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ĮŽANGA 

 

Šiuo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės mokyklos veiklos ir kaitos kryptys 2022–2026 

metams.  

Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, institucijos misijai vykdyti, numatytiems tikslams ir 

rezultatams pasiekti, efektyviai panaudojant žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius.  

Strateginis planas – ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame numatomi atitinkami strateginiai tikslai, siektini rezultatai ir 

planuojamas jų įgyvendinimas. Gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V – 16. Į 

strateginio plano rengimą buvo įtraukti gimnazijos bendruomenės nariai – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Jie dalyvavo analizuojant ir vertinant gimnazijos 

veiklą, nustatant stipriąsias ir tobulintinas gimnazijos veiklos puses.  

Strateginis planas bus įgyvendinamas jame nurodytas priemones perkeliant ir konkretinant į kasmet rengiamus gimnazijos metų veiklos planus. 

Keičiantis veiklos sąlygoms ir aplinkybėms, atsirandant naujiems poreikiams ar galimybėms, planas bus peržiūrimas ir atitinkamai koreguojamas. Pagrindinės 

strateginiame plane vartojamos sąvokos:  

Besimokanti organizacija – tai tokia organizacija, kurioje mokymasis vyksta visuose trijuose organizacijos lygiuose – individų (mokyklos 

vadovų, mokytojų, mokinių ir kt.), grupių, mokyklos organizaciniame lygmenyje, kai nuolat kaupiamas ir tobulinamas individualus ir organizacinis žinojimas 

bei gebėjimai veikti visiems drauge, siekiant organizacijos tikslų.  

Misija – mokyklos organizacijos paskirtis, atspindinti mokyklos egzistavimo prasmę.  

Vizija – sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas apie tai, kokia organizacija bus, kodėl, kur ir kaip veiks ateityje.  

Plėtra – fizinių ar kitokių kiekybinių veiklos parametrų didinimas.  

Tobulinimas – mokyklos veiklos įprastinių kokybių gerinimas, nesiekiant mokyklos būvio esminio pokyčio.  

Vystymas – kokybinė kaita, siekiant mokyklos būvio esminio pokyčio. 

 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos strateginis planas 2022–2026 metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Seimo 2011 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. XI–1281, „Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 

m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu 

Nr. XI–2015, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1308. Taip 

pat Pagėgių savivaldybės 2021-2031 m. strateginiu plėtros planu, patvirtintu Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-2 ir 2018-

2021 mokslo metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, gimnazijos veiklos ataskaitomis, gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos 

siūlymais ir rekomendacijomis.  

Strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti Gimnazijos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, 

numatyti, kaip bus įgyvendinami ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas Gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus. Gimnazijos bendruomenė 
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strategiškai planuoja savo veiklą 2022–2026 metams, laikydamasi viešumo, atvirumo, partnerystės principų. Siekiama, kad gimnazija išsaugotų savitas 

tradicijas, išliktų patraukli mokiniams mokytis ir atitiktų tėvų (globėjų) lūkesčius. Penkeriems veiklos metams parengtas strateginis planas gali būti 

koreguojamas kasmet, jeigu tam kyla būtinumas ir tikslingumas. Jam įgyvendinti Gimnazija rengia metų veiklos planą ir Gimnazijos ugdymo planus. Metų 

veiklos planas yra kuriamas atsižvelgiant į Gimnazijos ugdymo procesą, papildomas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų veiklomis 

numatomomis mokslo metų eigoje.  

 

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Pavadinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija 

Steigėjas Pagėgių savivaldybės administracija 

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 190695912 

Gimnazijos veiklos rūšys Priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas 

Mokymo kalba Lietuvių kalba 

Gimnazijos atributika Vėliava, emblema, himnas 

Adresas Vilniaus g. 3, LT-99290 Pagėgiai 

Telefonas +37044157282 

El. paštas pagegiugimnazija@pagegiai.lt 

Internetinė svetainė http://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt/ 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija savo veiklą pradėjo 2008 metais (2008 m. birželio 12 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 

348 „Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos steigimo“). 2008 m. buvo akredituota vidurinio ugdymo programa (2008-05-23 LR ŠMM įsakymas Nr. 

ISAK-1470 „Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“). Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-69 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų 

paskelbimo“ nuo 2020-2021 mokslo metų Pagėgių pradinė mokykla buvo prijungta Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos. Vadovaujantis Pagėgių 

savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl  sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinę mokyklą ir 

reorganizavimo sąlygų paskelbimo“ nuo 2020-2021 mokslo metų Piktupėnų pagrindinė mokykla buvo reorganizuota prijungimo būdu prie Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazijos. 

 

Mokykloje įdiegta demokratiška vidaus valdymo struktūra, kuri daug valdymo galių suteikia gimnazijos savivaldai, metodinėms grupėms. Tokia 

struktūra skatina tvarią bei pasidalytąją lyderystę. Prie lyderystės prisideda ir mokinių, tėvų bei pedagogų savivaldos.  

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos:  
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Gimnazijos taryba: sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. 

Aukščiausią mokyklos savivaldos instituciją lygiomis dalimis (3/3/3) išrenka mokytojai, mokiniai ir tėvai.  

Mokytojų taryba: nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją 

sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą 

teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

 

Metodinė taryba: sudaroma iš metodinių grupių pirmininkų. Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinė taryba siekia 

nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų 

bendradarbiavimą, skleidžia pedagoginės ir metodines naujoves, dalijasi gerąja pedagogine patirtimi, ją skatina. Metodinės tarybos sudėtį įsakymu tvirtina 

direktorius.  

Metodinės grupės: vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; klasių auklėtojai. Metodinei grupei vadovauja 

gimnazijos metodinėje grupėje demokratiniu būdu išrinktas mokytojas. Mokykloje sudarytos šios metodinės grupės: kalbų, menų-technologijų, fizinio ugdymo, 

tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų, pradinio ugdymo, klasių auklėtojų.  

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos 

kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Komisijos 

pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Mokyklos vadovas. 

Mokinių tarybos veikla reglamentuojama direktoriaus įsakymu patvirtintais Tarybos nuostatais. Mokinių savivaldos institucijos inicijuoja ir 

padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo 

programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorystės judėjimą, dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto 

gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą. Į mokinių tarybą renkami klasių atstovai.  

 

 

III SKYRIUS  

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Politiniai veiksniai: Gimnazija - biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t. 

y. Lietuvos Respublikos, Vyriausybės nutarimų bei savininko – Pagėgių savivaldybės tarybos - sprendimų. Svarbiausiais dokumentais laikytini: Švietimo 

įstatymas, Valstybinė švietimo strategija, Pagėgių savivaldybės strateginis veiklos planas. 

Mokykla yra svarbus plėtros veiksnys kuriant pilietinę ir žinių visuomenę. 

           LR Vyriausybės programoje aiškiai išreikštas prioritetas švietimui, mokslui, investicijoms į žmones. Kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

parama atveriamos galimybes keisti švietimo padėtį šalyje. 

Lietuvos švietimo sistema nuolat kinta, atsinaujina, žengia į naują, kupiną pokyčių laikmetį. Šios sistemos sudedamoji dalis esame ir mes, Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazija. Tai mus įpareigoja strategiškai mąstyti apie mokyklos perspektyvą, uždavinius, šių siekių įgyvendinimo kelius. 
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Ekonominiai veiksniai: Gimnazija – biudžetinė̇ įstaiga, kurios steigėjas – Pagėgių savivaldybės taryba. Pagrindiniai gimnazijos finansavimo 

šaltiniai yra Lietuvos Respublikos valstybės ir Pagėgių savivaldybės biudžetų̨ lėšos. Gimnazijos veikla yra užtikrinama šiais ekonominiais aspektais: 

finansavimo mokymo lėšomis, savivaldybės biudžeto lėšomis, gimnazijos bendruomenėje 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lėšų surinkimo 

aktyvinimu, gimnazijos lėšomis (patalpų nuoma). Mokymo lėšų pakanka Gimnazijos ugdymo planui įgyvendinti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Mokymo 

lėšų nepakanka švietimo pagalbai organizuoti, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, mokinių pažintinei veiklai organizuoti. Nepakankamai lėšų skiriama 

ugdymo aplinkai atnaujinti, edukacinėms erdvėms įrengti, einamiesiems remontams atlikti. Šios lėšos padėtų modernizuoti įstaigą ir užtikrintų geresnę švietimo 

kokybę. 

Švietimo finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės, bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo ir švietimui skiriamos dalies. Įtakos turi 

ir Europos sąjungos teikiama parama. Mokyklų finansavimą paveiks COVID-19 pandemija.  

Valstybės finansavimas yra palankus organizuojant gimnazijos ugdymo procesą,  2008 m. mokykla buvo renovuota. 

 

Socialiniai-demografiniai veiksniai: Mokinių priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2020-07-16 

sprendimu Nr. T-125 „Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir gimnazijos mokinių 

priėmimo tvarka. Į gimnaziją mokiniai atvyksta iš visos Pagėgių savivaldybės. Pastaraisiais metais mokinių skaičius auga dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos. Daugiau nei du dešimtmečius nuolat prastėjanti demografinė padėtis (tebesitęsianti emigracija, mirtingumas, lenkiantis 

gimstamumą, spartus gyventojų senėjimas) lėmė ir mokinių skaičiaus mažėjimą gimnazijoje. Tačiau, mažėjant gimstamumui ir didėjant migracijai, kyla 

mokinių skaičiaus mažėjimo pavojus.  

 

Mokinių skaičiaus pokytis 

Mokinių skaičius 2020-2021 m.m. 456 

Mokinių skaičius 2019-2020 m.m. 308 

Mokinių skaičius 2018-2019 m.m. 301 

Mokinių skaičius 2017-2018 m.m. 315 

Mokinių skaičius 2016-2017 m.m. 344 

Mokinių skaičius 2015-2016 m.m. 381 

Aptarnavimo teritorija 

Benininkų k., Birštoniškių k.,  Būbliškės k., Dinkių k., 

Eisraviškių k., Endriškių k., Genių k., Grigolaičių k., Gudų 

k., Jonikaičių k., Kentrių k., Kreivėnų k., Kulmenų k., 

Krakeniškių k., Mikytų k., Mantvilaičių k., Pagėgių k., 

Pagėgių m., Panemunės mstl., Piktupėnų k., Plaušvarių k., 

Prūselių k., Strepeikių k., Sūdėnų k., Šakininkų k., Užbalių 

k., Vėlaičių k., Vidgirių k., Vydutaičių k.  

Mokinių pavėžėjimas 

 Skaičius Proc. 

Mokiniai 

mokykloje 

456 - 

Pavežami mokiniai 261 57,24% 

 

Gimnazijai kyla nemažai iššūkių priimant vaikus, atvykusius iš užsienio, ir integruojant juos į ugdymo procesą. Keičiantis ugdymo sąlygoms, kai 

mokinių mokymasis vyksta nuotoliniu būdu, pastebimas mokinių sveikatos blogėjimas bei ryškėja psichologinės pagalbos poreikis. Kasmet didėja specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių skaičius. Prastėja mokinių sveikatos būklės rodikliai. Menka kai kurių tėvų atsakomybė ir priežiūra auklėjant vaikus, didėja 

socialinė atskirtis. 

Neigiamos socialinių reiškinių tendencijos šalyje ir šeimose (girtavimas, vaikų nepriežiūra, bedarbystė), deklaruojamos vertybės lemia mokinių 

ugdymosi perspektyvas, mokymosi motyvaciją, elgesį, psichologinę savijautą. Šie veiksniai veikia ir gimnazijos mokinių bendruomenę. Gimnaziją lanko 61  

socialiai remtini mokiniai, kurie gauna mokykloje nemokamą maitinimą (19 % visų mokinių). Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius mažėja - 

2017 – 19 %,  2018 – 16%, 2019 - 16%, 2020 – 16 %. 
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Technologiniai veiksniai: Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas daro didelę įtaką gimnazijos veiklai. Gimnazijoje elektroniniu 

dienynu „Mano dienynas“ naudojasi dauguma mokinių tėvų̨. Gimnazijos pamokų tvarkaraštis yra sudaromas kompiuterine programa Asc Timetables. Įdiegta 

Google Classroom platforma, kuria naudojasi visa gimnazijos bendruomenė. Mokytojai ugdymo procese naudoja įvairias skaitmenines mokomąsias priemones 

ir aplinkas.  

Gimnazijoje įrengti 2 informacinių technologijų kabinetai, kompiuteriais ir daugialypės terpės projektoriais aprūpinti visi kabinetai, anglų kalbos 

kabinete įrengta 14 Robotel darbo vietų, ugdymo procese naudojamos interaktyvios lentos, mokymo tikslams mokiniai per pamokas turi galimybę naudoti 

planšetes.  

Atnaujinta gimnazijos internetinė svetainė. Sukurta ir administruojama socialinio tinklo Facebook gimnazijos paskyra. Nuolatos atnaujinama 

informacija gimnazijos svetainėje ir Facebook paskyroje, kur pateikiama įdomi ir tikslingai bei kruopščiai atrinkta informacija apie ugdymo įstaigą ir kuriamas 

sėkmingos ugdymo įstaigos įvaizdis. Nuolatinė IKT programinės ir techninės įrangos kaita reikalauja iš mokytojų nuolat tobulinti darbo įgūdžius IKT srityje. 

Augant IKT priemonių̨ naudojimo poreikiui, gimnazija susiduria su techninių priemonių̨ ir skaitmenizuotų ugdymo erdvių trūkumu. 
Edukaciniai veiksniai. Gimnazijos mokinių mokymosi lygis mokiniams suteikia galimybę studijuoti Lietuvos ir užsienio universitetuose, 

kolegijose. Didžioji dauguma abiturientų renkasi STEM arba socialinių mokslų studijų kryptis.  

2020/2021 m. m. baigusių IVg klasių mokinių tolimesnė veikla: 

Baigusių 

mokyklą 

mokinių 

skaičius 

Mokosi 

universitetuose 

Mokosi 

kolegijose 

Mokosi 

profesinėse 

Mokosi 

užsienyje 

Dirba 

užsienyje 

Dirba 

Lietuvoje 

Pasirinko 

karinę 

tarnybą 

Nesimoko, 

nedirba 

45 9 18 4 1 5 4 2 2 

 

Atkreiptinas dėmesys, jog gimnazijoje daugėja silpnesnių gabumų mokinių, mažėja mokinių motyvacija, jų noras tobulėti; auga ir mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai, kaita: 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius mokykloje 2020-2021 m.m. 33 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius mokykloje 2019-2020 m.m. 20 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius mokykloje 2018-2019 m.m. 15 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius mokykloje 2017-2018 m.m. 15 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius mokykloje 2016-2017 m.m. 16 
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IV SKYRIUS 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Gimnazijos struktūra 

2021/2022 m. m. gimnazijoje sukomplektuotos 24 bendrojo lavinimo klasių komplektų. Gimnazijoje veikia priešmokyklinio ugdymo grupė. Rugsėjo 1 

dienos duomenimis gimnazijoje pradėjo mokytis 456 mokinių (15 mokinių PUG grupėje; 144 mokiniai 1-4 klasėse; 146 mokiniai 5-8 klasėse; 151 mokinys Ig-

IVg klasėse). Gimnazijoje dirba 44 pedagogai (iš jų 1 pedagogas antraeilėse pareigose).   

Gimnazijos valdymo schema: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Visuotinis tėvų susirinkimas 

Visuotinis mokinių susirinkimas 

Mokytojų taryba 

Direktorius 

Tel. 8 441 57 663 

  

 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Te. 8 441 56055 

Direktoriaus pavaduotojas 

administracijai ir  ūkio 

reikalams 

 

Raštinė 

Tel. 8 441 57282 

Sporto salės 

administratorius 

Valgyklos 

vedėja 

Valgyklos 

darbuotojai 

Aptarnaujantis 

personalas 

Socialinis pedagogas 

 

Bibliotekos vedėja 

Gimnazijos taryba 

 

 

 

Pirmininkė Svetlana Musvydienė 

Psichologas 
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2021-2022 m. m. mokykloje mokosi 456 mokiniai, dirba 43 pedagogai, iš jų 2 ekspertai, 17 metodininkų, 19 vyr. mokytojai, 5 mokytojai. 

Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistų komanda: psichologas (1), socialinė pedagogė (2), logopedė (1), bibliotekos vedėja (1). Sveikatos priežiūra 

gimnazijoje rūpinasi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (1).  

Mokyklai vadovauja direktorius, ugdymo procesą organizuoja pavaduotojos ugdymui (3). Ugdymo aplinkos kūrimą organizuoja ir prižiūri direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams (1) ir ūkio skyriaus darbuotojai (25). 
Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis: 

 

 Jaunesni nei 50 metų 50 metų ir vyresni 

Skaičius 17 26 

  
 Pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis (proc.): 

Darbuotojai 

Bendras 

darbuotojų 

skaičius 

Iki 2 metų 

(skaičius) 
Proc. 

Daugiau kaip 2 metai 

(skaičius) 
Proc. 

IU auklėtojai - - - - - 

PU pedagogai 1 - - 1 100 

1-4 klasių mokytojai 8 - - 8 100 

5-12 klasių mokytojai 30 - - 30 100 

Įstaigų vadovas 1 - - 1 100 

Pavaduotojai ugdymui 3 2 67 1 33 

Švietimo pagalbos specialistai 7 1 14,3 6 85,7 

Neformaliojo ugdymo 

mokytojai 

2 - - 2 100 

Iš viso darbuotojų 52 3 5,8 49 94,2 

  

 Neformalusis ugdymas gimnazijoje yra kryptinga veikla, kuria, plėtojant mokinio asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti 

sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Mokykla siūlo mokiniams skirtingų krypčių 

programas, atitinkančias jų saviraiškos poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, ugdančioms savarankiškumą, sudarančioms sąlygas bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

 

 Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.): 

 Skaičius Procentas 

Iš viso mokinių mokykloje 451 — 

Dalyvauja BUM būreliuose mokykloje ir kitose NVŠ veiklose už mokyklos ribų 369 82 
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 Neformaliojo ugdymo įgyvendinimo kryptys: 

Eil. 

Nr. 
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo kryptys 

Valandų 

skaičius 

1. Muzikinio ugdymo 7 

2. Dailės ugdymo 4 

3. Choreografinio, šokio ugdymo - 

4. Teatrinio, dramos ugdymo 2 

5. Sportinio ugdymo 3 

6. Turizmo, kraštotyrinio ugdymo 2 

7. Saugaus eismo ugdymo 1 

8. Informacinių technologijų ugdymo 6 

9. Taikomojo meno, amatų, dizaino ir kt. technologijų ugdymo 7 

10. Etnokultūrinio ugdymo 2 

11. Kalbinio ugdymo 2 

12. Pilietinio ugdymo 3 

13. Kitos ugdymo kryptys 2 

 

Mokinių ugdymosi pasiekimai per pastaruosius ketverius metus (nuo 2016–2017 m. m. iki 2019–2021 m. m.) iš esmės išlieka stabilūs, galima 

sakyti, kad pažangumas netgi po truputį gerėja: 2016–2017 m. m. pažangumas buvo 99,89%, 2017–2018 m. m. – 99,90%, o vėlesniais metais jau netgi 99,99%. 

Taigi nepažangių mokinių yra nedaug, verta atkreipti dėmesį, kad dažniausiai nepatenkinamus pažymius turi Ig klasių mokiniai. Gimnazijoje geriausiai mokosi 

pradinių klasių mokiniai, tarp jų daugiausiai aukščiausią lygį pasiekusių mokinių, vyresnėse klasėse jų skaičius mažėja, o ypač labai gerai besimokančių 

sumažėja I ir II gimnazijos klasėse.  

Nuo 2016–2017 m. m. pagrindinio ugdymų pasiekimų patikrinimą išlaiko visi. 2019–2020 m. m. PUPP nevyko. Lygindami pastarųjų penkerių 

metų pasiekimų rezultatus, matome, kad lietuvių kalbos ir literatūros vidurkis yra stabilus, svyruoja neženkliai nuo 6,6 iki 6,4 balo. Matematikos vidurkis yra 

pakilęs nuo 4,9 iki 5,1.  
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Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje įgijo vidurinį išsilavinimą (skaičius): 

 2017-2018 m.m 2018-2019 m.m. 2019-2020 m.m. 2020-2021 m.m. 

     

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijoje įgijo vidurinį išsilavinimą 

48 49 39 45 

Brandos atestatą gavusių skaičius 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijoje  

48 49 39 45 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių dalis % 

(gimnazijoje) 

100 100 100 100 
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Valstybinių brandos egzaminų pasiekimų kaita per pastaruosius metus: 
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2020/2021 m. m. valstybinių brandos egzaminų lyginamoji analizė su dalykų metiniais rezultatais: 

Eil. Nr. Valstybinis egzaminas Valstybinio brandos 

egzamino vidurkis balais 

Valstybinio brandos 

egzamino įvertinimas 

pažymiu 

Dalyko vidutinis 

metinis pažymys 

VBE ir metinio 

pažymio procentinis 

skirtumas 

1. Biologija 32,5 8,4 7,1 15,5 % 

2. Chemija 35,0 8,5 8,0 5,9 % 

3. Anglų kalba 62,3 9,2 8,0 13 % 

4. Geografija 51,8 9 6,5 27,7 % 

5. Istorija 43,4 8,8 8,2 6,8 % 

6. IT 28,6 8,4 7,6 9,5 % 

7. Matematika 29,1 8,3 6,6 20,4% 

8. Lietuvių kalba ir lit. 36,2 8,6 5,9 68,6% 

9. Fizika 48,3 8,9 6,8 23,5 % 

10. Rusų kalba 80,0 9,6 10,0 4 % 
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 Bendras vidurkis: 44,72 8,84 7,47 15,49 % 

 

Visų mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų įvertinimas pažymiu yra aukštesnis negu vidutinis metinis pažymys. Visų VBE ir metinio 

pažymio atitikties skirtumo vidurkis yra 15,49 %.  

Didžiausias VBE ir metinio pažymio atitikties skirtumas yra 68,6 % (Lietuvių kalba ir literatūra). Geografija – 27,7 %, Fizika – 23,5 %. 

Mažiausias VBE ir metinio pažymio atitikties skirtumas yra 4 % (Rusų kalba), Chemija – 5,9 %, Istorija – 6,8 %. 

 

Egzaminus išlaikiusiųjų procentinis pokytis:  

2020 m. išlaikė 90,36 %, 2021 metais -  94,9 %. Egzaminų neišlaikymas sumažėjo: 4,54%. Aukštesniuoju lygiu (86 balai ir daugiau) išlaikiusiųjų 

egzaminus mokinių skaičius padidėjo 58,3%. 

 

Gimnazijos vidaus veiklos įsivertinimo aukščiausios ir žemiausios vertės: 
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VI SKYRIUS 

VEIKLOS  VERTINIMAS  IR  PLANAVIMAS 

 

Planuojant gimnazijos veiklą, rengiamas strateginis planas, metinė (finansinių metų) veiklos programa, mėnesio veiklos planas, ugdymo planai, ugdymo 

turinio programos, savivaldos institucijų, metodinės tarybos, metodinių grupių, vaiko gerovės komisijos, pedagogų atestacijos, klasių vadovų, pedagoginių 

darbuotojų veiklos planai. Planams rengti sudaromos darbo grupės, į kurias įtraukiami bendruomenės atstovai. Planavimo formos ir procedūros tobulinamos, 

siekiant veiklos efektyvumo. 

Veikla įsivertinama pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą metodiką. Kartu vykdomi kiti veiklos tyrimai: anketavimas, mokytojų veiklos 

stebėsena. Kiekvienais metais mokyklos bendruomenei ir mokytojams pateikiama veiklos ataskaita. 

Mokyklos  veiklos įsivertinimo analizė: 

GIMNAZIJOS VEIKLOS 

ĮSIVERTINIMO TEMA 

STIPRIAUSI RODIKLIAI SILPNIAUSI RODIKLIAI 

1.1. Asmenybės branda  

 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 3,15 

 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 2,44 

 1.2. Pasiekimai ir pažanga 

 

 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 3,2 

 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 2,48 

  

 

2.1. Ugdymo(si) planavimas 

 

 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai 2,96 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 2,52 

2.2. Vadovavimas mokymuisi 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 2,8 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas 2,32 

2.3. Mokymosi patirtys 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu 3,24 

 

 

 

2.3.1. Mokymasis 2,32 

 2.4. Vertinimas ugdant 2.4.1. Vertinimas ugdymui 2,4 2.4.2. Mokinių įsivertinimas 2,1 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 3.1.1. Įranga ir priemonės 3,76 3.1.3. Aplinkų bendrakūra 2,98 

3.2. Mokymasis be sienų 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 3,6 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 3,4 

4.1. Veiklos planavimas ir 
organizavimas 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės 

susitarimai 2,93 

4.1.2. Lyderystė 2,44 
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4.2. Mokymasis ir veikimas 
komandomis 

4.2.3. Mokyklos tinklaveika 3,9 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 2,26 

4.3. Asmeninis meistriškumas 4.3.1. Kompetencija 3,2 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 2,8 

 

SSGG analizė: 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

* Iniciatyvūs ir kūrybingi mokytojai; 

* Mokytojų kompetencija atitinka kvalifikacinę kategoriją; 

* Tarptautiniai projektai ir iniciatyvos; 

* Darni gimnazijos bendruomenė; 

* Emociškai saugi ugdymo(si) aplinka; 

* Gimnazijos mokiniai yra nuolatiniai savivaldybės olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojai; 

* Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas pagalbai mokiniui vedant 

individualias konsultacijas. 

* Pasyvūs tėvai, bendradarbiavimas su tėvais; 

* Mokinių motyvacijos mokytis stoka; 

* Trūksta specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų, logopedo; 

* Trūksta vietos naujų gimnazijos erdvių ir poilsio zonų įrengimui. 

 

GRĖSMĖS GALIMYBĖS 

* Mokinių skaičiaus mažėjimas; 

* Gilėja šeimos, kaip vertybės, krizė. * Daugėja  problemiškų šeimų ir 

rizikos grupių vaikų skaičius; 

* Aktualėja grįžtančių / atvykstančių iš užsienio vaikų mokymas; 

* Daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių; 

* Švietimo politikos nestabilumas.  

* Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

* Išnaudoti gimnazijoje turimas ugdymui skirtas priemones, pvz. planšetes, bet 

reikia interneto pirmame aukšte; 

* Savivaldybės mokyklų tinklų reorganizacija. 
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Strateginės išvados: 

1. Mokymo lėšų neužtenka mokinių pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti.  

2. Mokinių skaičius gimnazijoje mažėja dėl demografinių priežasčių (sumažėjęs gimstamumas, emigracija).  

3. Sukurta pakankamai saugi gimnazijos aplinka, leidžianti apsaugoti bendruomenės narių turtą ir padedanti išsiaiškinti elgesio taisyklių 

pažeidimus (vaizdo kameros, tvora). 

4. Gimnazijoje kuriama palanki technologinė, vaizdinė, informacinė aplinka, leidžianti organizuoti nuotolinį, mišrųjį ir iš dalies hibridinį ugdymą.  

5. Dėl nuotolinio mokymo(si) gimnazijoje sustiprėjo mokytojų kolegialus bendradarbiavimas, ugdymo turinio ir IT integracija, ugdymo proceso 

organizavimo įvairovė.  

6. Gimnazijos bendruomenės socialinis emocinis mikroklimatas, remiantis gimnazijos bendruomenės narių apklausos rezultatais, įvertintas 

teigiamai. 

7. Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose savivaldybės, regiono, respublikos ir tarptautiniuose projektuose, konferencijose, 

konkursuose, laimi prizines vietas, įgyja žinių, patirties, ugdo bendrąsias kompetencijas, dalinasi gerąja patirtimi.  

 

VII. SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBINĖS NUOSTATOS 

MISIJA: Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos misija yra iš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms perduodama priedermė stiprinti 

pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines bei kitas dvasines ir socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius. 

 

VIZIJA: Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija – ugdymo įstaiga, sudaranti sąlygas įvairių poreikių mokiniams patirti sėkmę ir asmeninę ūgtį, ugdanti 

kompetencijas, būtinas kiekvieno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir padedančias integruotis į visuomenę. 

 

VERTYBĖS: Pagėgių Algimanto mackaus gimnazija remiasi kultūros principais, tokiais kaip akademinė laisvė, nuomonių įvairovė, atvirumas idėjoms, 

inovatyvumas, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, tolerancija, akademinė etika, autonomijos derinimas su atskaitomybe valstybei bei atsakomybe gimnazijos 

bendruomenei. 

 

 

VIII. SKYRIUS 

MOKYKLOS  STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. 

1 tikslas Ugdymo kokybės kiekvienam užtikrinimas 
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Uždaviniai 1.1. Plėtoti mokytojų kolegialią veiklą. 

1.2. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus, poreikius, mokymosi stilius. 

1.3. Sudaryti palankias sąlygas įtraukiajam ugdymui įgyvendinti. 

1.4. Vykdyti ugdymo procesą pagal atnaujintas Bendrąsias programas. 

 
2 tikslas Jaukios, saugios ir motyvuojančios gimnazijos ugdymo aplinkos kūrimas. 

Uždaviniai 2.1. Optimizuoti ir modernizuoti gimnazijos erdves; 

2.2. Gerinti gimnazijos aplinką; 

2.3. Stiprinti materialinę bazę. 

 

 

 

 

3 tikslas  Kurti pozityvų emocinę brandą skatinantį mikroklimatą ir bendradarbiavimo kultūrą. 

 
Uždaviniai 3.1. Sukurti emociškai saugų gimnazijos mikroklimatą; 

3.2. Kurti atvirą, aktyviai bendradarbiaujančią gimnaziją. 

 

 

 

 

 

IX. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai Ištekliai 

1.1 Plėtoti 

mokytojų  

kolegialią  

veiklą. 

Organizuoti  

mokytojų  

mokymąsi 

drauge  

ir vieniems iš 

kitų. 

2022–2026 m. Gimnazijos  

administracija, 

metodinė taryba, 

metodinių grupių  

pirmininkai, 

mokytojai 

Gimnazijos mokytojai veikia kaip vieninga  

komanda, kurios santykiai grindžiami  

geranoriškumu ir pagalba vienas kitam. 

80 proc. mokytojų kartu dalyvauja  

kompetencijų tobulinimo(si) renginiuose. 

Skatinama mokytojų saviugda, kūrybiškumas  

ir lyderystė. 

Atsiranda galimybė pasimokyti iš kolegų  

patirties. Kiekvienais metais mokytojai  

aplanko 1-2 kolegų pamokas. 

Mokinio krepšelio  

lėšos,  

kvalifikacijai  

skirtos lėšos,  

intelektualieji  

ištekliai. 
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Plėtojama partnerystė. 

Skleisti ir 

dalintis   

mokytojų gerąja  

patirtimi. 

2023 m.,  

2026 m 

Metodinė taryba,  

metodinių grupių  

pirmininkai, 

mokytojai 

Kasmet organizuojami 2-3 patirties sklaidos  

renginiai gimnazijoje (metodinės dienos). 

Mokytojai skatinami dalintis patirtimi Pagėgių 

savivaldybės metodiniuose būreliuose, šalies 

kvalifikacijos renginiuose. 

Kas dvejus metus organizuojama metodinė  

konferencija, kurioje dalyvauja 90 proc.  

gimnazijos mokytojų. 

Mokinio krepšelio  

lėšos,  

kvalifikacijai  

skirtos lėšos,  

intelektualieji  

ištekliai. 

Pritaikyti 

ugdymo  

plano galimybes  

vesti pamokas  

netradiciniais  

metodais už  

gimnazijos 

erdvės  

ribų. 

2022–2026 m. Gimnazijos  

administracija, 

metodinė taryba, 

metodinių grupių  

pirmininkai, 

mokytojai 

Auga pamokų, vedamų už mokyklos sienų,  

skaičius: muziejuose, kino teatruose, teatruose,  

gamtoje ir kitose miestelio erdvėse.  

Tikimasi, jog kiekvienas mokytojas ves bent 

6-8 % pamokų ne mokyklos erdvėse. 

Mokinio krepšelio  

lėšos,  

kvalifikacijai  

skirtos lėšos,  

intelektualieji  

ištekliai. 

Kultūros pasas? 

Plėtoti  

tarpdalykinę  

integraciją,  

atsižvelgiant į  

mokomųjų 

dalykų  

ir ugdymo sričių  

ryšius. 

2022–2026 m. Metodinė taryba,  

metodinių grupių  

pirmininkai, 

mokytojai 

Derinami metodinių grupių veiklos planai.  

Skirtingus dalykus dėstantys mokytojai  

organizuoja bendrus integruotus projektus,  

integruotas pamokas, skatinančias probleminį  

mąstymą, kūrybiškumą, nukreiptus į 

mokėjimą mokytis kompetencijų ugdymą. 

Mokslo metų eigoje kiekvienas mokytojas ves 

bent 4-5 % integruotų pamokų. 

Intelektualieji  

ištekliai, mokinio  

krepšelio lėšos. 

1.2  

Diferencijuoti 

ir 

individualizuoti  

ugdymo turinį,  

atsižvelgiant į  

individualius  

mokinių  

gebėjimus, 

Koreguoti ir  

individualizuoti  

ugdymo(si) 

turinį  

atsižvelgiant į  

mokinių pažangą  

ir pasiekimus. 

2022–2026 m. Metodinė taryba,  

metodinių grupių  

pirmininkai ir 

mokytojai 

Mokytojai kartu metodinėse grupėse aptaria  

dalyko diferencijavimo ir individualizavimo  

galimybes pamokose. Kiekvienas dalyko  

mokytojas koreguoja savo dalyko ilgalaikį  

planą atsižvelgdamas į mokinių pažangą ir  

pasiekimus. 

Veiklos sėkmingumas vertinamas apklausomis 

kiekvienais mokslo metais. 

Intelektualieji  

Ištekliai. 

Užtikrinti  2022–2026 m. Metodinė taryba,  Pamokose mokytojai individualizuoja,  Intelektualieji  
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poreikius, 

mokymosi 

stilius. 

užduočių, veiklų  

per pamokas  

įvairovę. 

Diferencijuoti  

mokinių namų  

darbus. 

metodinių grupių  

pirmininkai ir 

mokytojai 

diferencijuoja užduotis pagal sudėtingumą,  

kiekvieno mokinio patirtį, motyvaciją,  

interesus ir gebėjimus. 

Atliekant reguliarias apklausas pamatuojama, 

ar kasmet ugdymo diferencijavimas ir  

individualizavimas pamokose padidėja bent 5  

proc.   

ištekliai. 

Užtikrinti 

mokinių  

konsultavimą  

pagal poreikius  

(spragų  

turintiems,  

gabiems  

mokiniams) 

2022–2026 m. Mokytojai Mokiniai visuomet ir laiku sulaukia tinkamos  

pagalbos. Mokiniai patenkinti gimnazijos 

siūloma pagalba (mokinių nuomonių tyrimo 

rezultatų duomenimis bent 50 % mokinių bus 

visiškai patenkinti teikiama pagalba). 

Tėvai iš gimnazijos sulaukia pagalbos savo  

besimokančiam vaikui (tėvų tyrimo 

duomenimis bus patenkinti bent 50 % tėvų) 

 

Mokinio krepšelio  

lėšos,  

intelektualieji  

ištekliai. 

1.3 Sudaryti 

palankias 

sąlygas 

įtraukiajam 

ugdymui 

įgyvendinti 

Mokyklos 

pasirengimo 

įgyvendinti 

įtraukųjį ugdymą 

įsivertinimas, 

prioritetų 

nustatymas, 

priemonių plano 

sudarymas 

2022 – 2026 m. Administracija Gimnazijoje nustatyti prioritetai, sudarytas 

priemonių planas, numatyti mokyklai 

reikalingi pokyčiai, suplanuotas švietimo 

pagalbos specialistų ir pagalbos 

mokiniui darbuotojų poreikis ir krūvis. 

Projekto lėšos, 

intelektualiniai ištekliai 

Gimnazijos 

bendruomenės 

švietimas 

įtraukties 

klausimais 

2022 – 2026 m. Gimnazijos  

administracija, 

metodinė taryba, 

metodinių grupių  

pirmininkai, 

mokytojai, 

švietimopagalbos 

specialistai 

Gimnazijos bendruomenė įgis nuostatas, 

leidžiančias priimti žmonių įvairovę kaip 

vertybę, o ne kaip trukdį. Užtikrinamas 

mokytojų, švietimo pagalbos specialistų 

pasirengimas, dalykinės ir socialinės 

kompetencijos, pozityvios vertybinės 

nuostatos, priimant mokinių ir jų ugdymosi 

poreikių įvairovę, gebėjimas dirbti komandoje 

ir bendradarbiavimas.  

Mokinio krepšelio  

lėšos,  

intelektualieji  

ištekliai. 

Užtikrinti, kad  2022 – 2026 m. Gimnazijos SUP turinčių mokinių tėvai (globėjai, Intelektualieji ištekliai 
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būtų tstovaujami 

visų mokinių 

interesai. 

savivalda, 

administracija 

rūpintojai) įtraukti į Gimnazijos tarybą, 

mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą ir 

užtikrintas jų dalyvavimas sprendimų 

priėmime. Nuo 2022-2023 į Gimnazijos tarybą 

bus įtrauktas bent vienas tėvų atstovas turintis 

SUP vaiką. 

Ugdymo 

aplinkos ir 

priemonių 

pritaikymas 

2022 – 2026 m. Administracija Mokyklos aplinka atitinka visų bendruomenės 

narių poreikius. Ugdymo aplinka yra saugi, 

patogi, patraukli, funkcionali, greitai 

pritaikoma skirtingoms veikloms, informatyvi, 

su aiškiomis vizualiomis ir (ar) garsinėmis 

nuorodomis. 

 

Projekto lėšos, 

Mokinio krepšelio lėšos 

Įtraukiajam 

ugdymui skirtų 

priemonių 

įsigijimas 

2022 – 2026 m. Administracija Mokiniai bent 50 % aprūpinti specialiosiomis 

mokymo priemonėmis bei ugdymui skirtomis 

techninės pagalbos priemonėmis, 

reikalingomis teikti kokybišką mokymo(si) 

paslaugą.  

Mokinio krepšelio lėšos, 

projekto lėšos 

Specialiųjų 

klasių, sensorinio 

ir/ar 

nusiraminimo 

kambario 

įrengimas 

2022-2026 m. Administracija Įrengtos specialiosios klasės (elgesio, emocijų, 

intelekto ir įvairiapusių raidos sutrikimų 

turintiems mokiniams). 

Projekto lėšos 

 

Transporto 

priemonių 

techninis 

pritaikymas 

vaikams, 

turintiems 

sutrikusio 

judėjimo negalią 

2022-2026 m. Administracija Bent 50 % mokinių pavėžėjimui skirtų 

transporto priemonių yra techniškai pritaikytos  

vaikams, turintiems sutrikusio judėjimo 

negalią. 

 

Projekto lėšos 

Ugdymo turinio 

pritaikymas  

2022 – 2026 m. Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Įvertinus mokinio SUP, jam pritaikomas 

ugdymas (bendrųjų ugdymo programų 

pritaikymas ar individualizavimas, mokymosi 

Intelektualieji ištekliai 
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aplinkos, lankstaus tvarkaraščio sudarymas, 

mokymo, mokymosi ir vertinimo būdų 

pritaikymas ir kt.)  

Mokytojai 

metodinių 

būrelių 

susirinkimuose 

nuosekliai  

aptaria ir kaupia 

efektyvius 

SUP turinčių 

mokinių ugdymo 

būdus bei 

metodus 

2024 – 2026 m. Metodinė taryba, 

metodinių grupių  

pirmininkai, 

mokytojai, 

švietimopagalbos 

specialistai 

Pasidalintais metodais pasinaudos bent  60 % 

individualius ugdymo planus ir pritaikytas 

programas rašantys mokytojai. Planuose 

numatytos prevencinės programos, geriausiai 

atitinkančios mokinių psichologinio, 

socialinio ugdymosi poreikius. Metodiniuose 

pasitarimuose nuolat aptariami SUP turinčių 

mokinių vertinimo klausimai, susitarta dėl 

vertinimo. 

 

Intelektualieji ištekliai 

Užtikrinti Vaiko 

gerovės 

komisijos 

veiklos pokyčiai 

2023 – 2026 m.  Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

komisijos nariai 

VGK organizuoja ir koordinuoja reikiamos 

pagalbos vaikui teikimą mokykloje. 

Kartu su vaiką ugdančiais mokytojais ir 

specialistais suplanuoja pagalbos teikimą 

mokiniui pagal VKG arba Tarnybos 

rekomendacijas. Mokykla siekia maksimaliai 

patenkinti reikiamos pagalbos mokiniui 

poreikį.  

Intelektualieji ištekliai 

Užtikrinti 

sklandžią klasės 

veiklą pamokų ir 

pertraukų metu, 

kad visi mokiniai 

jaustųsi saugiai ir 

galėtų siekti 

geriausių 

mokymosi 

rezultatų. 

 Klasių vadovai, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Mokytojas, dirbantis pagal įtraukiojo ugdymo 

principus, nuosekliai bendradarbiauja su 

mokyklos specialistais, mokytojais, 

administracija, tėvais (globėjais, 

rūpintojais). Klasės auklėtojas kartu su 

švietimo pagalbos specialistais įgyvendina 

priemonių planą (tėvų švietimas, prevencinių 

programų įgyvendinimas, problemų 

sprendimas, klasės bendruomenės veiklos 

organizavimas ir pan.), užtikrinantį klasės 

bendruomenės narių emocinę gerovę ir 

tolerantiškus tarpusavio santykius. 

Gimnazijos psichologas ar socialinis 

Intelektualieji ištekliai 
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pedagogas dalyvauja pamokose ir 

stebi klasės veiklas, teikia rekomendacijas 

mokytojams dėl klasės valdymo ir 

palaikančios atmosferos kūrimo. 

1.4 Vykdyti 

ugdymo 

procesą pagal 

atnaujintas 

Bendrąsias 

programas 

Gimnazijos 

direktorius ir 

pavaduotojai 

ugdymui   

dalyvauja 

savivaldybių 

ugdymo turinio 

atnaujinimo 

komandų 

veiklose 

2021-2022 m. Administracija Gimnazijos administracija pasirengusi pradėti 

įgyvendinti švietimo pokyčių įgyvendinimą. 

Intelektualieji ištekliai 

Gimnazijos 

pavaduotojai 

ugdymui 

dalyvauja 

„Parama 

mokyklų 

vadovams, 

ugdymo turinio 

reformos 

Lietuvoje 

lyderiams“ 

2021-2022 m. Administracija Gimnazijos administracija pasirengusi pradėti 

įgyvendinti švietimo pokyčių įgyvendinimą. 

Intelektualieji ištekliai 

Inicijuoti ir 

įveiklinti UTA 

komandą 

 

 

2022 kovo mėn. Administracija  Aptarti narių vaidmenys, atsakomybės srityss, 

veikimas, partnerystė, ištekliai ir kt. 

Numatytas bendras tikslas, UTA turinys, 

principai. Į komandą įtraukti mokytojai, jau 

besimokantys dirbti pagal atnaujintas BUP, 

paskirti asmenys, atsakingi už komunikacijos, 

socialinės partnerystės koordinavimą.  

Intelektualieji ištekliai 

Parengti UTA 

veiksmų planą 

2022 gegužės 

mėn. 

Administracija 

UTA komandos 

nariai 

Atliekamas situacijos įsivertinimas, kuris 

padės identifikuoti, ką mokykla jau turi ir ko 

dar trūksta sėkmingam UTA įgyvendinimui. 

Intelektualieji ištekliai 
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Sudaryti sąlygas 

UTA diegimui. 

2023 m. Administracija, 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Kvalifikacijos tobulinimas prieinamas 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. 

Reikiamų specialistų trūkumo pašalinimas. 

Ugdymo priemonių bei aplinkų atnaujinimas. 

Projekto lėšos, 

kvalifikacijos kėlimo lėšos 

2.1 Optimizuoti 

ir modernizuoti 

gimnazijos 

erdves 

Įsteigti dvi (30 

vaikų) 

ikimokyklinio 

ugdymo grupes 

2023-2024 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Įrengtos patalpos, kuriose bus vykdomas 

ikimokyklinis ugdymas. Naujos, šiuolaikiškos 

erdvės darys teigiamą įtaką vaikų emocinei 

savijautai. 

Savivaldybės lėšos 

Išplėsti 

gimnazijos 

erdves ir įrengti 

papildomas 

patalpas 

ikimokyklinio 

ugdymo vaikams 

2023-2024 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Kuriama lanksti, bendruomenės poreikius 

atitinkanti visuotinio ikimokyklinio ugdymo 

sistema gimnazijoje. 

 

Savivaldybės lėšos 

Įrengti 

gimnazijos 

patalpose 

specialiąsias 

klases 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Įrengtos dvi klasės, kuriose galės vykti 

užsiėmimai elgesio, emocijų, intelekto ir 

įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems 

mokiniams. 

Aplinkos išlaikymo lėšos, 

DNR, projektinės lėšos 

Įrengti 

gimnazijos 

patalpose 

sensorinį ar 

nusiraminimo 

kambarį 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Įrengta patalpa, kurioje galės vykti užsiėmimai 

ir/ar popamokinė veikla elgesio, emocijų, 

intelekto ir įvairiapusių raidos sutrikimų 

turintiems mokiniams. 

Aplinkos išlaikymo lėšos, 

DNR, projektinės lėšos 

Įrengti 

gimnazijos 

patalpose poilsio 

erdves 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Gimnazijos erdvėse bus įrengtos 2-3 higienos 

normų reikalavimus atitinkančios, estetiškos ir 

modernios mokinių laisvalaikio erdvės, kur 

mokiniai leis laiką pertraukų ir popamokiniu 

metu, o mokytojai dažniau galės vesti 

netradicines pamokas, renginius. 

Aplinkos išlaikymo lėšos 

Įrengti 

gimnazijos 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

Gimnazijos teritorijoje bus įrengtos dvi 

mokinių (poilsio, žaidimų) laisvalaikio 

Aplinkos išlaikymo lėšos 
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teritorijoje 

edukacines ir 

poilsio aplinkas 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

aplinkos, kur mokiniai leis laiką pertraukų ir 

popamokiniu metu, o mokytojai dažniau galės 

vesti netradicines pamokas, renginius. 

2.2 Gerinti 

gimnazijos 

aplinką 

Atnaujinti vaizdo 

stebėjimo 

kameras 

laiptinėse, 

koridoriuose prie 

sanitarinių 

mazgų ir kitose 

vietose 

2023-2024 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Bus atnaujintos vaizdo stebėjimo kameros 

laiptinėse, koridoriuose prie sanitarinių mazgų 

ir kitose vietose. Mokiniai ir mokytojai 

emociškai ir fiziškai bus saugesni. 

Aplinkos išlaikymo lėšos, 

DNR, projektinės lėšos 

Šviečiančių 

įėjimo, išėjimo ir 

judėjimo vidaus 

patalpose 

nuorodų 

įrengimas 

2023-2024 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Šviečiančios įėjimo, išėjimo ir judėjimo 

vidaus patalpose nuorodos užtikrins mokinių, 

turinčių negales, saugumą ir informatyvumą. 

Aplinkos išlaikymo lėšos 

Atnaujinti/ 

sukurti mokinių 

kūrybinių darbų, 

pasiekimų 

eksponavimo 

erdves 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Bus atnaujintos/ sukurtos mokinių kūrybinių 

darbų, pasiekimų eksponavimo erdvės. Tai 

skatins mokinių saviraišką, bus ugdoma 

mokinių estetinė pajauta. Bus atskleisti 

mokinių įvairių sričių pasiekimai. 

Aplinkos išlaikymo lėšos, 

DNR lėšos 

Modernizuotų 

mokymosi ir 

poilsio erdvių 

pritaikymas visų 

bendruomenės 

narių poreikiams 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Atnaujinamos mokymosi, poilsio erdvės 

(užtikrinamas nuolatinis moderniausių 

mokymo priemonių aprūpinimas: hibridinės 

klasės, interaktyvūs ekranai, kompiuterinės 

programos ir platformos ir kt. priemonės). 

Mokinio krepšelio lėšos 

Teikti paraiškas 

dalyvauti 

gimnazijos 

aplinkos 

gerinimo ir 

modernizavimo 

2023-2025 m. Direktorius Bus patektos paraiškos dalyvauti gimnazijos 

aplinkos gerinimo ir modernizavimo 

projektuose. Gautas projektų finansavimas 

prisidės prie gimnazijos aplinkos gerinimo ir 

modernizavimo. 

Projektinės lėšos 
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projektuose 

2.3 Stiprinti 

materialinę 

bazę 

Įsigyti 

ikimokykliniam 

ugdymui 

reikalingus 

baldus ir 

inventorių 

2023-2024 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Įrengtose patalpose bus vykdomas 

ikimokyklinis ugdymas. Nauji, šiuolaikiški 

baldai ir inventorius darys teigiamą įtaką 

vaikų emocinei savijautai. 

Projekto lėšos 

Įrengti 

skalbyklos ir 

džiovyklos 

patalpas 

2023-2024 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Įrengtos patalpos padės užtikrinti lanksčią, 

bendruomenės lūkesčius atitinkančią 

visuotinio ikimokyklinio ugdymo sistemą. 

Projekto lėšos 

Įsigyti/ pritaikyti 

transporto 

priemonę, skirtą 

mokiniams, 

turintiems negalę 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Įsigytos/ pritaikytos transporto priemonės 

padės užtikrinti mokinių, turinčių negalių 

patogų, savalaikį, orų atvykimą į gimnaziją ir 

grįžimą namo, taip pat vykimą į renginius 

savivaldybėje ir už jos ribų. 

Aplinkos išlaikymo lėšos, 

DNR lėšos 

Teikti paraiškas 

dalyvauti 

gimnazijos 

kabinetų 

aprūpinimo 

projektuose 

2023-2025 m. Administracija, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijai ir 

ūkio reikalams 

Gautas projektų finansavimas prisidės prie 

gimnazijos kabinetų inventoriaus atnaujinimo. 

Projektų lėšos, aplinkos 

išlaikymo lėšos 

3.1 Sukurti 

emociškai saugų 

gimnazijos 

mikroklimatą 

Dalyvauti 

prevencinėse,  

sveikatą 

tausojančiose  

programose,  

socialiniuose  

projektuose,  

akcijose. 

2022 – 2026 m. Administracija, 

auklėtojai, 

sveikatos priežiūros 

specialistė, 

psichologas, 

socialinė pedagogė 

Bent 50 % mokinių dalyvaus ≥3 

prevencinėse  

programose, projektuose, kitose veiklose 

(Antras žingsnis, Zipio draugai, Gyvai). 

Intelektualieji ištekliai 

Vykdyti patyčių, 

žalingų įpročių, 

2022 – 2026 m. Administracija, 

auklėtojai, 

Organizuotas mokinių, tėvų švietimas, 

suteikta jiems informacijos, psichologinių, 

Intelektualieji ištekliai 
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kitų 

priklausomybių 

prevencinį darbą 

mokykloje 

sveikatos priežiūros 

specialistė, 

psichologas, 

socialinė pedagogė 

pedagoginių žinių patyčių, žalingų įpročių, 

kitų priklausomybių prevencijos klausimais. 

Organizuotos visuomenės sveikatos biuro 

paskaitos tėvams (globėjams, rūpintojams) 

jiems rūpimais vaikų auklėjimo, sveikatos 

išsaugojimo, reprodukcinės sveikatos ir kt. 

klausimais. 

Užtikrinti 

švietimo pagalbą 

kiekvienam 

mokiniui 

2022 -2026 m. Administracija, 

Vaiko gerovės 

komisija, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Sukurta aiški švietimo pagalbos mokiniui 

sistema. Ji sėkmingai taikoma. Skiriamos 

individualios konsultacijos SUP turintiems 

mokiniams, mokiniams nelankiusiems 

mokyklos, mokiniams, pageidaujantiems 

pagalbos. 

Mokinio krepšelio lėšos 

Kasmet atlikti 

mokinių 

apklausas 

patyčių, 

psichologinio, 

emocinio 

mikroklimato, 

fizinio saugumo 

klasėse ir 

mokykloje 

klausimais. 

2022 – 2026 m. Psichologas, Vaiko 

gerovės komisija 

Kasmet kiekvienoje iš klasių bus atliekamos 

mokinių apklausos patyčių, psichologinio, 

emocinio mikroklimato, fizinio saugumo 

klausimais.  Iki 70% mokyklos mokinių ir 

mokytojų dalyvaus tyrimuose. Sisteminga 

tyrimų analizė, nustatomi mokyklos 

mikroklimato privalumai ir trūkumai, 

pateikiamos rekomendacijos. Tyrimų 

rezultatai bus aptariami Vaiko gerovės 

komisijos, mokytojų tarybos posėdžių, 

klasių vadovų pasitarimų metu. 

Intelektualieji ištekliai 

Mokinių 

aktyvių 

laisvalaikio 

formų 

skatinimas ir 

palaikymas 

 Vaiko gerovės 

komisija, 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Mokiniai rinksis aktyvaus laisvalaikio 

formas, įgis sveikos mitybos pagrindus. 

Patirs aktyvaus laisvalaikio teigiamą poveikį 

darbingumui didinti ir emocinei būklei 

gerinti. Sukurtas basakojų takas gimnazijos 

teritorijoje 

Mokinio krepšelio lėšos, 

intelektualieji ištekliai 

Organizuoti 

pedagoginę, 

psichologinę, 

mokinių 

adaptacijos 

2022 – 2026 m. Vaiko gerovės 

komisija, 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

Bus organizuoti pedagoginiai, 

psichologiniai, mokinių adaptacijos tyrimai, 

kurie padės išaiškinti ir įvertinti mokinių 

siekius, gebėjimus ir savijautą bei planuoti 

pagalbą. 

Intelektualieji ištekliai 
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tiriamąją veiklą 

siekiant 

užtikrinti 

mokinių gerovę. 

Gerinti  

klasių/grupių  

mikroklimatą. 

2022 – 2026 m. Klasių vadovai Atnaujintos kiekvienos klasės ugdytinių 

elgesio taisyklės ir su jomis supažindinti 

ugdytiniai. Gera ugdytinių savijauta 

įgyvendinant įtraukųjį ugdymą klasėje. 

Parengtas ir įgyvendintas klasės 

mikroklimatą gerinantis projektas/veiklos.  

100 % mokinių dalyvaus ≥ 5 klasės vadovo 

organizuotame mikroklimatą gerinančiame 

projekte, veikloje. 

Intelektualieji ištekliai 

3.2 Kurti atvirą, 

aktyviai 

bendradarbiaujančią 

gimnaziją 

Bendradarbiauti 

su socialiniais 

partneriais 

2022 – 2026 m. Administracija, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Organizuotos bendros mokinių ir mokytojų 

veiklos su pasirinkta šalies ugdymo  

įstaiga. 

Bendra veikla su Pagėgių savivaldybės 

muziejais, bibliotekomis, kultūros centru 

Organizuotos išvykos į STEAM centrus. 

Dalyvauta Kultūros paso veiklose. 

Toliau vystomi bendri projektai, kasmet su 

partneriais organizuojama bent viena veikla.   

Mokinio krepšelio lėšos, 

Kultūros paso lėšos, 

intelektualieji ištekliai 

Ugdyti  

bendruomenės  

kultūrą 

puoselėjant  

tradicijas 

2022 – 2026 m. Administracija, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Dalyvauta pilietinio sąmoningumo akcijose. 

Dalyvauta tradiciniuose gimnazijos ir 

socialinių partnerių renginiuose. 

Organizuoti Lietuvos istorijos tradiciniai 

renginiai, minimos svarbios datos. 

80% mokinių dalyvauja tradiciniuose 

mokyklos renginiuose. Ne mažiau nei 85% 

mokinių dalyvauja valstybinių švenčių 

minėjimuose. Ugdomas tapatumo ir 

pilietiškumo jausmas. Mokiniai gerbia 

valstybės simbolius, suvokia istorijos 

reikšmę, pareigos valstybei ir visuomenei 

svarbą 

Mokinio krepšelio lėšos, 

Kultūros paso lėšos, 

intelektualieji ištekliai 
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Mokytojų 

profesinių 

kompetencijų 

ugdymas – 

bendravimo ir 

bendradarbiavi 

mo įgūdžių 

lavinimas 

2022 – 2026 m. Administracija, 

mokytojai, klasių 

vadovai, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

60% gimnazijos mokytojų dalyvauja 

profesinės komunikacijos kompetencijų 

kėlimo mokymuose ir seminaruose. 

Mokytojai gebės užmegzti ir puoselėti 

pagarbius santykius su visais bendruomenės 

nariais, kurs saugią ir atvirą emocinę aplinką 

mokiniams 

Mokinio krepšelio lėšos 

Organizuoti 

mokytojų 

edukacines 

išvykas  

2022 – 2026 m. Administracija Bus organizuota bent viena edukacinė 

išvyka per mokslo metus, gerins mokytojų 

tarpusavio santykius. 

Žmogiškieji ištekliai, 

kvalifikacijos tobulinimo 

lėšos. 

Puoselėti 

gimnazijos 

mokinių 

savivaldą 

2022 – 2026 m.  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Užtikrinta mokinių teisė ir laisvė 

savarankiškai priimti mokinių bendruomenei 

reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius 

klausimus, organizuoti mokinių veiklą 

ugdymo įstaigoje. Mokinių savivaldos plėtra 

mokykloje padeda įgyvendinti demokratinį 

mokyklos valdymą. 

Intelektualieji ištekliai 

Stiprinti tėvų 

pedagoginį ir 

psichologinį 

švietimą. 

2022 – 2026 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Gimnazijoje per mokslo metus bus 

organizuoti ne mažiau nei vienas 

švietėjiškas renginys mokinių tėvams pagal 

klasių koncentrus ir problemų pobūdį. 

Dauguma tėvų gaus pakankamai 

pedagoginių ir psichologinių žinių, 

padedančių sėkmingai kurti santykius su 

vaiku, bendrauti ir bendradarbiauti su 

gimnazijos bendruomene. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

lėšos 

Palaikyti ryšius 

su buvusiais 

mokiniais. 

2022 – 2026 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Gimnaziją baigę mokiniai bus įtraukti į 

ugdymo procesą, renginių organizavimą, 

dalinsis patirtimi bei informacija apie 

ugdymo įstaigas, studijų programas. 

Intelektualieji ištekliai 

Organizuoti 

Tėvų dienas. 

2022 – 2026 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Bus organizuotos Tėvų dienos, kurių metu 

tėvai (globėjai) apsilankys įvairių mokytojų 

pamokose, gilinsis į ugdymo procesą, geriau 

Intelektualieji ištekliai 
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Strateginio veiklos plano rengimo darbo grupę sudaro:  Vaclovas Navickas – direktorius, darbo grupės koordinatorius, Loreta Vytuvienė – 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Loreta Kuisienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Donata Šaulytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Renata 

Drukteinytė – mokytojo padėjėja, Aušra Majoravičienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Loreta Skvirbienė – vokiečių kalbos, lietuvių kalbos ir 

literatūros vyresnioji mokytoja, Eglė Bergner – informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Tatjana Laukžemienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė. 

Plano įgyvendinimo priežiūros procesas: 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros procesas: gimnazijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo procesas vykdomas nuolat. Planas 

teikiamas gimnazijos bendruomenei susipažinti ir derinti. Direktorius, pavaduotojai ugdymui stebi ir vertina, ar gimnazija įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar atsakingi asmenys (grupė) įvykdė pavestus uždavinius.  

Strateginio planavimo grupė pristato Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos strateginį planą mokyklos tarybos susirinkimo metu kartą per 

metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

Įstaigos direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui stebi ir įvertina, ar institucija įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai 

vykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios, ir atitinkamai patikslina strateginį veiklos planą. 

suvoks pedagoginio darbo specifiką ir turės 

galimybę giliau pažinti savo vaiką bei jo 

aplinką 

Moksleivių 

savanorystės 

skatinimas 

gimnazijoje 

2022 – 2026 m. Alvydas 

Mikašauskas, klasių 

vadovai, dorinio 

ugdymo mokytojai 

Plėtota jaunųjų šaulių veikla įtraukiant 

daugiau mokinių.  Dalyvauta savanoriškoje 

veikloje.  Ugdomas tapatumo ir pilietiškumo 

jausmas.  Kuriamos savanoriškos veiklos 

tradicijos. Per metus gimnazijoje 

suorganizuojamos ar jose dalyvaujama bent 

2 veiklos, suteikiančios mokiniams 

galimybę savanoriauti ir bent vienas 

savanorystės sklaidos renginys. Ne mažiau 

kaip 3% mokinių įsitraukia į sistemingą 

savanorišką veiklą. 

Intelektualieji ištekliai 



32 

 

 


