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VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS 

 2022-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 
 

 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir 

tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, pasirinkti teisingą gimnazijos vystymosi kryptį ir 

prioritetus, numatyti, kaip bus įgyvendinti gimnazijos veiklai keliami reikalavimai, planuoti kaitos 

pokyčius, telkti gimnazijos bendruomenę spręsti aktualias problemas, vykdyti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

Rengiant Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos 2022-2025 metų strateginį planą, 

remtasi: 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

• Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos  

Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII—745 „Dėl valstybės švietimo 2013—2022 metų 

strategijos patvirtinimo“; 

• Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo  

• 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI—2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos 

„Lietuvos pažangos strategija ,.Lietuva 2030“ patvirtinimo“. 

• Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308; 

• Vilniaus rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu  

• Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T3-29; 

• Gimnazijos nuostatais, patvirtintais Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m.  

lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-296.  

Gimnazijos strateginio plano projektą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 

2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr.V-20. 

Rengiant gimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, 

bendradarbiavimo ir partnerystės principų. Išlaikomas veiklos tęstinumas. 
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II SKYRIUS 

 GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 
 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija - švietimo įstaiga, vykdanti formaliojo 

švietimo (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir  vidurinio ugdymo) programas. Vilniaus r. 

Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas 2020-2021 mokslo metais mokėsi 84 mokiniai.  

Vilniaus r. Medininkų mokykla įkurta 1907 m., 2006 metais mokyklai suteiktas šv. 

Kazimiero vardas, 2017 m. sausio 7 d. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero mokykla įgijo 

gimnazijos statusą. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per visą gimnazijos istoriją buvo įgyvendintos įvairios veiklos strategijos, visada buvo 

atsižvelgiama į vaiko pasaulėjautą, gebėjimus bei pasirinkimą. Gimnazija tapo atvira visuomenei, 

taip pat daug dėmesio pradėjo skirti tarptautiniam bendradarbiavimui. Svarbiu klausimu tapo vaiko 

užimtumas organizuojant neformalųjį švietimą, projektinę, socialinę bei prevencinę veiklą. 

Gimnazija yra ne tik mokymosi įstaiga, bet ir kultūros centras.   

Gimnazija, įgyvendindama ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formnaliojo 

ir neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už gimnazijos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.). Įgyvendinamos įvairios ugdymo turinio sritys — pilietiškumo, gyvenimo įgūdžių, 

ekonominio raštingumo, etninės kultūros bei karjeros planavimo, kurios leidžia mokytojams plėtoti 

mokinių vertybines nuostatas, ugdyti bendruosius gebejimus ir kompetencijas. Daug dėmesio 

skiriama tautiškumo, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymui, todėl gimnazija plečia ir palaiko ryšius 

su partneriais, bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis įgyvendindama šalies projektus ir 

programas (Kultūros pasas, Geros savijautos programa, tarptautinės prevencinės programos 

„Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“). 

Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių pasiekimams pamokose, mokėjimo mokytis, 

iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui. Atkreiptas dėmesys į ugdymo 

Grupė Bendrojo ugdymo mokykla 

Juridinio asmens kodas 191315829 

Adresas Medaus g. 10, Medininkų seniūnija, Medininkų kaimas, 

Vilniaus r. 

Pašto kodas LT- 13192 

Telefonas +370 5 2597224 

Elektroninis paštas medininkumok@gmail.com 

Interneto svetainė www.medininkai.vilniausr.lm.lt  

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Priklausomybės Savivaldybės 

Paskirtis Gimnazija 

Pagrindinis tipas Gimnazija 

Kiti tipai Ikimokyklinio ugdymo mokykla 

Pradinė mokykla 

Pagrindinė mokykla 

Mokymo formos Grupinio mokymosi 

mailto:medininkumok@gmail.com
http://www.medininkai.vilniausr.lm.lt/


5 

 

 

diferencijavimą ir individualizavimą, užtikrinami ne tik mokymosi sunkumų turinčių, bet ir gabių 

mokinių poreikiai, todėl jie sėkmingai dalyvauja įvairiuose rajono, šalies konkursuose ir 

olimpiadose. Geri lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų, rusų), gimtosios lenkų kalbos 

konkursų, olimpiadų pasiekimai. 2018-2019 m.m. gimnazijos mokiniai užėmė prizines vietas 

Vilniaus rajono lenkų kalbos olimpiadoje (II vieta grupėje), rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiadoje (II vieta), respublikinėje rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiadoje (III vieta), 

lenkų kalbos skaitovų konkurse „Kresy 2018“ (I vieta), tikybos konkurse (I vieta). 2019-2020 m.m. 

– Vilniaus rajono istorijos olimpiadoje (II vieta grupėje), rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiadoje (II vieta), lenkų kalbos olimpiadoje (III vieta), lenkų kalbos skaitovų konkurse „Kresy 

2019“ (I, II vieta grupėje). Kiekvienais metais aukšti sporto varžybų rezultatai.  

Gimnazijos abiturientai sėkmingai laiko valstybinius brandos egzaminus. 2021 m. istorijos, 

užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminų vidurkiai yra aukštesni už šalies ir 

savivaldybės brandos egzaminų vidurkius. Abiturientai įstoja į aukštąsias mokyklas ir sėkmingai 

tęsia mokslus. 

 Gimnazijoje sukurta mokinių motyvavimo sistema: gabūs ir geriausiai mokyklą lankantys 

mokiniai skatinami padėkos raštais, rėmėjų įsteigtomis dovanomis, išvykomis į teatrą.  

  Gimnazijoje vykdoma informavimo apie profesijas ir jų pasirinkimo galimybes veikla, 

organizuojamas profesinis veiklinimas ir individualios konsultacijos mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

    Tėvai laiku informuojami apie vaikų mokymosi pasiekimus, pažangą, elgesį, lankomumą 

ir iškilusias problemas. Vyksta  bendri tėvų susirinkimai, klasių tėvų susirinkimai organizuojami 

pagal poreikį. Informacija tėvams ir mokiniams pateikiama gimnazijos internetiniame puslapyje 

www.medininkai.vilniausr.lm.lt arba siunčiama per el. dienyną „Mano dienynas“. 

Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos, kurios dalyvauja sprendžiant ir tobulinant 

ugdymo procesus, socialinius, finansinius ir kitus gimnazijos veiklos klausimus, inicijuoja pokyčius 

gimnazijoje: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. Gimnazija turi savo himną, 

veliavą ir herbą.  

Mokymosi aplinka kuriama atsižvelgus į gimnazijos tikslus ir vertybes. Ji orientuota į 

bendrųjų tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, individualių 

mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą ir refleksiją. Ugdymas vyksta gimnazijos 3395 m2 

pastate, kuriame įrengti kabinetai, sporto salė, biblioteka ir skaitykla, 40 vietų valgykla. Siekiant 

sukurti saugią ir modernią aplinką, kuri atitiktų šiuolaikinio besimokančiojo poreikius, nuo 2019 m. 

sausio mėnesio pradėta vykdyti gimnazijos pastato išorės renovacija. Modernizuojamoms vidinėms 

gimnazijos patalpoms įsigyti baldai ir įranga. Tai padės užtikrinti mokinių kūrybiškumą, kokybišką 

ugdymą, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą. Gimnazijoje įrengti ir kompiuterizuoti visų 

mokomųjų dalykų kabinetai, instaliuotos interaktyvios lentos, įsigytos skaitmeninės mokymo 

priemonės,  

 Neformalusis švietimas organizuojamas pagal mokinių ir jų tėvų pageidavimus, suderinus su 

mokytojų ir gimnazijos galimybėmis. Mokiniai lanko choro, šokių, sporto, teatro, kompiuterininkų 

būrelius. Daugiamete veikla ir dideliais pasiekimais didžiuojasi gimnazijos folklorinis ansamblis 

„Pšepiurečka“. 

 2020 m. rugsėjo 1 d. prie gimnazijos prijungtas ikimokyklinio ugdymo skyrius, kuriame 

vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo 

skyriuje veikia dvi grupės – „Bitučių” grupė lenkų ugdomąja kalba, „Vabaliukų” grupė lietuvių 

ugdomąja kalba. Grupėse dirba 3 auklėtojos, 3 mokytojo padėjėjos.  

Gimnazija  bendradarbiauja su įvairiais partneriais: Pšebrodo miesto mokyklų junginiu, 

Balstogės technikos universitetu, pagrindine mokykla „Gemeindeschule Weil im Schonbuch“ 

(Vokietija). Aktyviai vyksta mokyklų mainai. Bendradarbiaujama su VSAT prie LR VRM  

Pasieniečių mokykla, Vilniaus r. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriumi, 

Vilniaus rajono savivaldybės Medininkų seniūnija, Medininkų šv. Kazimiero ir šv. Trejybės 

parapija, Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyriumi, Vilniaus rajono centrinės bibliotekos 

Medininkų struktūriniu padaliniu. 

http://www.medininkai.vilniausr.lm.lt/
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Gimnazijoje formuojamos mokinių pilietinės ir dvasinės vertybės, puoselėjamos savitos 

tradicijos, vyksta įvairios šventės ir renginiai (Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, gimnazijos globėjo diena, bendruomenės 

susitikimas prie Kalėdų stalo, karjeros planavimo diena, šeimos šventė ir t.t.). Gimnazijoje kasmet 

organizuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos, vykdomos sveikatos stiprinimo ir sveikos 

gyvensenos programos. 

 

III SKYRIUS 

 IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ PESTE 

 

Politiniai veiksniai 

Savo veiklą gimnazija grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, gimnazijos vidaus 

tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir kitais teisės aktais. 

Gimnazija turi galimybes teikti išsilavinimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokinių priėmimas į gimnaziją vykdomas 

vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, 

patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T3-6. 

Gimnazijai svarbi ir Vilniaus rajono savivaldybės strategijoje esanti nuostata, kad 

ugdant mokinius pagrindinis dėmesys skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir palankių 

darbo sąlygų užtikrinimui. 

 

Ekonominiai veiksniai 

  Ugdymo procesas finansuojamas iš mokymo lėšų, kurios skiriamos pagal mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo metodiką. Šios lėšos skiriamos pedagogų darbo 

užmokesčiui pagal ugdymo planą, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai, 

informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti, vadovėliams, kitoms 

mokymo priemonėms, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos 

tobulinimui, pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui. 

 Šių lėšų pakanka veiksmingam ugdymo procesui organizuoti ir materialiniai bazei gerinti. 
 Gimnazijos reikmėms tikslingai panaudojamos 2 proc. mokesčių mokėtojų (tėvų, 

bendradarbių, buvusių mokinių) bei fizinių ir juridinių asmenų lėšos. 

 

Socialiniai veiksniai 

 Nepalanki demografinė padėtis Medininkų seniūnijoje: gyventojų skaičius pastaruoju metu 

mažėja dėl nesistemingo natūralaus prieaugio ir migracijos, todėl sumažėjo mokinių skaičius. 

 Daug mokinių iš socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų. Kasmet apie 60-80 proc. 

mokinių gauna nemokamą maitinimą. Gimnazijoje yra specialiųjų poreikių ir probleminio elgesio 

mokinių. Todėl gimnazijai tenka svarbus vaidmuo - sudaryti vaikams sąlygas socializuotis, įgyti 

gyvenimo įgūdžių. Vaikų sveikatos stiprinimui gimnazijoje vykdoma įvairi sportinė veikla, kuri  

turi teigiamos įtakos mokinių sergamumo mažėjimui; organizuojama prevencinė veikla ugdytiniams 

ir jų šeimoms, tobulinama Vaiko gerovės komisijos veikla. Puoselėjamos ilgametės tradicijos 

padeda gimnazijai išlikti socialine, kultūrine švietimo įstaiga seniūnijoje.  

Į gimnaziją atvyksta mokytis mokiniai iš aplinkinių kaimų, kuriems pagal švietimo įstatymą 

yra organizuojamas pavėžėjimas į gimnaziją. Tokių mokinių gimnazijoje yra apie 50%. Mokiniai 

yra pavežami įvairiais būdais: mokykliniu autobusu (gimnazija turi nuo 2015 m.); maršrutiniais 

Vilniaus rajono autobusų parko autobusais. Mokiniams yra patogu atvykti į mokyklą ir po pamokų 

grįžti namo. 
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Technologiniai veiksniai 

Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas daro didelę įtaką gimnazijos veiklai. 

Gimnazijoje įrengtas informacinių technologijų kabinetas, kompiuteriais ir daugialypės terpės 

projektoriais aprūpinti visi kabinetai, biblioteka - skaitykla aprūpinta kompiuteriais, ugdymo 

procese naudojamos 8 interaktyvios lentos. Visi kompiuteriai prijungti prie interneto. 

Organizuodama savo veiklą gimnazija naudoja elektroninį dienyną „Mano dienynas“. Dauguma 

gimnazijos mokytojų ugdymui naudoja skaitmenines mokymo(si) aplinkas („Ema“, „Eduka“, 

„Egzaminatorius“, „e.test“). Tėvams ir bendruomenei informacija apie gimnaziją pateikiama 

gimnazijos internetinėje svetainėje.  

 

Edukaciniai veiksniai 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio 

formavimui ir reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką. Ugdymo įstaigai 

suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo procesą.  

Didesnė mokymo programų įvairovė leidžia mokytojams įgyvendinti naujas ugdymo 

programas. Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją, taip tobulindami savo profesines kompetencijas. 

Dauguma mokytojų kvalifikaciją kelia individualiai ir pagal gimnazijos parengtą kvalifikacijos 

tobulinimo planą. Mokytojo padėjėja padeda integruoti specialiųjų poreikių mokinius.  

Tėvams sudaromos galimybės bendrauti ir konsultuotis dėl mokinių ugdymo(si), pasiekimų 

vertinimo, lankomumo ar mokinio socialinių problemų su mokytojais, klasių vadovais, gimnazijos  

vadovais. Tėvų švietimo politika gimnazijoje vykdoma įvairiais būdais ir formomis: tėvų 

susirinkimai, paskaitos, bendri renginiai ir projektai. Į gimnazijos veiklos organizavimą yra 

įtraukiama gimnazijos bendruomenė.    

Sėkmingai išnaudojamos netradicinės edukacinės erdvės (muziejai, teatrai, kino teatrai, 

parodos, koncertų salės, įvairios mokslo įstaigos ir kt. siūlančios edukacines, Kultūros paso, Geros 

savijautos  programas). 

 

IV SKYRIUS 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 
Organizacinė struktūra 

Gimnazijos administracija: gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Yra 1 bibliotekininko etatas, 0,5 etato mokytojo 

padėjėjo.Trūksta pagalbos mokiniui specialistų. 

Mokyklai vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams.  

2022 mokslo metais mokykloje mokosi 64 mokiniai, yra 7 klasių komplektai. Ugdymo 

procesas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintus bendruosius ugdymo planus.  

Gimnazijos vadovai stebi mokytojų darbą ir inicijuoja kvalifikacijos kėlimą, gerosios 

patirties sklaidą.    

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinime dalyvauja visi mokytojai, dalis mokinių bei tėvų. 

Mokytojai ir dalis tėvų įtraukti į gimnazijos savivaldos institucijų veiklą.  

 

Žmogiškieji ištekliai 

 Gimnazijoje dirba 21 mokytojas, turintis pedagoginį išsilavinimą. Pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacija: 2 (9,5 %) mokytojai atestuoti mokytojo metodininko, 11 (53 %) – vyresniojo 

mokytojo, 8 (37,5  %) – mokytojo kvalifikacinei kategorijai. Pedagoginio darbo stažo vidurkis apie 

20 metų. 

Prieš pradėdamas dirbti, mokytojas pasirašytinai supažindinamas su jo pareigybės apraše 

nurodytomis funkcijomis, gimnazijos vidaus darbo taisyklėse ir nuostatose numatytomis teisėmis ir 

pareigomis. Gimnazijoje yra sėkmingai dirbančių mokytojų, pasižyminčių iniciatyvumu, darbo 
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metodais ir kultūra. Jų mokiniai pasiekia gerus mokymosi rezultatus, sėkmingai išlaiko brandos 

egzaminus. Už iniciatyvų ir nepriekaištingą pareigų vykdymą administracija skatina mokytojus.  

 

Planavimo sistema 

Gimnazija savo veiklą planuoja atsižvelgdama į įsivertinimo išvadas, atliktų tyrimų 

rekomendacijas bei atsižvelgdama į mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, 

socialinių partnerių siūlymus.  

Yra rengiami: 

1. Gimnazijos strateginis planas.  

2. Gimnazijos metinės veiklos planas.  

3. Ugdymo planai.  

4. Neformaliojo švietimo programos. Projektinės veiklos programos. 

5. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai metiniai planai.  

6. Klasių vadovų veiklos planai. 

7. Metodinių grupių veiklos planai.  

8. Metodinės tarybos veiklos planas.  

9. Gimnazijos mėnesinis veiklos planas.  

10. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas.  

Gimnazijos veiklą planuoja direktoriaus įsakymu iš mokyklos bendruomenės atstovų 

sudarytos darbo grupės. 

 

Ugdymas ir mokymasis 

 Gimnazijos ugdymo planas atitinka gimnazijos tikslus, valstybės rekomendacijas ir 

bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. Jis orientuotas į mokinį. Vyrauja bendrųjų programų ir 

mokytojų teminių planų dermė. Pamokų tvarkaraščiai atitinka reikalavimus. Mokytojai skatina 

mokinius praktikoje panaudoti įgytas pamokoje žinias, ugdo kūrybiškumą. Daug pastangų dedama 

keliant mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis ir atsakomybę už savo 

mokymąsi. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas pagal parengtą gimnazijos 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą ir mokytojų dalykininkų vertinimo 

sistemas. 

 

Finansiniai ištekliai 

 Gimnazija yra išlaikoma iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pagal asignavimo 

valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas finansuojamas iš Valstybės biudžeto skirtomis 

mokinio krepšelio lėšomis. Papildomos lėšos pritraukiamos iš gimnazijos rėmėjų. Vaikų vasaros 

poilsio stovyklų ir įvairių išvykų finansavimui naudojamos lėšos, gautos dalyvaujant socializacijos 

programų rėmimo konkursuose.  

 

Savitos mokyklos aplinkos kūrimas 

Puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. Vykdomos prevencinės veiklos 

(draudimas rūkyti, vartoti alkoholį ir psichotropines priemones, papildytos mokinių taisyklės dėl 

energinių gėrimų ir elektroninių cigarečių draudimo, telefonų naudojimo apribojimo). Plėtojama 

mokinių saviraiška (būreliai, renginiai, konkursai, varžybos ir t. t.). Organizuojama įvairiapusė 

pažintinė veikla (edukacinės išvykos, kelionės, ekskursijos). Nuolat atnaujinamos mokyklos erdvės 

(stendai, baldai, valgyklos įranga, remontuojamos klasės, tvarkomi želdiniai ir kt.) 

 

Vidaus kontrolė 

 Gimnazijos vidaus kontrolę vykdo įsivertinimo grupė pagal vidaus veiklos kokybės 

įsivertinimo metodiką ir gimnazijos vadovai - ugdomojo proceso priežiūrą - pagal metų veiklos 

plane numatytus tikslus ir uždavinius. Rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, 

individualiai, metodinėse grupėse. Gimnazijos veiklą kuruoja Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus specialistai.  



9 

 

 

 

V SKYRIUS 

 GIMNAZIJOS STIPRYBIŲ IR SILPNYBIŲ BEI GALIMYBIŲ  

IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 
 

 

 

 

 

 

 

Stipriosios  gimnazijos pusės Silpnosios  gimnazijos pusės 

• 100 proc. mokinių išlaiko pasirinktus 

valstybinius brandos egzaminus ir  

sėkmingai stoja į aukštąsias mokyklas. 

• Mokiniai ir mokytojai turi dalyvavimo 

tarptautiniuose projektuose patirties.  

• Mokiniams sudarytos sąlygos ugdytis 

pagal savo poreikius, polinkius ir 

galimybes. 

• Vykdomas profesinis veiklinimas. 

• Aktyvi gimnazijos pozicija gyvenvietės 

gyvenime.  

• Geras ir saugus mikroklimatas, jauki ir 

moderni aplinka, kuri atitinka 

šiuolaikinio besimokančiojo poreikius; 

• Tikslingas łKT naudojimas ugdymo 

procese. 

• Stadionas ir įrengtas sporto aikštynas 

suteikia galimybę sportuoti lauke. 

• Ugdymo proceso modernizavimas ir 

IKT panaudojimo ugdymo procese 

aktyvinimas, inovacijų plitimas.  
 

• Mokinių atsakingo požiūrio į 

mokymąsi ir savarankiškumą trūkumas, 

motyvacijos silpnėjimas. 

• Specialiojo pedagogo, logopedo ir 

psichologo stoka. 

• Dalies mokinių mokymosi motyvacijos 

stoka ir lankomumo problemos.  

• Dalies mokinių nepakankamai aukšti 

egzaminų rezultatai. 

• Nepakankamas mokinių savivaldos 

aktyvumas. 

 

 

 

 

Gimnazijos galimybės Gimnazijos grėsmės 

 

• Mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimas ir kėlimas.  

• Edukacinių aplinkų kūrimas. 

• Mokinių rajono, šalies olimpiadų ir 

konkursų laimėtojų skaičiaus 

didinimas.  

• Ugdymo dalykų integravimas ir 

diferencijavimas. 

• Tėvų įtraukimas į gimnazijos veiklą. 

• Gimnazijos materialinės bazės ir 

ugdymo priemonių bazės atnaujinimas. 

• Prevencinės veiklos tobulinimas. 

 

• Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl 

kintančios demografijos. 

• Socialinės atskirties didėjimas.  

• Tėvų atsakomybės už vaikų mokymąsi 

ir elgesį įtakos mažėjimas vyresnėse 

klasėse.  

• Šalies mastu atnaujinto ugdymo turinio 

įvaldymas pareikalaus papildomų 

išteklių mokytojų tobulinimuisi bei 

ugdymo aplinkų atnaujinimui. 

• Daugėja mokinių, turinčių sveikatos, 

mokymosi sutrikimų. 
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VI SKYRIUS  

 GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 
 

Vizija  

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija – šiuolaikiška, demokratiška, aprūpinta 

moderniomis informacinėmis technologijomis, užtikrinanti aukštą švietimo lygį, esanti kultūriniu – 

etniniu bendruomenės centru įstaiga.  

 

Misija 

I. Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą lenkų kalba. 

II. Ugdyti laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią, besivadovaujančią bendražmogiškomis, 

pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis asmenybę. 

III. Mokiniams sudaryti sąlygas pagal savo poreikius, polinkius ir galimybes įgyti kokybišką 

šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį atitinkantį išsilavinimą. 

IV. Ruošti jaunimą gyventi besikeičiančioje visuomenėje, gebantį savarankiškai priimti 

sprendimus ir aktyviai veikti šiuolaikinėje konkurencingoje visuomenėje, turint nuostatą mokytis 

visą gyvenimą. 

 

Filosofija 
 

     Tobulėk pats ir leisk tobulėti kitam.  

 

Prioritetai: 

• Mokinių asmeninių kompetencijų ugdymas atsižvelgiant į individualius poreikius ir 

gebėjimus; 

• Ugdymo proceso modernizavimas; 

• Stiprinti emocinį saugumą gimnazijoje, socialinę bei pilietinę asmens atsakomybę ir 

bendradarbiavimą tarp gimnazijos bendruomenės narių. 

 

VII SKYRIUS 

 STRATEGINIS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 
Strateginio plano vykdymo stebėsena atliekama jo įgyvendinimo metu. Gimnazijos 

stebėsenos ir informacijos apdorojimo darbo grupė kiekvienų mokslo metų pabaigoje teikia 

gimnazijos bendruomenei gimnazijos strateginio plano vykdymo ataskaitą. Tokiu būdu gimnazijos 

bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, ir teikti 

siūlymus bei pageidavimus.  

Gimnazijos stebėsenos ir informacijos apdorojimo darbo grupė analizės duomenis fiksuoja  

sudarytoje lentelėje.  

Strateginių tikslų pasiekimų analizė: 

Eil. 

Nr. 

Tikslas Situacijos analizė  Pastabos 

Uždaviniai Buvo 

planuojama 

Dabartinė 

situacija 

Gimnazijos strateginis planas gali būti koreguojamas.  

___________
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REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 PRIORITETAS: MOKINIŲ ASMENINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS ATSIŽVELGIANT Į INDIVIDUALIUS 

POREIKIUS IR GEBĖJIMUS 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Ištekliai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiami  rezultatai 

Įgyvendinimo 

laikotarpis  

Stebėti, vertinti ir efektyvinti 

kiekvieno mokinio gebėjimų 

individualią pažangą 

Teikti kokybišką ir 

savalaikę pagalbą įvairių 

gabumų ir poreikių 

mokiniams. 

 

 

 

 

Fiksuoti kiekvieno mokinio 

daromą pažangą įsivertinant 

bei sudaryti  planą, 

skatinantį įvairių gabumų 

mokinių motyvaciją.  

 

Skatinti mokinių 

mokymąsi, pildyti pažangos 

fiksavimo lapą ir matuoti 

pasiekimus. 

Žmogiškieji 

ištekliai.  

Administracija, 

mokytojai 

Savalaikis švietimo pagalbos ir 

mokinių poreikių 

identifikavimas, konsultacijų 

teikimas.  

Individualiai dirbant su mokiniu 

bus numatytos konkrečios 

pasiekimų gerinimo galimybės.  

 

Ugdymo turinys diferencijuotas 

ir individualizuotas atsižvelgiant 

į mokinių gebėjimus ir 

poreikius. Sudarytas mokytojų 

konsultacijų grafikas. 

 

Visi mokiniai įsivertina, matuoja 

pažangą, išsiaiškina mokymosi 

poreikius, tobulina rezultatus, 

kreipiasi pagalbos, stebi 

pažangą. 

2022-2025 m. 

Tobulinti bendrąsias ir dalykines 

mokinių ir mokytojų 

kompetencijas  

Atlikti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių tyrimą. 

 

Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją, ieškant 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Mokymo 

lėšos. 

Administracija, 

mokytojai 

Tikslingai numatytos priemonės 

(seminarai,kursai) ir lėšos 

mokytojų kvalifikacijai tobulinti. 

  

80 proc. mokytojų yra įgiję 

kompetencijų, skatinančių 

2022-2025 m. 
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atkyvių mokymosi metodų, 

skatinančių mokymosi 

motyvaciją 

 

 

Dalyvauti olimpiadose, 

konkursuose, projektuose, 

plėtoti ryšius su kitomis 

institucijomis. 

 

 

Skatinti mokytojus dalintis 

gerąja patirtimi, 

bendradarbiauti. 

mokymosi motyvaciją, geba 

organizuoti veiksmingą mokinių 

ugdymą.  

 

Mokiniai dalyvauja jų poreikius 

atitinkančioje veikloje. Keliama 

motyvacija, dalijamasi gerąja 

patirtimi,gebama įsivertinti, 

ugdomas mokinių 

kūrybiškumas.  

 

Domimasi naujovėmis, 

padedančiomis tobulėti 

gimnazijos mokiniams, 

mokytojams. Mokiniai ir 

mokytojai išbando save naujose 

veiklose.  

 

Analizuoti ir naudoti mokinių 

pasiekimams gerinti nacionalinių 

tyrimų, diagnostinių, NMPP, PUPP 

bei BE rezultatus. 

Dalykų metodinėse grupėse 

bus analizuojami 

bandomieji patikrinimai, 

PUPP ir brandos egzaminų 

pasiekimai, užsienio kalbų 

pasiekimų lygio nustatymo 

testavimo rezultatai.  

Mokymo lėšos Administracija, 

mokytojai 

Tyrimų rezultatai bus panaudoti 

siekiant pagerinti mokinių 

pasiekimus, planuoti tolesnę 

veiklą.  

5 proc. mokinių pagerės mokslo 

metų individualūs mokymosi 

pasiekimai (nors vieno dalyko), 

bus pasiekti aukštesni PUPP ir 

brandos egzaminų rezultatai.   

2022-2025 m. 

2 PRIORITETAS: UGDYMO PROCESO MODERNIZAVIMAS   

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Ištekliai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiami  rezultatai 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Tikslingai ir įvairiapusiškai 

naudoti pasirinktą virtualią 

aplinką, pritaikytą mokymui(si), 

bendravimui ir bendradarbiavimui 

Naudotis visomis 

elektroninio dienyno 

teikiamomis galimybėmis. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Mokymo 

lėšos. 

Administracija, 

mokytojai 

Įkelti dokumentai (ilgalaikiai 

ugdymo planai). Vykdomos 

apklausos. 

 

2022-2025 m. 
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bei tobulinti darbo įgūdžius 

veikiant šioje(-se) virtualioje 

aplinkoje. 

Tobulinami mokinių ir 

mokytojų įgūdžiai naudotis 

MS Teams mokymo ir 

bendravimo platformos 

įrankiais. 

 

Savivaldos institucijų ir 

pedagogų susirinkimų, 

trišalių pokalbių, parodų ir 

renginių organizavimas 

virtualioje erdvėje. 

 

Dalinimasis gerąja patirtimi 

apie virtualios aplinkos 

teikiamas galimybes 

ugdymo organizavimui. 

 

Pamokos (dalis pamokų iki 10 

proc.) organizuojamos 

nuotoliniu būdu. Namų darbai 

skiriami, naudojant ir MS Teams 

įrankius.  

 

Dalis rengiamų susirinkimų, 

susitikimų, renginių (iki 20 

proc.) įvyks virtualiai. 

 

 

 

Mokytojai patobulins įgūdžius 

dirbti virtualioje aplinkoje, 

prasiplės ugdymo metodų 

formos, tobuliau bus 

organizuojamas nuotolinis 

ugdymas. 

 

Sistemingai naudotis naujomis 

ugdymo priemonėmis, 

skaitmeniniu turiniu. 

Skaitmeninių ugdymo(-si) 

priemonių,  MS Teams 

naudojimas per pamokas. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Mokymo 

lėšos. 

Administracija, 

mokytojai 

Mokiniai per pamokas naudojasi 

mokomosiomis programomis, 

skaitmeninėmis priemonėmis.  

 

Mokytojai įgalinti vesti vaizdo 

pamokas online. Mokiniai 

negalintys dalyvauti pamokose 

mokykloje, bus mokomi 

virtualioje aplinkoje 

sinchroniškai su klase. 

2022-2025 m. 
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Aprūpinti mokomuosius 

kabinetus, pedagogus, sistemingai 

atnaujinti IKT priemones, kurti 

naujas edukacines erdves. 

IKT priemonių 

atnaujinimas 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Mokymo 

lėšos. 

Administracija, 

mokytojai, 

Visi mokomieji kabinetai 

aprūpinti kompiuterine įranga, 

spausdintuvais. Dauguma klasių 

pritaikyta hibridiniam ugdymui.  

Visose mokyklos erdvėse 

įdiegtas bevielis interneto ryšys. 
  

2022-2025 m. 

 

3 PRIORITETAS: STIPRINTI EMOCINĮ SAUGUMĄ GIMNAZIJOJE, SOCIALINĘ BEI PILIETINĘ ASMENS 

ATSAKOMYBĘ IR BENDRADARBIAVIMĄ TARP GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ 

 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Ištekliai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiami  rezultatai 

 

Stiprinti emocinį saugumą, 

socialinę bei pilietinę atsakomybę 

ir bendradarbiavimą 

Bendruomenės narių 

emocinių socialinių poreikių 

tyrimas ir rezultatų 

panaudojimas gimnazijos 

veiklos kokybės gerinimui 

 

Pedagoginės, psichologinės, 

socialinės, informacinės 

pagalbos bendruomenės 

nariams teikimas  

 

Dalyvavimas prevencinėse 

programose 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 Remiantis emocinių socialinių 

poreikių tyrimais suteikiama 

savalaikė pagalba. 

 

 

Tikslinga ir savalaikė, nuolatinė 

prevencija, pagalba. Aktualios 

informacijos teikimas 

gimnazijos svetainėje. 

 

 

Stiprinama mokinių ir mokytojų 

emocinė būsena. 

2022-2025 m. 

Puoselėti gimnazijos narių 

lyderystę ir pilietinį 

sąmoningumą. 

 

 

 

 

Pilietinių akcijų 

organizavimas ir 

dalyvavimas pilietinėse, 

socialinėse veiklose. 

 

 

Savivaldos institucijų 

gimnazijoje veiklų 

  Į akcijas ir veiklas įtraukiami 

visų klasių mokiniai ir kiti 

bendruomenės nariai. Akcijose 

kiekvienas mokinys per metus 

dalyvauja bent 2 kartus. 

 

Lyderystės metodų taikymas 

organizuojant darbines ir  

2022-2025 m. 
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efektyvinimas. neformalias veiklas gimnazijoje. 

Stiprinti gimnazijos 

bendruomeniškumą, tapatinimąsi 

su gimnazijos bendruomene. 

Tradicinių renginių 

organizavimas įtraukiant 

visų gimnazijos 

bendruomenės grupių 

atstovus. 

 

 

 

Dalyvavimas Medininkų 

bendruomenės veiklose, 

kūltūriniuose renginiuose, 

mugėse. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalykų mokytojai, 

būrelių vadovai, 

specialistai, 

mokinių taryba, 

gimnazijos taryba 

Renginių organizavimo grupėse 

dalyvauja visų bendruomenės 

grupių atstovai (mokytojai, 

mokiniai ir tėvai). Visi 

mokytojai bent vieną kartą per 

metus dalyvauja renginių 

organizavimo veiklose.  

 

Gimnazijos mokiniai ir 

mokytojai plėtoja socialines, 

komunikavimo, lyderystės 

įgūdžius.   

2022-2025 m. 

Projektų rengimas ir jų 

vykdymas. 

Mokytojų vykdomi 

projektai 

Projektų lėšos; 

žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijos 

administracija, 

dalykų mokytojai 

Dalyvaudami projektuose  

mokiniai ugdys kūrybiškumą ir 

lyderystę.  

 

2022-2025 m. 

 

 

 

 

______________________ 


