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MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖS MOKYKLOS  

2015-2017 M. 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Asignavimų 

valdytojas 

Mažeikių Kazimiero Jagmino 

pradinė mokykla 
Kodas 191814981 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla – savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo 

mokykla, teikianti priešmokyklinį, pradinį ir neformalųjį ugdymą I-IV klasėse. Strateginis planas 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013-2020 m. strategija, Mažeikių rajono plėtros iki 2020 

metų strateginiu planu, Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 2009-2014 metų 

strateginio plano įgyvendinimo rezultatais. Pagrindinė Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos  

nuostata – kiekvienas vaikas yra individualus ir ugdyti jį reikia pagal jo gebėjimus, sudarant 

ugdymui palankią aplinką, aprūpintą šiuolaikinėmis technologijomis. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Organizacinė struktūra 

 

Kazimiero Jagmino pradinė mokykla veikia nuo 1994 metų, adresu Sedos 12, Mažeikiai Lt 89218. 

Pradinė mokykla įkurta buvusio l/d „Žilvinas“ rekonstruotose patalpose, dirbanti dvidešimt 

pirmuosius metus ir turinti didelę ugdomojo proceso organizavimo patirtį. Mokykloje veikia 

priešmokyklinė grupė šešių metų vaikams, mokosi I-IV klasių mokiniai. Po pamokų veikia įvairūs 

būreliai: meninio ugdymo (dailės, keramikos, šokio, dainavimo, kūrybinių darbelių iš popieriaus), 

humanitarinio ugdymo (jaunųjų skaitovų), pažintinės veiklos ugdymo (akvariumininkų, savivaldos 

klubas), sveikatingumo ugdymo (sporto). Pirmoje klasėje prasideda  kryptingas meninis (dailės) 

ugdymas. Mokiniai gali pagal savo gebėjimus ir pomėgį juose dalyvauti. 

Įstaiga dalyvauja ir įgyvendina šiuos projektus: 

 

Data, 

laikotarpis 
Tema ir turinys 

Dalyviai, 

vykdytojai 

Nuo 2008 m. LR ŽŪM ir SAM „Pieno produktų vartojimo vaikų 

ugdymo ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas 

vaikams““. 

Mokyklos 

mokiniai, 

valgyklos vedėja 
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Jūratė Anužienė 

Nuo 2011 m. LR ŽŪM ir SAM  programa „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“. 

Mokyklos 

mokiniai, 

valgyklos vedėja 

Jūratė Anužienė. 

Nuo 2011 m.   „Mažeikių rajono mokinių sveikatos ugdymo 

mokyklose 2011-2014 metų programa. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė Jolanta 

Bagdonienė. 

Nuo 2013 m.  Europos Socialinio fondo finansuojamas projektas 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

persikvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas). 

Mokyklos 

mokiniai, 

pradinių klasių 

mokytoja Virgina 

Zaksienė. 

Nuo 2010 m. Programa „Antras žingsnis“. Mokyklos 

mokiniai, 

1-4 klasių 

mokytojos. 

 

Mokykloje nuolat rūpinamasi įstaigos savitumu, kuriamos edukacinės erdvės, leidžiančios naudoti 

šiuolaikines informacines technologijas, mokymosi metodus, sudarančius sąlygas mokinių 

saviraiškai ir poreikių tenkinimui. Kokybiniai mokyklos gyvenimo aspektai tai – įdomus darbas, 

nuolatinis mokymasis, kompiuterizuota mokymo ir mokymosi aplinka, spec. poreikių vaikų 

integravimas.                                                                                                                                    

Kuriamas įstaigos veidas – saugi moksleivių poreikius tenkinanti aplinka, įtakojanti vaikų    

ugdymąsi.                                                                                                                                   

Kuriama saugi, estetiška meninės pakraipos mokykla.  Mokyklos bendruomenė tobulina ir nuolat 

ieško finansinių galimybių ir socialiai vertingų bendradarbiavimo modelių, kurie mokyklos 

bendruomenę, šeimą jungtų į bendrą visumą, sudarytų sąlygas įgyti kultūrines socialines 

kompetencijas ir valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą, kuris padėtų pagrindus 

sėkmingam tolesniam ugdymui aukštesnėje pakopoje. 
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2. Žmogiškieji ištekliai     

 

Ugdytiniai 

2015 m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Perspektyvoje  

Priešmokyklinio 

amžiaus 

20 21 23 26 

I-IV klasės 240 245 250 260 

Iš viso: 260 266 273 286 

 

Dirba 25 pedagoginiai darbuotojai: vienuolika 1-4 klasių, po vieną -  priešmokyklinio ugdymo, 

anglų kalbos, tikybos, muzikos, choreografijos, du –  dailės pedagogai, spec. pedagogas-logopedas, 

surdopedagogas, socialinis pedagogas, pailgintos dienos grupės auklėtoja,  trys vadovai – 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas popamokinei veiklai. 

Visi pedagogai (išskyrus muzikos mokytoją) turi  aukštąjį išsilavinimą. Pedagoginio darbo stažas: 

iki 10 metų – 2 pedagogai (surdopedagogas ir choreografas), 15 ir daugiau metų – visi kiti 

pedagogai. 6 pedagogai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 15 – vyr. mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją ir 1 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Mokyklos direktorius ir 

pavaduotojas ugdymui turi II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje patvirtinta 48,54 etato: iš 

jų – 30,54 etato pedagoginių darbuotojų, 0,5 etato kultūros darbuotojų, 17,5 etato aptarnaujančio 

personalo. 

 

3. Finansiniai ištekliai 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos finansinius išteklius sudaro Mokinio krepšelio 

(MK), Mažeikių rajono savivaldybės, specialiosios lėšos, kitos ne biudžeto lėšos. 

4. Informacinės ir komunikavimo priemonės 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla naudojasi lauko kamerų vaizdo stebėjimo sistema 

SIS19, išorinio telefono ryšiu AB TEO teikiamomis paslaugomis, TELE2, faksu, turi 14 nešiojamų 

kompiuterių. Šiuo metu yra 41 kompiuterizuota darbo vieta (prijungtos prie interneto), skeneris, 14 

spausdintuvų. Mokykla turi 11 projektorių, 5 interaktyvias lentas, informacinę šviečiančią lentą, 

dokumentų skaitytuvą, apklausos sistemą ActiVote - 32 pultelius, naudojame Mouse Mishief 

programą. Žinios apie Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos veiklą visuomenei, tėvams 

skelbiamos mokyklos internetiniame puslapyje www.kjagminomok.lt 

 

 

http://www.kjagminomok.lt/
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III. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ(SSGG) 

 

      

Stiprybės Silpnybės 

 Stiprus teigiamas įvaizdis visuomenėje. 

 Aktyvi, bendradarbiaujanti, motyvuota, 

kūrybiška, gerai organizuota 

bendruomenė: vadovai, mokytojai, tėvai 

mokiniai bei aptarnaujantis personalas. 

 Aukšta visų darbuotojų kompetencija. 

 Aiškus, „kryptingas“ vadovų „matymas į 

priekį“, stipri vadyba. 

 Mokyklos bendruomenės veiklos 

inovatyvumas ir orientacija į nuolatinį 

tobulėjimą. 

 Vaiko ugdymas netradicinėse, vertingose 

ir jaukiuose mokymo(si) aplinkose. 

 Saugi, sveika, puikiai tvarkoma 

mokyklos aplinka. 

 Didelis dėmesys vaiko asmenybės 

ugdymui(si). 

 Kokybiškas neformalusis mokinių 

ugdymas ir rūpinimasis jais iki tėvų 

darbo dienos pabaigos. 

 Aukšto meninio lygio renginiai 

mokyklos ir vietos bendruomenei. 

 Stipri materialinė ir IKT bazė. 

 Papildomų finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių pritraukimas. 

 Efektyviai veikianti mokyklos 

informacinė sistema: interneto svetainė, 

elektroninis dienynas, kt. 

 Efektyvus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

 Nepakankamas mokymo ir mokymosi 

individualizavimas ir diferencijavimas. 

 Stiprintinas mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas. 

 Ribotas specialiąją pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą teikiančių 

darbuotojų etatų skaičius. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Toliau tobulinti ir kelti įstaigos 

bendruomenės kvalifikaciją, tobulinti 

savianalizės procesą. 

 Dalyvavimas miesto, šalies ir ES 

švietimo projektuose. 

 Stiprinti įstaigos savivaldos institucijų 

 Emigracijos masto augimas. 

 Nepakankamai finansuojama švietimo ir 

ugdymo programa. 

 Nepalanki mokyklos strateginė padėtis. 

 Auganti mokyklų konkurencija. 
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veiklumą. 

 Ieškoti papildomų lėšų pastato 

renovacijai per savivaldybę rengiant 

projektus, dalyvaujant Europos Sąjungos 

fondų investicijų programose. 

 2% lėšas panaudoti mokyklos 

materialinei bazei gerinti. 

 Ieškoti rezervų darbams atlikti 

bendradarbiaujant su darbo birža per 

įvairius projektus. 

 Papildomo finansavimo pritraukimas iš 

rėmėjų. 

 Bedradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, kitomis ugdymo įstaigomis. 

 

 

 

IV. KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖS MOKYKLOS 

 STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

      1.  Vizija 

 Moderni, besimokanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė, kurioje kiekvienas džiaugiasi savo 

pasiekimais, orientuota į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, teikianti 

kokybišką pradinį išsilavinimą, grįstą aktyviuoju mokymu(si) pradinio ugdymo mokykla. 

 Savita, kryptingai plėtojanti menines, humanistines, dorines, sveikos gyvensenos vertybines 

nuostatas. 

 Aktyvi, atvira naujovėms, kaitai, nuolat tobulėjanti, skleidžianti patirtį. 

 

2. Misija 

 

  Didžiausia vertybė mokykloje – vaikas. 

 Atsižvelgiant į vaikų individualumą, poreikius bei tėvų lūkesčius teikti kokybiškas pradinio bei 

priešmokyklinio ugdymo(si) bei socialines paslaugas. 

 Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais sudaryti sąlygas ugdytis visoms – 

fizinėms, intelektualinėms, pažintinėms, emocinėms - vaiko galioms. 
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 Vadovaujantis humaniškumu, kūrybiškumu, mokymosi visą gyvenimą pajauta bei sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo nuostatomis ugdyti pozityvų vaiko požiūrį į save, aplinką, gamtą, tautinį 

paveldą. 

 Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią, estetiškai patrauklią, šiuolaikišką aplinką.  

 

3. Prioritetiniai tikslai: 

 

3.1. ugdymo(si) kokybės gerinimas; 

3.2. šiuolaikiškų ugdymo(si) sąlygų kūrimas. 

 

3.1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas 

Uždaviniai Priemonės Pasiekimo laikas Rezultatų rodikliai 

3.1.1. Siekti pedagogų 

aukštesnės kvalifikacijos. 

– aktyviai dalyvauti 

respublikos ir rajono 

pedagogams 

organizuojamuose 

seminaruose bei kursuose. 

2015-2017 m. Bent du pedagogai įgys  

pradinių klasių 

metodininko 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

– dalyvauti tarptautiniuose 

ir respublikiniuose 

konkursuose, parodose, 

akcijose ir kt. 

2015-2017 m. Apie 50 % vaikų 

dalyvaus 

tarptautiniuose ir 

respublikiniuose 

konkursuose, parodose, 

akcijose ir kt. 

3.1.2. Tobulinti pagalbos 

mokiniui sistemą. 

– individualizuotas ir 

diferencijuotas ugdymas. 

2015-2017 m. Bendri pasiekimų ir 

pažangos vertinimai 

pagerins vaikų 

individualaus 

ugdymosi pasiekimus.  

– šiuolaikinių aktyviųjų 

ugdymo metodų 

naudojimas. 

2015-2017 m. Pagerins vaikų 

ugdymosi pasiekimus. 
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– teikti surdopedagogo, 

spec. pedagogo-logopedo, 

socialinio darbuotojo ir 

mokytojo pedėjėjo 

pagalba, įsteigti (esant 

didesniam MK 

finansavimui) 0,25 

logopedo etatą, 

aprūpinti spec. pedagogo-

logopedo kabinetą IKT 

(įkurti 5 kompiuterizuotas 

darbo vietas, įrengti 

multimedią). 

2015-2017 m. Pagerins spec. poreikių 

vaikų individualaus 

ugdymosi pasiekimus. 

 – įsteigti virtualią „Mažųjų 

išminčių mokyklėlę“ 

gabiems vaikams. 

2015-2017 m. Pagerins vaikų 

ugdymosi pasiekimus. 

– tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją spec. poreikių 

ir gabių mokinių poreikių 

tenkinimo klausimais. 

2015-2017 m. 50 % mokytojų 

išklausys kursus darbui 

su spec. poreikių 

mokiniais. 

– siūlyti įvairesnių 

neformaliojo ugdymo 

būrelių programų. 

2015-2017 m. Neformaliojo ugdymo 

būreliams vadovaus 

specialistai. 

3.1.3. Modernizuoti 

ugdymo procesą. 

– aprūpinti IKT 

priemonėmis (projektoriais 

, kompiuteriais, 

interaktyviomis lentomis) 

klases, anglų, muzikos bei 

tikybos kabinetus. 

2015-2017 m. Visose klasėse ir 

kabinetuose bus 

pasiekiamos IKT 

priemonės. Pagerės 

ugdymo(si) kokybė. 

3.2. Šiuolaikiškų ugdymo(si) sąlygų kūrimas 

3.2.1. Sudaryti 

šiuolaikiškas ugdymosi 

sąlygas kiekvienoje 

klasėje. 

– aprūpinti pradinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

klases šiuolaikiškomis 

ugdymo priemonėmis. 

2015-2017 m. Kiekvienos klasės 

aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis 85 % 

atitiks Mokyklų 

aprūpinimo standartų 
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reikalavimus. 

– aprūpinti šiuolaikinėmis 

IKT priemonėmis, 

internetiniu ryšiu. 

2015-2017 m. Visos klasės bei 

kabinetai bus aprūpinti 

IKT priemonėmis. 

3.2.2. Sukurti saugią ir 

sveiką ugdymosi aplinką. 

– įkurti vaikams 

bibliotekoje skaityklą, 

paruošti ir kompiuterizuoti 

darbo vietas, atlikti 

remontą patalpose. 

2015-2017 m. Vaikai greičiau suras 

reikiamą informaciją, 

skaitykloje galės 

pasinaudoti esamais 

žinynais ir žodynais, 

enciklopedijomis. 

– atlikti dalinį remontą 

klasėse: 5 klasėse 

pakeisti grindų dangą, 

suremontuoti 2 laiptines. 

2015-2017 m. Pagerės  estetinis 

vaizdas, vaikų ir 

darbuotojų saugumas. 

– įsigyti inventoriaus 

vaikų aktyviam judėjimui 

lauke. 

2015-2017 m. 

 

Įrengus aikšteles vyks 

įvairiapusis vaikų 

ugdymas lauke. 

Sutvarkius sporto 

aikštyną, vaikai galės 

saugiai ir aktyviai judėti. 

 – atlikti kiemo asfalto 

dangos remontus, įkurti 

patogią privažiavimo 

aikštelę prie mokyklos. 

2015-2017 m. Mokyklos aplinka taps 

saugesnė, patogesnė  

vairuotojams ir 

pėstiesiems. 

 – pagrindinio pastato 

renovacija (stogas, sienos, 

pamatai). 

2015-2020 m. Apšiltinus sienas, 

sutvarkius pamatus, 

suremontavus stogą bus 

taupomos lėšos šilumai, 

pagerės pastato estetinis 

vaizdas, vaikų ir 

darbuotojų saugumas. 

 – papildomai  įsigyti antrą 

lauko kamerų vaizdo 

stebėjimo sistemą SIS19. 

2015-2017 m. Pagerės vaikų ir 

darbuotojų saugumas. 

3.2.3. Užtikrinti vaikų – atnaujinti virtuvės 

inventorių: įsigyti 

2015-2017 m. Atnaujinus inventorių 

pagerės virtuvės 
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maitinimo kokybę. nerūdijančio plieno 35 

litrų talpos 2 puodus. 

darbuotojų darbo 

sąlygos. 

– dalyvauti LR ŽŪM ir 

SAM programose „Pieno 

produktų vartojimo vaikų 

ugdymo ir švietimo 

įstaigose paramos 

programa „Pienas 

vaikams““, „Vaisių 

vartojimo skatinimas 

mokyklose“. 

2015-2017 m. Dalyvaudami 

programose skatinsime 

vaikus sveikiau 

maitintis, vartojant kuo 

daugiau vaisių, daržovių 

ir pieno produktų. 

 

V. NUMATOMAS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAS 

 

1. Įgytos šiuolaikiškos ugdymo priemonės leis 90 proc. padidinti teikiamų paslaugų kokybę. 

2. Ne mažiau kaip 30 proc. visų  pedagogų tikslingai tobulins kvalifikaciją dalyvaudami kursuose ir 

seminaruose. 

3. Ne mažiau kaip 25 proc. pedagogų įgis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 

4. Padidės darbuotojams informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese galimybės 90 

proc. 

5. Sukurta šiuolaikiška ugdymosi aplinka 75 proc. atitiks higienos normų ir teisės aktų nustatytus 

vaikų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

 

VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

1. Už strateginio plano įgyvendinimą atsako Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos direktorius, 

kuris kontroliuoja ir stebi, ar įstaiga įgyvendina strateginius tikslus ir ugdymo programas, ar 

darbuotojai efektyviai vykdo suderintus uždavinius ir priemones. 

2. Kazimiero Jagmino pradinė mokykla rengia metinį veiklos planą, kuriame pagal rezultatų 

rodiklius planuoja priemones 2015 – 2017 metų strateginiams tikslams pasiekti. 
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