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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Tauragės Tarailių progimnazijos strateginis planas parengtas 2020-2022 metams, patvirtintas 2020 m. balandžio 

23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-40/1. Strateginiam planui pritarta 2020 m. balandžio 23 d. progimnazijos tarybos 

posėdyje (protokolo Nr. MKT-4) bei Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 101-1. 

 

Progimnazijos vizija – Tauragės Tarailių progimnazija – mokymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties mokykla. 

Progimnazijos misija – teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo I dalies 

išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, plėtojant neformalųjį švietimą, ugdant dorą, atsakingą, laisvą asmenybę. 

Progimnazijos vertybės: Pagarba. Atsakomybė. Tobulėjimas. Saugumas. Bendradarbiavimas. 

 

Strateginiame plane numatyti keturi strateginiai prioritetai 2020-2022 metams: 

1. Kiekvieno mokinio mokymosi galių atskleidimas ir pažangos užtikrinimas ugdymo(si) procese. 

2. Ugdomosios veiklos organizavimas siekiant mokymo(si) pažangos. 

3. Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir mokyklos bendruomene organizuojant veiklas 

mokykloje ir kitose erdvėse. 

4. Personalo ugdymas siekiant įgyvendinti šiuolaikines ugdymo strategijas ir kurti besimokančią organizaciją. 

 

Kiekvienam prioritetui įgyvendinti buvo numatyti uždaviniai bei siekiami rezultatai. 2022 metai – tretieji 

strateginio plano įgyvendinimo metai. Strateginio plano įgyvendinimas glaudžiai susijęs su 2022 metų veiklos planu 

ir jo įgyvendinimu, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas: 

1. Ugdymo turinio pritaikymui ir priemonių parinkimui siekiant tenkinti individualius mokinių mokymosi 

poreikius. 

2. Ugdomosios veiklos organizavimui netradicinėmis formomis. 

3. Mokymosi bazės atnaujinimui ir aplinkų pritaikymui kokybiškam ir šiuolaikiškam ugdymui. 

4. Mokytojų savišvietos, bendrų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimui bei įgytų žinių sėkmingam 

pritaikymui pamokose. 

 

Siekiant tenkinti individualius mokinių mokymosi poreikius mokykla priešmokyklinio ugdymo grupių 

mokytojus ir vaikus bei 1-8 klasių mokinius ir atskirų dalykų mokytojus aprūpino skaitmeniniu turiniu (EMA 

pratybomis, EDUKA klasėmis, EDUTEN Playground licencijomis, e-Test prieiga ir kt.), kuris buvo tikslingai 

naudojamas ugdymo turinio diferencijavimui ir individualizavimui, papildomoms užduotims spragoms šalinti ar 

žinioms gilinti. Be to, mokykla teikė švietimo pagalbą mokiniams, organizuojant 1-4, 5-6 ir 8 klasėse lietuvių kalbos 

ir matematikos konsultacijas, 8 klasėje fizikos konsultacijas ir 7 klasei IT konsultacijas.  

 



Progimnazija baigė įgyvendinti  Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis finansuojamą ,,Kokybės krepšelį“. 

Vertintojai konstatuoja, kad Tauragės Tarailių progimnazijoje „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo metu 

pažanga padaryta visose vertinimo srityse: 1. Rezultatai, 2. Pagalba mokiniui, 3. Ugdymo(si) procesas. Vieno veiklos 

kokybės rizikos vertinimo rodiklio – 3.2. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – įvertinimas pagerėjo iš 3 lygio 

į 4 lygį. 

2022 m. mokykla baigė vykdyti Erasmus+ programos projektą ,,Būk drąsus kaip skaitmeninis pasaulis‘‘ (Be 

Bold as Digital World), Nr. 2019-1-PL01_KA229-065718. Galutinė ataskaita „Mobility Tool+“ sistemoje buvo 

pateikta laiku 2022-10-29 d., sąžiningumo deklaracija pasirašyta 2022-10-26 d. Bendrą projekto ataskaitą vertino 

projektą koordinuojančios šalies ekspertai. Ataskaita įvertinta 73 balais iš 100 galimų. 

 

Siekiant organizuoti ugdomąją veiklą kitaip, mokytojai vedė pamokas kitose erdvėse bei kvietė Kultūros paso 

teikėjus vesti kitokias pamokas mokyklos patalpose. Mokykloje buvo suorganizuoti 3 Kultūros paso programos 

edukaciniai renginiai 1-4 klasių mokiniams „Kas Baltijoje gyvena“, „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“, „Stebuklinga 

adata“ bei 5-8 klasių mokiniams „Ruonis iš ateities. Ar išdrįstum su juo susitikti?“, ,,Kaip senovėje kariauta?“. 

Ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bei 1-8 klasių mokiniams buvo 

organizuojama ugdomoji veikla už mokyklos ribų mokiniams dalyvaujant edukacinėse programose, kurias organizavo 

Tauragės krašto muziejus „Santaka“, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras, STEAM centras. Mokiniai 

su mokytojais vyko į pažintines išvykas arba išvažiuojamąsias pamokas Pužiškės girininkijoje, Plynosios pažintiniame 

take, Genių atodangos vietoje, Antšunijos žydų genocido vietoje, prie Tauragės konvencijos paminklo, ant 

Pagramančio piliakalnio, prie upės Jūros, Tauragės vasaros estradoje, Tauragės atviroje jaunimo erdvėje, Tauragės 

priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, Švėkšnoje, Ventės rage, Klaipėdos Jūrų muziejuje, Karklėje, Kauno IX forte. 

 

Siekiant atnaujinti mokymo(si) bazę, nupirktos  ugdymo priemonės ,,Logigram“, lauko teniso kamuoliai, 

juostiniai svarmenys, krepšinio kamuolys. 5-8 klasių mokinių pageidavimu  nupirkti sėdmaišiai (dalyvaujamasis 

biudžetas), kurie padeda mokiniams patogiai pailsėti pertraukų metu. 2022 m. mokykla įsigijo tris išmaniuosius 

ekranus šiuolaikiškam ir interaktyviam mokymui ir mokymuisi. Ikimokyklinio ugdymo žaidimų aikštelei nupirktos 

medinės dvipusės virtuvėlės, skatinančios ugdytinių smalsumą, kūrybiškumą, gerina bendravimo įgūdžius, padeda 

pažinti realų suaugusių pasaulį. Rengiantis įtraukiajam ugdymui, visoms ikimokyklinio ugdymo grupėms nupirktos 

sensorinės ugdymo priemonės. Sensorinė aplinka suteikia sensorinės stimuliacijos spektrą, kurį galima pritaikyti 

kiekvienam vaikui individualiai. Tauragės savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos dviejų sanitarinių mazgų 

kapitaliniam remontui ir vieno naujo sanitarinio mazgo įrengimui mokykloje bei vidaus remontui, kuris reikalingas 

kasmet atnaujinti ir paruošti mokymosi patalpas kokybiškam ugdymo procesui vykdyti. Dviejuose ikimokyklinio 

ugdymo grupėse sumontuoti kondicionieriai. Jiems įrengti rekonstruota elektros skydinė. Kondicionierių įrengimas 

užtikrina galimybę kokybiškai vykdyti ugdomąją veiklą ar organizuoti renginius karštuoju sezonu. Metų pabaigoje 

nupirkti kondicionieriai likusioms ikimokyklinio ugdymo grupėms ir vienai mokyklos patalpai. Kitoms patalpos 

nupirkti ventiliatoriai.  

 

Siekiant kurti mokyklą kaip besimokančią organizaciją, mokytojai mokosi vieni iš kitų stebėdami pamokas 

(bent dvi per metus) ir jas aptardami, skaitydami pedagoginę literatūrą bei dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Mokyklos mokytojai ruošiasi dirbti pagal atnaujinto turinio programas bei rengiasi įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimui: pedagogai dalyvavo 40 akademinių valandų programoje, kurios tikslas buvo atidžiau susipažinti su 

įtraukiojo ugdymo įgyvendinimu bendrojo ugdymo mokyklose. 


