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ŠATEIKIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

_________________________________ 
(Institucijos pavadinimas) 

2016-2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo pavadinimas Asignavimų 

valdytojo 

kodas 

Priemonių 

vykdytojo 

kodas 

Šateikių pagrindinė mokykla 191131213 191131213 

  

 

Situacijos analizė 

Išorinės aplinkos analizė: 

Politiniai-teisiniai veiksniai.  
Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Vyriausybės nutarimais, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Plungės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Šateikių pagrindinės mokyklos nuostatais. 

Ekonominiai veiksniai. 
Dalinai renovuoti pradinių klasių, informacinių technologijų ir kiti kabinetai, koridoriai prie sporto salės. 

išdažytos grindys kabinetuose. Atlikti kiti einamojo remonto darbai. Pakabinti nauji stendai, technologijų 

kabinetui nupirkta santechninė įranga, pradinių klasių kabinetai aprūpinti naujais suolais. 

Socialiniai veiksniai. 
* Dėl gimstamumo mažėjimo ir emigracijos mažėja mokinių skaičius mokykloje. 

* Nemaža dalis mokyklos mokinių yra iš labai mažas pajamas gaunančių ir socialiai remiamų  

šeimų. 

* Didžioji dalis moksleivių į  mokyklą atvežami autobusais iš aplinkinių kaimų. 

Technologiniai veiksniai. 
Mokykla privalo reaguoti ir reaguoja į mūsų visuomenėje vykstančius pokyčius, susijusius su vis 

didėjančia informacinių technologijų įtaka įvairiose gyvenimo srityse. Mokykloje atnaujintas 

informacinių technologijų kabinetas. 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės. 
* Šiltas mokyklos mikroklimatas; 

* Pasiekimai meninės raiškos ir sportinėje veikloje, projektuose, susijusiais su akademine veikla; 

* Tautinių tradicijų puoselėjimas; 

* Įdiegto elektroninio dienyno informacijos galimybės.  

 

Silpnybės. 



* Nepakankamas mokyklos dalyvavimas projektinėje veikloje, mokomųjų dalykų rajoninėse 

olimpiadose; 

* Mažėjanti  5-9 klasių mokinių mokymosi motyvacija; 

* Sunkiai prieinamos neformaliojo švietimo paslaugos kaimo vaikams. 

Galimybės. 
*Pagerinti mokyklos viešąją erdvę, renovuoti krepšinio aikštelės dangą; 
*Galimybė dalyvauti rajono, respublikinėse ir tarptautiniuose projektuose. 
*Karjeros planavimas. 
*Galimas bendradarbiavimas su vietos įmonėmis ir rajono valdžios atstovais. 

Grėsmės.  
*Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo mokykla gali tapti progimnazija; 
*Alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų vartojimas; 
*Didėjantis skaičius mokinių, pažeidžiančių mokinio elgesio taisykles. 

Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra.  

       1.Valdymo struktūra: 

         Mokyklos taryba 

         Mokytojų taryba 

         Metodinis būrelis 

         Mokinių taryba. 

       2. Veiklos struktūra: 

          Mokykloje yra 8 klasių komplektai ir priešmokyklinė grupė: 1-4 klasių – 3 ir 5-9 klasių – 5. 

Diegiama pradinio ugdymo programa – ketverių metų (1-4 klasių) švietimo programa, kurią 

baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas ir pagrindinio ugdymo programa – du ugdymo  koncentrai 

– ketverių (5-8 klasių) ir dvejų (9-10 klasių) metų apimtį turinti programa, kurią baigus įgyjamas 

pagrindinis išsilavinimas. 

Žmonių ištekliai.   

       Šateikių pagrindinėje mokykloje mokosi 113 mokinių. 

        Etatai – 37.83. Iš jų: 19.62 etato mokytojų ir 18.21 etato darbuotojų (4.36 pedagoginių 

darbuotojų etatų sk. ir 13.85 kitų darbuotojų etatų sk.) 

Mokykloje dirba 100% dalykų specialistų, logopedė – spec. pedagogė, socialinė pedagogė. 

        Pedagoginio darbo stažas: 

iki 4 metų –  0 mokytojų, 

virš 4 metų iki 10 m. – 0 mokytojų, 

virš 10 metų iki 15 metų –  3 mokytojai 

virš 15 metų – 20 mokytojų. 

       Pedagogų kvalifikacija: 

Mokytojai metodininkai – 4 

Vyr. mokytojai – 16 

Neatestuota –  3. 

 

Planavimo sistema.  
Mokykla savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos 



programą ir ugdymo planą. 

Finansiniai ištekliai.  
        Įstaigai skiriamų Valstybės (mokinio krepšelio) ir kitoms savivaldybės funkcijoms skiriamų 

lėšų pakanka. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.  
Kompiuterizuota 35 darbo vietos, įdiegtas interneto ryšys, sukurtos elektroninio pašto dėžutės. 

Mokykla perėjo prie elektroninio dienyno TAMO sistemos, todėl visose klasėse ir kabinetuose 

išvedžioti vietinio tinklo kabeliai, atlikti vietinio tinklo instaliacijos darbai, pajungti 6 vietinio 

tinklo šakotuvai. Įsigyta 3 stacionariniai kompiuteriai. 

Vidaus darbo kontrolės sistema. 
            Darbuotojai dirba vadovaudamiesi patvirtintomis pareiginėmis instrukcijomis. Mokyklos 

veikla analizuojama ir vertinama mokyklos bei mokytojų tarybose. 

 

 

 

Misija Mokykla vykdo priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 

Mokykla siekia ugdyti sąmoningus, suprantančius savo pareigas ir teises 

piliečius, savo Tėvynės patriotus. 

Mokykla ugdo formuodama vertybines nuostatas: toleranciją, asmeninę 

atsakomybę, meilę darbui, iniciatyvumą. 

Mokykla suteikia ugdytiniams galimybę integruojantis į nuolat 

modernizuojančią visuomenę, plačiai naudotis naujausiomis informacinėmis 

technologijomis. 

Mokykla – demokratiška, atvira visuomenei institucija. 
 

 

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: 
Kodas Strateginio tikslo pavadinimas:  

 

01 Teikti kokybiškas bendrojo ugdymo paslaugas. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os): 
 

  

Kodas Vykdomos programos pavadinimas: 

 

01 

 
.... 

Šateikių pagrindinės mokyklos veiklos organizavimo programa. 

Efekto kriterijai: 
E-01-01                    Ugdymo ir mokymosi kokybės didėjimas. 
.... 
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Šateikių pagrindinė mokykla 
 

____________________________________________________ 
 (Savivaldybės, padalinio arba įstaigos pavadinimas) 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2016-2018  metai. 

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo 

pavadinimas  

Asignavimų 

valdytojo kodas 
Priemonių 

vykdytojo kodas 

 

 

Programos pavadinimas 
Šateikių pagrindinės mokyklos veiklos organizavimo 

programa. Kodas 
 

01 

 

Programos parengimo 

argumentai 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17d. Nr. XI- 

1281) 54 straipsnyje, 3 punkte nurodyta, kad vadovaujantis švietimo 

strategija, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems 

pasiekti. Remiantis šia nuostata ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 

patvirtinta strateginio planavimo tvarka, tarpusavyje buvo suderinti 

savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir ugdymo įstaigų 

parengti strateginiai planai bei jų sudėtinės dalys – programos. Programa 

siekiama užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi, ugdymo kokybč, 

bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios programos, bendrųjų ugdymo 

planų ir išsilavinimo standartų įgyvendinimą, mokyklų aprūpinimą 

intelektualiniais ištekliais, rūpintis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir 

persikvalifikavimu, padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių 

turintiems vaikams, įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 

bendrąjį planą, neformaliojo švietimo paslaugoms finansuoti, vertinti 

asmenų poreikį mokytis visą gyvenimą bei suteikti reikalingas paslaugas 

per visus mokslo metus. 
Ši kompleksinė subalansuota tarpinstitucinė programa vienas iš 

veiksmingiausių įrankių, užtikrinančių kryptingą valstybės bei 

savivaldybės švietimo politika. 
Ilgalaikis prioritetas 
 (pagal PRSPP*) Žmogiškieji ištekliai. Kodas 02 

Šia programa įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas: 

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią 

bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. Kodas 
 

01 

 



Programos tikslas Teikti kokybiškas bendrojo ugdymo paslaugas Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  
Sparčiai vystantis žinių visuomenei ir atsižvelgiant į Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 metų 

nuostatas, būtina teikti kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą, užtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią 

atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens visuotinius dabarties pasaulio 

visuomenės poreikius, sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas. Įrengti ir atnaujinti sporto aikštynus; 

siekti nuolatinės ugdomojo proceso kaitos ir kokybės; sudaryti sąlygas vaikams ugdyti pagal bendrojo 

ugdymo mokyklos Bendrąsias programas, įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, aprūpinti mokyklą 

ugdymo priemonėmis, aprūpinti mokyklą spaudiniais, vadovėliais; gerinti ugdymosi aplinką atnaujinant 

mokyklą ir jos aplinką. Tenkinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi poreikius, skatinti labai gerai ir gerai 

besimokančius mokinius. Bendradarbiaujant su mokinių tėvais, didinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

 

Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys: 
Organizuoti bendrąjį ugdymą, vykdant pagrindinio ugdymo programą. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas, padedantis tapti aktyviais visuomenės nariams, 

kryptingai organizuojant jų laisvalaikį. 

Mokykloje vykdomos kultūrinės ir socialinės programos, suteikia galimybę pritraukti 

papildomas lėšas, kurios skiriamos mokinių užimtumo, neformalaus ugdymo poreikiams 

tenkinti. 

 

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:  
Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įstatymai, Lietuvos respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Plungės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai ir kiti teisės aktai. 
 

 

Kita svarbi informacija 

Su programa susijusios Plungės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano (kodas SPP) 

priemonės: 

 

Priemonės 

Nr. 

1.4.6.6. 

 

Priemonės pavadinimas 

Ugdyti mokyklų bendruomenių kompetenciją, veiksmingai 

taikyti IKT ugdymui ir mokymosi kokybei gerinti, plėtoti 

elektroninę mokymo ir mokymosi kultūrą. 

 

Vykdymo 

terminas  

2016-2018m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 
  Eur 

Ekonominė klasifikacija 

Asigna-

vimai    

(2015) 

metams 

Asigna-

vimų 

poreikis  

biudžeti-

niams         

2016meta

ms 

2016 metų 

asignavimai 

Projektas 

2017 

metams 

Projektas 

2018 metams 

1. IŠ VISO: 340104  322504    332179  342145  

1.1. išlaidoms, iš jų:           
1.1.1. darbo užmokesčiui 225179  207948    214186  220612  
1.2. turtui įsigyti            

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 341204  324104    333827   343842 

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ 

VISO: 
340104 322504 0,0 332179 342145 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas:  340104   322504    332179  342145 

iš jo:      

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos 

SB 
 115750 114112    117535  121061  

2.1.1.2.  Specialioji tikslinė dotacija SB 

(VB) 
223253   207692   213923   220341 

 2.1.1.3. Savivaldybės skolintos lėšos 

SB (SL) 
          

2.1.1.4. Įstaigų  pajamos SB (SP) 1101  700     721 743  

2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialioji programa SB (AA) 
     

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 1100,0 1600,0 0,0 1648,0 1697,0 

2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos 

ES 
          

2.2.2. Savivaldybės parduodamas turtas 

SPT 
          

2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB           

2.2.4. Kitų šaltinių lėšos (2 proc. 

parama, labdara ir kt.)    KT 
1100  1600    1648   1697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


