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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tiksliai parengti Gimnazijos  vystymosi 
strategiją, atsižvelgiant į viziją, misiją ir tikslus, telkiant gimnazijos bendruomenę sprendžiant 
aktualias ugdymo problemas, tobulinant mokymo ir ugdymo sąlygas, sukuriant darnią, saugią 
aplinką, skatinančią ugdyti ir ugdytis.  

Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 
Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija; Geros mokyklos koncepcija; Lietuvos pažangos 
strategija „Lietuva 2030“; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023 
metų strateginiu veiklos planu; Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginiu plėtros 
planu; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu; Jurbarko rajono savivaldybės 
tarybos sprendimais bei Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais; 
Gimnazijos nuostatais; Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais; Gimnazijos veiklos 
ataskaitomis.   

Rengiant strateginį veiklos planą, atsižvelgta į gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, 
vykdomą veiklą, turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymus. 

Gimnazijos strateginį veiklos planą rengė darbo grupė (komanda) (gimnazijos direktoriaus 
2021 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. Į-15), į kurios sudėtį buvo įtraukti ne tik gimnazijos 
administracija, mokytojai, darbuotojai, bet ir kiti bendruomenės nariai – mokiniai ir jų tėvai. 
Rengiant šį planą, buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. 

 
II.IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

1.Istorija 

Nedidelė mokykla Eržvilke įkurta 1865 metais, joje buvo mokoma rusų kalba. 1895 
mokykloje buvo 5 skyriai. Nuo 1913 metų mokykla tampa kultūriniu centru. 1922 metais Eržvilko 
valsčiaus taryba įsteigia vidurinę mokyklą. 1940 metais mokykla buvo septynmetė, o vokiečių 
okupacijos metu - progimnazija. 1945–1949 mokykla tampa gimnazija. 1949–2009 metais - vidurinė 
mokykla. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu 
Nr.ISAK-2780, akreditavo Jurbarko r. Eržvilko vidurinėje mokykloje (mokyklos identifikavimo 
kodas 290918120) vykdomą vidurinio ugdymo programą (valstybinis kodas 301001001), o Jurbarko 
rajono savivaldybės taryba 2010 m. sausio 28 d. patvirtino naujus  gimnazijos nuostatus ir pakeitė 
pavadinimą. Nuo 2010 m. vasario 1 d. Eržvilko vidurinė mokykla tapo Eržvilko gimnazija.    

 Mokykla išleido 75 abiturientų laidas.  
 

 
SITUACIJOS ANALIZĖ (PESTE) 

2. Politiniai – teisiniai veiksniai 

Gimnazijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir kiti įstatymai, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatos, Vaiko teisių 
konvencija, Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo 
ministro įsakymai, kiti teisės aktai, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero 
potvarkiai, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo 
įsakymai bei kiti teisiniai dokumentai, kurie strateginio veiklos plano vykdymo metu bus priimti ir 
įsigalios. 

Gimnazija savo ugdomąją veiklą planuoja vadovaudamasi ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų  ugdymo planais. 
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2020 m. rugsėjo 1 dieną, buvusiose Eržvilko gimnazijos bendrabučio patalpose 

pradėjo veikti dvi darželio grupės: 3–4 metų amžiaus grupė ir mišri 5–6 metų amžiaus grupė. 
Ikimokyklinio ugdymo plėtra pagerino švietimo prieinamumą: visiems vaikams sudarytos sąlygos 
pasirengti mokyklai, priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas. Visi specialiųjų poreikių mokiniai 
(ugdytiniai) turi teisę būti ugdomi ir ugdytis jiems palankioje ugdymo aplinkoje. Gimnazijos 
programų rengimas leido atsižvelgti į Gimnazijos bendruomenės poreikius, mokinių (ugdytinių) 
tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius ir socialinės aplinkos veiksnius. 

3. Ekonominiai veiksniai 

Strateginio plano įgyvendinimui panaudojamos mokinio krepšelio (toliau – MK), 
savivaldybės biudžeto ir rėmėjų lėšos. Mokymo lėšos skiriamos pagal Mokymo lėšų metodiką. 
Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal pateiktą sąmatos projektą. Mokykla kasmet gauna 1,2 
proc. pajamų pagal paramos ir labdaros įstatymą. 

MK ir savivaldybės skiriamos  lėšos panaudojamos remonto darbams, mokymo priemonėms 
įsigyti, įstaigos modernizavimui. 

2021 metais iš Švietimo, sporto ir kultūros ministerijos gimnazija gavo 85 planšetinius 
kompiuterius, 2 išmaniuosius robotus nuotoliniam ugdymui organizuoti. Dalyvaujant projekte 
„Kokybės krepšelis“ įsigyta „Skambučio sistema“, 3 SMART lentos, trys mokomosios biologijos, 
matematikos, chemijos 3D mokomosios programos, interaktyvios grindys, konferencijų stalai ir 
kėdės (gimnazijos bibliotekai) bei atnaujintos gimnazijos erdvės moderniais mobiliais baldais.  

2021 metais apšiltintas gimnazijos stogas poliuterano putomis. Atliktas remontas pirmo 
aukšto berniukų ir mergaičių tualetuose. Išdėtos plytelės antro aukšto mergaičių tualete. 
Informacinių technologijų bei gimnazijos kraštotyros kabinete atliktas remontas. 

4. Socialiniai-kultūriniai veiksniai 

Eržvilko gimnazija įsikūrusi Eržvilko miestelyje, kuris yra Eržvilko seniūnijos centras. 
Patogi geografinė vieta, nes į Eržvilką suveda keliai nuo Tauragės (32 km.), Skaudvilės (19 km.), 
Jurbarko (23 km.) ir Raseinių (28 km.). Geografinė vieta lemia, kad mokiniai į gimnaziją ryte 
atvežami 9 maršrutais. Bendradarbiaujame su 5 seniūnijomis: Eržvilko, Girdžių, Šimkaičių, 
Jurbarkų, Viduklės. Eržvilko miestelio vaikai sudaro tik apie 17 procentų gimnazijos mokinių 
skaičiaus, atvažiuojantys mokiniai sudaro apie 83 procentą. Tai sudaro sunkumų organizuojant  
neformaliojo švietimo ir kitą veiklą, nes  mokiniai  vykti į namus derinasi ne tik prie mokyklinių,  
bet ir prie maršrutinių autobusų. 

Dauguma gimnazijos vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pajamas gauna iš nedidelio savo ūkio, 
pavienių darbų arba pašalpų. Tokios šeimos nenoriai bendrauja su gimnazija, neįtakoja vaikų siekio 
mokytis ir nemotyvuoja siekti aukštų rezultatų. Kasmet didėja vaikų skaičius su spec. poreikiais. 
Reikalingos pagalbos mokiniui specialistų  konsultacijos ir jų darbas su mokiniais.  

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai  bendrauja ir bendradarbiauja su Eržvilko kultūros centru, 
miestelio biblioteka, VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų Eržvilko senelių namais. Organizuojame 
bendrus renginius, šventes. 

Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais partneriais  
(Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, sveikatos, teisėsaugos institucijomis, Jurbarko švietimo 
centru, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Pedagogine psichologine tarnyba, Eržvilko, 
Jurbarkų, Girdžių, Šimkaičių, Viduklės seniūnijomis). 

 Šilti ryšiai sieja gimnaziją su pirmųjų laidų gimnazistais. Bendraujame su buvusių 
gimnazijos vadovų, kovojusių už Lietuvos laisvę artimaisiais. Kiekvienais metais vyksta ugdymo  
dienos, organizuojamos krepšinio ir lengvosios atletikos varžybos skirtos A. Giedraičio (pirmo 
gimnazijos direktoriaus) ir St. Jarmalos (direktoriaus, kario - savanorio, žuvusio už Lietuvos laisvę) 
taurei laimėti. Gimnazijos istorija įpareigoja ugdyti mokiniams pilietiškumo dvasią ir  atsakomybę 
už savo veiksmus. 
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5. Technologiniai veiksniai 

Gimnazija apsirūpinusi ugdymo(si) procesui reikalinga įranga ir priemonėmis. Visuose  
mokomųjų dalykų kabinetuose yra kompiuteriai su interneto ryšiu. Dauguma kabinetų turi įrangą 
pateikčių demonstravimui (daugialypės terpės projektorius bei ekranus), 8 kabinetuose yra 
interaktyvios lentos. Nupirktos dokumentų kameros, 15 nešiojamų kompiuterių, daugiafunkcinių 
spausdintuvų. Du informacinių technologijų kabinetai su 14 ir 15 kompiuterizuotų vietų mokiniams. 

Gimnazijos sporto salė renovuota 2016 m., sporto aikštynas įrengtas 2011 m., kasmet 
atnaujinama sportinė įranga. Priemonių organizuoti ugdymo procesą pakanka. Mokinių iniciatyva 
įkurta treniruoklių patalpa, kurioje mokiniai sportuoja ne tik pamokų, bet ir laisvu nuo pamokų metu. 

Sporto salė ir aikštynas sudaro sąlygas mokiniams aktyviai sportuoti.  
Vestibiulyje pastatyti du stalo teniso stalai mokiniams žaisti. Koridoriuose – stalai žaisti 

šaškėmis bei įvairiems stalo žaidimams. Taip pat tiek gimnazijos viduje, tiek jos teritorijoje yra 
naujos, modernios poilsio zonos, „Žalioji“ lauko klasė.  

Gimnazijoje yra  kraštotyros kampelis, ten vykdoma edukacinė veikla. 
Eržvilko seniūnijoje yra  lankytinų istorinių vietų, taip pat įmonių, kur vedamos integruotos 

pamokos netradicinėje aplinkoje. Tokios pamokos motyvuoja mokinius daugiau sužinoti apie savo 
gimtą kaimą, miestelį bei ugdymo karjerai galimybes, susipažinti su  eržvilkiškių įkurtais verslais 
bei įmonėmis. Gimnazijoje aktyvi Jaunųjų Šaulių bei Jaunųjų policijos rėmėjų veikla. Kasmet rudenį 
gimnazijoje vyksta sąskrydis, į kurį atvyksta daugiau negu 100 Tauragės apskrities jaunųjų šaulių.  
Parengta, publikuojama ir nuolat atnaujinama gimnazijos internetinė svetainė, kuri 2021 metais 
buvo atnaujinta ir tapo dar labiau informatyvi bei patrauklesnė. 

Nuo 2010 metų  dirbama su el. dienynu TAMO. 
 

III. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

1. Gimnazijos struktūra 

Gimnazijoje vykdomas ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Ikimokyklinio, mišri ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupės (IV modelis),  1–8 ir IG–IVG klasių komplektai. Iš viso 14 grupių ir klasių 
komplektų. 

Gimnazijoje veikia kabinetinė sistema, yra visų mokomųjų dalykų kabinetai aprūpinti 
reikiama kompiuterine įranga.  

Gimnazijos administraciją sudaro: 
gimnazijos direktorius,  
direktoriaus pavaduotojai ugdymui (vienas asmuo dirba 1 etatu, kitas – 0,5 etato),  

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 
Gimnazijos bendruomenę sudaro ugdytiniai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), 

pedagoginiai darbuotojai ir aptarnaujantis personalas.  
Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių 

taryba.  
Išrinkta darbo taryba. 

2. Žmogiškieji ištekliai 

2022 m. sausio 31 d. duomenimis dirba 64 darbuotojai.  
Gimnazijos vadovai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.  
Gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai darbuotojai (įskaitant gimnazijos vadovus, mokytojus, 

dirbančius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bei pagalbos mokiniui 
specialistus (socialinį pedagogą, logopedą, psichologą). Amžiaus vidurkis – 50,25 metų. 

Visi 1–8, I–IVG klasėse dirbantys mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 
Paskutinių 3 metų mokytojų kvalifikacija:  

Kategorija  
 

2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 2021–2022 m. m. 



Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2022–2024 m. strateginis veiklos planas 

 

 

 
Metodininkas 9 10 13 
Vyr. mokytojas 25 24 18 
Mokytojas 2 2 5 
Neatestuoti mokytojai 0 0 0 

Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas (1 etatas), turintis socialinio pedagogo metodininko 
kvalifikacinę kategoriją, logopedas-spec. pedagogas (1,5 etato), turintis spec. pedagogo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją ir psichologo asistentas (0,75 etato).  

Visi mokytojai turi kompiuterinio raštingumo technologinės ir edukologinės dalies 
pažymėjimus arba yra įgiję Europinio kompiuterinio raštingumo (ECDL) sertifikatą. 

Gimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją Ugdymo plėtotės centre (UPC), Kauno 
pedagogų kvalifikacijos centre, Tauragės PMC, Jurbarko švietimo centre, gimnazijoje 
organizuojamuose seminaruose, internetinėje erdvėje pedagogas.lt, nuotoliniuose mokymuose ir kt. 

 
Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. Iš viso per 3 

metus 
Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimui skirtos lėšos 

1195 4710  3871 9776 

Kvalifikacijos tobulinimo 
dienų skaičius 

146 218 331 695 

Eržvilko gimnazijos mokinių skaičius per paskutinius 5 metus: 
 Priešmokyklinė-

ikimokyklinė 
grupė 

1–4 klasės 5–10 klasės 11–12 
klasės 

Iš viso 

2017/2018 IU-16(5+11V) 
PU-14(10+4V) 

68 152 39 289 (16 Varl.) 

2018/2019 IU – 19 
(1+13Varl.+5 
Vadž.) 
PU-14 (11+2 
Varl.+ 1Vadž) 

83 (61+22 
Vadž.) 

151 37 304 

2019/2020 IU – 22 (5+13 
Varl.+ 4 Vadž.) 
PU – 15 (6+1 
Varl.+8 Vadž.) 

83 (69+14 
Vadž.) 

151 31 302 

2020/2021 IU – 19 
PU – 12 

58 132 28 249 

2021/2022 IU – 30 
PU – 10 

49 129 27 245 

 

5–8, IG–IVG klasių mokinių mokymosi rezultatai: 

Mokslo 
metai 

Aukštesnysis 
lygmuo 

Pagrindinis 
lygmuo 

Patenkinamas 
lygmuo 

Nepasiekė 
patenkinam
o lygmens 

Paliktų  
kartoti kursą 
mokinių sk. 

2018–2019 6 46 115 4 4 
2019–2020 6 55 113 3 2 



Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2022–2024 m. strateginis veiklos planas 

 

 

 
2020–2021 11 47 102 4 4 

 
Gimnazijos mokinių lankomumo rezultatai: 

 
Pastarie 
ji dveji 
mokslo  
metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 
praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 
praleido pamokų dėl nepateisinamų 

priežasčių 
Vidutiniš
kai  

1–4 kl. 5–8 kl. 9–10 
kl. 

11–12 
kl. 

Vidutiniš
kai 

1–4 kl. 5–8 kl. 9–10 
kl. 

11–12 
kl. 

2018–2019 
m. m. 

30,60 70,29 87,55 114,04 156,45 3,56 0,67 2,51 4,9 6,26 

2019–2020 
m. m.   
pusm. 

20,78 49,64 77,44 88,67 75,01 7,92 1,48 11,35 10,7 8,13 

2020–2021 
m. m. 

19,76 44,18 65,23 50,82 64,39 5,22 1,29 7,16 8,33 7,65 

 
Gimnazijoje yra patvirtinta  5–8, 1G–4G klasių mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir 

tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokyklos lankymą tvarka, kurioje yra nustatyta sistema, 
padedanti  spręsti pamokų nelankymo klausimus.  

Pamokų lankomumas ir mokymosi pažanga aptariami kiekvieną mėnesį klasėse valandėlių 
metu. Lankomumo ir pažangumo suvestinės skelbiamos stende „Mokymosi ir lankomumo 
rezultatai“. Su mokiniais, kurie praleidžia daug nepateisintų pamokų, dirba klasių auklėtojai, 
pagalbos mokiniui specialistai, gimnazijos vadovai. Problemos atsiranda su vienu ar keletu mokinių, 
kurie piktybiškai nelanko pamokų,  tėvai (globėjai, rūpintojai) – nesirūpina vaikų ugdymu, pagalbos 
tenka kreiptis net į seniūnijų socialinius darbuotojus. Su tokiais mokiniais dirbame daug, bet norimo 
rezultato ne visada pavyksta pasiekti. Tai lemia nepateisintų praleistų pamokų skaičių vienam 
mokiniui, kuris įpareigoja lankomumui vėl skirti didesnį dėmesį. 

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą nuo baigusių vidurinio ugdymo programą: 

 

Tolesnis abiturientų mokymasis (veikla): 

Metai 

Mokinių 
skaičius 

Mokosi 
aukštosiose 

universitetinėse 
mokyklose 

(skaič.) 

Mokosi 
aukštosiose 

neuniversitetinėse 
mokyklose 
(kolegijose) 

(skaič.) 

Mokosi 
profesinėse 
mokyklose 

(skaič.) 

Dirba, 
registruoti darbo 
biržoje ar išvykę 

į užsienį, 
savanoriai 

(skaič.) 
2019 19 1 11 1 6 
2020 16 1 9 2 4 
2021 15 4 6 2 3 

 

Mokslo metai 
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą nuo baigusių vidurinio 
ugdymo programą gimnazijoje (proc.) 

2018–2019 100 
2019–2020 100 
2020–2021 94,74 
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Gimnazijoje neformalus švietimas vykdomas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir 

gimnazijos galimybes. Mokiniai šoka, dainuoja, sportuoja, kuria laikraštukus, mokosi rankdarbių 
meno, dalyvauja Jaunųjų šaulių, jaunųjų policijos rėmėjų veiklose. Mokiniai pasirinkę 22 būrelius. 
Išnaudojamos visos ugdymo plane skirtos valandos. 
 
Neformalusis švietimas Mokykloje  Už mokyklos ribų 
Lankančiųjų mokinių 
skaičius (proc.) 

204 (82,59%) 54 (21,86%) 

Mokiniai aktyviai dalyvauja gimnazijos veikloje ir ugdyme, įvairiose olimpiadose, 
konkursuose, sportinėse varžybose. 

Dalyvavimas renginiuose: 
 

Mokslo 
metai 

 

Rajono (miesto) 
 

Šalies 
 

Tarptautiniuose 
 

Kitoje 
veikloje1 

Dalyvavusių 
mokinių 
skaičius 

Prizininkų/ 
laureatų 
skaičius 

Dalyvavusių  
mokinių 
skaičius 

Prizininkų/ 
laureatų 
skaičius 

Dalyvavusių 
mokinių 
skaičius 

Prizininkų/ 
laureatų 
skaičius 

 

2018–2019 71 19 85 23 1 1  

2019–2020 64 15 84 35 2 2  

2020–2021 52 10 76 41 0 0  
  

Džiaugiamės mokinių pasiekimais dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Pagrindinė 
ugdymo procese iškylanti problema – žema dalies mokinių mokymosi motyvacija. Pagrindiniame 
ugdyme vaikai neišnaudoja savo gebėjimų, tėvų pagalbos nėra. Mokytojai deda pastangas sudominti 
mokinius dėstomais dalykais, vesdami pamokas netradicinėje aplinkoje. Gimnazijoje yra  
kraštotyros kampelis, ten vykdoma edukacinė veikla. 

Nuolat palaikomas ryšys su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Organizuojami 
visuotiniai ir klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, tėvai (globėjai, rūpintojai) įjungiami į 
švenčių organizavimą. Didelės paramos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nesulaukiame, dalies tėvų 
(globėjų, rūpintojų)  atsakomybė už vaiko mokymosi rezultatus ir elgesį  labai maža.  

 

3. Planavimo sistema 

Gimnazijos veikla planuojama. Gimnazijos strateginiam ir metiniam planui parengti 
sudaromos darbo grupės. Į jų sudėtį įtraukiami tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų 
atstovai. 

Gimnazijos planavimo sistemą sudaro:  
strateginis planas;  
metinis veiklos planas;  
mėnesio veiklos planai; 
ugdymo planas;  
mokomųjų dalykų ilgalaikiai – teminiai planai;  
pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių programos;  
ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planas; 
savivaldos institucijų planai;  
biudžeto lėšų planavimas. 
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4.  Finansiniai ištekliai 

Gimnazijos veikla finansuojama iš valstybės (MK) ir savivaldybės biudžeto ir iš lėšų, gautų 
pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (1, 2 % gyventojų pajamų mokesčio). 
Metai Valstybės 

biudžeto lėšos 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Parama, kitų šaltinių 
lėšos 

Projektas 
„Kokybės 
Krepšelis“ 

2018 496922 267014 3534 - 
2019 562353 328272 5820 - 
2020 628131 306881 35215 31860 
2021 584656 419272 11316 29736 

5. Apskaitos vykdymas 

Gimnazijos apskaita tvarkoma decentralizuotai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais apskaitos politiką reglamentuojančiais dokumentais. 

6. Ryšių sistema, informacinės ir komunikacinės sistemos 

Gimnazija  apsirūpinusi ugdymo(si) procesui reikalinga įranga ir priemonėmis. Gimnazijoje 
yra 68 stacionarūs kompiuteriai, 14 nešiojamų kompiuterių, 25 projektoriai, 4 SMART interaktyvios 
lentos, du komplektai išmanių grindų, įgarsinimo aparatūra. Informacija pateikiama koridoriuje per 
televizorių.  Gimnazijoje veikia fiksuoto telefono ryšys, bevielis interneto ryšys. 

Mokinių saugumui ir drausmei užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo  kameros. 
Naudojamės mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, elektroniniu dienynu TAMO, NEC 

sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS, finansų valdymo ir apskaitos 
sistema „BiudžetasVS „ 

7. Veiklos kontrolė ir priežiūra 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta veiklos 
kokybės įsivertinimo grupė (veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 

Gimnazijos finansinę veiklą kontroliuoja gimnazijos direktorius, Gimnazijos taryba, 
Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ar Valstybinės kontrolės įgaliotos 
institucijos. 

Gimnazijos veiklos pedagoginę priežiūrą vykdo gimnazijos administracija, Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, LR ŠMM Švietimo kokybės ir 
regioninės politikos departamentas. 

 
IV. 2019–2021 METŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 
 
Siekti  tikslai: 
1. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės 

pažangos, pamokos tobulumo 
Siekiant įgyvendinti šį tikslą didžiausias dėmesys buvo skiriamas pamokos struktūrai gerinti. 

Dalykų mokytojai savo pamokose nuosekliai mokė mokinius gebėti išsikelti pamokoje tikslą, 
aptardami to tikslo pamatuojamus kriterijus, pamokos rezultatus nustatančius uždavinius. Mokinių 
apklausos duomenimis 80 procentų mokinių pareiškė, kad pamokose jiems aišku ir suprantama ką 
jie ketina atlikti pamokoje ir kokiais kriterijais tai bus pasiekiama. Pagal nusistovėjusią gimnazijoje 
tvarką kiekvieną mėnesį klasėje dirbantys mokytojai kartu su klasės auklėtoja aptaria praėjusio 
mėnesio klasės mokinių individualią pažangą, jų ugdymosi poreikius, numatant pagalbą ir siekiant 
geresnių mokymo(si) rezultatų. Dalykų mokytojai keldami savo kvalifikaciją dalyvauja 
seminaruose, pagal galimybes analizuoja vaizdo pamokas ir pateikia jas mokiniams pamokos metu, 
tuo pačiu tobulina savo dalykines kompetencijas. Gimnazijoje suaktyvėjo projektinė veikla, daugiau 
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teikiama iniciatyvų ir pasiūlymų dalyvauti viename ar kitame projekte, konkursuose.  
Atsižvelgdami į mokinių turimą patirtį bei individualius gebėjimus, mokytojai taiko įvairesnius 
mokymo(si) metodus. Mokinių apklausos duomenimis  72 proc. mokinių teigia, kad pamokos 
medžiagą geriau įsisavina per netradicines pamokas, kuriose panaudojamos informacinės 
technologijos. Gimnazijos mokytojai dalindamiesi savo patirtimi ir siekdami tobulinti 
kompetencijas veda atviras, dalykų integruotas  pamokas. Mokiniams siekiama individualizuoti ir 
diferencijuoti užduotis  atsižvelgiant į mokinių gebėjimus. Gavus papildomą finansavimą, visų 
gimnazijos klasių mokiniams buvo teikiamos konsultacijos. Metodinės grupės, atsižvelgdamos į 
dalykų specifiką, nusimatė pagrindinius kriterijus planuojant ugdymo turinį detaliuose teminiuose 
planuose, juos koreguoja atsižvelgdami į pasikeitusią ugdymo(si) organizavimo būdus ir mokinių 
gebėjimus. Visi dalykų mokytojai skatina mokinius asmeninės pažangos, padeda likviduoti 
mokymo(si) spragas siekiant asmeninės sėkmės. 

  
2. Kultūringa ir atvira kaitai gimnazija 

 
Eržvilko gimnazijos pradinių klasių mokytojos kasmet rengia rajoninius renginius, tobulina 

savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bendradarbiauja su rajono pradinių klasių metodinio 
būrelio nariais. 2019 m. organizuota rajoninė konferencija „Protų mūšis“, 2021 m. Jurbarko rajono 
priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Laisvės paukštis“. 
(2020 m. nebuvo organizuotas joks renginys dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos). Lapkričio 
25 d. Eržvilko gimnazijos mokinių taryba dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 
administracijos atstovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių metodinėje-praktinėje 
konferencijoje „Alternatyva: jaučiu, mąstau, kalbu“.  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukti į gimnazijos veiklą: aktyviai dalyvauja susirinkimuose, 
sulaukiame pagalbos rengdami šventes, išvykas, edukacijas. Kasmet vyksta penktokų adaptacijos 
renginys, kurio metu aptariamos penktokų sėkmės ir nesėkmės.  

Gimnazijos moksleiviai noriai dalyvauja ne tik rajoniniuose, bet ir respublikiniuose 
konkursuose, olimpiadose, projektuose, konferencijose, organizuoja įvairius renginius. Vyksta 
glaudus bendradarbiavimas su kultūros centru, miestelio biblioteka, organizuojami bendri renginiai, 
susitikimai su rašytojais, minėjimai. Džiugina gimnazijos tradiciniai renginiai: Patrioto diena, 
Rudenėlio šventė, Jaunųjų šaulių sąskrydis, Geoprotai, Geografijos savaitė, sportinio aktyvumo ir 
sveikos gyvensenos diena – Giedraičio taurė, Kaziuko mugė, Žemės diena, Mamyčių šventė, Gedulo 
ir vilties diena. Moksleiviai įsilieja į pilietines iniciatyvas, mini valstybines šventes: „Atmintis gyva, 
nes liudija“, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Gedulo 
ir vilties dieną, Baltų vienybės dieną, Lietuvos žydų genocido atminimo dieną. Organizuojamos 
integruotos, netradicinėse erdvėse pamokos, edukacinės išvykos, renginiai, skirti susipažinimui su 
skirtingomis profesijomis. Taip pat kviečiami gimnaziją pabaigę ankstesnių laidų moksleiviai 
papasakoti apie savo pasirinktas studijas ar įgytas specialybes.  

Planingai atnaujinamos šiuolaikinės IKT priemonės, mokytojai aprūpinti nešiojamais 
kompiuteriais, o moksleiviai, pagal poreikį, nuotoliniam ugdymui(si) planšetėmis. Panaudojant 
kokybės krepšelio lėšas įvesta moderni skambučio sistema, įsigytos trys „SMART“ interaktyvios 
lentos ir grindys, edukaciniai robotukai – Bitės. 

 
3. Ugdyti kultūringą asmenybę ir puoselėti gimnazijos kultūrą 

 
Gimnazijos kultūra prasideda nuo aprangos. Gimnazijoje mokiniai dėvi uniformas, kad būtų 

aiškiau apibrėžti reikalavimai – paruoštos, mokinių taryboje aptartos ir patvirtintos „Mokinių 
uniformos dėvėjimo taisyklės“. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, 
rūpintojais) ir ugdant mokinių atsakomybę, nuo sausio mėnesio priėmėme nutarimą, kad poilsio 
vakaruose budi 2 mokytojai ir 2 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaikų pareiga pakviesti tėvus 
(globėjus, rūpintojus) į poilsio vakarus ir talkinti organizatoriams palaikant drausmę. 
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 Nuolat dalyvaujame akcijoje „Darom“. Darbus deriname su Eržvilko seniūnija ir 

bendruomene. Ši diena – ne vien mokyklos teritorijos tvarkymas. Tai talka kartu su bendruomene 
visame Eržvilko  miestelyje. Kartu su kultūros centru organizuojame ir dalyvaujame Valstybinėse 
šventėse, bendradarbiaujame su miestelio biblioteka, dalyvaujame parodose, susitikimuose su 
rašytojais.  Gimnazijos bendruomenės nariai dalyvauja parodose, pristatydami savo darbus. 

Gimnazijos tarybos priežiūroje vykdomas budėjimas gimnazijoje. Priimta ir patvirtinta nauja 
budėjimo tvarka. Pagal šią tvarką daug daugiau budinčių mokytojų, kurie padeda budinčios klasės 
mokiniams palaikyti drausmę. 

Klasių valandėlių metu, aptariant renginius nuolat prisimename kultūringą gimnazisto elgesį. 
Aktyviai savo veiklą vykdo mokinių taryba. Visos klasės per metus suorganizuoja bent po 

vieną renginį: popietę, poilsio vakarą ar kitokia forma pažymi jiems priskirtą datą.  
Vaiko gerovės komisijos iniciatyva suorganizuoti posėdžiai, dalyvaujant mokiniui ir jo 

tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nepatenkinamo pažangumo, blogo lankomumo ir drausmės 
ugdymo proceso metu. Kasmet organizuojamas pokalbis su mokinių taryba „Kur problema?“ Klasių 
atstovai deleguoti į mokinių tarybą išsako klasėje aptartas ir iškilusias problemas, gimnazijos 
administracija aptaria kartu su mokiniais, kokios galimybės tas problemas išspręsti ir jas sprendžia. 

V. SSGG ANALIZĖ 
STIPRYBĖS 

 Dalyvaujame rajoninėse ir respublikinėse 
olimpiadose, varžybose, konkursuose. 

 Geri gimnazijos mokinių sportiniai 
pasiekimai. 

 Gimnazijoje dirba kompetentingi nuoširdūs, 
mylintys savo darbą pedagogai. 

 Tinkamai parengti ilgalaikiai – teminiai 
dalykų planai. 

 Turime pakankamai mokymo priemonių. 
 Geras mokytojų darbo vietų aprūpinimas 

IKT priemonėmis ir mokytojų pasirengimas 
dirbti su jomis. 

 Efektyvus bendradarbiavimas su Eržvilko 
bendruomene, Eržvilko kultūros centru. 

 Puoselėjamos senos tradicijos. 
 Aktyvi metodinių grupių veikla. 
 Pilietiški mokiniai. 
 Teikiamos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugos. 

SILPNYBĖS 
 Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

abejingumas vaikų mokymuisi ir 
gimnazijos veiklai. 

 Žalingų įpročių plitimas. 
 Mokinių užimtumo ribojimas dėl 

važinėjimo. 
 Daugėja vaikų su emociniais ir 

elgesio sutrikimais. 
 Mažėjantis aukštesnio pasiekimų 

lygmens  mokinių skaičius. 
 Nepakankamai organizuotas 

pradinukų pavėžėjimas. 
 Mokytojų darbas keliose 

darbovietėse. 
 

GALIMYBĖS 

 Tėvus (globėjus, rūpintojus aktyviau 
įtraukti į gimnazijos veiklą. 

 Daugiau skelbti informacijos spaudoje apie 
gimnazijos veiklą. 

 Gerinti renginių kokybę. 
 Gerosios patirties sklaida mokykloje, rajone 

bei šalyje. 
 
 

GRĖSMĖS 

 Mokinių  skaičiaus mažėjimas. 
 Mokinių, turinčių spec. poreikių, 

daugėjimas. 
 Daugėja vaikų iš socialiai remtinų 

šeimų. Mokytojų krūvių 
mažėjimas. 

 Menka mokymosi motyvacija, 
mokinių tarpusavio konfliktai, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) abejingumas 
mokymosi rezultatams. 

 Mokinių agresyvumas, kultūros 
stoka.  
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 2023 m. dėl mokinių skaičiaus 

trūkumo gali nesusiformuoti 
gimnazijos klasės. 

 
VI. VEIKLOS VYSTYMO STRATEGIJA 

GIMNAZIJOS VERTYBĖS 

1. Tolerancija ir pagarba; 
2. Kūrybiškumas ir nuolatinis tobulėjimas; 
3. Atsakingumas ir saugumas; 
4. Tikslo siekimas ir nebijojimas klysti; 
5. Bendradarbiavimas ir empatiškumas. 

PRIORITETAI 

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas. 
2. Gimnazijos erdvių modernizavimas. 
3. Bendradarbiavimo ryšių plėtojimas. 

VIZIJA 

Eržvilko gimnazija – moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, teikianti kokybišką 
ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. 

 

GIMNAZIJOS MISIJA 

Kurti motyvuojančią mokymosi aplinką, kurioje:  
 kiekvienas ugdytinis ir moksleivis gali atskleisti ir plėtoti savitus gebėjimus, orientuotus 

į individualius mokymosi pasiekimus; 
 gali išreikšti gebėjimus formalioje ir neformalioje aplinkoje.  
 įgys kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą bei pradinį, pagrindinį ir vidurinį  
išsilavinimą.  
 ugdysis atviri kaitai, kūrybingi, atsakingi,  siekiantys tobulinti įgytas kompetencijas, 

mokiniai. 
 

FILOSOFIJA 
Išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino. 
(Vokiečių filosofas George Simmel) 
 

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI 
Tikslai Uždaviniai 
  1. Gerinti ugdymosi kokybę, 
siekiant mokinių asmeninės ūgties. 

1. Stiprinti bendradarbiavimą ir darbinę partnerystę tarp 
mokytojų dalykiniu lygiu. 
2. Mokinio atsakomybės ugdymas už mokymo(si) 
strategijos pasirinkimą, objektyvų pasiekimų ir 
kompetencijų įsivertinimą. 
3. Ugdymo turinio pritaikymas mokiniui, atsižvelgiant į 
jo gebėjimus. 

2. Kurti saugią, inovatyvią, 
motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, 
ugdant skirtingų gebėjimų ir 

1. Tobulinti esamas ir kurti naujas edukacines erdves 
gimnazijoje. 
2. Įrengti aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas. 



Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2022–2024 m. strateginis veiklos planas 

 

 

 
poreikių mokinius, siekiant jų 
asmeninės ūgties. 

3. Organizuoti mokinių socialines veiklas, kuriant jaukią 
gimnazijos aplinką 

3. Atvira, aktyviai 
bendradarbiaujanti gimnazija. 

1. Tobulinti gimnazijos veiklos planavimą, atsižvelgiant 
į vidaus ir išorinio vertinimo išvadas. 
2. Bendradarbiauti su mokslo institucijomis, švietimo 
įstaigomis. 

3. Dalyvauti įvairiuose šalies ir tarptautiniuose 
projektuose. 

VIII. GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 
TIKSLAS. 1. Gerinti ugdymosi kokybę, siekiant mokinių asmeninės ūgties.  
Uždavinys. 1.1. Stiprinti bendradarbiavimą ir darbinę partnerystę tarp mokytojų 
dalykiniu lygiu. 

Priemonė 
(veiksmas) 

Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1.1.1. Gerosios 
patirties sklaida 
tarp metodinių 
grupių narių, 
mokytojų 
kompetencijų 
tobulinimas.  
 

2022–
2024 
 
 
 
 

Dalykų 
mokytojai, 
metodinių 
grupių 
pirmininkai. 

Kiekvienas metodinės grupės narys, dalyvavęs 
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasidalija 
įgyta informacija, išbandyta nauja praktika 
metodinės grupės susirinkime. 
Visų dalykų mokytojai tobulina dalykines ir 
pedagogines kompetencijas, ne mažiau kaip 5 
dienas per metus. Auga asmeninis profesinis 
meistriškumas. 

1.1.2. 
Netradicinės 
pamokos ir 
veiklos kitose 
aplinkose. 

2022–
2024 

Gimnazijos 
administracija, 
metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
mokytojai. 

Auga pamokų, vedamų už mokyklos ribų,  
skaičius (ne mažiau kaip 20 proc. per mokslo 
metus) muziejuose, gamtoje, edukacinėse 
išvykose ir kitose erdvėse. 
Kiekvienam mokiniui pamokose už mokyklos 
ribų sudaroma galimybė išbandyti įvairias 
užduotis ir kuo įvairesnes veiklas skirtinguose 
kontekstuose. 

1.1.3.Projektinė 
ir nepamokinė 
veikla.  

2022–
2024 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai ir 
nariai. 

Visi metodinės grupės nariai/dalykų metodinės 
grupės/ kartu ne mažiau kaip vieną kartą per 
mokslo metus organizuoja  tikslinį renginį. 

1.1.4. 
Gimnazijos  
bendruomenės 
telkimas 
pokyčiams ir 
inovacijoms. 

2022–
2024 

 

Administracija, 
darbo grupės, 
mokytojai 
lyderiai, 
mokinių 
savivalda, klasių 
auklėtojai, 
mokytojai. 

Gimnazijos vadovai, lyderiai skatina 
bendruomenę diskutuoti ir veikti kartu.  
50 proc. gimnazijų savivaldų atstovai dalyvauja 
planuojant bei vertinant mokyklos veiklą.  
Trumpalaikėms užduotims atlikti formuojamos 
trumpalaikės darbo grupės. Auga akcijų, parodų, 
konkursų skaičius. Įvairiuose renginiuose 
dalyvauja ne mažiau kaip 60 proc. mokinių. 
Ugdomos iniciatyvumo, kūrybiškumo, 
komunikavimo kompetencijos, komandinio darbo 
įgūdžiai. 
Stiprėja mokyklos savivalda. 

Uždavinys. 1.2. Mokinio atsakomybės ugdymas už mokymo(si) strategijos pasirinkimą, 
objektyvų pasiekimų ir kompetencijų įsivertinimą. 
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1.2.1. Mokinio 
kompetencijų, 
pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo, 
siekiant 
mokymo(si) 
motyvacijos ir 
asmeninės 
ūgties 
tobulinimas. 

2022–
2024 

Administracija, 
mokytojai 

40 valandų konsultacijos ir mokymai mokytojams 
apie mokinio individualios pažangos stebėseną ir 
fiksavimą, refleksiją.  
Patobulintas mokinio individualios pažangos 
vertinimo tvarkos aprašas.  
Visi mokiniai bus supažindinti su minėta tvarka ir 
jos svarba personalizuotam mokymuisi: gebėjimu 
nusistatyti mokymosi poreikius, mokymosi 
strategijas prisiimti atsakomybę už savo 
mokymąsi ir rezultatus. 
 

1.2.2. Mokinių 
pažangos 
stebėjimo 
stiprinimas, 
sudarant sąlygas 
atsiskleisti 
individualiems 
gebėjimams 

2022–
2024 

Mokinių 
savivalda, 
dalykų 
mokytojai, 
klasių auklėtojai 

Mokiniai siekia asmeninės sėkmės, 
bendradarbiauja su mokytoju, klasės auklėtoju 
aptardami mokymosi sunkumus/sėkmę, mokosi 
mokytis, kreipiasi pagalbos į mokytoją ir laiku ją 
gauna.  
2022–2023 m. m. ne mažiau kaip 30 proc. 
mokinių pasieks asmeninę pažangą.  
Nuo 2023–2024 m. m. kasmet ne mažiau kaip po 
10 proc. didės mokinių, pasiekusių asmeninę 
pažangą, skaičius.  

1.2.3. Mokinio 
asmeninės 
pažangos 
susiejimas su 
karjeros 
galimybėmis 
 

2022–
2024 

Klasių 
auklėtojai 

Mokinių mokymo(si) rezultatų analize ir 
apklausomis sistemingai įsivertinti mokinių 
mokymosi motyvaciją, kuri kasmet turėtų augti 
vidutiniškai 2–3 proc.  
85 proc. mokinių tiksliau susidarys individualius 
mokymosi planus, kurie mažins keičiančių 
individualius planus mokinių skaičių. 

1.2.4. Mokinių 
mokymosi 
krūvio 
pamokose ir 
namuose 
reguliavimas 

2022–
2024 

Dalykų 
mokytojai 

Įvairaus pobūdžio atsiskaitomieji darbai 
mokiniams registruojami elektroniniame dienyne.  
70 proc. skiriamų  namų darbų mokiniams bus 
individualūs. Mokytojai užduotis įrašys 
elektroniniame dienyne. 

Uždavinys. 1.3. Ugdymo turinio pritaikymas mokiniui, atsižvelgiant į jo gebėjimus. 
1.3.1. Ilgalaikių 
mokomųjų 
dalykų ugdymo 
planų kokybės 
gerinimas. 

2022–
2024 

Metodinės 
grupės, 
mokytojai 

100 proc. ilgalaikių ir detaliųjų planų rengiami 
atsižvelgiant į atnaujintas dalykų Bendrąsias 
programas bei mokyklos metodinėse grupėse 
susitartą ilgalaikių planų rengimo tvarką; 
100 proc. Nacionalinių mokinių pasiekimų 
patikrinime gauti standartizuotų testų rezultatai 
panaudojami planuojant ugdomąją veiklą. 

1.3.2. Aktyvių ir 
inovatyvių 
mokymo(si) 
metodų ir 
priemonių 
naudojimas 
pamokose ir 
kitose ugdymui 

2022–
2024 
 
 
 

Administracija, 
mokytojai 

100 proc. gimnazijos mokytojų tinkamai ir tiksliai 
naudoja inovatyvius metodus, kuriuos atpažįsta 
mokiniai ir kurie ugdo dalykines ir bendrąsias 
kompetencijas. 
 Pagal mokyklos galimybes ir susitarimus 
tenkinami mokytojų ir mokinių poreikiai. 
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skirtose 
veiklose. 

1.3.3. Mokėjimo 
mokytis 
kompetencijos 
ugdymas; 
tobulinti 
savivaldų 
mokymąsi. 

2022–
2024 

Mokinių tėvai, 
dalykų 
mokytojai, 
klasių auklėtojai 
 

85 proc. mokinių analizuoja savo asmeninę ūgtį, 
gauna tikslinę pagalbą iš dalykų mokytojų, 
klasių auklėtojų; 
Mokytojai laikosi savivaldaus mokymo principų. 

1.3.4. Užduočių, 
veiklų 
pamokose 
mokiniams 
individualizavim
as. 
 

2022–
2024 

Administracija, 
pradinių klasių 
ir dalykų 
mokytojai 

95 proc. mokytojų individualizuoja užduotis 
(atsiskaitymus, testus, savarankiškus, 
kontrolinius darbus ir kt.), atsižvelgdami į 
mokinių poreikius ir galimybes. Mokytojų veikla 
orientuojama į mokinių ugdymo gerinimą.  
Tėvai informuojami ir žino savo vaikų 
pasiekimus ir kompetencijas, bendradarbiauja su 
mokyklos administracija, klasių auklėtojais ir  
mokytojais.  

  
TIKSLAS. 2. Kurti saugią, inovatyvią, motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, ugdant 
skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinius, siekiant jų asmeninės ūgties.  
Uždavinys. 2.1. Tobulinti esamas ir kurti naujas edukacines erdves gimnazijoje. 
2.1.1. Gimnazijos 
edukacinių stendų 
„Smegenys“ kūrimas. 

2022 m. Dalykų mokytojai, 
pagalbos mokiniui 
specialistai. 

4–7 edukacinių stendų 
„Smegenys“ sukūrimas, 
dalyvavimas konkurse, mokytojų 
bendradarbiavimo 
kompetencijos tobulinimas. 

2.1.2. Muziejaus 
atnaujinimas ir 
pritaikymas edukacijoms. 

2022–
2024 m. 

Mokyklos 
administracija, 
dalykų mokytojai. 

Atnaujintas ir pritaikytas 
edukacijoms muziejus,  kuriame 
75% mokytojų ves ugdomąsias 
veiklas ne mažiau kaip vieną 
kartą per pusmetį. 

2.1.3. Aktų salės 
renovacija. 

2022–
2023 m. 

Mokyklos 
administracija 

Renovuota aktų salė, kurioje 100 
proc. vyks  įvairios 
bendradarbiavimą skatinančios 
veiklos, įvairūs renginiai, 
edukacijos. 

2.1.4. IKT ir 
skaitmeninio ugdymo 
turinio atnaujinimas, 
tikslus naudojimas. 
 

2022–
2024 m.  

Administracija, 
mokytojai 

Kasmet 100 proc. tiksliai 
panaudojamos lėšos, skirtos 
skaitmeniniam ugdymo turiniui 
atnaujinti. 

Uždavinys. 2.2. Įrengti aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas 
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2.2.1. Žaidimų ir poilsio 
erdvių įrengimas 
gimnazijos teritorijoje 

2022–
2024 m.  

Gimnazijos 
bendruomenė 

Įrengtos žaidimų ir poilsio zonos 
gimnazijos teritorijoje: 
„Šaškių lenta“ ir „klasė“ 
mokyklos vidiniame kiemelyje. 

2.2.2. Skaityklos 
modernizavimas. 

2022–
2024 m. 

Gimnazijos vadovai, 
skaityklos 
darbuotojai. 
 

Įrengta skaitmeninė knygų 
išdavimo sistema gimnazijoje. 

Uždavinys. 2.3. Organizuoti mokinių socialines veiklas, kuriant jaukią gimnazijos aplinką 
2.3.1. Aplinkos 
tvarkymosi akcijos. 

2022–
2024 m. 

Gimnazijos vadovai, 
mokinių taryba, 
gimnazijos 
mokytojai. 

Pilietinė socialinė akcija 
„Darom“. 

2.3.2. Gimnazijos 
kultūros ir tradicijų 
tęstinumas. 

2022–
2024 m. 

Administracija, 
klasių auklėtojai, 
mokytojai. 

Puoselėti esamas progimnazijos 
tradicijas (Patrioto diena, 
Rudenėlio šventė, Geoprotai, 
Geografijos savaitė, sportinio 
aktyvumo ir sveikos gyvensenos 
diena – Giedraičio taurė, Kaziuko 
mugė, Žemės diena, Mamyčių 
šventė, Gedulo ir vilties diena). 

2.3.3. Įtraukti mokinius į 
gimnazijos erdvių 
rengimą. 

2022–
2024 m. 

Administracija, 
klasių auklėtojai, 
mokytojai, soc. 
pedagogė. 

Abiturientų mokyklinio dailės  
egzamino darbai padės atnaujinti 
ir sukurti naujas bei jaukias 
gimnazijos teritorijoje esančias 
erdves. 
Gimnazijos aplinkos jaukumas, 
pasididžiavimas savo gimnazija. 

 TIKSLAS. 3. Atvira, aktyviai bendradarbiaujanti gimnazija.  

Uždavinys. 3.1. Bendradarbiauti su vietos bendruomene ir kitais socialiniais partneriais. 
3.1.1 Organizuoti 
bendras veiklas su 
Eržvilko miestelio 
bendruomene. 

2022–
2024 m. 

Gimnazijos 
administracija, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai. 

Bendradarbiauti su Eržvilko 
kultūros centru, seniūnija ir 
kitomis įstaigomis, dalyvauti 
arba organizuoti bent 2 bendrus 
renginius per mokslo metus. 

3.1.2 Bendruomenės 
narių ir kitų socialinių 
partnerių dalyvavimas 
plėtojant ugdytinių 
gebėjimus, gilinant 
žinias. 

2022–
2024 m. 

Gimnazijos 
administracija, 
dalykų mokytojai. 

Organizuoti bent vieną 
edukacinę išvyką su socialiniais 
partneriais siekiant užtikrinti 
veiksmingą mokinių ugdymą(si), 
bei sudaryti prielaidas pozityviai 
vaiko socializacijai ir pilietinei 
brandai. 

3.1.3 Organizuoti įvairius 
renginius, įtraukiančius 
mokinių šeimas, 
buvusius mokinius. 

2022–
2024 m. 

Gimnazijos 
administracija, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai. 

Koncertas tėvams (globėjams, 
rūpintojams), susitikimai, 
sportinės varžybos bei kiti bendri 
mokytojų, mokinių, jų tėvų ir 
baigusių gimnaziją moksleivių 
renginiai. 
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Uždavinys. 3.2. Bendradarbiauti su mokslo institucijomis, švietimo įstaigomis. 

3.2.1. Organizuoti 
išvykas į tolimesnio 
mokymosi įstaigas. 

2022–
2024 m.  

Gimnazijos 
administracija, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai. 

Gimnazijos 2G ir 4G klasių 
mokinių bendradarbiavimas su 
profesinio mokymo įstaigomis, 
aukštosiomis mokyklomis 
siekiant padėti moksleiviams 
išsirinkti ateities profesijas. 

3.2.2. Organizuoti 
išvykos į STEAM 
centrus. 

2022–
2024 m. 

Gimnazijos 
administracija, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai. 

Sudaryti sąlygas 50 proc. 
mokinių per pamokas ar po jų 
atlikti eksperimentinius tyrimus, 
konstruoti, modeliuoti, 
susipažinti su mokslo 
inovacijomis ir kt. 

 
Uždavinys. 3.3. Dalyvauti įvairiuose šalies ir tarptautiniuose projektuose. 
3.3.1. Dalyvauti įvairiose 
projektinėse veiklose. 

2022–
2024 m. 
 

Administracija, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai. 

„Garsovaizdžių“ projekto 
vykdymas ir pristatymas 
bendruomenei; 
ACCELERATOR_X / Praktinio 
verslumo ugdymo programos 
vykdymas (penkių mokomųjų 
bendrovių kūrimas ir pristatymas 
gimnazijos bei rajono 
bendruomenėms). 
Dalyvavimas Erasmus+ projekte. 
Buvimas projekto partneriu ir/ar 
organizatoriumi. 

3.3.2. Mokinių 
įtraukimas į projektines ir 
patyrimines veiklas. 

2022–
2024 m. 

Administracija, 
dalykų mokytojai, 
klasių auklėtojai. 

Projektinėje ir patyriminėje 
veikloje dalyvauja 60–80 proc. 
mokinių. Kasmet gimnazijoje 
parengiami ir vykdomi 1–2 
projektai. 

 
IX. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 Strateginiam planui įgyvendinti bus panaudojamos MK lėšos, savivaldybės biudžeto  ir 
rėmėjų lėšos. 

X. STRATEGINIO PLANO REALIZAVIMAS IR KONTROLĖ 
 

Strateginio plano įgyvendinimo kontrolė vykdoma kiekvienais metais. Ją vykdo gimnazijos 
administracija, atlikdama vidaus kontrolę, tyrimus, organizuodama mokinių, mokytojų, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) apklausas, analizuodama dokumentus. 

 
_________________________________ 

 

PRITARTA 
Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos tarybos  
2022 m. vasario 14 d. posėdžio  
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. Mp-1) 
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