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2013–2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS

I. MOKYKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla įkurta 1919 m. 1996 m. mokyklai suteiktas kunigo poeto Strazdelio 
vardas. 2004 m. prie Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos prijungtas Tiltagalių skyrius. 

Mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.
2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje mokėsi 97 mokiniai. Iš jų 52 Tiltagalių skyriuje, 45 – Karsakiškio mokykloje. 

Mokykloje dirba 19 pedagogų, iš jų 2 mokytojai metodininkai, 12 vyresniųjų mokytojų.  
Mokykla, vykdydama 2009–2012 metų strateginį planą, didžiausią dėmesį skyrė ugdymo turinio kaitą atitinkančių šiuolaikinių 

ugdymo tikslų ir uždavinių užtikrinimui, palankių sąlygų mokymuisi sudarymui. Pokyčiams įgyvendinti ir veiklai tobulinti visi mokytojai dirbo 
pagal atnaujintas Bendrąsias programas, dalyvavo mokomojo dalyko profesinės kompetencijos tobulinimo seminaruose. Aplankytos metodinių 
priemonių parodos LITEXPO parodų rūmuose, dalyvauta parodų metu surengtuose mokymuose bei seminaruose. Buvo vykdoma administracinė 
priežiūra, aptartos stebėtos pamokos. Vyko darbas metodinėse grupėse, buvo dalijamasi gerąja patirtimi, aptariama metodinė literatūra. 
Mokykloje surengta šalies pradinių klasių mokytojų konferencija „Tobulėkime atsinaujindami“. Sukurtas metodinių priemonių bankas. Siekiant 
fiksuoti mokinio asmeninę pažangą sudaryti individualūs aplankai. Atliktos bandomosios lietuvių kalbos ir matematikos patikros 10 klasės 
mokiniams, diagnostiniai testai 5 klasės mokiniams, analizuojami rezultatai bei numatyti tolimesni mokymo(si) būdai ir metodai. Siekiant 
kryptingai dirbti su aukštesniųjų gebėjimų mokiniais, gilinti jų žinias ir didinti mokymosi motyvaciją dalyvauta šalies moksleivių ir mokytojų 
konferencijose. Siekiant tikslingai išnaudoti edukacines aplinkas bei skatinti mokinių motyvaciją organizuotos netradicinės veiklos dienos, 
edukacinės išvykos. Dalyvauta įvairiuose tarptautiniuose, šalies, rajono bei mokyklos organizuojamuose projektuose, konferencijose, 
konkursuose, varžybose bei akcijose. Laimėtas tarptautinis Comenius dvišalės partnerystės projektas „Live languages“. Pagal Panevėžio rajono 
vietos plėtros strategijos 2007–2013 m. 1.2 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.2. Poilsio ir sporto zonų bei ekologinių – pažintinių takų 
įrengimas ir sutvarkymas“ parašytas projektas „Sporto zonos sutvarkymas Karsakiškyje“ ir įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė.

Vykdomas neformalus švietimas leidžia mokiniams tenkinti savo poreikius, ugdyti savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą.
Mokykla plėtojo mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo 

organizuojami susitikimai su socialiniais partneriais. Bendrauta ir bendradarbiauta su Panevėžio rajono švietimo centru, Pedagogine psichologine 
tarnyba, Visuomenės sveikatos biuru, Mokinių kūrybos ir sporto centru, Savivaldybės viešąja biblioteka, šalies bei rajono bendrojo ugdymo 
mokyklomis, Karsakiškio seniūnija, Karsakiškio girininkija, Tiltagalių ir Karsakiškio kultūros namais, bendruomenėmis, bibliotekomis. 
Dalyvauta socialinių partnerių organizuojamuose projektuose, konkursuose, akcijose. Į ugdomąją veiklą buvo įtraukti mokinių tėvai (globėjai, 



rūpintojai).

II. MOKYKLOS VYSTYMOSI STRATEGIJA

Mokyklos siekiai
Mokykla – nuolat tobulėjanti, bendradarbiavimą skatinanti švietimo įstaiga, besimokančios bendruomenės centras.
Bus siekiama visų mokinių pažangos, nepaisant jų pradinių žinių ir aplinkos veiksnių, kad kiekvienas mokinys pasiektų aukščiausią 

įmanomą išsilavinimo lygį. Skatinama visokeriopa visų mokyklos bendruomenės narių pažanga. Mokykla nuolat tobulės, racionaliai naudos 
turimus išteklius.

Mokyklos paskirtis
Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, tenkinti vaikų, mokytojų ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) mokymo, mokymosi ir pažinimo poreikius, ugdyti mokinių kompetencijas, individualumą, rengti integracijai į visuomenę. Padėti 
vaikui rengtis būsimai profesinei kvalifikacijai, atitinkančiai šiuolaikinių technologijų lygį, mokyti mokytis visą gyvenimą.

Sudaryti visiems specialiųjų poreikių vaikams galimybę mokytis jiems palankioje aplinkoje.
Mokyklos filosofija
„Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami“ (Aristotelis) 
Mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, nes tikime sėkme. Keliame 

profesinę kompetenciją: mokomės veiklos metu ir iš veiklos.

Vizija
Pagrindinė mokykla, sudaranti palankias sąlygas mokymuisi, užtikrinanti ugdymo turinio kaitą, saugojanti ir puoselėjanti kultūrinį 

paveldą.

Misija
Atvira pokyčiams mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą, ugdanti dorą, 

kūrybingą asmenį bei rengianti mokinius tęstiniam mokymuisi gimnazijose ar kitose ugdymo įstaigose.

III. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG)

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
1. Mokykloje dirba mokomųjų dalykų specialistai.

2. Mokiniai laimi prizines vietas rajono, šalies dalykinėse 
1. Abejingas kai kurių tėvų (globėjų, rūpintojų) požiūris į vaikų 

mokymąsi. 



olimpiadose, konkursuose, varžybose.
3. Veikia ikimokyklinio ugdymo grupė. 
4. Renovuotas mokyklos stadionas.

5. Laimėtas Comenius dvišalės partnerystės projektas „Live 
lenguages“.

6. Geras mikroklimatas ir demokratiška atmosfera.

2. Logopedo–specialiojo pedagogo pagalba teikiama 1–4 klasių 
mokiniams.

3. Daug vaikų iš socialiai remtinų šeimų. 
4. Tiltagalių skyriuje neįrengtos sporto ir žaidimų aikštelės. 
5. Pamokų lankomumas.

6.
GALIMYBĖS GRĖSMĖS

1. Įvairių mokymo(si) metodų ir formų taikymas ugdymo procese 
siekiant geresnės mokinių mokymosi motyvacijos.

2.  Planingas IKT ir mokymo(si) priemonių naudojimas ugdymo 
procese.

3. Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.
4. Platesnis mokyklos bendruomenės įtraukimas į mokyklos 

valdymą, veiklos organizavimą.
5.Aktyvus dalyvavimas prevencinėse programose, 

sveikatingumo projektuose.
6. Mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 
7. Mokyklos materialinės bazės gerinimas. 

1. Didėjančios socialinės psichologinės problemos: tėvų išvykimas į 
užsienį, bedarbystė.

2. Mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas. 
3.Mokinių naudojimasis naujosiomis technologijomis silpnina 

raštingumą, kalbos kultūrą.
4. Didėja konkurencija tarp kaimyninių mokyklų. 
5. Dalies mokinių nenoras dalyvauti organizuojamoje veikloje.

Išorinė analizė (PESTE matrica)
Politiniai veiksniai

• Mokykla veiklą grindžia esminiais dokumentais, reglamentuojančiais mokyklos veiklą: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Panevėžio rajono 
savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, Panevėžio rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2009–
2015 m., Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais. 

• Vienas iš Panevėžio rajono strateginės plėtros prioritetų – išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė – tiesiogiai susijęs su švietimo ir ugdymo 
infrastruktūros gerinimu. Išlieka gausesnio finansavimo šiam prioritetui tikimybė.

• Glaudus bendradarbiavimas su seniūnijos darbuotojais ir bendruomene įgalina mokyklą tapti švietimo ir kultūros centru.
• Sunki demografinė padėtis seniūnijoje.
• Seniūnijoje yra trys pagrindinės mokyklos, tai stiprina tarpusavio konkurenciją

Ekonominiai-socialiniai veiksniai
• Padidintas finansavimas renovacijai suteiktų galimybę atnaujinti Tiltagalių skyriaus aplinką. 
• Didėjanti konkurencija tarp mokyklų dėl mokinio krepšelio iškreipia švietimo sistemą ir idėjas, o menkas finansavimas neatitinka realių 

mokyklos poreikių. 



• Didėja specialiųjų poreikių ir socialiai problemiškų mokinių skaičius.
• Gyventojų emigracija sukelia vaikų, paliktų be priežiūros ir teisėto globėjo, skaičiaus didėjimą. Auga socialinių, psichologinių problemų 

turinčių šeimų skaičius. Gausėja socialinę atskirtį patiriančių mokinių.
• Svarbu pritraukti įvairių fondų, programų lėšas mokyklos modernizavimui.
• Naujos vyriausybės programos leis pagerinti mokinių fizinę būklę (sveikatą).

Technologiniai veiksniai
• Informacinės ir komunikacinės technologijos veikia ugdymo procesą ir ugdymo metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam 

ugdymo procesui. Atsiranda galimybė diegti moderniausias mokymo priemones.
• Šiuo metu mokykloje 8 mokiniams tenka 1 kompiuteris.
• Mokykloje siekiama atnaujinti technologijų kabinetus.

Edukaciniai veiksniai
•  Naudojimasis lėšomis, skirtomis mokytojų kvalifikacijai kelti.
• Sudaromos sąlygos neformaliajam švietimui.

TIKSLAI, UŽDAVINIAI, REZULTATAI

I. Prioritetas: Ugdymo(si) kokybės gerinimas.
Efekto kriterijus: Visi mokiniai padarys individualią pažangą pagal savo galimybes.
Tikslas 1: Tobulinti mokymo(si) kokybę. 

Uždaviniai Priemonės Įgyvendinimo 
laikas

Atsakingi 
asmenys

Vertinimo kriterijai Finansavimo 
šaltinis

1. Gerinti ugdymo(si) procesą 
sudarant sąlygas mokytojams 
kryptingai plėtoti turimas ir 
įgyti naujas kompetencijas.

1. Dalyvavimas įvairiuose 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose.
2. Seminarų, kursų, mokymų 
informacijos sklaida, dalijimasis 
gerąja patirtimi metodinėse 
grupėse, Mokytojų tarybos 
posėdžiuose ir pan. 
3. Išvažiuojamųjų seminarų 
organizavimas. Patirties dalijimasis 
su kitų mokyklų mokytojais. 
4. Mokytojų kvalifikacinės 

2013–2015 Administracija, 
mokytojai

Įgyta naujų ir atnaujintos 
turimos žinios.
Dalyvavimo kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose 
skaičius.
Organizuotų dalijimosi 
gerąja patirtimi renginių, 
išvažiuojamųjų seminarų 
skaičius.
Stebėtų pamokų protokolai: 
mokytojų kvalifikacinės 
atitikties rodikliai

MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai



kategorijos reikalavimų ir mokytojų 
praktinės veiklos atitikimas.

2. Stiprinti mokinių mokymosi 
motyvaciją.

1. Mokinių atsakomybės už savo 
mokymąsi ugdymas.
2. Mokinių mokėjimo mokytis 
kompetencijos raidos stebėjimas.  
3. Pamokų netradicinėse aplinkose, 
susijusiose su ugdymo turiniu, 
vedimas. 
4. Mokinių dalyvavimo dalykinėse 
olimpiadose, konkursuose, 
varžytuvėse, viktorinose 
skatinimas. 
5. Mokinių dalyvavimo projektinėje 
veikloje skatinimas. 
6. Dalyvavimo Comenius dvišalės 
partnerystės projekte „Live 
languages“ skatinimas.
7. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
įtraukimas į ugdymo proceso 
organizavimą.
8. Elektroninio dienyno įdiegimas. 

2013–2015 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  
dalykų 
mokytojai,
klasių vadovai

Stebėtų pamokų protokolai: 
mokinių mokymasis per 
pamoką, namų darbų 
atlikimas, pasiekimų aplankų 
kaupimas ir analizė.
Dalyvavusių mokytojų ir 
mokinių skaičius įvairiuose 
dalykiniuose renginiuose bei 
inicijuojant bei įgyvendinant 
projektus.
Parengtų ir publikuotų 
projekto produktų skaičius.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
dalyvavimas vykdant klasės 
veiklą, kontroliuojant 
vaikų mokymąsi ir pamokų 
lankymą, ugdant vaikų 
atsakomybę už savo 
mokymąsi.

MK lėšos, 
projekto 
lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai

Tikslas 2: Teikti efektyvią pagalbą.



1. Teikti kokybišką ir 
savalaikę pagalbą mokiniams, 
tėvams (globėjams, 
rūpintojams), mokytojams

1. Dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose.
2. Nuolatinis mokinių ugdymo(si) 
rezultatų stebėjimas ir aptarimas.
3. Sistemingas apklausų atlikimas 
stengiantis išsiaiškinti mokinių 
mokymosi, elgesio ar motyvacijos 
sutrikimus.
4. Sistemingas bendravimas 
ir bendradarbiavimas su PPT 
specialistais. 
5. Pedagoginės, psichologinės, 
socialinės, informacinės pagalbos 
mokiniams, tėvams (globėjams, 
rūpintojams) teikimas tenkinant 
mokinių poreikius.

2013–2015 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  
VGK

Įgyta naujų ir atnaujintos 
turimos žinios.
Dalyvavimo kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose 
skaičius. 
Savalaikis ir kvalifikuotas 
mokinių mokymosi 
sunkumų ir elgesio sutrikimų 
identifikavimas.
Apklausų rezultatų 
pristatymas mokyklos 
bendruomenei.
Suteiktos konsultacijos.

MK lėšos

II. Prioritetas: Saugių edukacinių aplinkų kūrimas bei panaudojimas ugdymo(si) procese.
Efekto kriterijus: Mokinys mokykloje jausis saugus, edukacinės aplinkos padės ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją.
Tikslas: Plėtoti saugios aplinkos mokykloje kūrimą.
1. Ugdyti sąmoningą požiūrį 
į mokyklos tvarką, gerinti 
bendruomenės mikroklimatą.

1. VGK narių ir mokytojų 
kompetencijų tobulinimas ir 
kvalifikacijos kėlimas. 
2. Skatinimo ir drausminimo 
sistemos tobulinimas.
3. Bendruomenės mikroklimato 
tyrimų organizavimas ir vykdymas.
4. Klasių vadovų veiklos 
tobulinimas.

2013–2015 Administracija, 
mokytojai

Nuosekliai taikoma 
patobulinta pageidaujamo 
elgesio skatinimo ir 
drausminimo sistema.
Tyrimų rezultatai ir 
rekomendacijų taikymas.
Mokymosi sutarties, mokinio 
taisyklių laikymasis.
Priimtų sprendimų, nutarimų 
laikymasis.

MK lėšos

2. Vykdyti nusikalstamumo, 
narkomanijos prevencijos ir 
neformaliojo vaikų švietimo 
programas.

1. Dalyvavimas socializacijos, 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencijos programose, 
projektuose, konkursuose.

2013–2015 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
klasių vadovai

Nuolat vykdomos smurto, 
nusikalstamumo, žalingų 
įpročių prevencijos 
programos.

MK lėšos, 
projektų lėšos

Tikslas 2: Gerinti mokyklos aplinkas, vadovaujantis saugos ir sveikatos reikalavimais.



1. Gerinti mokyklos higienines 
sąlygas.

1. Chemijos kabineto ir sporto salės 
patalpų grindų dangos keitimas.
2. Tiltagalių skyriaus pastato stogo 
dangos keitimas. 
3. Boilerių, skirtų vandeniui šildyti, 
įrengimas. 
4. Mokinių asmeninės higienos 
įpročių skatinimas.

2013–2015 Administracija Mokymosi aplinka ne 
mažiaus kaip 90 proc. atitinka 
higienos normas.
Nuolat palaikoma švara, 
tvarka ir saugumas mokyklos 
patalpose ir jos teritorijoje.
Infekcinių ir virusinių 
susirgimų mokykloje 
mažėjimas.
Mokinių įprotis prieš įeinant į 
valgyklą plautis rankas.

Aplinkos 
lėšos, 
2 proc. lėšos.

2. Kurti saugią ir edukacinę 
aplinką mokykloje. 

1. Naujų edukacinių aplinkų 
kūrimas.  
2. Žaidimų ir sporto aikštelių 
įrengimas.
3. Gėlynų sutvarkymas. 
4. Lauko klasių ir pavėsinių 
įrengimas.

2013–2015 Administracija, 
personalas

Sukurtos naujos edukacinės 
aplinkos.
Netradicinėse erdvėse 
vykusių pamokų skaičius.
Atnaujinta ir sutvarkyta 
mokyklos teritorija.

Aplinkos 
lėšos, 
2 proc. lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai

II. Prioritetas: Mokyklos kultūros puoselėjimas. 
Efekto kriterijus: Gerės mokyklos įvaizdis, stiprės ryšiai su socialiniais partneriais, mokykla taps atvira visuomenei.
Tikslas: Tobulinti mokyklos komunikavimo kultūrą. 



1. Didinti komandinio darbo 
efektyvumą ir tobulinti vadovų 
lyderystės darną. 

1. Psichologijos žinių seminarai 
mokytojams pozityvaus bendravimo 
temomis.
2. Dalyvavimas projekte „Lyderių 
laikas 2“.
3. Vadovų lyderystės darna ir 
pozityvus bendradarbiavimas. 
4. Dialogo etiškumo ir pozityvaus 
bendravimo skatinimas. 
5. Mokytojų atsakingumo už savo 
veiksmus ir efektyvų veikimą siekiant 
bendrų tikslų skatinimas.
6. Klasės vadovų veiklos tobulinimas. 
7. Vertybinių nuostatų puoselėjimo 
skatinimas mokykloje.   

2013–2015 Administracija Įgyta naujų ir atnaujintos 
turimos žinios.
Vadovai lyderiai dirba 
vienoje komandoje ir 
siekia bendros mokyklos 
bendruomenės pažangos.
Dauguma mokytojų 
gebės konstruktyviai 
bendradarbiauti, bus pasiekti 
bendri tikslai. 
Kultūringa mokyklos 
bendruomenė, besiremianti 
modernumu, progresyvumu, 
dvasinėmis vertybėmis. 

MK lėšos, 
projekto 
lėšos,
žmogiškieji 
ištekliai

2. Tobulinti bendravimo ir 
bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais (globėjais, rūpintojais) 
sistemą.

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
informavimo bei komunikavimo 
sistemos atnaujinimas bei taikymas.  
2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) dienų 
organizavimas.

2013–2015 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Atnaujinta tėvų (globėjų, 
rūpintojų) informavimo bei 
komunikavimo sistema.

Suorganizuotos tėvų (globėjų, 
rūpintojų) dienos. 

Žmogiškieji 
ištekliai

3. Plėtoti socialinę partnerystę. 1. Bendravimas ir bendradarbiavimas 
su esamais socialiniais partneriais ir 
naujų partnerių paieška.
2. Mokyklos reprezentacinės erdvės 
sukūrimas (diplomai, simbolika).
3. Informacijos skelbimas mokyklos 
tinklalapyje.

2013–2015 Administracija Plėtojami glaudūs santykiai 
su socialiniais partneriais. 
Informacija apie mokyklos 
veiklą prieinama visiems.

Žmogiškieji 
ištekliai,
2 proc. lėšos

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

1. Veiklų realizavimas detalizuojamas atskirų sričių metinėse veiklos programose.



2. Programos įgyvendinimui naudosime mokinio krepšelio, projektų, 2 % pajamų mokesčio, aplinkos, savivaldybės lėšas ir žmogiškuosius 
išteklius.

3. Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Už strateginio plano savalaikį ir kokybišką įgyvendinimą 
atsakinga mokyklos administracija, darbo grupių, komisijų ir mokyklos tarybos pirmininkai.

______________________________

SUDERINTA

Mokyklos tarybos 2013 m. balandžio 5 d. 
protokolas Nr. MT-1


