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l.IIIISIJA IR STRATEGINIAI POKYCIAI

fton pr*i4rat{i est regrerf i.

MISIJA

. Ugdyti klrybing4, laisvE" i5si1avinr,rsi4. pasirengusi4 sprEsti XXI a. iSS[kius, asmenybg.

YIZIJA

. Sukursime gimnazijoje inovacijomis ir STEAM filosofija grindZiam4 itrauki4 kultur4.
o Lyderiausime kaip STEAM ugdymo ambasadoriai Lietuvoje ir Europoje.

VERTYBES

. Atsakomybe uL savo veiksmus, aktyvus rlpinimasis savimi, savo aplinka, bendruomene,
savo Salimi.

. Bendradarbiavimas profesineje ir ugdomojoje veikloje, sprendZiant problemas kartu ir
dalyvauj ant pokydiq igyvendinime.

o Bendruomeni5kumas - visur ir visada puoseleti Jotvingiq gimnazijos bendruomends
vienybg ir stiprybg.

o DrQsa kitokiam poZilriLri. pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui,
naujovems.

. Kr;rybi5kumas igyvendinant vertingas idejas, iSS[kius priimant, kaip naujas galimybes
savo sekmei kurti.



VEIKLOS PRIORITETAI

PROVERZIO STRATEGIJOS Ⅵ ZIJA‐ ATRADIMttIR VIttPUSIもKO ASMENS
UGDYMO(SI),SЁKMЁS SIEKIANTI MOKYKLA,SAVO VEIKLOJE BESIVADOVAUJANTI

MOKYKLOS BENDRUOMENESSUSITARImISIR MOKYMUSI.

STEAM IR
FENOⅣIENU GRISTAS

UGDYⅣlAS     I
 ヽ                         ‐″

MOKINIu PAZANGA
IR PASIEKIPIAI

ITRAUKUSIS
UGDYⅣIAS

VEIKLOS EF'EKTYVTIMO DIDINIMO KRYPTYS

l.Gerinti mokiniq akademinius pasiekimus, atsiZvelgiant i jq individualius gebejimus, igyvendinant
ProverZio strategij4 2022-2025 m.

2.MaLlrlrtr pasiekimq atotnlki, stiprinant mokinirtr mokymosi atsakomybg, analnuojant pasiekimus ir
pfrangq komandoje su tevais ir mokytojais, tobulinti individualios mokinio paZangos ir pasiekimq
stebdsen4, mokymosi pagalbos teikim4, siekiant ugdymo rezultaqgerinimo ir atotrjikio maZinimo.

3.Tobulinti ir kurti efektyviq itraukiojo ugdymo sistem4.
4.Bendradarbiauti su progimnazijomis, uZtikrinant sklandq mokiniq perejime i5 vienos ugdymo

istaigos ikita.
5.Tgsti STEAM ugdymo proverZio strategijos 202l-2023 m. igyvendinim4.
6.Taikyti nauje mokymo metod4 - fenomenais grist4 ugdym4, kuris pasiiilo paZvelgti i gyvenimiSk4

scenarijq, Siuolaiking problem4 ar gamtini rei5kini, kaip i mokymosi atskaitos taik4, suteikia ivairiapusi
ugdym4: vienu metu yra pletojamos humanitariniq, meno bei STEAM disciplinos, i5rySkina
nepriklausomybes, bendruomenes pletros bei moderniq technologijq panaudojimo svarb4; dalyvauti
Erasmus* programos KA120 veiksmo projekte ooFenomenu gristo ugdymo diegimas gimnazijoje",
bendradarbiauti su Forvard mokykla Lietuvoje ir Skandinavijos Salimis.

T.Remti suaktyvint4 gimnazijos tarptauti5kumo lygmeni, planuojant ir igyvendinant tarptautinio
bendradarbiavimo partnerystes su Europos Saliq mokyklomis ir bendrojo ugdymo mokyklq darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimo kursus Erasmus + programoje. 

r
S.Modernizuoti ugdymo aplinkas: baigti kuti STEAM ugdymo aplinkq centr4 - Lietuvoje analogd

neturindi4 gamtamoksliniq projektq ir Srimrl laboratorij4 ir chemijos kabinet4-laboratorij4, Siuolaiking
bibliotek4 - technologini ir kulffirini centr4 tinklaveikai, bendradarbystes erdves - bendruomenes
tinklaveikai.



il. STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMU IGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

I5orinds aplin kos analizb:
Politiniai-teisiniai veiksniai. Lietuvos Svietimo politika formuojama atsiZvelgiant i

Europos Sqjungos Svietimo gaires ir prioritetus. Oficialiuose dokumentuose minimi Europos
Sqfungos Svietimo politikos prioritetai - Svietimo kokybes stiprinimas, Svietimo prieinamumo
palengvinimas, turinio reformavimas, Svietimo erdves atvirumo didinimas, efektyvus resursq
panaudojimas Svietime atspindi ir Lietuvos Svietimo pletotes nuostatas.

Valstybes vizijq ir raidos prioritetus bei jq lgyvendinimo kryptis iki 2030 metq atspindi
Lietuvos paZangos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2Al2 m. geguZes 15 d.
nutarimu Nr. K-2015 (zio.,2012, Nr. 6l-3050). Pagal 5i4 strategij4 viena i5 valstybes vizijq -
sumani visuomend, kuri turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Atsiivelgiant i jai kurti
sitlomus pokydius bei iniciatyvas, gimnazijos veikla orientuojama I kurybi5kumo, pilieti5kumo ir
lyderystes ugdym4. PaZangos strategijoje akcentuojamas mokymosi vis4 gyvenim4 sistemos
kurimas, efekfiiai pritaikant informaciniq komunikaciniq technologijq galimybes, neatsiejamas nuo
tikslingo darbuotojq nuolatinio kvalifftacij os kelimo. Lietuvos paZangos strategij a

Valstybines Svietimo 2013-2022 metq strategijos projekte siekiama sutelkti Svietimo
bendruomenes pastangas iesamus pokydius Svietimo srityje. Remiantis Svietimo strategijos projektu,
gimnazija, teikianti pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas bei i5silavinimo
standartq nustat5rt4 iSsilavinim4, turi:

. uZtikrinti mokymosi vis4 gyvenim4 prioritetus;

. uZtikrinti nuolatini mokytojq ir vadovq tobulejim4;

. tobulinti naujq ugdymo metodq ir informaciniq komunikaciniq technologijq naudojim4
ugdymo procese;

. tobulinti fsivertinimo ir duomenq panaudojimo galimybes plailavimo procese ir vadyboje;

. tobulinti pagalbos renkantis profesij4 teikimo bUdus.
Lietuvos Respublikos Seimas 2A20m. gruodZio 11d. Nr.)(JY-7} pritare Lietuvos

Respublikos Ministres Pirmininkes Ingridos Simonyes pateiktai AStuonioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybes programai. Programoje daug demesio skiriama Svietimui, parengti
projektai pokydiams:

o Visi vaikai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir Seimos socialines bei
ekonomines padeties, turetq vienodas starto pozicijas ir kokybi5ko ugdymo galimybes;

o Svietimo sistema suteiktq Siuolaikinei ekonomikai ir visuomenris raidai reikalingus
ig[dZius;

. Sporto sistema didintq fizini aktyvum4, itraukti ir auk5t4 meistri5kum4.

[gyvendindama Valstybes paZangos strategij4 ,,Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva
2030*, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. geguZes 15 d. nutarimu Nr. X-2015 ,,Del
Valstybes paZangos strategijos ,,Lietuvos paZangos strategija,,Lietuva 2030* patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Vyriausybe 2020 m. rugsejo 9 d. Nr. 998 patvirtno 2021-2030 metq nacionalini
paZangos planq. Gimnazija, planuodama savo veikl4, atsiZvelgia i Sio plano strateginius tikslus,
skirtus Svietimui:

o Didinti Svietimo itraukti ir veiksmingum?, siekiant atitikties asmens ir visuomenes
poreikiams;

o Stiprinti tautini fu pilietini tapatum4, didinti kultflros skvarb4 ir visuomenes
k[rybingum4;

o Stiprinti nacionalini saugum4.



Alytaus miesto Svietimo politik4 s4lygoja priimti Alytaus miesto savivaldybes tarybos
sprendimai:

- Alytaus miesto savivaldybes Svietimo 20171022 metq strategijos planas;
- priemimo i Alytaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra5as (zAfi

m. birZelio 29 d. Nr. T-24q.
Ekonominiai veiksniai. Gimnazijos veikla glaudtiai susijusi su Salies ekonomika bei

steigejo finansinemis galimybemis. Tgsiantis pandeminei situacijai, grmnazijaturi pritailgrti ugdymo
proces4 bei kelti mokytojq kvalifikacij4. Gimnazdos vadovai atsiZvelge i mokytojq fu mokiniq
poreikius sekmingam hibridiniam ar nuotoliniam mokymui(si). Poreikiams patenkinti buvo
naudojamos valstybes ir savivaldybes leSos, skirtos IKT yangai, molqrtojq kompetencijoms
tobulinti.

Socialiniai veiksniai. Del COVID-l9 pandemijos daugeja Seimq, turindiq socialiniq
problemq tokiq, kaip: vieno ar abiejr4 tevq nedarbas, gr6sm6 likti be darbo, malbjanlios Seimos
pragyvenimo pajamos. Sie veiksniai itakoja nuotolinio ar hibridinio mokymosi kokybg namuose, kai
Seimose mokosi daugiau nei vienas vaikas, gal net ir tevai. Atsirado interneto rySio poreikio
problema, kompiuterines irangos, mokymosi erdves trrkumas. Gimnazija turi orientuotis i Siuos
pokydius ir priimti sprendimus del savalaikes pagalbos.

Technologiniai veiksniai. Auga visuomends kompiuterinis ra5tingumas, tobuleja informacines
technologijos. Bendrojo ugdymo mokyklos spardiai apriipinamos naujausia kompiuterine bei IT
yanga, kuri naudojama ugdymo turiniui reikalingos informacijos paie5kai, jos analizei, apdorojimui
bei pateikimui, taip pat Siuolaikines Svietimo bendruomenes informavimui, bendravimui ir
bendradarbiavimui. Priimta Valstybes paZangos strategija ,,Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva
2030* suponuoja jog esminis 5io veiksmq plano siekis turi bflti nukreiptas ! sumanios visuomenes
formavima, pasitelkiant IKT.

Vidinds aplinkos analiz6:
Bendra istaigos situacija. Gimnazijoje mokosi 660 mokiniai. Gimnazija garseja kaip kfirybinga,
atsakinga ir inovatyvi institucija. Alytaus Jotvingiq gimnazijos bendruomene susitard del esminiq
ilgalaikiq pokydiq 2021-2023 metams - ryLtingai tgsti STEAM ugdymo proverZio strategijos
"STEAM populiarinimas ir mokytojry'mokiniq isitraukimas, kuriant inovacijq kultur4 mokykloje"
igyvendinim4. Visose mokyklos veiklos srityse vadovaujamasi bendravimo ir bendradarbiavimo
principais. Sudarytos s4lygos skirtingus gebejimus turindiq mokiniq saviraiBkai plesti. Gimnazij4
noriai renkasi mokiniai, su kuriq mokyklomis bendradarbiaujama. Dauguma molqdojq turi mokyojo
metodininko kvalifikacing kategorij4, parengia mokinius, igijusius bendr4sias kompetencijas bei
gyvenimo ig[dZius, gebandius laiti5kai mqst5rti ir prakti5kai taikyti teorines Zinias. Efektyvi pagalba
mokiniams planuoiant iu profesine ateiti.
Valdymo schema. Alytaus Jotvingiq gimnazijos steigejas - Alytaus miesto savivaldybes taryba.
Gimnazijai vadovauja direktorius, veikl4 koordinuoja 3 pavaduotojai ugdymui ir pavaduotojas
ugdymo aprfipinimui. Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, Molqrtojq taryba, Klasiq seniunq
twba, kuriai vadovauia mokinirr i5rinktas prezidentas, 7 metodines grupes.

Zmoniq i5tekliai. Gimnazijoje dirba 63 pedagoginiai darbuotojai: 4 vadovai, 57 mokytojai,
socialinis pedagogas metodininkas, psichologas. 39 molgrtojai turi molqrtojo metodininko, 9
ryresniojo mokytojo, 5 molcytojo eksperto kvalifikacing kategorij4 ir vienas mokytojo kvalifikacing
kategorij4. Gimnazijoje dirba bibliotekos vedeja ir bibliotekininke, projektr+ specialiste, karjeros
patareja. Gimnazijos administracij4 aptarnauja, flkines-finansines funkcijas tvarko: 1 ra5tines vedeja
ir direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprupinimui. Gimnazijos irangos ir aplinkos prieZi[r4 vykdo
kompiuterir; inZiniere, laborante, 2 einamoio remonto darbininkai, 7 valytoios, 1 sargas.

Planavimo sistema. Gimnazijos veikla vykdoma vadovaujantis 3-jq metq strateginiu veiklos planu,
kalendoriniq metq veiklos planu, atskirq menesiq veiklos planais, gimnazijos ugdymo planu,
mokomqjq dalykq ilgalaikiais bei metodiniq grupiq veiklos planais, klasiq aukletojq planais bei
socialinio pedagogo veiklos planais ir programomis, taip pat bibliotekos veiklos planais, STEAM
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proverZio strategija. AtsiZvelgiant i plano tip4, jie yra rengiami darbo grupese arba individualiai,
aptariami, suderinami ir patvirtinami pagal gimnazijoje numat5rt4 tvark4. Planuojama atsiZvelgiant i
bendruomenes poreikius ir pasi014, i5orinio ir vidaus isivertinimo i5vadas, Svietimo skyriaus
specialistu pastabas.

Svietimo stebdsenos sistema. Stebesenos objektai: skateginis planas ir veiklos programos.
Stebesenos subjektai: molqrtojai, administracija. Strateginiq veiklos planq stebesenos procesas
vykdomas, atliekant gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4. Rezultatai analimojami Gimnazijos
taryboje, Molq.tojq taryboje, metodinese grupese ir direkcines tarybos pasitarimuose. Steb6senos

rentkatai skelbiami vie5ai, o biudZeto i5laidos perZifrrimos, jei to reikia, atlikus vertinim4. Diegiami
vidaus kontroles politikos principai pasal parengta tvarkos apra5a.

Ugdymosi aplinka. Mokomqiq dalykq kabinetai jauk[s, aprlpinti mokymo priemonemis ir
kompiuterinemis technologijomis. Uisienio kalbq mokymui yra irengta 15 vietq moderni kalbq
laboratorija Robotel Classt, 2 kabinetai informaciniq technologijq mokymui su naujausia
kompiuterine iranga. Modernizuoti gamtos mokslq kabinetai: fizikos ir biologijos. frengta biologijos
laboratorija-kabinetas. {rengtas STEAM technologinis-in-Zinerinis kabinetas. Fizinio ugdymo ir Sokio
pamokos vyksta sporto saleje ir aerobikos kabinete. Atnaujinta sporto sale. Bendradarbystes ervdeje
vyksta ivairus uZsiemimai, pasitarimai, posedZiai.

Ry5iq sistema, informacinds ir komunikavimo sistemos. Gimnazijos kompiuteriai prijungti prie
intemetinio LITNET rySio. Naudojamasi faksu, elektroninio paSto paslaugomis, mokiniq ir
mokytojq registru, NEC sistema KELTAS, Svietimo valdymo informacine sistema SVIS.
Gimnazijoje veikia elekhoninis ,,Tamo" dienyras, interneto tinklalapiai
https://wwwjotvingiugimnazija.ltl,http://steamjotvingiugimnazija.ltl , socialiniai inklai
https ://www. facebook.com/alytausjotvrngiul, https : //www.)routube. com/channe l/UCtnft -
uⅣIMTI dGiCOmFlVSA https://1■ /― .volltllbe.ooln/Chanlte1/UCToibrfZ恥 ″RHsT6ぃ'NqvAz17Q
Nuotoliniam mokymui naudojama MsTEAMS, Outlook, Moodle platformos.

SSGG ANALIZE

StiprybOs SilpnvbOs

- Dauguma bendruomenes nariq didZiuojasi
gimnazrla;
- Stiprios tradicijos ir bendruomeni5kumas;
- Modemi ugdymo(si) aplinka;
- Auk5ta molgrtojq kvalifftacija;
- Nuolat atnaujinama informaciniq

kompiuteriniq technologij q baze ;
- Aktyvi mokiniq savivalda;
- Sekminga i STEAM orientuota ugdomoji

veikla.

- Mokiniq, tevrtr ir mokytojq bendravimas ir
bendradarbiavimas mokyklos veiklos tobulinimo ir
mokinio mokymosi paZangos fu pasiekimq,
mokymosi spragq klausimais; tevq Svietimas;
- Mokiniq motyvacija.

Galil■ vbOs Gr6smds
- Stiprinti lyderystg Svietimo

bendruomenese vietiniu, nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu STEAM srityje ir
nuotolinio mokymo;
- Dalyvauti Svietimo fondq, ministerijos ir
savivaldybes skelbiamuose konkursuose

ivairiems proj ektams finansuoti;
- Diegti fenomenu gristq ugdym4.

- Tevq bendradarbiavimo su mokykla
maZejimas;
- COVID-I9 pandemijos plitimas ir

nuotolinis/hibridinis mokymas.
- Atotr0kis del COVID pandemijos.



STRATEGINIS TIKSLAS

BESIMOKANTIIR BENDRADARBIAUJANTI Ⅳ10KYKLA

Tilcsias― uttikrinti ug(サmo(Si)k017bes士 mOkiniЧ  pasickimll缶 pattangos gerinima,Stiprinttlt

mok17mosi motwacゴ l per ugdymo(sぅ integraltlml,remiant esama gimnazjos tinklaveikl士 kuriant

nauJaS Stratcgines partncwstes,tikslingO mokyt● ■prOfesiniЧ  ir bendnuЧ  kolmpctcncJu tObulinilnl,nuolat
modcmizuaant ugけmO(Si)aplilまQ士 besinttinant emocil■ es sOcialinOs l sveikos gwcnscnos kuliros

augilnu.

STRATEGINIO PLANO PROGRAPIA

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2022-哺 ll

metll

2023-ⅦЧ
metЧ

2024‐Чttll
metll

Duomenq
Saltinis

E-01-01 Bendra mokiniq metine paZangos
kokybe (6-10), proc.

45 46 48 Mokymosi
kokybes

suvestines

E‐01-02 |gyvendinamq projektq skaidius, vnt 3 3 3 ParaiSkos,
sutarfys

E…01…03 MolcJrtojq lsitraukimas i STEAM
ugdym4, proc.

90 95 95 Dalykq
metodiniq

grupir+

veiklos
ataskaitos

E-01-04 Mokinれ isitraukimas i STEAM
ugdyml,proC・

90 100 100 Apklausos

E…01…05 Modernizuotos integralaus
ugdymo(si) aplinkos, skaidius

Bibliotckos

skaitykla,

Uをbaigtas

ST EANlugdymo
aplink■ ccntras,

Bendradarbystes
erdvds

Aktq sales,

Veiklos
ataskaitos

Ictryendinimo metai 2022-2024 metai

Asignavimq
valdytojas (-ai),
kodas

Alytaus JotvingiЧ  ghmazua,191056586

Koordinatorius Alytaus miesto savivaldybes administracii os Svetimo skyrius
Vykdytolas(― ai) Alytaus Jotvineiu srmnziia
Programos
pavadinimas Ugdymo(si) kokybes uZtikrinimas ir efektyvinimas

Kodas
01…01

Programos
parengimo
argumentai

Sios programos igyvendinimas yra kompleksinis trejiems metams.
Visa apimanti programa sudarys s4lygas k[rybiSkai, visapusi5kai asmenybei
ugdyti, siekiant, kad kokybi5kai btrtq suplanuotas ugdyrno turinys, numatant
ugdymo metodq ivairovg, uZtilainant, kad mokomqiq dalykq ilgalaikiai planai
brltq orientuoti i ugdymo kokybes siekim4, sekming4 daugumos mokiniq
mokym4 (-si), ugdant mokiniq atsakomybg uZ savo mokym4si ir sudarant
s4lygas mokiniams kryptingai pletoti turimas ir igyti naujas kompetencijas.
AtsiZvelgiant i Svietimo ir mokslo ministerijos prioritetus didinti mokiniq
susidomeiima gamtos mokslais, technologiiomis, inZineriia ir matematika ir
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ugdyti mokiniq kflrybiSkumo, iniciatywmo ir verslumo kompetencijas
formuojant inovacijq kult[r4, gimnazija,tgsia savo veikl4 i STEAM orientuotq
mokyklq tinkle bei pledia strateginiq partnerysdiq ratq vietiniu, nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu. Kartu tgsiamos tvirtos gimnazijos bendruomeni5kumo
ir aktyvaus pilietiSkumo tradicijos. Ugdymo(si) efektyvinimas taip pat
planuojamas karhr su edukaciniq ir sveikatingumo aplinkq nuolatiniu
modernizavu ir k0rimu nauiu aplinku ugdymo(si) inteeralumui uZtikrinti.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus
miesto strategini
pldtros plana)

Vie5qjq paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimas, ugdant sumani4,
veikli4 ir solidari4 miesto bendruomeng.

Sia p"ograma
igyvendinamas
istaigos strateginis
tikslas

UZtikrinti ugdymo(si) kokybes ir mokiniq pasiekimq ir
paZangos gerinimq, stiprinant mokymosi mofiacij4 per
ugdymo(si) integralum4, remiant esam4 gimnazijos tinklaveik4 ir
kuriant naujas strategines partnerystes, tiksling4 mokytojq
profesiniq ir bendrqjq kompetencijq tobulinimq, nuolat
modernizuojanti ugdymo(si) aplink4 ir besir[pinant emocinds
socialines ir sveikos gyvensenos kulturos ausimu.

Kodas
01

Programos tikslo
apra5ymas (tikslas,
uZdaviniai)

01 Tikslas - UZti*rinti ugdymo(si) kokybes ir mokiniq pasiekimq ir paZangos
gerinim4 ir atotrukio maLinrmq, stiprinant mokymosi motyvacij4 per
ugdymo(si) integralum4 ir itraukqii ugdym4.
0101 KokybiSkai parengti ir realizuoti gimnazijos 2021-2022 ffi.ffi., 2022-
2023 ffi.ffi., 2023-2024 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo planus,
mokomqfq dalykq ilgalaikiai planus, neformaliojo vaikq Svietimo programas,
metq veiklos planus, atsiZvelgiant ! daugumos mokiniq poreikius,
igyvendinant valstybines Svietimo programas ir formuojant inovacijq kult0r4.
0102 Auginti gimnazijos bendruomeni5kumo ir patrioti5kumo kult6r4,
stiprinant visq mokiniq, tevq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq,
ugdymo aplinkos darbuotojq bendradarbiavim4, siekiant kiekvieno mokinio
ugdymo palangos, visq bendruomends nariq sekmingos socializacijos bei
pozifiaus mokymo(si) mikroklimato.

Numatomas
programos

igyvendinimo
rezultatas

Programos igyvendinimo sekmg bus galima vertinti pagal Siuos kriterijus:
1. PUPP lietuviq kalbos mokymosi pasiekimq 7-10 balq lygi pasiekusiq

mokiniq dalis (proc.) - 54
2. PUPP matematikos mokymosi pasiekimq 7-10 lygi balq pasiekusiq

mokiniq dalis (proc.) - 42,A
3. YBE rezultatq vidurkis - 44,2
4. Mokymosi kokybe (6-10) proc.- 48
5. Spec.poreikiq mokiniq dalis neformaliojoje veikloje, proc. - 80
6. Pasirengusiq itraukiajam ugdymui pedagogq dalis, proc. - 90
7. STEAM ugdyme dalyvaujandiq mokiniq dalis, proc. - 100
8. Abiturienq, pasirinkusiq STEAM studijq krypti, dalis, proc.- 40
9. I5duotq mokiniq STEAM kompetencijq paarmejimq skaidius, vnt. -200
10. Naujos STEAM edukacines ir kitos kulfirines, bendradarbiavimo erdvds,

vnt. * 10.

11. Pagerejgs pamokq lankomumas I mokiniui praleistq pamokq skaidius -40.
12. Besikvalifftuojandiq uZsienyje pedagogq - 5 per metus.
13. Erasmus + proiektq skaidius - 3.

Susiie Lietuvos Jotvingiu gimnaziios strateginis planas 2022-2A24 metams parengtas



Respublikos ir
savivaldybds teis6s
aktai

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos paZangos

strategija ,,Lietuva 2030*, Nacionaliniu paZangos planu, Valstybine Svietimo
strategija 2013-2022 metams, Geros mokyklos koncepcija, 2021-2A23 m.m.
bendruosius ugdymo planais, Alytaus miesto savivaldybes Svietimo 2417-
2022 mefi4 strategijos planu; Alytaus miesto 2022-2024 metq strateginiu
planu, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybeje organizavimo
tvarkos apra5u, Alytaus miesto savivaldybes ZA22 m. Svietimo veiklos

ioritetais" Alytaus miesto Svietimo
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2022-2024met4 strateginioyeiklosplanoprogramosritlgdymo(si)kokybasuZtikrinimasirefektlyinimas*

'ItKSLti, tizDAVnil(r, PRIE}IONItr, PRIEMONT[] ISLAIDU IR PRODtiKTO KRTTEIIIJU SI]YESIINE
(t[kst. Eur)
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)l Programm pavadinimas 'rUgtlymo kokybCs uitikrinimas ir efektyvilimas"

tlZtikrinti ugdymo(si) kokybos ir mokiniq pasiekimq ir pazatrgos geritrimq ir
atotrflkio mazinimq, stiprinant mokymosi motyvflcijq por ugdymo(si) itrtegrallm4 ir
itrsukuii usdYma.

N{okiniq skailius r60,0 670,0 ,75,0

1. KokybiSkai parengti ir realizuoti gimnaziios ?021-2022 m,m.,20L2-2023 m.m.,
2423-2024 m.m. pagrindinio ir vidlrinio ugdymo planus, mokomqjrl dnlykrl
ilgalaikiai planus, neformaliojo yaikq 5vietimo programas, metq yeiklos plalus,
atsiivelgiant i daugumos mokinir! poreikius, igyyendinant ydstybioes fyietimo
progranras ir formuojant inoylcijq kultnrq.

Mokymosi paZangumas. proc.
Bendra mokiniq metind paZangos

kokyb6, proc.

rinansuoli darbo uzmokesti 15.0 Pakankarrras firran.ar imas ugdl nro ir 1417、 5 126.1,7 1264.7

D I 4l1.1 1,249,7 1249.7 planq lgyvend

VB

KT

I5 viso: I 411,5 1264,7 1 264,7

Llhikrinti gimnazi.jos aplinkos

iilaikyrn4 ir ncmokarna maitinim4 249,1 25 1,9 251 ,9
llimnazijos aplinkos iilaib,mas ir
remokamas maitinimas tiikst Eur

270_8 2749 274.9

D 23.0 23,0

VB

F,S

II viso: 270,8 2749 274,
'l'ikslingai kelti pedagogq ir
ivictimo pagaibos spccialistq
kvalilikacij4 pagal poreik! ir
prioritetus. organizuoti
skaitmeniniq kompetenci.jq

ugdymo pletrq mokyklos.

nacionaliniu ir tarptauliniu
lvgmeniu.

5.0 Pedagogq kvalifi kacijos kelirno,
skaitmeniniq kompetenciiq pletros ir
gcrosios patirties sklaidos renginiq

32,5

D 9,0

vadovq -,1. Svietimo pagalbos

specialisq - 2. molg.masis uTsienyie - 6

mokytojai ir vadovai.I5 viso:
32,5

Finansuoti lK1' diegimq ir
skaitmenine pl6trq.

Skaitmenine plera STEAM, 20,0

D 20.0 20,0
kulturiniam ir jtraukia_iam ugdymui.
tlkst.Eur

VB

ES

KT

I5 viso: 24,0 20,0

Finansuoti mokiniu paZintiug

veikl4 bendradarbiavinrui su

slruteginiais partneriais ir ugdym4

karjerai

PaZintines edukacinis, gamtamokslines,

komandos fomravimo veiklos - 4.

mokiniq skaiiius - 500, ugdymo
karlcrai pa)irrtittc: rerLl,r: - IU. rnuLrniq

skaidius 5Cl(]

3,0

D 2

VB

KT

I5 viso:

|sig1.ti vadov€lius ir mokomalsias
priemones. tame tarpe

skaitmcnines

\4okomosios priemones ir vadovcliai.
:rlkst.Eur

t4

D

V3

I5 viso: 14β t 4,0

15 viso uidaviniui: 1757,9 1 590,1 I s85,1

Augiuti gimnuijos lretrdroomeniSkumo ir patriotiskumo kultiir4, stiprinant
risq mokiniq, tdvq. mokytojrt. pagalbos mokinitri specialistq, ugdymo aplinkos
larbuotojq bendradarbiavim4, siekiant kiekyieno mokinio ugdymo prZangos,
risq bendruomen6s rariq sCkmingos socializ{cijos bei pozityvaus mokymo(si)
mikroklimato.

Remti bendmomenilkumo ir
piiieti5kumo renginius ir
iniciatyvas. organizuo jant

mokvklos ir dahrauiant mici

rsmus + pro.jektq skaidius -3

rgiliq skaidius - 30.

1,{,i

D

VB

nacionaliniuose ir tarptatrtiniuose

renginiuose ir projektuose.



Bendras ldlq poreikis ir numatomi finatrsavimo Saltiniai:

SB asignavinrai savarankiskosioms funkcijoms atlikti, biudZctiniLl fstaigq pajamq l65os, aplinkos apsaugos rcmimo specialiosios
progmmos leios, paskolq leios ir kt. (tvirtinamos biudiete ir srateginiame veiklos plane).

mokinio kreplelio leios ir kr, kitos dotacijos

vB - kitos valsrybes bjudzeto leSos. kurias istaigos gauna tiesiogiai. o ne per savivaidybcs biudzet4 - ministerijq. departamentq leSos

(netvirtinamos biudzete, tvirtinamos strateginiame veiklos planc).

ES - Europos Sqjungos ir kitq u2sienio fondq l€ios- kurias tiesiogiai gauna jstaigos (netvirtinamos biudZele- t\ irlinunrus srrategirlianre

veiklos plane).

KT- istaigq veiklos pajanlos,2 proc. paranros- ramajq leSos (trclvirtinamos biudzele. tvirtitramos strategirriame veihlos planc).

Direktorius

AMPC buhalterc

Donatas Vasiliauskas

Ancle ecpuliene


