70 

P010202 Gimnazijos mikroklimato įvertinimas lyginant su 

2018 metais (pokytis). 

proc. 1 1.26 

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 

R0202 Investicijų dydis edukacinių erdvių atnaujinimui 

ir sukūrimui vadovaujantis gimnazijos metine 

veiklos programa per metus.  

tūkst. eurų 3 4 

P020101 Lėšų, skiriamų pastatų eksploatacijai, pokytis 

lyginant su 2018 metais. 

proc. +5 +5 

P020201 Nepedagoginiai darbuotojai tobulina dalykines 

kompetencijas ne mažiau kaip 1 dieną per metus 

įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi 

nuotoliniu būdu ir kt. 

proc. 50 50 

P020301 Maitinamų mokinių skaičius. proc. 100 100 

P020302 Gyvenančių daugiau kaip 3 km nuo mokyklos, 

pavežamų mokinių skaičius. 

proc. 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. 

 Produkto kriterijus.  

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

neformaliojo švietimo) procentas nuo bendruosiuose ugdymo planuose numatyto maksimalaus 

skaičiaus. 

 2018-2019 m.m. bendruosiuose ugdymo planuose numatytas galimas maksimalus valandų 

skaičius – 15 885 valandos per metus, o finansuota 15 985 valandos, t.y. 100,6 proc. 2019-2020 

m.m. bendruosiuose ugdymo planuose numatytas galimas maksimalus valandų skaičius – 13 219 

valandos per metus, o finansuota 11 300 valandos, t.y. 86 proc.  
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P010102. Pasiektas susitarimas dėl mokytojo pasirinktos(-ų) dalykinio mokinių 

įsivertinimo/vertinimo metodikos(-ų) taikymo ir jo taikymo mastas. 

Individualių mokytojo kompetencijų, taikant dalykinį mokinių įsivertinimą/vertinimą, 

konstruktyviai bendradarbiaujant, dalijantis praktine patirtimi, tobulinimu prasidėjo priemonės 

01.01.02. įgyvendinimas. Ši priemonė - projekto „Lyderių laikas - 3“ tąsa. Pokalbiuose su 

gimnazijos administracija aptarti/išdiskutuoti visų mokytojų taikomi kiekvieno mokinio pažangos 

vertinimo/įsivertinimo metodai ir pasidalinta gerąja patirtimi. Nutarta, kol bus priimti gimnazijos 

lygmens susitarimai, mokytojų geroji patirtis vertinant/įsivertinant gali būti taikoma mokytojui 

pasirenkant metodus ar individualiai kuriant ir taikant savitą sistemą. Keturi mokytojai vedė atviras 

pamokas rajono mokytojams. Gimnazijos komanda dalyvavo Samsung projekte „Mokykla ateičiai“, 

įgyvendino mokinių pažangos įsivertinimo projektą 3PM. Sudaryta darbo grupė gautai informacijai 

apibendrinti ir parengti Kruonio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašą. 2019-

2020 m.m. pradėjome turėdami naują Kruonio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

aprašą, visi mokytojai - individualius mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašus kiekvienai 

klasei. 2019 metų spalio mėnesį vyko individualūs pokalbiai su mokytojais, kaip sekasi taikyti 

aprašus, susitarta dėl jų tobulinimo. Gruodžio mėnesį įvyko metodiniai pasitarimai atskirose klasėse 

dirbančių mokytojų, paaiškėjo, kad vertinimo apraše numatytas priemones visose pamokose taikė 

47 proc. mokytojų. Priemonė 01.01.02 tęstinė, jos įgyvendinimo tobulinimas numatomas 2020 

metais. 

P010103. Pedagogai tikslingai tobulina dalykines ir pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. 

 2019 metais vykdėme Erasmus KA1 projektą ,,Edukata” (Projekto Nr. 2017-1-LT01-

KA101-035016). Projekto mobilumuose dalyvavo 13 Kruonio gimnazijos mokytojų – novatorių. 3 

dalyviai patobulino anglų kalbos žinias ir 10 - IKT įgūdžius. Po kiekvienų kursų dalyviai vykdė 

sklaidą: pasidalino kursų medžiaga bei įgyta patirtimi ir įgūdžiais  gimnazijoje, respublikinėse 

konferencijose bei seminaruose. Kruonio organizacijos mobilumų poreikiai glaudžiai susiję su visos 

gimnazijos bendruomenės poreikiais. Siekdami ugdymo proceso kaitos skatinant bendradarbiavimą 

ir abipusę atsakomybę, turime  tobulinti kalbinę kompetenciją, IKT įgūdžius, siekti kiekvieno 

mokinio pažangos, taikant inovatyvius mokymo metodus. Pasirinkti kursai: ,,ICT Based Learning", 

„English For Teachers“, „Digital Turn“, „Enhance your teaching with new century ICT“ tools, „ICT 

and free Web Tools in Education“. Projekto dalyvių įgytos kompetencijos leidžia efektyviai naudoti 

išmaniąsias technologijas, daryti mokymąsi patrauklų, įdomų mokiniams, kad jie būtų aktyvūs 

dalyviai, sąmoningai, teisingai vertinantys, įsivertinantys save ir kitus. Mokymas ir mokymasis tapo 

labiau  motyvuojantis ir kūrybiškas, teikiantis džiaugsmą ir sėkmingas. 

 

01.02. Uždavinys. Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

Produkto kriterijus. 

P010201. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo veikloje, proc. 

2018/2019 m.m. II pusmetyje buvo 18 būrelių (tarifikuotos 23 val.), 2019/2020 m.m. I 

pusmetyje gimnazijoje veiklą vykdo 17 būrelių (tarifikuota 21 val.). Populiariausi yra sportinės 

krypties būreliai: kvadrato, tinklinio, krepšinio, stalo teniso, būrelis „Judrioji valandėlė“, meninės 

krypties būrelis „Paletės spalvos“, turizmo ir kraštotyros krypties - „Kompasas“, „Kraštotyros 

būrelis“, intelektualinės krypties - „Jaunasis mokslininkas“, „Jėzaus bičiuliai“, gamtos pažinimo 

krypties – „PhenoloGIT“ ir „Jaunieji miško bičiuliai“. Dauguma būrelių  - kvadrato, tinklinio, 

krepšinio, stalo teniso, „Judrioji valandėlė“, „Kompasas“, „Kraštotyros būrelis“, „Jaunasis 

mokslininkas“, „Jėzaus bičiuliai“, „Jaunieji miško bičiuliai“ - yra tęstiniai. Neformaliojo švietimo 

užsiėmimus ne gimnazijoje lanko 40 proc. mokinių. Populiariausi užsiėmimai - Kaišiadorių meno 

mokyklos Kruonio kultūros centre. Įsijungėme į Kultūros paso projektą, kurio tikslas, kad 

kiekvienas mokinys gautų nors vieną paslaugą iš Kultūros paso paslaugų rinkinio per kalendorinius 
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metus. Kultūros paso paslaugas  mūsų gimnazijoje 2019 metais gavo 96 proc. mokinių. Buvo 

pasirinktos kultūros paveldo, etninės kultūros, dramos teatro, literatūros srities paslaugos. 

P010202. Gimnazijos mikroklimato įvertinimas lyginant su 2018 metais (pokytis proc.). 

2019 metais visi mokytojai dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro sveiko gyvenimo įgūdžių 

projekte mokyklų bendruomenėms „Jauskis gerai“. Mikroklimatą bandome vertinti analizuodami 

IQES apklausų rezultatus: klausimo „Į mokyklą einu su džiaugsmu“ vertė 2,6 (2018 m. – 2,8); 

„Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla“ – 3,1 (2018 m. 

– 3,1); „Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3 (2018 m. – 3,1);  

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė – 2,6 (2018 m. – 2,6); 

„Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai – 3,1 (2018 

m. – 3,1). Susitarėme kaip matuojame pokytį:  *100%. 

 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.   

Produkto kriterijai. 

P020201.   Lėšų, skiriamų pastatų eksploatacijai, pokytis lyginant su 2018 metais. 

2018 metais aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 188 682.8 Eur; 

komunalinėms paslaugoms – 37 483 Eur, prekėms ir kitoms paslaugoms – 57 465.34 Eur, 

ilgalaikiam turtui įsigyti – 3000 Eur. 2019 metais aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui – 206 176.45 Eur; komunalinėms paslaugoms – 31 177.81 Eur, prekėms ir 

kitoms paslaugoms – 66 313.49 Eur. 

 

02.02. Uždavinys. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.  

Produkto kriterijai:  Nepedagoginiai darbuotojai tobulina dalykines kompetencijas ne mažiau kaip 

1 dieną per metus įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi nuotoliniu būdu ir kt. 

Dažniausiai kvalifikaciją tobulina vyr. buhalteris, sekretorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems reikalams, vidutiniškai 5 dienas per metus. Aptarnaujantis personalas dalyvauja tik 

privalomuosiuose higienos įgūdžių ugdymo kursuose. 

 

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

nustatyta tvarka gauti socialinę paramą sudarymas. 

Produkto kriterijai. 

P030301. Maitinamų mokinių skaičius (proc.). 

Socialinė parama (nemokamas maitinimas) 2019 metais buvo teikiamas vidutiniškai 92 

mokiniams, t.y. 37 procentai nuo bendro mokinių skaičiaus. Nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. gimnazijos 

valgykla pradėjo veikti švediško stalo principu. Įrangai atnaujinti Kaišiadorių rajono savivaldybė 

skyrė 8 500 eurų. 

P030302. Pavežamų mokinių, gyvenančių daugiau kaip 3 km nuo mokyklos, skaičius (proc.). 

 2019 metais į gimnaziją ir iš jos vidutiniškai buvo pavežami 179 mokiniai, tai yra 70 proc. 

nuo visų mokinių skaičiaus. 

 

VEIKLOS STRATEGIJA 2020-2022 METAMS 

 

Gimnazija, siekdama įgyvendinti gimnazijos nuostatuose fiksuotus veiklos uždavinius, 

pagrindiniu strateginiu 2020-2022 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 
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veikla, įgyvendinanti ugdymo planą. Siekdama užtikrinti ilgalaikių strateginio pobūdžio tikslų 

įgyvendinimą 2019 m. gruodžio mėnesį Kruonio gimnazijos bendruomenė susitarė dėl papildytų ir 

praplėstų Ugdymo turinio įgyvendinimo ir Ugdymo aplinkos tobulinimo programų tikslų ir 

uždavinių. Ateinančių strateginių 2020-2022 metų laikotarpiui planuojama vadovautis Geros 

mokyklos koncepcijos nuostatų ir modelio bei gimnazijos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo 

(žemiausiomis vertėmis) 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).  

Gimnazijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: 

Kodas  Strateginio tikslo pavadinimas: 

01 Kiekvienam mokiniui pritaikomo mokymosi galimybių plėtra 

Strateginio tikslo aprašymas:  

Gimnazija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintais 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais planais, parengia, tvirtina ir įgyvendina 

Kruonio gimnazijos ugdymo planus, metinius veiklos planus. Įgyvendinant šį tikslą, bus vykdoma 

Ugdymo programa (01).           

Pastatai eksplotuojami (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 

(pastatų eksploatavimui reikalingomis medžiagomis, vadovėliais, mokymo priemonėmis, baldais, 

technine įranga ir kt.). Palaikomos, atnaujinamos ir kuriamos edukacinės  aplinkos. Aptarnaujančio 

personalo darbas organizuojamas, siekiant numatytų pastatų eksploatavimo ir edukacinių erdvių 

atnaujinimo ir kūrimo tikslų ir užtikrinant darbų saugos ir sveikatos reikalavimus. Įgyvendinant šį 

tikslą, bus vykdoma Ugdymo aprūpinimo programa (02). 

Tikslas - įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano 2.1. 

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

,,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 

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

E-01-01 Mokinių,  pagerinusių arba 68 68 68 
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  Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. eurų ) 

 
Finansavimas 2020 biudžetinių                

metų asignavimai 

2021 metų 

projektas 

2022 metų 

projektas 

1. Finansavimo šaltiniai, iš viso: 808,4 808,4 808,4 

1.1. Savivaldybės lėšos, iš viso: 805 805 805 

1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos  315 315 315 

1.1.2.  Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos 

490 490 490 

1.2. Europos Sąjungos paramos lėšos  3 3 3 

1.3. Kiti finansavimo šaltiniai,  iš viso: 0,4 0,4 0,4 

1.3.1. Rėmimo lėšos 0,4 0,4 0,4 

1.3.2. Nuosavos lėšos    

 
 

Programų asignavimai (tūkst. eurų ) 

 2020-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2021-ųjų 

metų asignavimai 

Numatomi 2022-ųjų 

metų asignavimai 

Ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

programa (01)  

490 490 490 

Iš jų darbo 

užmokesčiui: 

475 475 475 

Ugdymo aplinkos 

tobulinimo programa 

(02)   

315,0 315,0 315,0 

Iš jų darbo 

užmokesčiui: 

215,0 215,0 215,0 

nesumažinusių savo pažangumo 

vidurkio per mokslo metus, skaičius 

nuo visų mokinių skaičiaus (proc.). 
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UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (01) 

Biudžetiniai metai 2020 metai. 

Tęstinė programa 

Asignavimų valdytojas Kruonio gimnazijos direktorė Rita Mikučauskienė 

Vykdytojas (-ai) Gimnazijos pedagogai 

Pareigybių skaičius, 

reikalingas įgyvendinti šią 

programą 

31.94 etatai 

 

Programos koordinatorius 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 2020 

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 Tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant ugdyti 

brandžią asmenybę  

 

Kodas 01 

 Strateginio tikslo aprašymas: 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 



12 

 

 

pažangą, dalis (proc.). 

 

01.01. Uždavinys. Mokytojo ir mokinio atsakomybės stiprinimas. 

Produkto kriterijus.  

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

neformaliojo švietimo) procentas nuo bendruosiuose ugdymo planuose numatyto maksimalaus 

skaičiaus. 

P010103. Pedagogai tikslingai tobulina dalykines ir pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. 

01.01.01. Priemonė. Kruonio gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimo užtikrinimas. 

01.01.02. Priemonė. Kruonio gimnazijos daugiafunkcio skyriaus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo užtikrinimas. 

01.01.03. Priemonė. Sistemingas kiekvieno mokinio pažangos pamatavimas. 

01.01.04. Priemonė. Bendrųjų ir dalykinių pedagogų kompetencijų tobulinimas. 

 

01.02.  Uždavinys. Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

Produkto kriterijai.  

P010201. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo veikloje, proc. 

P010202. Gimnazijos mikroklimato įvertinimas, lyginant su 2019 metais. 

01.02.01. Priemonė. Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas. 

01.02.02. Priemonė. Gimnazijos narių susitarimų, puoselėjant vertybes ir pozityvų elgesį, 

koregavimas ir laikymasis. 

 

 UGDYMO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA (03) 

Biudžetiniai metai 2020 

Tęstinė programa 

Asignavimų valdytojas Kruonio gimnazijos direktorė Rita Mikučauskienė 

Vykdytojas (-ai) Gimnazijos darbuotojai 

Pareigybių skaičius, 

reikalingas įgyvendinti šią 

programą 

28,44 etatai  

Programos koordinatorius Laura Balsienė 

Šia programa 

įgyvendinamas savivaldybės 

strateginis tikslas 

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 (pastatų 

Kodas 02 
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eksploatavimui reikalingomis medžiagomis, 

vadovėliais, mokymo priemonėmis, baldais, 

technine įranga ir kt.). Palaikomos, 

atnaujinamos ir kuriamos edukacinės  aplinkos. 

Programa įgyvendina Kaišiadorių rajono 

savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio 

plano antros prioritetinės srities ,,Visuomenės 

gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės 

gerinimas“ 1 tikslą: Tobulinti švietimo sistemą, 

didinti vaikų ir jaunimo užimtumą. 

Programos tikslas Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) 

aplinką. 

 

Kodas 02 

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). 

 

02.02. 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. 

P020201.   Lėšų, skiriamų pastatų eksploatacijai, pokytis, lyginant su 2019 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:  Nepedagoginiai darbuotojai tobulina dalykines kompetencijas ne mažiau kaip 

1 dieną per metus įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi nuotoliniu būdu ir kt. 

02.02.01. Priemonė. Tobulinti aptarnaujančio personalo kvalifikaciją (kvalifikacijos kėlimas). 

02.02.02. Priemonė.  Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, užduočių vykdymui ne 
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PROGRAMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖ 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato 

vienetai 

2020  2021 2022 

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 

P010103 Pedagogai tikslingai tobulina dalykines ir 

pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. 

proc. 70 75 80 

P010201 Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo 

veikloje  

proc. 85 90 90 

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 3,5 4 

P020101 Lėšų, skiriamų pastatų eksploatacijai, pokytis, 

lyginant su 2018 metais. 

proc. +5 + +7 

darbo vietoje (komandiruotės).  

 

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

nustatyta tvarka gauti socialinę paramą sudarymas. 

Produkto kriterijai. 

P030301. Maitinamų mokinių skaičius (proc.). 

P030302. Pavežamų mokinių, gyvenančių daugiau kaip 3 km nuo mokyklos, skaičius (proc.). 

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

03.01.02. Priemonė.  Organizuoti mokinių pavėžėjimą. 
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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 

 

 

PRITARTA: 

Kruonio gimnazijos tarybos 

2020-01-30 d. protokolo Nr.1 


