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PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO 2009–2011 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS
Palangos moksleivių klubo (toliau – Moksleivių klubas) 2009–2011 metų strateginio
veiklos plano tikslas efektyviau organizuoti Moksleivių klubo veiklą, numatyti, kaip bus
įgyvendinami Klubo veiklai keliami uždaviniai, pasirinkti teisingą veiklos kryptį ir prioritetus,
užtikrinti šiuolaikinio jaunimo poreikius atitinkančią švietimo kokybę ir ugdymo aplinką, numatyti
bei planuoti kokybinius ugdymo kaitos pokyčius.
Rengiant strateginį 2009–2011 metų veiklos planą remtasi Valstybės švietimo
strategijos 2003–2012 m. nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Palangos miesto
plėtros iki 2015 metų strateginiu planu, Moksleivių klubo nuostatais, Neformaliojo vaikų švietimo
koncepcija.
Atsižvelgta į Moksleivių klubo socialinės aplinkos ypatumus, vykdomą veiklą bei
turimus išteklius, bendruomenės narių patirtį bei pasiūlymus.
Konsultuotasi su Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
specialistais.
Moksleivių klubo strateginį veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo
grupė, kurią sudarė Moksleivių klubo administracija ir Moksleivių klubo dirbantys mokytojai.
Moksleivių klubo strateginis planas numatytas 2009–2011 metų laikotarpiui.
Rengiant Moksleivių klubo strateginį veiklos planą, buvo laikomasi viešumo,
atvirumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.
Strateginio plano projektui pritarta 2008 m. rugsėjo 26 d. įvykusiame Klubo tarybos
posėdyje, protokolas Nr. (2.1.) ĮT-1, ir Mokytojų tarybos posėdyje, įvykusiame 2008 m. rugsėjo 5
d., protokolas Nr. MT-1.
II. MOKSLEIVIŲ KLUBO PRISTATYMAS
Palangos moksleivių klubas.
Moksleivių klubo kodas – 190275851.
Adresas: Vasario 16-osios g. 6, LT-00129 Palanga.
Tel./faksas
(8460)
48
416,
el.
paštas:
moksleiviuklubas@one.lt
ir
moksleiviuklubas@gmail.com.
Moksleivių klubas įkurtas 1991 metais (nuo 1969 iki 1991 m. įstaiga vadinosi
,,Pionierių ir moksleivių namai“). Įstaiga buvo keliama iš vienos vietos į kitą: Birutės alėja, Vytauto
g. 21, Virbališkės g. 6, Vytauto g. 45 (Kurhauzas), Vasario 16-osios g. 6.
Turtingiausia Moksleivių klubo materialinė bazė buvo Virbališkės g. 6. Vėliau
Moksleivių klubo patalpos palaipsniui buvo mažinamos, todėl natūraliai skurdo materialinė bazė.
Dalis inventoriaus ir kitų mokymo priemonių atiteko Palangos pradinei mokyklai ir kitoms ugdymo
įstaigoms.
Moksleivių klubas – švietimo institucija, vykdanti neformaliojo švietimo programas.
Moksleivių klubo tikslas – ugdyti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, atsakingus
piliečius – tautos kultūros perėmėjus, tenkinti įvairaus amžiaus mokinių saviraiškos poreikius bei
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pažintinius interesus, suteikiant jiems profesionalų papildomąjį ugdymą bei sveiką ir saugią
ugdymo aplinką, vykdyti žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo prevenciją.
Moksleivių klube sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui atskleisti ir lavinti savo
gebėjimus ir saviraiškos poreikius. Šiais mokslo metais mokiniai gali rinktis tokius būrelius:
sportinių, šiuolaikinių bei tautinių šokių, vokalinio ir solinio dainavimo, folkloro, dramos, jaunųjų
žurnalistų, dailiųjų amatų, dailės, keramikos, jaunųjų eismo inspektorių, kompiuterinio raštingumo.
2008 m. spalio 1 d. būrelius lankė 185 mokiniai. Moksleiviai rengia daug koncertų
miesto visuomenei, dalyvauja respublikiniuose konkursuose, parodose bei tarptautiniuose
festivaliuose ir kituose renginiuose.
Moksleivių klubas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, rengia savivaldybės bei
valstybės finansuojamus projektus.
SKAIČIAI IR FAKTAI
1. Žmoniškieji ištekliai.
Direktorius – 1 etatas, trečia vadybinė kategorija; pavaduotoja ugdymo reikalams – 1
etatas, vyr. papildomo ugdymo mokytoja; buhalteris – 0,5 etato. Moksleivių klube dirba 10
mokytojų, iš jų – 4 metodininkai, 1 vyr. mokytoja. 5 mokytojai dirba pagrindinėse pareigose, kiti –
ne pagrindinėse. Savivaldybės tarybos nutarimu pedagogams skiriamos 82 savaitinės kontaktinės
valandos. Mokytojai nuolat kelia savo pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir
seminaruose, domisi švietimo kaitos naujovėmis, įgytas žinias taiko praktiniame darbe, organizuoja
konkursus, festivalius, parodas. Moksleivių klubo vadovai stengiasi sudaryti palankias darbo
sąlygas, ugdymo aplinką, rūpinasi geru mikroklimatu.
Moksleivių klube dirba 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai: darbininkas – 0,5
etato, ūkvedys – 0,5 etato, 3 valytojos po 0,7 etato, 3 sargai – po 0,87 etato.
2. Moksleivių klubo struktūra.
Moksleivių klubą sudaro administracija, ūkinis personalas, buhalterija ir meninio
ugdymo bei technologinio ugdymo būreliai. Yra įrengtos dvi salės šokių repeticijoms, kompiuterių
klasė ir 7 kabinetai kitų būrelių veiklai. Administracijai skirti 2 kabinetai.
3. Planavimo sistema.
Moksleivių klubo darbą reglamentuoja šie planavimo dokumentai: metinė veiklos
programa, mėnesiniai veiklos planai, būrelių veiklos programos, mokinių saviraiškos programos,
žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo prevencijos programos, vaikų socializacijos programos,
biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos.
4. Moksleivių klubo veiklos kontrolė.
Moksleivių klubo veiklą prižiūri švietimo ir mokslo ministras (Švietimo ir mokslo
ministerija), Klaipėdos apskrities viršininkas, Palangos miesto savivaldybės taryba, jos pavedimą
(įgaliojimą) turintis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Klubo vidaus auditą inicijuoja Klubo direktorius,
finansinę veiklą kontroliuoja Klubo direktorius ir vyr. buhalteris, taip pat Valstybės kontrolės
įgaliotos institucijos, Palangos miesto savivaldybės taryba, Palangos miesto savivaldybės
kontrolieriaus tarnyba.
Būrelių veiklą kontroliuoja Moksleivių klubo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.
5. Ryšių sistema.
Moksleivių klube veikia internetas, yra 8 kompiuteriai (3 kompiuteriai – buhalterinei
apskaitai, direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kiti 5 – kompiuterinio raštingumo
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būreliui). Moksleivių klubas naudoja 2 laidinius telefonus, 1 faksą, elektroninį paštą ir 1 mobilųjį
telefoną.
6. Finansinė sistema.
Moksleivių klubas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto. Vaikų socializacijos ir
prevencines programas iš dalies finansuoja valstybė. Šiek tiek lėšų gaunama vasarą nuomojant
patalpas. Finansus kontroliuoja direktorius ir vyr. buhalteris pagal Moksleivių klubo parengtas
finansų kontrolės taisykles.
IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
Politiniai – teisiniai veiksniai
______________________________________________________________________________
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos; LR Švietimo įstatymas,
nustatantis švietimo veiklos ir valstybės įsipareigojimus neformaliojo vaikų švietimo srityje; LR
Konstitucija, Vaikų teisių konvencija, neformaliojo vaikų švietimo koncepcija; bendrųjų iš
valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų
aprašas; Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planas.
Socialiniai veiksniai
_____________________________________________________________________________
Mažėjantis gimstamumas, jaunų žmonių emigracija, darbų sezoniškumas – pavojus,
kad tenkindami tik būtinus poreikius, tėvai negalės skirti dėmesio vaikų papildomam ugdymui.
Gali didėti neužimamų laisvalaikiu mokinių skaičius. Ateityje tai gali įtakoti mokinių skaičiaus
mažėjimą Moksleivių klube.
Technologiniai veiksniai
_____________________________________________________________________________
Didėjanti naujų technologijų įtaka įpareigoja turėti ir taikyti naujas technologijas
švietimo institucijose. Moksleivių klubas įsigijo naują kopijavimo aparatą, Savivaldybė perdavė
naudoti kompiuterį duomenų bazei kaupti. Tačiau Moksleivių klube esamų informacinių
technologijų bazė yra nepakankama. Kompiuterių klasėje yra seni kompiuteriai, nėra
spausdinimo įrangos, ribojamas interneto parsiunčiamų duomenų kiekis. Geresniam papildomo
ugdymo efektyvumui užtikrinti kompiuteriai reikalingi kiekviename būrelyje.
VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ
(mokyklos stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas pagal atskiras sritis)
Kriterijus
1. Ugdymo procesas ir
žmogiškieji ištekliai.
2. Vadovavimo stilius ir
veiklos planavimo sistema.
3. Ugdymo proceso
efektyvumas ir kokybė.
4. Prevencinių programų
rengimas moksleivių
nusikalstamumui mažinti.
5. Ugdymo aplinka.
6. Finansiniai ištekliai.

Stipriosios pusės
1. Pedagogų kompetencija.
2. Nedidelė personalo kaita.
3. Geras mikroklimatas.
4. Išplėtoti ryšiai su ugdymo ir
kitomis įstaigomis.
5. Geri mokinių pasiekimai.
6. Nuolatinė prevencinė veikla.
7. Tradiciniai respublikiniai
renginiai.
8. Tinkama ir patogi ugdymo
aplinka.

Silpnosios pusės
1. Trūksta šiuolaikinių
technologijų.
2. Per mažai turtinama
materialinė bazė.
3. Neatliktas einamasis
remontas.
4. Trūksta pedagoginių
valandų.
5. Terminuotos mokytojų
darbo sutartys.
6. Finansinių išteklių stoka.
7. Mažas vyresniųjų klasių
mokinių užimtumas.
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STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Stiprybės
1. Aukšta pedagogų kompetencija. Pusė Moksleivių klube dirbančių mokytojų turi
metodininko kvalifikacinę kategoriją, didelį pedagoginio darbo stažą Moksleivių klube.
2. Nedidelė personalo kaita. Kasmet ateina dirbti tik 1-2 nauji mokytojai.
3.Geras mikroklimatas, demokratiški, savitarpio supratimu grindžiami santykiai su
Klubo bendruomene, mokiniais ir jų tėvais.
4. Išplėtoti ryšiai su ugdymo ir kitomis įstaigomis. Rengiame bendrus koncertus su
mokyklų meniniais kolektyvais, organizuojame proginius tradicinius renginius ugdymo įstaigose.
5. Gera meninių kolektyvų ugdymo kokybė, todėl kasmet mokiniai tampa
respublikinių konkursų laureatais, dalyvauja ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose.
6. Nuolatinė prevencinė veikla, vaikų užimtumas ir saviraiškos poreikių tenkinimas.
Kasmet parengiama pirminės narkomanijos prevencijos programa bei dvi vaikų socializacijos
programos.
7. Klubas kasmet organizuoja respublikinius dainų ir šokių festivalius, sportinių
šokių šventes, atvirus sportinių šokių čempionatus.
8. Tinkama ir patogi ugdymo aplinka. Patalpos pritaikytos Klubo būrelių veiklai, be
to, pastatas yra strategiškai geroje vietoje.
Silpnybės
1. Trūksta šiuolaikinių technologijų, nes efektyvesnei veiklai kiekvienam būreliui
reikia skirti kompiuterį, o kompiuterių klasėje visi kompiuteriai yra technologiškai pasenę,
neturime daugiafunkcinių ir multimedijos įrenginių.
2.Per mažai turtinama materialinė bazė, trūksta muzikos instrumentų, susidėvėjęs
inventorius.
3. Nesuremontuoti antro ir trečio aukšto koridoriai bei kabinetai, nepakeista viso
pastato stogo danga.
4. Ugdymo kokybės efektyvinimui ir veiklos plėtojimui nepakanka 82 savaitinių
pedagoginių valandų.
5. Dėl per mažo darbo užmokesčio fondo ir terminuotų darbo sutarčių mokytojai
nėra užtikrinti savo ateitimi, todėl nesuinteresuoti siekti ugdymo kokybės.
6. Dėl finansinių išteklių stokos mokiniai negali vykti į koncertines keliones,
respublikinius konkursus, festivalius.
7. Mažas vyresniųjų klasių mokinių užimtumas, nes nėra materialinės bazės
techniškųjų būrelių veiklai.
Galimybės
1. Turint lėšų, įsigyti ir taikyti ugdymo procesui naujas technologijas, nupirkti naujų
muzikos instrumentų.
2. Gavus finansavimą, pakeisti pastato čerpių stogo dangą, kuri buvo uždengta
1935–1990 metais, suremontuoti pastato antrojo ir trečiojo aukšto kabinetus.
3. Padidinus darbo užmokesčio fondą, galima būtų skirti pedagogams daugiau
valandų ir su mokytojais sudaryti neterminuotas darbo sutartis.
4. Radus finansavimo šaltinių sudaryti galimybę mokiniams išvykti į koncertines
keliones.
Grėsmės
1. Valstybės ir savivaldybės politika nepalanki neformaliojo vaikų švietimo įstaigų
vykdomų programų atžvilgiu.
2. Nedidinant finansavimo, neturtinant materialinės mokymo bazės, nedidinant
darbo užmokesčio fondo, nebus įmanoma užtikrinti efektyvios papildomo ugdymo kokybės,
negalėsime pagerinti ugdymo aplinkos, atlikti mokytojų ir kitų specialistų paieškos įdomesnių
neformaliojo ugdymo programų parengimui. Todėl gali pasikeisti tėvų požiūris į neformalųjį
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vaikų ugdymą ir sumažėti būrelius lankančių vaikų skaičius.
III. MOKSLEIVIŲ KLUBO STRATEGIJA
VIZIJA
Moksleivių klubas – vaikų ir jaunimo kūrybos ir laisvalaikio centras su šiuolaikiškai
įrengtais kabinetais, video salonais, žaidimų kambariais, biblioteka, skaitykla, sporto ir šokių
salėmis, turtinga materialine baze įvairiapusės ir kryptingos veiklos plėtojimui.
MISIJA
Moksleivių klubo misija – kryptinga veikla tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius, padėti vaikui tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai
spręsti savo problemas, gerbti ir puoselėti tautos kultūrą, tradicijas ir papročius, aktyviai veikti
visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
MOKSLEIVIŲ KLUBO PRIORITETAI
1.Ugdymo kokybės gerinimas ir įvairiapusės veiklos plėtojimas.
2. Palankių ir saugių ugdymo sąlygų mokykloje užtikrinimas.
IV. PRIORITETŲ, TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
1 PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS IR ĮVAIRIAPUSĖS
VEIKLOS PLĖTOJIMAS.
1.1. TIKSLAS. SKATINTI MOKINIŲ MOTYVACIJĄ IR FORMUOTI
VERTYBINES NUOSTATAS.
Uždaviniai

Priemonės

1.1.1. Neformaliojo
vaikų švietimo
organizavimas 1–12
kl. mokiniams,
ugdymosi
motyvacijos
sistemos sukūrimas.

Įvairiapusės
veiklos
plėtojimas,
ugdymosi
motyvacijos
programos
parengimas

1.1. 2. Galimybių
sudarymas
mokiniams rinktis
veiklą pagal
pomėgius, aktyviai
ir turiningai
praleisti laisvalaikį.

Naujų būrelių
ir jaunimo
organizacijų
kūrimas,
įdomių,
kokybiškų ir
turiningų
renginių
organizavimas.

Pasiekimo
laikas
2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
pavaduotojas,
būrelių
vadovai

2011 m.

Direktorius,
pavaduotojas,
mokytojai

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Savivaldybės
biudžetas

Vaikų
užimtumas ir
tobulėjimas,
saviraiškos
poreikių
tenkinimas ir
aktyvumo bei
iniciatyvumo
ugdymas.
Įkurti nauji
veiklos
būreliai,
jaunimas
užimamas
tiksline veikla,
atitraukiamas
nuo žalingos
aplinkos

Savivaldybės
biudžetas,
finansuojamo
s programos
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įtakos.
1.1.3. Ugdymo
proceso susiejimas
su krašto kultūra,
istorija,
tradicijomis,
papročiais.

Naujų
renginių,
formuojančių
pagarbą ir
meilę lietuvių
liaudies
tradicijoms ir
papročiams,
programos
sudarymas ir
vykdymas.

2009 m. Direktorius,
-2011 m. pavaduotojas,
mokytojai

Savivaldybės
biudžetas,
finansuojamo
s programos

Vaikai ir
jaunimas
sužino apie
liaudies
kultūrą,
tradicinių
švenčių
atsiradimo ir jų
šventimo
istoriją.

1.1.4. Sveikos
gyvensenos įgūdžių
formavimas,
neigiamų nuostatų
apie fizinę ir
psichinę sveikatą
žalojančius
veiksnius ugdymas.

Pirminės
narkomanijos
bei
nusikalstamum
o prevencijos
ir vaikų
socializacijos
programų
rengimas bei
renginių,
formuojančių
vertybines
nuostatas
organizavimas.

2010 m.

Savivaldybės
biudžetas,
Valstybės
biudžetas

Jaunimas
mokomas
bendravimo ir
bendradarbiavi
mo įgūdžių,
supratimo apie
tikrąsias
gyvenimo
vertybes bei jų
vertinimo.

1.2. TIKSLAS.
TOBULINIMAS.
Uždaviniai

MOKYTOJŲ

Priemonės

1.2.1. Moksleivių
klubo vadovų ir
mokytojų
kvalifikacijos
gerinimas.

Kvalifikacijos
programos
parengimas ir
vykdymas.

1.2.1.Bendradarbiauti
su kitų miestų
panašaus profilio
ugdymo įstaigų
pedagogais.

Ryšių su
bendrus
renginius ir
projektus
rengiančiomis
mokyklomis ir
Moksleivių
namais ar

Direktorius,
pavaduotojas
ir mokytojai

KOMPETENCIJOS

Pasiekimo
laikas
2009 m.
– 2011
m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
pavaduotojas,
mokytojai

2009 m.
-2011
m.

Direktorius,
pavaduotojas,
mokytojai

IR

KVALIFIKACIJOS

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Savivaldybės Klube dirba
biudžetas
aukštos
kvalifikacijos ir
kompetencijos
mokytojai,
sistemingai
vykdoma
metodinė
veikla.
Savivaldybės Galimybė
biudžetas
pasidalinti
gerąja darbo
patirtimi ir
taikyti ją
praktiniame
darbe.
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klubais
paieška.
Mokytojų
dalyvavimas
bendruose
konkursuose,
projektuose.
1.2.3. Mokytojų
Finansinių
įdarbinimas, sudarant išteklių
neterminuotas darbo planavimas
sutartis.
darbo
užmokesčio
fondo
didinimui.
1.2.4. Klubui skirtų
Finansinių
savaitinių
išteklių
pedagoginių valandų Moksleivių
padidinimas.
klubo
išlaikymui
didinimas.

2009 m.
-2011
m.

Direktorius,
vyr.
buhalteris

2010 m.

Direktorius,
vyr.
buhalteris

Savivaldybės Mokytojai
biudžetas
dirbs pastovų
darbą, gerės
ugdymo
kokybė ir
veiklos
rezultatai.
Savivaldybės Padidinus
biudžetas
savaitinių
pedagoginių
valandų
skaičių, galima
būtų
mokytojams
skirti daugiau
savaitinių
valandų, o tai
skatintų
mokytojus
siekti
efektyvumo ir
veiklos
įvairovės.

2 PRIORITETAS: PALANKIŲ IR SAUGIŲ UGDYMO SĄLYGŲ
UŽTIKRINIMAS.
2.1. TIKSLAS. UŽTIKRINTI MOKINIŲ UGDYMĄ SAUGIOJE IR MODERNIOJE
APLINKOJE.
Uždaviniai
2.1.1. Geresnių
ugdymo sąlygų
užtikrinimas.

Priemonės

Atlikti pastato
antrojo ir
trečiojo aukštų
remontą.
Pakeisti viso
pastato stogo
dangą.
Sutvarkyti
mokyklos
teritorijos
apšvietimą.
2.1.2. Moksleivių Klubo
klubo
inventoriaus

Pasiekimo laikas
2011 m.

2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai
(būrelių
vadovai)

Direktorius,
pavaduotojas

Finansavimo šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Savivaldybės
biudžetas
Spec.lėšos

Biudžeto ir spec.
lėšos tikslingai
nukreipiamos
ugdymo sąlygų
pagerinimui.

Savivaldybės

Atnaujintas
inventorius bei
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materialinės
bazės turtinimas
ir
modernizavimas.

atnaujinimas.
Reikiamų
muzikos
instrumentų bei
kitų mokymo
priemonių
įsigijimas.
Naujų
kompiuterių ir
kitų šiuolaikinių
technologijų
įsigijimas
ugdymo
procesui.

ugdymui

biudžetas

įsigyti nauji
muzikos
instrumentai ir
kitos mokymo
priemonės
sudaro sąlygas
efektyvesniam ir
kokybiškesniam
ugdymui.
Ugdymo procese
naudojamos
šiuolaikinės
technologijos,
kompiuteriai.
Sudaromos
sąlygos
vyresniųjų klasių
mokinių
užimtumui.

V. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
1. Priežiūros struktūra.
Strateginio planavimo ir priežiūros grupę sudaro Moksleivių klubo direktorė,
buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai. Grupė oficialiai patvirtinta direktoriaus
įsakymu.
2. Plano įgyvendinimo priežiūros procesas.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu. Strateginio
planavimo grupė pristato Moksleivių klubo strateginį planą visiems Moksleivių klubo darbuotojams
susirinkimo metu, kad Moksleivių klubo darbuotojai galėtų stebėti ir vertinti strateginių tikslų
įgyvendinimą bei teikti siūlymus ir pageidavimus.
3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė posėdžiauja du kartus per metus.
Pavasarį vyksta praeitų metų veiklos analizė, kuri pateikiama Moksleivių klubo darbuotojų
susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupės
sudarytoje lentelėje:
Strateginių tikslų pasiekimo analizė
Uždaviniai

Planuotas
pasiekimas

Pasiektas
rezultatas

Uždavinys 1
Uždavinys 2
Uždavinys 3
4. Plano koregavimas ir pratęsimas.

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Įgyvendinta (data)
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Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja Moksleivių klubo
strateginį planą.
________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-332
2 punktu
PALANGOS SPORTO MOKYKLOS 2009–2011 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS
PLANAS
I. ĮVADAS
Palangos sporto mokyklos 2009–2011 metų strateginis veiklos planas – tai
dokumentas, atspindintis mokyklos strategijos rengimo etapus, tikslus, uždavinius, priemones bei
išteklius, telkiantis mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias neformaliojo vaikų ir jaunimo
sportinės veiklos problemas, nusakantis, kaip bus įgyvendinami Neformaliojo vaikų ir jaunimo
sportinės veiklos ugdymui keliami reikalavimai, pasirinktos veiklos kryptys, prioritetai, planuojami
kokybiniai ugdymo pokyčiai.
Sporto mokyklos 2009–2011 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis
Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo įsakymu,
Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento 2008–2010 metų strategija, Palangos miesto plėtros
iki 20015 m. strateginiu planu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija.
Atižvelgta į Sporto mokyklos socialinės aplinkos ypatumus, turimus išteklius,
mokyklos bendruomenės narių patirtį, kvalifikaciją bei siūlymus.
Konsultuotasi su Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
specialistais.
Sporto mokyklos 2009–2011 metų strateginį veiklos planą rengė Sporto mokyklos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 64/B sudaryta darbo grupė.
Rengiant Sporto mokyklos 2009–2011 metų strateginį veiklos planą buvo laikomasi
viešumo, atvirumo, bendradarbiavimo, partnerystės principo. Strateginio plano projektui pritarta
2008 m. rugsėjo mėn. 12 d. įvykusiame Trenerių tarybos posėdyje, protokolas Nr. 3.
Strateginio plano projektas pristatytas Mokyklos tarybai. Jam pritarta 2008 rugsėjo
mėn. 15 d. protokolu Nr. 3.
II. MOKYKLOS PRISTATYMAS
Palangos sporto mokykla – neformaliojo ugdymo švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas
paslaugas miesto moksleivijai, per sportą skatinanti vaikų ir jaunimo saviraišką, kurianti ir
gerinanti miesto visuomenės sportinę veiklą ir sporto bazes. Tikslingai vykdydama ugdymo procesą
siekią aukštų sportinių rezultatų.
Palangoje reorganizavus ,,Žalgirio“ sporto mokyklą 1991 metais vasario mėn. 1 d.
įkurta Palangos sporto mokykla su lengvosios atletikos, tinklinio, teniso ir bokso grupėmis. Vėliau
Sporto mokykloje atidaromos futbolo, krepšinio, šaškių – šachmatų grupės, tačiau dėl nedidelio
miesto moksleivijos noro lankyti šaškių-šachmatų grupes ir išvykus trenerius, šios grupės
uždaromos.
2007 metais Šventosios pagrindinėje mokykloje atidaryta krepšinio sekcijos grupė ir
2008 metais – teniso sekcijos grupė.
Sporto mokyklą lanko 323 moksleiviai, juos treniruoja 1 treneris ekspertas, 7 treneriai
metodininkai, 3 vyr. treneriai ir 3 treneriai.
Moksleivių pasiskirstymas pagal grupes ir trenerių, dirbančių su jais, skaičius:
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Tenisas – 4 grupės, 50 moksleivių. Treniruotes veda 2 treneriai, iš jų 1 treneris –
metodininkas.
Krepšinis – 6 grupės, 108 moksleiviai. Treniruotes veda 5 treneriai, iš jų: 1 treneris –
ekspertas (etatinis), 3 treneriai – metodininkai ( neetatiniai).
Boksas – 3 grupės, 38 moksleiviai. Treniruotes veda 2 treneriai, iš 1 treneris –
metodininkas (neetatinis).
Tinklinis – 4 grupės, 62 moksleiviai. Treniruotes veda 2 treneriai, iš jų 1 treneris – vyr.
treneris (etatinis).
Futbolas – 2 grupės, 30 moksleivių. Treniruotes veda 1 treneris – vyr. treneris
(etatinis).
Lengvoji atletika – 3 grupės, 34 moksleiviai. Treniruotes veda 3 treneriai, iš jų: 1
treneris – metodininkas (etatinis), 1 treneris – metodininkas (neetatinis), 1 treneris – vyr. treneris
(neetatinis).
Sporto mokyklos auklėtiniai daug gražių pergalių iškovojo Respublikos pirmenybėse ,
čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose. Svariausi sporto mokyklos auklėtinių pasiekimai
pasiekti atstovaujant Lietuvos rinktinei Europos ir pasaulio čempionatuose.
Sporto mokykla vykdo ir organizuoja miesto sporto bazėse, pliaže, miesto gatvėse
sporto šventes, festivalius, respublikines, apskrities ir miesto varžybas.
Sporto mokykla bendrauja su Lietuvos, Latvijos, Estijos, Austrijos (Švechat),
Prancūzijos (Martingues, Cales), Baltarusijos (Bresto), Rusijos sporto mokyklomis, sporto klubais.
Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Trenerių taryba.
Mokykla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programos lėšų.
Mokykla yra paramos gavėja.
SITUACIJOS ANALIZĖ
Politiniai – teisiniai veiksniai
Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose švietimui tenka misija suteikti
asmenims kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko fizines ir psichines galias, siekiant
išsaugoti tautiškumą, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu
gebančiu nuolat tobulėti.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo
tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo veiklas. Lietuvos kūno kultūros ir sporto įstatymas
suteikia teisines garantijas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, reguliuoja kitus santykius,
susidarančius kūno kultūros ir sporto srityje.
Palangos miesto plėtros iki 2015 m. strateginis planas nustato Palangos m.
savivaldybės plėtros prioritetus ir tikslus. Pirmas prioritetas – ,,Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra“
– iškelia uždavinius, susijusius su mokyklos modernizavimu ir mokomosios sportinės bazės
stiprinimu. Trečias prioritetas – ,,Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir sanatorinio
gydymo sistemos plėtra ir paslaugų kokybės gerinimas“ – nustato uždavinius teikiamų paslaugų
kokybės ir kiekybės didinimui, racionaliam turimos sporto bazės panaudojimui miesto mokinių,
gyventojų ir atvykusių į Palangą poilsiautojų, svečių aktyvios ir pasyvios sportinės veiklos
poreikiams tenkinti.
Ekonominiai veiksniai.
Neformaliojo švietimo Palangos miesto savivaldybės mokyklų programos
finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Teikiamos mokamos paslaugos, organizuojami
įvairūs komerciniai renginiai.
Socialiniai veiksniai.
Palangos mieste mažėjantis vaikų gimstamumas lemia jaunų šeimų išvykimą darbui į
užsienio šalis. Būsto problemos, sunki materialinė padėtis jaunose šeimose, ekonominė krizė įtakoja
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mokamų paslaugų teikimo apribojimus. Blogėja mokinių sveikata. Mokyklos mokomojo proceso
sporto bazės būklė – sporto salės ir stadiono būklė reikalauja kapitalinių investicijų, bokso salė
neatitinka mokomojo proceso reikalavimų.
Technologiniai veiksniai.
Mokyklos orientavimasis į šiuolaikines informacijos priemones, technologijas grįstas
efektyvios vidinės informacinės erdvės sukūrimu Sporto mokykloje, sporto bazėse ir jos sujungimas
su Lietuvos ir Europos informacijos tinklais.
Vidinės aplinkos analizė
Teisinė bazė.
Mokyklos nuostatai, mokyklos metinė veiklos programa, ugdymo planas. Mokyklos
tarybos, trenerių tarybos veiklos planai, darbuotojų pareiginiai nuostatai arba instrukcijos, vidaus
darbo tvarkos taisyklės ir kiti teisiniai aktai bei mokyklą reglamentuojantys dokumentai.
Organizacinė struktūra.
Sporto mokykla – neformaliojo švietimo ugdymo įstaiga. Pagrindinės veiklos sritis –
papildomas mokymas. Mokykloje veikia šie skyriai: lengvosios atletikos, futbolo, teniso, tinklinio,
bokso ir krepšinio.
Mokyklai vadovauja direktorius, ugdymo procesą organizuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, buhalterinę apskaitą vykdo buhalterė. Mokykloje veikia mokyklos taryba,
pedagogų taryba, sportininkų taryba, tėvų (globėjų) taryba.
Žmogiškieji ištekliai (etatai, kvalifikacija).
Sporto mokyklos administraciją sudaro 2 asmenys: direktorius, trečia vadybinė
kategorija, ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, trečia vadybinė kategorija. Sporto mokykloje
dirba 14 trenerių, 8 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Sporto mokykla turi savo buhalteriją.
Trenerių kvalifikacija – 2 treneriai ekspertai, 5 treneriai metodininkai, 5 vyresnieji treneriai ir 2
treneriai. Treneriai nuolat kelia savo pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją įvairiuose kursuose,
seminaruose, domisi švietimo kaitos naujovėmis, įgytas žinias ir kompetencijas taiko praktiniame
darbe. Mokyklos vadovai stengiasi sudaryti palankesnes darbo sąlygas, mokymosi aplinką, rūpinasi
geru mikroklimatu.
Planavimo sistema.
Sporto mokyklos veiklą reglamentuoja šie planavimo dokumentai: metinė mokyklos
veiklos programa, Mokyklos tarybos, Trenerių tarybos planai, metiniai atskirų sporto šakų varžybų
kalendoriai, BLM sporto žaidynių varžybų kalendoriai, metinis ugdymo planas, biudžeto pajamų ir
išlaidų programos ir šis Sporto mokyklos veiklos strateginis planas.
Finansiniai ištekliai.
Savivaldybės biudžetas, mokyklos specialiosios lėšos, respublikiniai sporto rėmimo
konkursai, labdaros ir paramos 2 procentų GPM įmokos.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos).
Sporto mokykloje veikia internetas, mokykla turi tris kompiuterius – buhalterinei
apskaitai, raštvedybai, vadovui, pavaduotojui ugdymui. Yra du telefonai, faksas, elektroninis paštas.
Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema).
Mokyklos veiklos finansinę kontrolę vykdo savivaldybės kontrolierius, Steigėjo
įgalioti institucijos atstovai, mokyklos vadovai. Ugdymo proceso, pedagoginės ir metodinės veiklos
priežiūrą vykdo direktorius, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
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SSGG ANALIZĖ
Stiprybės.
1. Galimybė patiems formuoti miesto bendruomenės sportinį įvaizdį ir jos vystymosi
veiklos kryptis.
2. Turimos sportinės bazės sėkmingas panaudojimas leidžia vykdyti įvairaus rango
sporto varžybas, mokomąsias treniruočių stovyklas.
3. Iš sportinės veiklos sukaupti lėšas ir jas panaudoti mokomajam treniruočių procesui
ir sporto bazių išlaikymui.
4. Turimas kvalifikuotų trenerių kolektyvas, norintis ir galintis dirbti kūrybingai.
5. Esančias sportinės veiklos tradicijas mieste sėkmingai tęsia Sporto mokyklos
kolektyvas.
6. Nedidelė trenerių, aptarnaujančio personalo kaita.
7. Efektyvi rėmėjų paieška.
8. Tarptautiniai ryšiai.
Silpnybės.
1. Senstantis trenerių kolektyvas, naujų trenerių trūkumas.
2. Dėl mokos fondo ir sporto bazės trūkumo kai kuriose sporto šakose dirba po vieną
trenerį.
3. Kurorto įtaka moksleivijai (papildomų pramogų pasiūla ir noras atostogų metu
įsidarbinti).
4. Nepakankamas materialinis aprūpinimas sporto inventoriumi, įranga, reikalinga
mokomajam procesui, išvykoms į sportines varžybas.
Galimybės.
1. Plėsti sportines bazes ir gerinti jų materialinį aprūpinimą.
2. Dalyvauti tarptautinėse ir respublikinėse sporto bazių renovacijos programose,
įvairiose jaunimo saviraiškos programose, moksleivijos prevencinėse programose.
3. Tarptautinių ryšių plėtra. Bendradarbiavimas su respublikos rinktinių treneriais,
naujos informacijos kaupimas.
4. Vykdyti sportinės veiklos propagandą.
Grėsmės.
1. Mažėjantis moksleivių skaičius.
2. Didėjanti neigiama įtaka vasaros kurorto teikiamų pramogų pasiūla mokiniams.
3. Atsiradusi didelė kompiuterinių žaidimų ir interneto pasiūla.
4. Mokos fondo mažėjimas ar buvimas tame pačiame lygyje.
5. Dėl įvairių aplinkybių jaunų trenerių stoka.
III. MOKYKLOS STRATEGIJA
MISIJA
Sporto mokykla – neformalaus švietimo veiklos įstaiga, kuruojanti ir dirbanti su miesto
moksleivija ir pagal patvirtintą miesto tarybos programą kurianti miesto bendruomenės sportinį
įvaizdį, turinti ir gerinanti mieste esančias sporto bazes, masinio naudojimo aikšteles. Teikdami
atvykusiems poilsiautojams kvalifikuotas sportinės veiklos paslaugas, prisidedame prie miesto
kurorto įvaizdžio gerinimo. Suteikta galimybė sporto mokyklai kurti miesto sportinį įvaizdį,
išplečiant jos veiklos barus.

5
STRATEGINIS TIKSLAS
Užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, ugdyti
sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę. Vadovaujantis principu ,,Per sportą surask save” stengtis kuo
daugiau mokinių ir gyventojų įtraukti į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas atnaujintose
sporto bazėse, sporto aikštynuose. Garsinti Palangos vardą sportiniais laimėjimais Respublikos,
Europos, Pasaulio sporto arenose ir įvairinti miesto kurorto įvaizdį sporto renginiais.
PRIORITETAI
1. Ugdymo kokybės, efektyvumo ir įvairovės didinimas.
2. Modernios ir saugios ugdymo aplinkos užtikrinimas mokykloje.

IV. PRIORITETŲ, TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
1. PRIORITETAS. UGDYMO KOKYBĖS, EFEKTYVUMO IR ĮVAIROVĖS
DIDINIMAS.
1.1. TIKSLAS: SPORTO MOKYKLOS PEDAGOGINIO PERSONALO
KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS.
Uždaviniai

Priemonės

Pasiekimo
laikas

1.1.1. Sporto
mokyklos
vadovų ir
trenerių
kvalifikacijos
kėlimo
programos
sudarymas.
1.1.2. Vadovų ir
trenerių
bendradarbiavimas su kitų
sporto mokyklų
vadovais,
treneriais.

Programos
įgyvendinimas,
seminarų, kursų,
konferencijų
lankymas.

2009 m.

Paieška naujų
partnerių šalyje
ir užsienyje
vykdymui
bendrų projektų,
sporto renginių.

2010 m.

1.1.3. Metodinės
veiklos
efektyvinimas
mieste.

Metodinės
paramos
programos
Palangos m.
BLM kūno
kultūros

2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
treneriai.

Finansavimo šaltinis

Laukiamas
rezultatas

Mokyklos
lėšos
(SBSP)

Mokykloje
dirba aukštos
kompetencijos
ir kvalifikacijos
treneriai,
vadovai.

Administracija,
treneriai

Mokyklos
lėšos
(SBSP)

Administracija,
treneriai

Mokyklos
lėšos
(SBSP)

Galimybė
dalintis gerąja
darbo patirtimi
su kolegomis
Lietuvoje ir
užsienyje.
Vykdomi
bendri
projektai,
pažintinė
veikla, kurioje
dalyvauja
mokiniai.
Glaudus
abipusis
bendravimo ir
bendradarbiavi
mo ryšys su
BLM
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mokytojams,
mokykloms
parengimas ir
įgyvendinimas.

mokyklomis ir
kūno kultūros
mokytojais

1.2. TIKSLAS: UGDYMO KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO GERINIMAS.
Uždaviniai

Priemonės

1.2.1. Mokinių
saviraiškos
poreikių
tenkinimas ir
integruotų
projektų
kūrimas.

Užmiesčio tipo
sporto sveikatingumo
stovyklų
vykdymas.
Dalyvavimas
konkursuose
,,Regiono kūno
kultūros ir sporto
plėtra“, pilietinio
ir tautinio
ugdymo, vaikų
vasaros
užimtumo ir
mokymo plaukti
projektuose.

1.2.2. Miesto
visuomenės
sportinės veiklos
gerinimas.

Naujų sporto
renginių plano
parengimas ir
renginių
organizavimas
miesto sporto
bazėse,
pliažuose,
gatvėse ir
skveruose.

Pasiekimo
laikas
2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Administracija,
treneriai

Finansavi
-mo
šaltinis
Konkursų
lėšos,
Mokyklos
lėšos
(SBSP)
rėmėjų

2011 m.

Administracija,
treneriai

Mokyklos
lėšos (SB)
(SBSP)
rėmėjų

Laukiamas
rezultatas
Vaikai vasaros
atostogas praleis
aktyvaus poilsio
stovyklose.
Nemokantieji
plaukti įgis
pirminius
plaukimo
įgūdžius, bus
supažindinti su
saugaus elgesio
taisyklėmis prie
vandens telkinių
Pažintinės
ekskursijos po
istorines,
etnografines
vietoves didins
mokinių
tautiškumą ir
patriotizmą.
Sportinių
renginių gausa
paįvairins miesto
bendruomenės ir
atvykusių
poilsiautojų
laisvalaikį,
gerins miesto
kurorto įvaizdį.

2. PRIORITETAS. MODERNIOS IR SAUGIOS UGDYMO APLINKOS
SUKŪRIMAS MOKYKLOJE.
2.1. TIKSLAS: SĄLYGŲ, LEIDŽIANČIŲ SIEKTI GERIAUSIŲ UGDYMO
REZULTATŲ, KŪRIMAS.
Uždavinys
2.1.1. Sporto
mokyklos

Priemonės
Nuosekliai
atnaujinti

Pasiekimo laikas
2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
viešųjų darbų

FinansaLaukiamas
vimo
rezultatas
šaltinis
Mokyklos Atnaujinta sporto
lėšos
įranga ir
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materialinės bazės
stiprinimas ir
modernizavimas.

reprezentacinęvaržybinę
sportinę
aprangą, sporto
inventorių ir
įrangą.
Įsigyti varžybų
vykdymui naują
švieslentę ir
kitas reikalingas
šiuolaikines
technologijas.
Krovininio
automobilio
MERSEDES
BENZ 408 ir
autobuso
NEOPLAN 208
paruošimas
saugiam eismui

pirkimo
komisija

(SB),
(SBSP)
Kūno
kultūros
ir sporto
rėmimo
fondas

inventorius.
Nauja varžybinė
įranga leis
vykdyti
respublikines ir
aukštesnio rango
varžybas
turimojoje sporto
bazėje.
Tvarkingas
transportas
užtikrins
saugumą ir
patikimumą
vykstant
komandoms į
varžybas.

2.2. TIKSLAS: MOKINIŲ UGDYMAS SAUGIOJE MODERNIOJE APLINKOJE.
Uždaviniai

Priemonės

2.2.1. Mokyklos
sporto komplekso
remontas.

Lokalinių
sąmatų
sudarymas,
viešųjų darbų
pirkimo
organizavimas.

Pasiekim
o laikas
2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
Sporto
mokyklos
viešųjų
pirkimo
komisija.

Finansavim
o šaltinis
Mokyklos
lėšos (SB)
(SBSP)
Kūno
kultūros ir
sporto
rėmimo
fondas

Laukiamas
rezultatas
Atnaujintos
modernios
sporto salės
tinkančios
aukštiems
sportiniams
rezultatams
siekti,
respublikinėms,
tarptautinėms
sporto
varžyboms,
mokomosioms
stovykloms
organizuoti.

V. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
1. Priežiūros struktūra.
Strateginio planavimo grupę sudaro: Romualdas Kazlauskas, mokyklos direktorius,
Stanislovas Kašinskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, treneriai – Irena Apanavičiūtė, Arūnas
Macius, Saulius Simė.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupę sudaro: Romualdas Kazlauskas,
mokyklos direktorius, Stanislovas Kašinskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Saulius Simė –
Mokyklos tarybos pirmininkas, Irena Apanavičiūtė, trenerė metodininkė.
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Grupės patvirtintos direktoriaus įsakymais: 2008 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Nr. 64/B
,,Dėl mokyklos strateginio plano 2009-2011 metams rengimo grupės sudarymo“ ir 2008 m. spalio
mėn. 14 d. Nr. 81 ,,Dėl strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupės sudarymo“.
2. Plano įgyvendinimo priežiūros procesas.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra – stebėsena, kontrolė, vertinimas –
atliekamas viso proceso metu.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė pristato strateginį planą Mokyklos
tarybai,trenerių tarybai. Sporto mokyklos bendruomenė gali stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami
strateginiame plane numatyti tikslai, uždaviniai praktikoje ir teikti siūlymus ir pageidavimus.
3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė rengia posėdžius 2 kartus per metus
pavasari ir rudenį, kuriuose analizuoja strateginio plano vykdymą. Analizės duomenys fiksuojamos:
Tikslas................................................
Uždaviniai

Planuotas
pasiekimas

Pasiektas
rezultatas

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Įgyvendinimo
data

4. Plano koregavimas ir pratęsimas.
Strateginio rengimo grupė metų pabaigoje koreguoja strateginį planą atsižvelgdama į
atliktus darbus ir teikia pratęsimui.
_________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-332
3 punktu
PALANGOS STASIO VAINIŪNO MUZIKOS MOKYKLOS 2009–2011 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS
Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos 2009–2011 metų strateginis veiklos
planas – dokumentas, atspindintis mokyklos strategijos rengimo etapus, analizės rezultatus,
strateginius tikslus, uždavinius, priemones bei išteklius, įgalinantis efektyviau organizuoti
mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualiausias neformaliojo meninio
švietimo ir ugdymo problemas, nusakantis, kaip bus įgyvendinami neformaliojo vaikų meninio
ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinktos veiklos kryptys, prioritetai, planuojami kokybiniai
ugdymo kaitos pokyčiai.
Rengiant Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos strateginį planą 2008-2010
metams vadovautasi Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatomis, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginiu planu,
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija,
pedagoginės bei kultūrinės veiklos patirtimi ir kt.
Atsižvelgta į mokyklos socialinės aplinkos ypatumus, mokyklos vykdomą veiklą bei
turimus išteklius, mokyklos bendruomenės narių patirtį bei pasiūlymus.
Konsultuotasi su Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
specialistais.
Mokyklos veiklos strateginį planą 2009–2011 metams rengė mokyklos direktoriaus
2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V2-18 „Dėl mokyklos strateginio plano 2008–2010 metams
rengimo darbo grupės sudarymo“ patvirtinta darbo grupė, į kurią buvo įtraukti mokyklos
administracija ir mokyklos mokytojai.
Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo,
bendradarbiavimo, partnerystės principų.
Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos strateginis planas numatytas trejų (20092011) metų laikotarpiui.
Strateginio plano projektui pritarta 2008 m. rugpjūčio 29 d. įvykusiame Mokytojų
tarybos posėdyje, 2008-09-01 protokolas Nr. V6-1. Strateginio plano projektas pristatytas, aptartas
ir jam pritarta 2008 m. rugsėjo 15 d. Mokyklos tarybos posėdyje, protokolas Nr. V5-1.
II. MOKYKLOS PRISTATYMAS
Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykla – Palangos vaikų ir jaunimo muzikos ir
dailės mokykla, vykdanti neformaliojo švietimo (muzika ir dailė) programas, įgyvendinanti
pagrindinius pradinio ir pagrindinio vaikų meninio ugdymo procesui iškeltus tikslus ir uždavinius,
laiduojanti kiekvienam vaikui lygias ugdymo, ugdymosi ir saviraiškos galimybes, formuojanti
muzikavimo, dailės įgūdžius, laiduojanti ugdymo tęstinumą meninio profilio įstaigose, vykdanti
žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo prevenciją, plėtojanti kūrybinę ir meninę mokinių ir
mokytojų veiklą ir meninę labdarą.
Mokykla įsteigta 1958 m. Mokyklos įkūrėjas ir pirmasis direktorius buvo muzikologas
Boleslovas Zubrickas. 6 pedagogų kolektyvas 85 jaunuosius palangiškius pradėjo mokyti muzikos –
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fortepijono, smuiko, kanklių, akordeono ir trimito – dalykų. Pirmuosius mokslo metus mokykla
pradėjo kukliame mediniame namelyje Birutės al. 8, 1959 m. persikėlė į erdvesnes patalpas
J.Simpsono g. 5, o nuo 1982 m. mokykla savo veiklą vykdo architektės I.Likšienės specialiai
suprojektuotame pastate Maironio g. 8.
1983 m. mokykloje įsteigtas dailės skyrius.
1984 m. mokyklai suteiktas žymaus lietuvių kompozitoriaus, pianisto, profesoriaus
Stasio Vainiūno vardas.
Šiuo metu mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti šiuos meninio ugdymo
dalykus: fortepijono, smuiko, gitaros, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų, akordeono,
chorinio dainavimo ir dailės.
Mokiniai gali rinktis šias neformaliojo vaikų švietimo programas:
Muzikos skyriuje: ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė – 1-2 metai), pradinio
muzikinio ugdymo (trukmė 3 metai), pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė – 3-4 metai), muzikos
mėgėjų ugdymo.
Dailės skyriuje: pradinio dailės ugdymo (trukmė – 1-2 metai), pagrindinio dailės
ugdymo (trukmė – 4 metai).
Nuo 2005-09-01 mokykla pradėjo vykdyti savo veiklą Šventosios pagrindinėje
mokykloje. Mokiniai priimami į dailės, fortepijono ir gitaros klases.
Mokykloje sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui atskleisti ir lavinti savo meninius
gebėjimus, tobulėti, tenkinti meninio pažinimo ir saviraiškos poreikius. Mokykla siekia, kad
Lietuvos, Europos ir pasaulio meninės kultūros tradicijos ir vertybės taptų mokinių dvasinio
gyvenimo dalimi, o įgytas meninis bei estetinis suvokimas skatintų prasmingai reikštis ir bendrauti
meno priemonėmis, aktyviai dalyvauti miesto, šalies muzikiniame bei socialiniame gyvenime.
Mokykloje mokosi 375 mokiniai, dirba 39 mokytojai. Plati ir įvairi mokinių, mokytojų
bei mokyklos meno kolektyvų meninė veikla. Kasmet miesto ir mokyklos bendruomenei
surengiama apie 50 koncertų, suorganizuojama 15 parodų, mokiniai aktyviai dalyvauja ir pasiekia
puikių laimėjimų apskrities, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose – konkursuose,
festivaliuose, parodose.
Mokykla bendradarbiauja su Lietuvos, Latvijos, Švedijos Simrishamno miesto
muzikos mokyklomis.
Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba,
Metodinė taryba.
Mokykla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programų lėšų.
Mokykla yra paramos gavėja.
SITUACIJOS ANALIZĖ
Išorinės aplinkos analizė
Politiniai – teisiniai veiksniai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatos nusako Lietuvos švietimo
plėtotės tikslus bei priemones jiems įgyvendinti. Švietimui tenka misija padėti asmeniui įgyti
kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, gebančiu nuolat mokytis
kūrybingu žmogumi.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo
tikslus, principus, švietimo veiklos ir valstybės įsipareigojimus neformaliojo vaikų švietimo srityje.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija apibrėžia Neformaliojo vaikų švietimo
tikslus, uždavinius, principus, ugdymo objektą, ugdomas kompetencijas ir ugdymo proceso
organizavimą.
Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų Neformaliojo švietimo
programų kriterijų aprašas nustato iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų įvairių vaikų
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ir suaugusiųjų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius tenkinančių Neformaliojo švietimo
programų bendruosius kriterijus.
Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planas nustato Palangos miesto
savivaldybės plėtros prioritetus ir tikslus. 1 prioritetas „Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra“ numato
uždavinius, susijusius su papildomojo ugdymo įstaigų plėtote, mokyklos materialinės bazės
modernizavimu. Muzikos mokykla kaip neformaliojo vaikų švietimo institucija yra sudėtinė
Lietuvos švietimo sistemos dalis, užtikrinant valstybinės švietimo politikos vykdymą.
Politiniai – teisiniai veiksniai užtikrina glaudžią meninės kultūros ir švietimo politikos
sąveiką, stiprina edukacinį kultūros, meno vaidmenį ugdymo procese.
Ekonominiai veiksniai.
Iš savivaldybės biudžeto ir tėvų įnašų už ugdymą finansuojamas darbuotojų darbo
užmokestis ir socialinio draudimo įnašai, asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui. Esama
situacija: kapitališkai neremontuojamas mokyklos pastatas, dideli šilumos nuostoliai (seni,
nesandarūs langai), dalimis remontuotas stogas, patalpų stoka, ypač dailės skyriuje, skurstanti
materialinė bazė – senėjantys ir lūžtantys instrumentai, muzikos instrumentų ir kitų mokymo
priemonių trūkumas. Iki galo neišspręstas mokyklos teritorijos klausimas.
Socialiniai veiksniai.
Jaunų žmonių emigracija, darbų sezoniškumas, sunki materialinė dalies šeimų padėtis
– pavojus, kad, tenkindami tik būtiniausius poreikius, tėvai neturės galimybių skirti lėšų ir dėmesio
vaikų papildomam ugdymui, didės neužimtų vaikų skaičius. Ateityje tai gali įtakoti mokinių
skaičiaus mažėjimą mokykloje.
Technologiniai veiksniai.
Didėjanti naujų technologijų įtaka įpareigoja mokykloje turėti ir taikyti naujas
technologijas. Esama informacinių technologijų turėjimo ir taikymo padėtis – bloga. Grėsmė –
atsilikimas, nes kompiuteris mokykloje sunkiai prieinamas ir ugdymo procese mažai naudojamas.
Vidinės aplinkos analizė
Teisinė bazė.
Mokyklos nuostatai, mokyklos metinė veiklos programa, ugdymo planas, programiniai
reikalavimai, Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos nuostatai, darbuotojų
pareiginiai nuostatai arba pareiginės instrukcijos, vidaus darbo tvarkos taisyklės ir kiti teisiniai aktai
bei mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai.
Organizacinė struktūra.
Mokykloje veikia šie skyriai: fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų
instrumentų, liaudies instrumentų ir akordeono, teorinis ir chorinio dainavimo, antrojo instrumento
ir dailės. Nuo 2005-09-01 mokykla savo veiklą pradėjo Šventojoje.
Mokykloje veikia biblioteka, kurioje sukaupta ir kaupiama mokomoji dailės ir
muzikinė literatūra, gaidos ir mokytojų metodiniai darbai. Mokykla turi savo buhalteriją ir ūkinį
personalą.
Žmogiškieji ištekliai (etatai, kvalifikacija).
Mokyklos administracija: direktorius, III-ia vadybinė kategorija, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, III-ia vadybinė kategorija, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
Mokykloje dirba 39 mokytojai, bibliotekininkas, 14 aptarnaujančio personalo
darbuotojų. Mokykla turi savo buhalteriją. Mokytojų kvalifikacija: 1 ekspertas, 13 metodininkų, 20
vyresniųjų mokytojų, 3 vyresnieji koncertmeisteriai, 3 mokytojai. Mokytojai nuolat kelia savo
pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose, domisi švietimo kaitos
naujovėmis, įgytas žinias ir kompetencijas taiko praktiniame darbe, dalijasi gerąja darbo patirtimi,
rašo metodinius darbus, rengia ugdymo programas, organizuoja konkursus, festivalius, parodas.
Mokyklos vadovai stengiasi sudaryti kuo palankesnes darbo sąlygas, mokymosi aplinką, rūpinasi
geru mikroklimatu.
Planavimo sistema.
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Mokyklos darbą reglamentuoja šie planavimo dokumentai: metinė švietimo veiklos
programa, skyrių veiklos programos, ugdymo planas, ugdymo dalykų programiniai reikalavimai,
kolektyvų koncertinės-meninės veiklos programos, teminiai planai ir individualios programos,
biudžeto pajamų ir išlaidų programos.
Finansiniai ištekliai.
Mokykla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir tėvų įnašų už ugdymą. Mokykla
gauna specialiųjų lėšų už patalpų ir turto nuomą.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos).
Mokykloje veikia internetas. Mokykla turi 8 kompiuterius – buhalterinei apskaitai,
raštvedybai, vadovui, pavaduotojui ugdymui, mokytojams, dailės skyriaus darbui. Yra 4 telefonai,
faksas, elektroninis paštas.
Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema).
Mokyklos veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolierius, Steigėjo įgaliotos
institucijos atstovai, mokyklos vadovas. Ugdymo proceso, pedagoginės ir metodinės veiklos
priežiūrą vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir skyrių vadovai pagal patvirtintą
kontrolės priežiūros vykdymo planą ir paskirstytas vadybines funkcijas.
SSGG ANALIZĖ
Stiprybės.
1. Pedagogų kompetencija ir nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, nedidelė personalo
kaita.
2. Geras mikroklimatas, demokratiški, savitarpio supratimu grindžiami santykiai su
mokyklos bendruomene, mokiniais ir jų tėvais.
3. Mokykla atvira visuomenei – aktyvi kultūrinė-šviečiamoji veikla, orientuota tenkinti
miesto bendruomenės poreikius.
4. Nuolatinė prevencinė veikla, vaikų užimtumas.
5. Aktyvus mokinių ir mokytojų dalyvavimas meninėje veikloje.
6. Geri pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, parodose,
festivaliuose.
7. Sudaromos palankios sąlygos vaiko saviraiškai, kūrybinei veiklai.
Silpnybės.
1. Finansinių išteklių stoka:
1.1. senstantis, mažai atnaujinamas inventorius ir muzikos instrumentai, jų stoka;
1.2. šiuolaikinių technologijų trūkumas ir ribotas panaudojimas ugdymo procese;
1.3. kapitališkai neremontuotas mokyklos pastatas – seni, nesandarūs langai,
neapšiltintos, mažos šiluminės varžos sienos;
1.4. remonto reikalaujančios klasės.
2. Patalpų stoka.
Galimybės.
1. Radus finansavimo šaltinius:
1.1. išspręsti patalpų trūkumo ir šilumos nuostolio problemas pastato renovacijos ir
rekonstrukcijos pagalba;
1.2. įsigyti ir taikyti ugdymo procese šiuolaikines technologijas.
1.3. įsigyti naują inventorių ir muzikos instrumentus.
1.4. modernizuoti bibliotekos darbą.
2. Parengti ir vykdyti specialiųjų poreikių vaikų meninio ugdymo programas.
3. Aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, palaikyti ir plėsti bendradarbiavimo
ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių meno mokyklomis.
4. Tapti šiuolaikiška, visuomenės poreikius tenkinančia meninio ugdymo mokykla.
5. Gerinti ugdymo kokybę, padėsiančią kiekvienam vaikui išsiugdyti tinkamas
vertybines nuostatas, kultūros, gėrio, grožio supratimą.

5
Grėsmės.
Neigiama valstybės ir savivaldybių politika neformaliojo vaikų švietimo įstaigų
vykdomų programų atžvilgiu. Dėl įvairių aplinkybių galima pedagogų stoka.
III. MOKYKLOS STRATEGIJA
MOKYKLOS VIZIJA
Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykla – meninio ugdymo ir mokymosi centras,
atviras įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.
MISIJA
Teikti profesionalius akademinius pasirinktos meno srities pažinimo pagrindus,
atskleisti, ugdyti ir puoselėti asmens prigimtines galias, individualybę ir talentą, atsižvelgiant į
poreikius, gebėjimus bei galimybes. Ugdyti asmenybę – kūrybingą ir kultūringą savo valstybės
pilietį, gebantį sėkmingai įsilieti į miesto, šalies kultūrinę erdvę.
STRATEGINIS TIKSLAS
Tęsiant akademines meninio ugdymo tradicijas, atsiliepti į dabarties aktualijas ir siekti
tapti modernia meno mokykla, teikiančia kokybišką meninį ugdymą įvairių poreikių ir gabumų
vaikams ir jaunuoliams, padedančia ruošti jaunimą aktyviai gyventi ir kurti besikeičiančioje ateities
visuomenėje.
PRIORITETAI
1. Meninio ugdymo kokybės, efektyvumo ir įvairovės didinimas.
2. Palankių ir saugių ugdymo ir ugdymosi sąlygų mokykloje užtikrinimas.
IV. PRIORITETŲ, TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
1. PRIORITETAS. MENINIO UGDYMO KOKYBĖS, EFEKTYVUMO IR
ĮVAIROVĖS DIDINIMAS.
1.1. TIKSLAS. MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS.
Uždaviniai

Priemonės

Pasiekimo
laikas
2009 m.

1.1.1. Mokyklos
vadovų ir
mokytojų
kvalifikacijos
kėlimo
programų
sukūrimas.

Mokytojų
kvalifikacijos
programos
parengimas,
įgytų žinių ir
patirties sklaida
kolegoms.

1.1.2. Vadovų ir

Ryšių su bendrus 2010 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodinių
grupių
pirmininkai

FinansaviLaukiamas
mo
rezultatas
šaltiniai
Mokyklos Mokykloje dirba
lėšos (SB) aukštos
kompetencijos ir
kvalifikacijos
mokytojai,
vykdoma
sisteminga
metodinė veikla.

Administracija

Mokyklos

Galimybė
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mokytojų
bendradarbiavim
o su kitų
panašaus profilio
ugdymo įstaigų
pedagogais
skatinimas.

renginius ir
projektus
rengiančiomis
mokyklomis
stiprinimas bei
partnerių paieška
bendradarbiavim
ui šalyje ir
užsienyje.
Mokytojų
dalyvavimo
konkursuose,
projektuose
skatinimas.

,mokytojai

lėšos (SB)

dalintis gerąja
darbo patirtimi
su kolegomis
Lietuvoje ir
užsienyje ir
taikyti ją
praktiniame
darbe. Efektyvi
mokyklos
vadovų veikla.
Vykdomi bendri
projektai,
pažintinė veikla,
kurioje
dalyvauja
mokiniai.

1.2 TIKSLAS. UGDYMO KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO GERINIMAS.
Uždaviniai
1.2.1. Mokinių
mokymosi
motyvacijos
kėlimo sistemos
sukūrimas.

1.2.2. Platesnis
informacinių
technologijų
naudojimas
ugdymo procese.

1.2.3. Ugdomosios
veiklos susiejimas
su menine
saviraiška ir
praktika.

Priemonės

Pasiekimo
laikas

Tobulinti
2010 m.
mokinių
vertinimo
sistemą,
įvertinant
gerąsias
iniciatyvas –
dalyvavimą
konkursuose,
festivaliuose,
dainų šventėse,
kituose
renginiuose.
Kryptingos
2010 m.
mokytojų
kvalifikacijos
kėlimas,
siekiant
aktyviai diegti
šiuolaikines
technologijas
ugdymo
procese
Mokinių
2011 m.
dalyvavimas
miesto, šalies
kultūriniuose
renginiuose,
konkursuose.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Mokyklos
vadovai

Finansavimo šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Specialiosios Gerėja
lėšos
mokymosi
motyvacija ir
kokybė.

Mokyklos
vadovai

Mokyklos
lėšos (SB)

Ugdymo
procese
efektyviai
naudojamos
šiuolaikinės
technologijos.

Mokyklos
vadovai,
mokytojai,
metodinių
grupių
pirmininkai

Mokyklos
lėšos (SB)

Tvirtus
akademinius
meno
pagrindus įgiję
mokiniai gali
toliau
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1.2.4. Mokinių,
mokytojų ir jų
tėvų bendravimo ir
bendradarbiavimo
meninės veiklos
pagrindu
skatinimas.

Rengiami
2011 m.
teminiai
projektai,
susitikimai,
parodos,
koncertai,
kuriuose kurtų,
dalyvautų
mokytojai,
mokiniai, jų
tėveliai,
seneliai.

Mokytojai,
mokyklos
vadovai

savarankiškai
muzikuoti,
tęsti studijas
aukštesnėse
meno
institucijose.
Menas tampa
bendravimo
forma.
Specialiosios Glaudesni tėvų
lėšos, rėmėjų ir vaikų
lėšos
santykiai,
aktyvus
kultūrinis
bendravimas
tarp šeimos ir
mokyklos.
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1.3 TIKSLAS. PLĖSTI MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮVAIROVĘ.
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Uždaviniai
1.3.1. Sąlygų ir
galimybių
specialiųjų
poreikių vaikų
meniniam
ugdymui
sudarymas.

Priemonės

Pasiekimo laikas

Sudaryti sąlygas
mokytojams įgyti
darbui su
specialiųjų
poreikių vaikais
reikiamą
kvalifikaciją ir
kompetenciją.
Sukurti
specialiųjų
poreikių mokinių
meninio ugdymo
programas.
Įsigyti mokymo
priemones ir
instrumentus,
reikalingus
specialiųjų
poreikių vaikų
meniniam
ugdymui.

2010
metai

Sukurti
individualias
ugdymo
programas.
Skatinti
mokytojus kelti
kvalifikaciją
darbui su gabiais
vaikais.
Sudaryti sąlygas
konsultuotis su
M.K.Čiurlionio
menų gimnazijos
specialistais.
1.3.3. Sudaryti
Kviesti baigusius
galimybes ir
mokyklą
skatinti mokyklą mokinius
baigusius
dalyvauti
mokinius
mokyklos meno
dalyvauti
kolektyvuose –
meninio ugdymo plėtoti
programose.
trumpalaikių
meninio ugdymo
programų
vykdymą, rengti
įvairius
integruotus
projektus.

2010
metai

1.3.2. Palankių
ugdymo ir
mokymo sąlygų
itin gabiems
menui
mokiniams
sudarymas.

2010
metai

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vadovai

Finansavimo šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Mokyklos
lėšos (SB)

Palangos
specialiuosius
poreikius
turintys ir itin
gabūs vaikai
turi galimybę
ugdyti savo
gebėjimus ir
talentus,
tenkinti
saviraiškos
poreikius.

Mokyklos
lėšos (SB)

Plečiama
mokyklos
meninio
ugdymo
programų
pasiūla

Specialiosio
s lėšos.
Rėmėjų
lėšos

Vyksta
mokinių
tikslingas
užimtumas,
įgyti meninės
veiklos
įgūdžiai
pritaikomi
kultūrinėje
erdvėje.
Mokykla –
jaunimo
meninės
veiklos
centras.
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2. PRIORITETAS: PALANKIŲ IR SAUGIŲ UGDYMO IR UGDYMOSI
SĄLYGŲ MOKYKLOJE UŽTIKRINIMAS.
2.1. TIKSLAS. SĄLYGŲ, LEIDŽIANČIŲ SIEKTI GERIAUSIŲ UGDYMO
REZULTATŲ KŪRIMAS, PALAIKYMAS IR TOBULINIMAS.
Uždaviniai

Priemonės

2.1.1. Mokyklos
materialinės
bazės
stiprinimas ir
modernizavimas

Nuosekliai
atnaujinti
mokymo
priemones.
Įsigyti naujus
muzikos
instrumentus,
kitą būtiną
inventorių.
Įsigyti ir naudoti
ugdymo procese
naujus
kompiuterius ir
kitas reikalingas
šiuolaikines
technologijas

Pasiekimo
laikas
2011 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Finansavimo šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Mokyklos
lėšos (SB).
Specialiosio
s lėšos

Atnaujinamos
mokymo
priemonės,
baldai,
muzikos
instrumentai
sudaro
sąlygas
saugiam ir
kokybiškam
ugdymui.
Ugdymo
procese
naudojamos
šiuolaikinės
technologijos,
kompiuteriai.

2.2 TIKSLAS. UŽTIKRINTI MOKINIŲ UGDYMĄ SAUGIOJE IR MODERNIOJE
APLINKOJE.
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Uždaviniai

Priemonės

Pasiekimo
laikas

2.2.1. Higienos
normas
atitinkančios
saugios ir
estetiškos
ugdymo
aplinkos
sukūrimas

Siekti
mokyklos
pastato
rekonstrukcijos
vykdymo.
Išspręsti
mokyklos
teritorijos
klausimą.
Sutvarkyti
mokyklos
teritorijos
apšvietimą.

2010 metai

2.2.2. Žalingų
įpročių ir
nusikalstamumo
prevencijos
efektyvinimas

Akcijų,
projektų,
renginių,
skatinančių
tikslingą
laisvalaikio
leidimą, sveiką
gyvenseną
organizavimas

2010 m.

Atsakingas
asmuo ar
grupė
Direktorius

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
mokytojai

Finansavimo
šaltiniai

Laukiamas
rezultatas

Mokyklos
lėšos (SB).
Privatizavimo
fondo lėšos

Palangą
papuošia
graži,
renovuota,
šiuolaikiškai
įrengta,
higienos
normas
atitinkanti,
saugi
mokykla.
Sukuriamos
geros sąlygos
Palangos
vaikų
ugdymui.
Mokykla
tampa
meninio
ugdymo
centru.
Vykdoma
aktyvi
prevencinė
veikla prieš
žalingus
įpročius.
Skatinamas
tikslingas
užimtumas.

Mokyklos
lėšos (SB).
Specialiosios
lėšos.
Rėmėjų lėšos.
Projektų lėšos.

V. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
1. Priežiūros struktūra.
Strateginio planavimo grupę sudaro: Virginija Marozaitė, mokyklos direktorė, Irena
Bučionienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai: Liucija Gadeikytė, Dalia Staškūnienė,
Vida Knašienė, Jonas Einas, Jurgita Petkutė-Marcinkienė, Rasa Užpelkytė-Jurgelienė, Svetlana
Paugienė ir Loreta Žulkuvienė.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupę sudaro: Virginija Marozaitė –
mokyklos direktorė, Irena Bučionienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgis Žalimas –
Mokyklos tarybos pirmininkas, Liucija Gadeikytė – mokytojų profsąjungos pirmininkė, Loreta
Žulkuvienė, mokytoja.
Grupės oficialiai patvirtintos direktoriaus įsakymais: 2008-06-18 Nr. V-18 „Dėl
mokyklos strateginio plano 2008-2010 metams rengimo grupės sudarymo“ ir 2008-08-29 Nr. V-21
„Dėl strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupės sudarymo“.
2. Plano įgyvendinimo priežiūros procesas.
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Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra – stebėsena, kontrolė, vertinimas – atliekama
viso proceso metu ir visais lygiais.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė pristato strateginį planą Mokyklos
tarybai ir Mokytojų tarybai. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip
įgyvendinami strateginiai tikslai, ir teikti savo pasiūlymus ir pageidavimus.
Sukurta vidaus kontrolės sistema padeda užtikrinti numatytų programų ir uždavinių
vykdymą ir strateginių tikslų siekimą.
3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė rengia posėdžius du kartus per metus
– pavasarį ir rudenį, kuriuose analizuoja strateginio plano vykdymą. Analizės duomenys fiksuojami
Strateginių tikslų pasiekimo analizės lentelėje.
Strateginių tikslų pasiekimo analizė
Uždaviniai

Planuotas
pasiekimas

Pasiektas
rezultatas

Panaudoti
finansiniai
ištekliai

Įgyvendinta
(data)

Uždavinys 1
Uždavinys 2
Uždavinys 3
Ši forma ir išvados pildomos kiekvienam strateginiam tikslui.
4. Plano koregavimas ir pratęsimas.
Strateginio plano rengimo grupė kiekvienų metų rudenį – lapkričio-gruodžio mėn.
koreguoja strateginį planą ir teikia pratęsimui.
__________________________

