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Asignavimq
valdytojas(ai)

SILUTES R.VILKYCIu PAGRINDINE MOKYKLA 190695727

(asienavimu valdltoioGu) oavadinimas. kodas)

Misija: Kokybi5kas ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo
Svietimo programq igyvendinimas, ugdant bendrqsias vertybines nuostatas.

I5orin6s aplinkos analiz6:
Politiniai - teisiniai veiksniai. Lietuvos Svietimo politika formuojama atsiZvelgiant i Europos

Sqjungos Svietimo gaires ir prioritetus. Lietuvos Respublikos Vyriausybes programoje pagrindinis
Svietimo tikslas - kiekvienam Lietuvos vaikui uZtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio
i5silavinimo, nepaisant jo gyvenamosios vietos ar socialines padeties. Igyvendindama Vyriausybes
programos nuostatas Svietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino ,,T[kstantmedio mokyklq"
programg, kurios tikslas - iki 2030 metq kiekvienoje savivaldybeje sukurti integralias, optimalias ir
kokybiSkas ugdymo(si) sqlygas mokiniq pasiekimq atotr[kiams maZinti. Kartu su Europos Sqjungos
struktiiriniq fondq parama atveriamos galimybes keisti padeti Salyje. Daug galimybiq integruotis i ES

Svietimo sistemq, dalyvaujant programose Svietimo ir auk5tojo mokslo srityje: Erasmus*, eTwinning,
ir kitose programose bei projektuose. LR Seimo priimtas 20ll m. kovo 17 d. Svietimo istatymo
pakeitimo istatymas Nr. XI-1281 keidia mokykl4, suteikia galimybes mokyklai tapti savita,

savaranki5ka, pritaikyta ivairiems mokiniq poreikiams. Dabartine LR Vyriausybe skiria dideli demesi

Svietimo reformai, nuo 2018 m. rugsejo I d. ivestas etatinis mokytojq apmokejimas, mokinio krep5elio
metodika pakeista i mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo metodik4.

Mokykla savo veikl4 grindlia pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojandiais Svietimo
veiklq: T,ietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu ir kitais istatymais,
Lietuvos Respublikos seimo 20t3 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta ,,Valstybds
Svietimo 2013-2022 metq strate gija'', Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo
ministro isakymais, Silutes rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Silutes rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais, Sil,rtes r. Vilkydiq pagrindines mokyklos
nuostatais, direktoriaus isakymais ir kitais teises aktais. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro 2022 m. rugpjEdio 24 d. isakymu Nr. Y-1269 patvirtintos atnaujintos prie5mokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos. Nuo 2022 m. rugsejo 1 d.

priesmokyklinio ugdymo grupeje ugdymas vykdomas pagal atnaujint4 prie5mokyklinio ugdymo
program4. Siuo metu didelis demesys skiriamas pasiruo5imui itraukiojo ugdymo diegimui bendrojo

ugdymo mokykloje. Nuo 2024 m. rugsejo 1-osios turetq bflti sudarytos s4lygos specialiqiq poreikiq
turi血iems mokinians lankメ i江hiauSia paShnkto dar29■ びmOttkh

finansavimo nuostatos itvirtintos istatymais (mokymo le5q

metodika) atskleidZia valstybes poZiflri i Salies ateities Svietimo svarb4. Malai kaimo mokyklai
mokymo le5q nepakanka mokymo priemonems, vadoveliams isigyti, mokiniq paZintinei veiklai
organizuoti, mokytojq kvalifikacijai tobulinti, darbo uZmokesdiui. Nuo 2018 m. rugsejo I d. pasikeitus

Sioms auk5diau i5vardintoms sri tadiau

Ekonominiai veiksniai.

buvo tikilnasiSvietimo finansavimo



sunku numatyti, kokios le5os ir finansavimas planuojamas trdkstant lesq mokiniq pagalbai teikti ir
administravimui uZtikrinti.

2022 m. rugsejo I d. i mokyklos 1-10 klases atejo 100 mokiniq, 8 mokiniais daugiau nei 2021 m.
rugsej!. 2022 m. i darZelio grupes atdjo 46 vaikai: i mokyklos miSri4 prie5mokykling grupg - 18 vaikq,
ikitas dvi ikimokyklinio amZiaus grupes - 28 vaikai. I5 viso mokykloje ugdomi 146 ugdytiniai.

Finansine situacija neigiamai veikia mokyklos materialines bazes gerinim4, patalpq prieZilr4,
pastato renovacij4. Mokyklos vidaus smulkaus remonto darbai atliekami i5 specialiqjq, paramos ir
savivaldybes leiq, kuriq nepakanka. Pasiruoiimas kiekvieniems naujiems mokslo metams btina tik
minimalus.

Reikia le5q pastato apSiltinimui, i5oriniam atnaujinimui, kabinetq irangai, priemoniq ir baldq
atnaujinimui, sporto salds remontui, sporto stadiono atnaujinimui, valgyklos ir kabinetq grindq dangos
keitimui.

Socialiniai veiksniai. Lietuvos gyventojq skaidius toliau maieja: maias gimstamumas, nuolatind
gyventojq migracija. Vilkydiq kaime i5lieka gyventojq skaidiaus maZejimo tendencija. MaLas mokiniq
skaidius mokykloje. Po 8 klases dalis mokiniq renkasi mokytis gimnazijose. Dideja socialiniq,
psichologiniq problemq turindiq Seimq skaidius. 15 vaikq gyvena nepilnose Seimose, kai auga su vienu
i5 tevq, daugiavaikese Seimose gyvena41 mokinys. Mokykloje mokosi t6 mokiniq, kuriqvienas i5 tenl
i5vykEs iuZsieni, o tai keidiamokyklos ir globejq bendravimo sqlygas, 9 vaikai i5 5 Seimq, kurios patiria
socialing rizlkq, bet probleminiq Seimq yra ir daugiau. Savivaladybes administracijos direktoriaus

isakymu dviem vaikams skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Yra valgykla, kurioje gaminamas
kar5tas maistas.48 mokiniai gauna nemokam4 maitinimq, kita dalis mokiniq valgo uZ savo le5as.
Mokykloje ugdoma 11 specialiqiq ugdymosi poreikiq mokiniq: du mokiniai ugdomi pagal
individualizuotas programas, 8 mokiniai pagal pritaikyas bendr4sias programas, vienam mokiniui,
turindiam demesio sutrikim4, numatytas mokymas pagal bendr4sias programas, 7 mokiniq dideli
ugdymosi poreikiai, 4 mokiniq - vidutiniai . Yru 34 mokiniai, turintys kalbos ir kalbejimo sutrikimq.
Mokiniq, turindiq kalbiniq sutrikimq, kasmet daugeja. Atliepti mokiniq kalbinius poreikius mokykloje
trlksta logopedo.

Stiprindami socialini ir teisinf saugum4 mokykloje, bendradarbiaujame su vaikq teisiq apsaugos
tarnybos specialistais, su Taurages apskrities vyriausiojo policijos komisariato Silutes rajono policijos
komisariato inspektoriais, Silutes rajono Sagg! seniunija, Silutes rajono Svietimo pagalbos tamyba,
Silutes rajono savaivaldybes administracijos Svietimo ir kulturos bei socialines paramos skyriais, Vaiko
gerovds komisija, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistais, Silutes rajono socialiniq paslaugq
centru ir kitomis istaigomis.

Technologiniai veiksniai. Plintant informacijos ir komunikacijos technologijq naudojimui,
atsiranda galimybe ugdymo proces4 pritaikyti skirtingq poreikiq ir galimybiq vaikams bei maZinti
atskirti. Informacines ir komunikacines technologijos daro itak4 ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam
ugdymo procesui. IKT pladiai integruojamos i mokym4, mokym4si ir mokyklos valdym4. Naudojamos
virtualios aplinkos: ,,Microsoft Teams", DVS ,,Kontora". Pedagogai yra i5klausg kompiuterinio
ra5tingumo kursus, turimas Zinias naudoja savo darbe. Kompiuterinio ra5tingumo pradmenis igyja visi
pagrindinio ugdymo pakopos mokiniai, 1-4 klasese informaciniq technologijq mokymas integruojamas

i mokomuosius dalykus. Mokymui naudojamos ivairios kompiuterinds programos: lietuviq k., istorijos,
dailes, uZsienio k., matematikos, geografijos ir kt. pamokose. Mokytojai ir mokiniai naudojasi
kompiuteriniais Zodynais, turi galimybg susirasti informacij4 internete. Integruojamos skaitmenines
technologijos i mokym4 ir mokym4si, kuriamas skaitmeninis turinys pamokoms, namq darbq
uZduotims. Tinkamai organizuojamos mokymosi veiklos, uZduotys, skaitmenines vertinimo priemones
mokiniq pasiekimq stebesenai, paZangos vertinimui ir isivertinimui: Tamo, eTest.lt, EDUKA, EMA,
Microsoft ,,Office 365" irankiai. Dideja mokiniq Seimq skaidius, kuriq namuose yra naudojamas
kompiuteris ir intemetas. Mokiniai ir kiti bendruomenes nariai IKT naudotis gali ne tik mokykloje, bet
ir mokyklos patalpose isikurusioje Silutes rajono F. Bajoraidio vie5osios bibliotekos skyriuje.

Mokykloje yra 122 kompiuteriai, visi prijungti prie intemeto ir dirbantys mokyklos tinkle, i5 jq: 38

nauji kompiuteriai, 30 plan5etiniq kompiuteriq gauta i5 projekto ,,Mokyklq aprlpinimas gamtos ir
technologiniq mokslq priemonemis", 24 ne5iojami kompiuteriai gauti i5 projekto ,,Yeila", 12

kompiuteriq yra informacinig technologiiq kabinete, kiekvienas kabinetas apriipintas kompiuteriu bei

・ ヽ



daugialypes terpes projektoriumi (14). Mokykla turi 8 spausdintuvus, 6 diskq skaityuvus, 2 grafines
plan5etes, 4 interaktyvius ekranus, tadiau interaktyviq ekranq dar triiksta 9 kabinetuose. Nuo 2011 m.
rugsejo 1 d. mokykla naudoja elektronini dienyn4 TAMO tl,pagrindq. Ikimokyklinio, priesmokyklinio
ugdymo vaikq apskaitai, pildymui naudojamas Mano dienynas. Ugdymo procesas nuotolinio ugdymo
metu organizuojamas remiantis Microsoft Teams ir Tamo, nuotolinio ugdymo organizavimui mokykla
turi 5 irenginius hibridinems klasems. Mokykloje veikia Litnet Wi-Fi ry5ys, irengtos belaidZio intemeto
(Wi-Fi) 7 prieigos.

[sigijus priemones tyrinejimams, laboratorijai, irengta mini Gamtos mokslq eksperimentq ir tyrimq
laboratorija. Mokiniams organizuojami uZsiemimai po pamokq, 2 kartus per savaitg. Mokykloje
pakankamai geros s4lygos technologiniam ugdymui: 9-10 klasiq mokiniai gali rinktis technologinio
ugdymo programq i5 2 sillomq moduliq: Konstrukcines medZiagos ir Mityba. Ypad geros s4lygos
konstrukcinems medZiagoms, medZio darbams: sukomplektuoti irankiai, stakles. Tik labai paseng

darbastaliai, kuriuos bfltina pakeisti. I5 projekto ,,Mokyklq aprupinimas gamtos ir technologiniq mokslq
priemondmis" gauti maketavimo ir mikrovaldikliq rinkiniai leidlia mokiniams igyti maketavimo ir

Vidinё s analiz6:
Teisin6 bazl. Mokyklos veikl4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo lstatymas, Svietimo,
mokslo ir sporto ministro isakymai ir potvarkiai, Silutes rajono savivaldybes tarybos sprendimai,
savivaldybes administracijos direktoriaus isakymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti teises
aktai. Veikla organizuojama vadovaujantis mokyklos nuostatais, patvirtintais Silutes rajono
savivaldybes tarybos sprendimu, jq pagrindu parengtais ir direktoriaus patvirtintais apra5ais, tvarkomis
ir taisyklemis.

Organizacin6 struktiira. Mokyklos veikla grindliama Svietimo politikos i5keltais tikslais,
mokykloje vykdomomis Svietimo programomis ir susiformavusiomis tradicijomis. Mokyklos
savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus, priima
sprendimus bei daro itak4 vadovo priimtiems sprendimams, atlieka mokyklos valdymo prieZinrq.
Mokyklos taryba telkia mokyklos mokinius, jq tevus (globejus, rflpintojus), pedagogus, vietos
bendruomenes atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uZdaviniams numatyti ir
igyvendinti. Pedagogq profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams sprgsti nuolat veikia savivaldos
institucija - Mokytojq taryba. Veikl4 vykdo trys Metodines grupes, Mokiniq taryba, Tevq komitetas.
Mokyklai vadovauja direktorius, sprendZiant ugdymo organizavimo klausimus jam talkina direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, fikinius klausimus sprendZia fikvedys, buhaltering apskait4 tvarko Silutes rajono
savivaldybes administracij os buhalterinis centras.

Mokykl4lanko mokiniai i5 Vilkydiq gyvenvietes ir i5 mokyklai priskirtq aplinkiniq kaimq (Aisenq,
diuteliq, Lankupiq, Sakflteliq, Stankaidiq, Diegliq, Grynaidiq, Kebeliq, Pangiriq). I mokykl4 i5

aplinkiniq kaimq atvyksta 55 mokiniai, i5 jq: 53 pavelarrri mokykliniu autobusu,2 mokiniai I mokykl4
ir i5 jos vyksta marsrutiniu transportu. Taip pat mokykliniu autobusu afrelami du ikimokyklinio
ugdymo vaikai, kuriems yra skirtas privalomas ugdymas. Mokyklos autobuso vaLiavimg, grafikas
pritaikyas maZesniesiems ir vyresniqjq klasiq mokiniams. Sudaryta galimybe mokiniams po pamokq
lankyti neformaliojo Svietimo b[relius. Mokykloje veikia 10 bfreliq, juos lanko 96,04 procentai 1-10
klasiq mokinig. Vilkydiq kaimo gyvenvietes ir aplinkiniq maZqjq kaimq vaikq uZimtumu po pamokq
r[pinasi mokykla, bendradarbiaudama su po mokyklos stogu isik[rusiu bendruomenes ,,Viltis" vaikq
dienos centru ,,Veikime kartu". Mokyklos patalpose veikia Silutes rajono F. Bajoraidio vie5osios
bibliotekos filialas.

Mokiniq poreikiams yra sporto sale, aik5tynas, 50 vietq valgykla. frengtos lauko krep5inio, futbolo
aik5teles, paplfldimio tinklinio aik5tele, aptverta vaikq Zaidimo aik5tele ikimokyklinio ugdymo grupes

vaikams. Mokyklos aplinka stebima vaizdo kameromis: 8 kameros vidaus patalpose, 6 pastato iSoreie.

Zmogi5kieji i5tekliai. Mokykloje dirba 29 pedagogai: pagrindineje darbovieteje 20,
nepagrindineje darbovieteje - 9. Patvirtinti direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, socialinio pedagogo

etatai,psichologo 0,5 etato,logopedo 0,75 etato, specialiojo pedagogo 0,5 etato, ikimokyklinio ugdymo
pedagogo 4,92 etato, ikimokyklinio ugdymo muzikos vadovo 0,5 etato.



28 pedagogai turi auk5tq,i pedagogini i5silavinim4, 1 pedagogas auk5tesnijipedagogini i5silavinim4.
5 mokytojai atestuoti mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai, 14 - vyresniojo mokl'tojo
kategorijai, 6 kvalifikuoti mokyojai, vyresnysis socialinis pedagogas, vyresnysis specialusis
pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui - II vadybine
kvalifikacine kategorij a.

Mokyklos aptarnaujanti personalE sudaro [kvedys (1 etatas), kompiuterijos inZinierius (0,5 etato),4
valyojai (3,25 etato), du pastatq prieZiuros darbininkai (1,5 etato), 1 etatas - ra5tvedys, 1 etatas -
vairuotojas, 3 etatai ikimokyklinio ugdymo mokyojo padejejo. Specialiqjq ugdymosi poreikiq
mokiniams tcikia du o etato

Planavimo sistema. Mokykla savo veikl4 planuoja atsiZvelgdama i mokyklos veiklos iSorinio ir
vidinio isivertinimo iSvadas bei rekomendacijas. Rengiamas trijq metq strateginis veiklos planas,

metinis veiklos planas, mokslo metq ugdymo planas, menesio veiklos planai, klasiq vadovq veiklos
planai, mokomqjq dalykq ilgalaikiai metiniai planai, pasirenkamqjq dalykq, dalykq moduliq planai,
neformaliojo vaikq Svietimo programos, individualizuotos programos, pritaikytos bendrosios
programos. Veiklos planavime dalyvauja mokyklos savivaldos institucijos, direktoriaus isakymu
sudarytos darbo grupes. Kiekvienais metais atliekamas vidinis mokyklos veiklos kokybes isivertinimas
iS 1-2 pasirinktq veiklos rodikliq. Ra5omos i5vados, pateikiamos rekomendacijos mokytojams,
administracijai, rengiama strategija trukumams taisyti. 2016 m.lapkridio 28 - gruodZio I dienomis
atliktas veiklos kokybes iSores vertinimas. Po i5orinio vertinimo pateikti de5imt stipriqiq veiklos
aspektq ir penki mokyklos veiklos tobulinti aspektai. Remiantis gautomis i5vadomis ir
rekomendacijomis, sudaryta darbo grupe parenge 2017-2018 metq Silutes r. Vilkydiq pagrindines
mokyklos veiklos tobulinimo plan4, kuriuo vadovaujantis buvo planuojama metine mokyklos veikla,
rengiamos pedagogq atestavimo programos. Metodine veikla planuojama per metodiniq grupiq veikl4.
Mokykla igyvendino proj ekto ,,Kokybes krepSelis" Nr. 09.2. I -ESFA-V-71 9-01 -0001 mokyklos veiklos
tobulinimo plan4, nuo 2020 m. spalio menesio igyvendino projekte ,,YEL,A" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-
03-0009. Sie projektai itakojo pokydius ugdymo procese ir materialines bazes atnaujinimE. Siekdama
uZtikrinti virtualios aplinkos saugum4, mokykla dalyvauja ESF projekte ,,Saugios elektronines erdves
vaikams klrimas" Nr. 09.2. I -ESFA-V-726-05 -000 1 .

Finansiniai iStekliai. Mokyklos finansinius i5teklius sudaro savaranki5kos ld5os, finansuojamos i5

savivaldybes biudZeto, mokymo leSos i5 valstybes biudZeto le5q ir specialiosios 1e5os, kurios igyjamos
nuomojant mokyklos ir*tgq, mokykl4 remiandiq gyventojq pajamq mokesdio l,2o/o leios, deleguotos
ldSos, gaunamos i5 paramos ir labdaros fondq bei projektines veiklos gaunamos 1e5os.

2022 m. s4matoje mokyklos mokymo leSas sudare 409400,00 Eur, savarankiSkoms funkcijoms
vykdyti 140000,00 Eur, ikimokyklinio ugdymo grupes mokymo leSos - 31500,00 Eur, savaranki5kos
le5os - 95000,00 Eur.

I5 specialiqjq ir paramos le5q atliktas smulkus remontas: antro auk5to vienoje klaseje perdaZytos

sienos, pakeista grindq danga, Sviestuvai, sutvarkytas, perdaiytas antrojo auk5to koridorius, pakeisti
Sviestuvai, atlikti kiti kosmetinio remonto darbai. Vilkydiq bendruomends centro ,,Viltis" deka irengti
papildomi irengimai Zaidimo aik5teleje. {mone ,,MB Medinis.pro" pagamino ir padovanojo lentynas
kompiuterinei irangai susideti. Mokiniq tevai (globejai, rlpintojai) prisidejo pinigine parama
organizuojant vaikq vasaros ir poilsio stovyklq.

NeuZteko le5q vyry ir motery antrojo auklto tualetq remontui: perklijuoti plyelemis sienas, pakeisti
kriaukles, unitazus. Reikia nupirkti naujus suolus fizikos-biologijos-chemijos kabinetui, drabuZines 1-

4 klasiq mokiniams, pakeisti 90 procentq kabinetq grindq dang4. Mokymo le5q nepakanka
interaktyviems ekranams isigyti. Reikalingos le5os pastato Siltinimui, i5orinio fasado perdaZymui,
kabinetq spintq atnaujinimui, sutvarkyti valgyklos grindims, technologijq (medZio, metalo dirbtuviq)
kabineto grindq dangai.

Ry5iq sistema, informacinds ir komunikavimo sistemos. Mokykla naudojasi ivairiomis rySiq
priemonemis. Administracijos, informaciniq technologijq kabineto, mokytojq kambario, dalykq
kabinetq kompiuteriai yra tinkle su interneto rySiu. Mokyklos dokumentq valdymas vykdomas per
sistem4 DVS ,,Kontora", bankiniai pavedimai, buhalterines operacijos atliekamos, naudojant bankq
internetines sistemas, dokumentai pasiraSomi elektroniniais para5ais. Komunikacijai visi mokyklos
bendruomenes nariai naudoiasi elektroniniu pa5tu. Mokykloie naudoiama Microsoft Teams platforma



nuotoliniq susirinkimq, pasitarimq, seminarq organizavimui. Mokykla turi savo intemetini puslapi,
skirt4 informacijos apie mokyklos veikl4 sklaidai, informacija apie mokyklos veiklE pateikiama
Ziniasklaidoje. Ugdymo proceso metu mokytojai naudojasi elektroniniu dienynu TAMO, jo pagalba
palaiko rySius su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), platforma Microsoft Teams, kurios pagalba
organizuoja nuotolines pamokas, konsultacijas mokiniams, tevq (globejq, rtipintojq) susirinkimus,
kaupia duomenis. Ikimokykliniq-prie5mokykliniq grupir+ apskaita, planavimas vykdomas per Mano

klos reikmems amas vienas laidinis Telia Lietuva" telefonas.
Vidaus darbo kontrolO. Mokyklos veikl4 reglamentuoja mokyklos nuostatai, darbo tvarkos

taisykles, pareiginiai apra5ai, vidaus kontroles politika, apskaitos politika. Mokykloje taikoma vidaus
veiklos kokybes isivertinimo metodika. Veiklos isivertinimq atlieka dvi mokyklos veiklos kokybes

isivertinimo grupes, i Siq veikl4 isitraukia 95 proc. pedagogq. Aptamaujandio personalo ir pedagogq
darb4 stebi ir vertina mokyklos administracija. Ugdymo turinio igyvendinimo stebesen4 atlieka
direktorius ir pavaduotojas ugdymui.Ui. aptarnauiandio personalo darbo kokybg atsako tikve$rs.

SSGG analizO:

Stipryb6s.
Grali ir jauki mokyklos aplinka. Gerai paZistami mokiniai, Zinomos jq galimybes, paZanga nuo

pirmos klasds, lengvesne adaptacija, perejimas nuo ikimokyklinio iki pagrindinio ugdymo. Mokiniq
pasiekimai ir laimejimaiyra pastebimi. Praktiniq studijq dienq, integruotq pamokq, veiklq, pamokq
kitose erdvdse, lauko klasese organizavimas. Kolegialus griZtamasis rySys (KGR). Dalyvavimas

ivairiuose ugdymo projektuose. Pozityvus mokyklos bendruomenes poZilris i mokykl4 ir jos veikl4.
Mokytojq individuali pagalba mokiniams. Mokiniq tarybos iniciatyvos, mokiniq tarpusavio santykiai.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

SilpnybOs.
Dalis mokiniq anksti atveZami imokykl4. LeSq stygius kabinetq atnaujinimui, priemoniq isigijimui.

Dalies tevq nepakankamas demesys vaiko mokymuisi. GriZtamojo rySio teikimas vieni kitiems. Dalies
mokiniq mokymosi motyvaciios stoka.

Galimybds.
Pedagogq bendravimas ir bendradarbiavimas. Veiksminga individualios paZangos sistema.

Mokymosi metodq ivairove pamokose. Platesnis skaitmeninio turinio taikymas pamokose. Ry5io su

tevais stiprinimas, tri5aliq pokalbiq (vaikas, tevai (globejai, r[pintojai), klases vadovas) vykdymas.
Pedagogines bendruomends nariu lyderystes aktyvinimas.

GrOsmds.
MaZejantis mokiniq skaidius. MaZejantis mokytojq darbo kruvis. Gabiq mokiniq i5vykimas i

gimnazi j as. Nepakankamos mokyklos fi nansines galimybes.

Strateginio tikslo pavadinimas: Gerinti Svietimo kokybg ir efektyvum4 bei
sudaryti sqlygas mokytis vis4 gyvenim4.

Kodas
01

Strateginio tikslo apraSymas: Siekiant kiekvieno mokinio asmenines [gties, b[tina sudaryti
s4lygas mokiniams mokyis pagal savo gebejimus ir poreikius. Skatinti mokyojus ugdymo procese

naudoti aktyviuosius ugdymo(si) metodus, inovatyvias, skaitmenines mokymo priemones,
informacines technologijas. Nustatyti 5-10 klasiq mokiniq mokymosi stilius, pateikti mokytojams
klasiq mokiniq rekomendacijas del ugdymo veiklq planavimo pamokose, uZduodiq diferencijavimo ir
individualizavimo, numa[ti uZduotis skirtingq poreikiq ir gebejimq mokiniams ar jq grupems,

sekmingai itraukti mokinius ikomandini darbq. Stiprinti darbq su gabiais mokiniais, daugiau demesio
skirti visapusi5kos, brandZios asmenybes ugdymui. Organizuoti pamokas netradicinese erdvdse, lauko
klasdse, pamokas laboratorijose, edukacinius uZsiemimus, integruotas mokslq savaites. Planuoti ir vesti
atviras-integruotas pamokas, atviras pamokas, rengti integruotus projektus. Organizuoti mokym4 per
patyriming praktinq veikl4, igyvendinti "Pamokos studijos" metod4. Stebeti mokiniq daromq paiang1
ir taikyti ivairius vertinimo ir isivertinimo, refleksijos metodus. Siekiant kiekvieno mokinio
individualios paZangos, organizuoti individualius tri5alius pokalbius su vaiku, klases vadovu, mokinio
tevais.



Skatinti mokinius kelti sau mokymosi tikslus, savaranki5kai, k[rybi5kai ir aktyviai mokytis, ieSkoti
sprendimq. Ugdyti(s) savaranki5kum4, kompetencijas - nuostatas, gebejimus, Zinias ir supratim% savQs

isivertinimq-paiirum1, gebejimq identifikavim4. Siekti ne tik akademiniq pasiekimq, bet ir ugdyti
atsaking4, kurybi5k4, pilieti5k4 asmenybg. [gyvendinti itraukiojo ugdymo nuostatas, laiku pastebeti ir
atpalinti mokinio mokymosi gebejimus bei mokymosi sunkumus, siulyti gebejimq lygi atitinkandias
programas, parengti individualius pagalbos mokiniui planus del Svietimo pagalbos. Ugdyti finansini
ra5tingum4, skatinti verslum4 ir lyderystg. Vykdyti ilaling4 iprodiq, smurto ir patydiq prevencij4 ir
intervencij4. Sudaryti s4lygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje ilgalaikeje socialines
ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje: OPKUS, ,,Zipio draugai", ,,Obuolio
draugai", Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos, Sveikos
gyvensenos ugdyme, igyvendinant pateiktas Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas
del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose. Organizuoti mokiniq dalyvavim4 Geros savijautos
programoje. Didinti neformaliojo Svietimo pasirinkimo galimybes. Organizuoti krypting4 mokytojq,
vadovq kvalifikacijos tobulinim4, skatinti lyderystg. Vykdyti mokyklos veiklos pokydiq kokybini
isivertinim4. Veiklos kokybes isivertinimo, NMPP, PUPP, tarptautiniq tyrimq rezultatus naudoti
veiklos kokybes gerinimui. Sudaryti s4lygas mokiniq sveikatingumui gerinti: mokiniq figiams pritaikyti
kabinetq inventoriq, gerinti darbo vietq ap5vietimq, organizuoti aktyvias pertraukas, atnaujinti sportini
inventoriq, stadiono begimo takus, plesti aktyvaus poilsio erdves, gerinti mokiniq atveZimo i mokyklq
ir parveZimo i namus s4lygas, uZtikrinti saugum4. Mokyklos i5orines ir vidines edukacines erdves
i5naudoti ugdymo proceso organizavimui, gralinti ir turtinti mokymo(si) aplink4. Plesti rySius ir
bendradarbiauti su gyvenvietes bendruomene. Stiprinti tinklaveik4 su kitomis rajono ir Salies

mokyklomis, siekiant gerinti pamokos vadyb4, mokiniq mokymosi paiaryq. Didinti mokiniq
mokymosi mofiacij4, itakoti mokinius savo veiklos ir rezultatq isivertinimui, sudaryti sqlygas igyi
esminiq kompetencijq, kad, baigdamas pagrinding mokykl4, bltq pasirenggs gyventi, mokytis ir dirbti
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Strategin6s srities
pavadinimas

Svietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus
pletoiimas

Kodas 04

Programos parengimo
argumentai

IgyV百五dinant svi∝imO,sveikatOs ir sOcidijo sektoriaus plattimO

strtteginQ sriti Vykd01ma Ugdyl■ O kOkybes ir spO■O pletrOs

progranla.

Ilgalaitt priOritetaS

(pagal SRSPP)

Pletoti SiuolaikiSk4, moderni4 Svietimo sistem4,
uZtikrinant ugdymo kokybE ir uZimtum4.

Kodas

Sia programa

igyvendinamas
istaigos/padalinio
strateginis tikslas:

Teikti kokybi5kas bendrojo ugdymo paslaugas. Kodas 01

Programa Ugdymo kokybes ir sporto pletros programa.

Programos apraSymas:

[gyvendinant Svietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus pletojimo strateging sriti, r,ykdoma
Ugdymo kokybes ir sporto pletros programa. Programos iglvendinimas garantuotq Silutes r.
Vilkydiq pagrinding mokykl4 lankandiq mokiniq ugdymo kokybg, atitinkandi4 Bendrojo lavinimo
ugdy.mo-iurinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategijE bei Silutes rajono
savivaldybes Svietimo strategij4. Programos igyvendinimas numato tinkam4 Svietimo paslaugq

teikim4 mokykloje, ugdymosi s4lygq, kurios atitinka higienos nonnas ir mokyklq aprupinimo
standartus, uZtikrinim4. Programa padeda stiprinti mokyklos materialinius ir intelektualinius
resursus, tenkinti mokiniq ugdymosi ir saviraiSkos poreikius. Si programa tgstine, ateityje numatanti

ugdymo proceso ivairovg, mokinio poreikiams pritaikyas veiklos s4lygas, kokybi5kas Svietimo
paslaugas.

UZtikrinant pedagoginio personalo gerus kvalifikacinius gebejimus, galimybes ugdymo procese

naudoti aktyviuosius ugdymos(si) metodus ir inovafiias mokymo priemones, diferencijuoti ir
individualizuoti uZduotis ir veiklas pamokose, namq darbus, naudoti informacines ir komunikacines

technologijas, susipaZinti su Svietimo naujovemis, bendradarbiavim4 su kitomis Svietimo istaigomis
Salyje ir tarptautiniu mastu progrErma fgalina kelti mokytojq kvalifikacij4 kursuose, seminaruose,

mokymuose ir savi5vietos b[du. Kasmet vykdomas ir aptariamas ,,Mokyojo profesijos
kompetencijq isivertinimas". Skaitmeniniq mokymosi priemoniq (Ema, Eduka klase) naudojimas
IeidZia mokyojams lengviau diferencijuoti ugdymo procesq, uZtikrinti nuolatini mokinio paZangos



Mokiniams turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq numatyta suteikti pedagoging pagalb4, kad
kiekvienas besimokantis galetq igyti ikimokyklini, prie5mokyklini, pradini, pagrindinii5silavinim4.
Pedagoging pagalb4 ugdymo proceso metu teikia mokytojai, specialiqjq ugdymosi poreikiq
mokiniams specialusis pedagogas ir mokl.tojo padejejas. Ne pamokq metu specialiqjq ugdyrnosi
poreikiq mokiniams ir mokiniams, turintiems kalbos ir kalbejimo sutrikimq, pagalb4 teikia
logopedas, Siuo metu, nesant Sio specialisto, pagalb4 teikia mokytojas. Mokiniq socialiniq problemq
sprendimui pagaLbq teikia socialinis pedagogas, i5kilusias psichologines problemas padeda sprgsti
psichologas. Vaikq gerovds klausimai sprendZiami mokyklos Vaiko geroves komisijoje.
Neformaliojo Svietimo veiklai, vaikq sveikatai, mokiniq karjeros planavimui, prevencinei veiklai
sudaromos geresnds s4lygos, gerinti vaikq uZimtum4 ne pamokq metu (organizuojamas mokiniq
uZimtumas po pamokq), itraukiant i neformaliojo Svietimo veiklas didesni skaidiq mokiniq,
organizuojamas vaikq vasaros poilsis, kita projektine-socialine veikla. Mokyklos visa bendruomend

igyvendina OPKUS (Olweus programos kokybes uZtikrinimo sistema), kurios tikslas - i5laikyti
Olweus patydiq prevencijos programos nuostatas ir uZtikrinti programoje taikomq priemoniq
tgstinumE. Mokykloje taikomos OPKUS priemonds rei5kia sisteming4 ir ilgalaiki poZiEri i patydiq
prevencij4. Suformuotos supervizijq grupes, per kurias mokytojai amalizuoja iSkilusias problemas ar
situacijas, atvirai diskutuoja ir analizuoja, priima sprendimus. fglvendinama prevencine programa

,,Zipio draugai" prieSmokyklinio ugdymo vaikams, programa ,,Obuolio draugai" pradiniq klasiq
mokiniams.

,,Microsoft Teams'o platformoje rengiamas mokytojq edukacines patirties bankas, sukurti aplankai
pagal dalykus, kur mokytojai talpina savo metoding medZiag4 (prane5imai, pateiktys ir kt.), pamokq
medliagq (uZduotys, pristatymai, vaizdo ira5ai), pamokq planus, mokiniq isivertinimo budus ir kitq
medZiagq. Metodinese grupese teikiami pasiulymai naujoms iniciatyvoms, veikloms, dalijamasi
gerqa darbo patirtimi. Vykdomas mokiniq individualios paZangos stebejimo fiksavimas, kuris
talpinamas Microsoft Teams platformoj e.

Kasmet dalyvaujame eTwinning projektuose, vaikq vasaros poilsio ir neformaliojo ugdymo
uZimtumo projektuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, renginiuose.

Mokykla yra vienintele kulturos istaiga gyvenvieteje, turi patraukliai suprojektuoto pastato
i5vaizd4.
Programos
tikslas

Teikti kokybi5kas bendrojo lavinimo paslaugas Kodas 01

Tikslo apra5ymas:
Mokykla, kaip ugdymo paslaugq teikeja, turi uZtikrinti ugdymo kokybg, atitinkandi4laikmeti, o

mokyojai, kaip Siq paslaugq vykdytojai, privalo bfiti atitinkamos kvalifikacijos. Kolegialaus
griZtamojo ry5io pletojimui - stiprinamas mokytojq profesionalumas, mokytojai dalijasi ger4ladarbo
patirtimi. Stebimi ir skatinami tobuleti pedagogai lyderiai, buriami bendramindiai, veikl[s
pedagogai pokydiq igyvendinimui. Inicijuojamas mokyklos bendradarbiavimas su rajono ir Salies

mokyklomis, vykdomos bendros veiklos, dalijamasi patirtimi. Ugdymo procesas organizuojamas
pagal mokinio gebejimus. |gyvendinant mokymo programas, keidiasi mokymo priemoniq poreikis,
edukaciniq uZsiemimq planavimas ir organizavimas, diegiamas diferencijuotas, individualizuotas
mokymas, skatinama kiekvieno mokinio Dgtis. Mokytojai, planuodami veiklas, bendradarbiauja su

kolegomis, numato bendras veiklas, mokosi vieni i5 kitq. Mokymo turinys perteikiamas patrauklesne
forma, gereja pamokos kokybe. Integruotos pamokos didina mokiniq motyvacij4, mokymas labiau
vyksta per prakting veikl4, patyrim4, kas gerina mokiniq asmening tigti, pasiekimus. Stiprinamas
kolegialus komandinis darbas.

Vilkydiq kaimo gyvenvietes ir aplinkiniq maZqfq kaimq vaikq uZimtumu po pamokq r[pinasi
mokykla, bendradarbiaudama su po mokyklos stogu isikrlrusiu bendruomenes,,Viltis" vaikq dienos
centru ,,Veikime kartu". Tokiai veiklai uZtikrinti reikalinga priemoniq baze, teikiami projektai
veiklos uZimtumui organizuoti.

Ugdymo kokybe priklauso ne tik nuo mokymo turinio, bet ir nuo s4lygq, kokiose ugdosi
mokiniai. Tai turi itakos ne tik mokymuisi, bet ir vaikq sveikatai, saugumui.

0l uidavinys. UZtikrinti mokymo(-si) programq ivairovg ir kokybg Siuolaiki5kai
aprlpintoj e Svietimo istaigoie.



UZdavini galima igyvendinti tik dirbant kvalifikuotiems mokytojams, sukaupus tinkamus
vadovelius ir modemias, ivairias mokymo priemones, apr[pinus visus dalykinius kabinetus
kompiuteriais, daugialypes terpes projektoriais, interaktyviomis lentomis, isigijus skaitmenines
mokymo priemones. Dalyvauti projektq rengime ir jq igyvendinime. Kryptingai vykdyti mokiniq
karjeros planavim4, neformalqji Svietim4, vaikq uZimtum4 po pamokq. Mokiniq pilietiSkumui
ugdyti - organizuoti edukacines i5vykas, susitikti su iZymiais Zmonemis. Mokiniq motyvacijq
palaikytq dalywavimas konkursuose, olimpiadose, varZybose. 9-10 klasese turi bUti mokiniams
sudaromos galimybes pasirinkti dalykus i5 ivairiq programq sridiq, iSbandyti galimybes ivairiose

ir veiklos

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Program4 vykdys Silutes r. Vilkydiq pagrindines mokyklos bendruomene, Silutes rajono

Svietimo pagalbos tarnyba, specialiosios istaigos. Finansuojama i5 valstybes ir Silutes rajono
savivaldybes biudZetq, specialiqiq ir kitu fondr] le5q.

VeikSmai,mumatyti SilutOS r」 OnO Strateginiame p10trOS plane,kurie SuSijo Su VykdOma

programa:
4..1.1.2. Svietimo istaigrl modernizavimo programos pateikimas ir igyvendinimas.
4.1.1.3. Sporto bazes atnaujinimas.
4.1.1.4. E-apsaugos sistemos (vaizdo kamery) irengimas mokykloje.
4.1 .2.1 . Specialiqj q poreikiq vaikq integravimo galimybiq uZtikrinimas.
4.1.2.4. Mokiniq kryptingo uZimtumo vasaros stowklu organizavimas.

Susijg istatymai ir kiti norminiai teis6s aktai:
LR Svietimo istatymas ir Svietimo istatymo pakeitimo istatymas (201I-03-17), Higienos

nolmos bendrojo lavinimo mokyklai (2010-01-22), Higienos noflnos ikimokyklinio ir (ar)
priesmokyklinio ugdymo istaigai. Mokyklq aprupinimo standartai lSUtrrt 20ll-12-12d. isakymas
Nr. V-2368).

Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir
komisijq nariq atlygio uZ darb4 istatymas (2017 m. sausio 17 d. Nr. XI[-198), Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo I d. isakymas ,,Del mokyojq,
dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo programas
(iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo krUvio sandaros nustatymo
tvarkos apra5o patvirtinimoo' Nr. V-186. Psichologines pagalbos teikimo tvarkos apra5as,

Programos
tikslas

Specialiqjq programq igyvendinimas. Kodas 05

Tikslo apra5ymas:
Mokykla turi ie5koti galimybiq pagerinti savo finansing padeti, skatinti tevus, remejus prisideti

prie s4lygq gerinimo. Siekiama itraukti mokiniq tevus i aktyvesng veikl4 kartu su vaikais. I5 tevq ir
remejq gautq le5q mokykla turi galimybg keisti ir grahinti mokyklos vidaus ir lauko edukacines
aplinkas.
01 uZdavinys. Papildomq paslaugq teikimo uZtikrinimas

Glaudus bendradarbiavimas su mokiniq tevais, artimiausiomis imonemis, mokyklos patalpq
nuoma gali duoti Svietimo istaieai materialines naudos.

Numatomas programos lgyvendinimo rezultatas:
Mokiniai mokysis jaukioje, sveikoje, saugioje, tenkinandioje ivairius ugdymo(-si) poreikius

aplinkoje.
Bus uZtikrinta individuali pagalba kiekvienam mokiniui, mokiniq uZimtumas po pamokq, vasaros

stovyklose.
Pletoj ami socialiniai igfldZiai, pilieti Skumas ir atsparumas Zalingiems ipro diams.
Skatinamas mokiniq ir mokytojq iniciatyvumas, partneryste ir mokymasis vis4 gyvenimq.
Vykdomas kryptingas mokiniq karj eros planavimas.

{rengta moderni IKT baze.



patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpj[dio 30 isakymu Nr.
Y-663, Socialines pedagogines pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apra5as, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m, lapkridio 2 d. isakymu Nr. V-
950, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5as lStrztlzt 2015 m. gruodhio 21 d.

isakymas Nr. V-1309), Mokymosi krypdiq pasirinkimo galimybiq didinimo 14-19 metq
mokiniams modelio apra5as (SVtVt 2008 m. kovo 15 d. isakymas Nr. ISAK-715), Bendrojo
lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija lSVttrrt ZOOZ

T. geguZes23 d. isakyrnas Nr. ISAK-970), Pradinio irpagrildinio ugdymo bendrosios programos
(SITAU 2008 m. rugpjtdio 26 d. isakymas Nr. ISAK-2433;. Siuo metu jau patvirtintos atnaujintos
Prieimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos (2022 m. rugsejo 30 d. Nr.
V-l541). Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq
programas) formr+ ir mokymo organizavimo tvarkos apra5as, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049, Geros mokyklos
koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodLio 2l d.

isakymu Nr. V-l308, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
Silutes rajono savivaldybes mokyklq tinklo pertvarkos 20222026 metq bendrasis planas,

patvirtintas Silutes rajono savivaldybes tarybos 2022 m. kovo 3 1 d. sprendimu Nr. T1-951 . Silutes
rajono savivaldybes tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. Tl-922 patvirtintas ,,Silutes rajono
savivaldybes 2015-2024 m. strateginis pletros planas".
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