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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės Tarailių progimnazijos strateginis planas 2020- 2022 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika, progimnazijos 

nuostatais, patvirtintais Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-229, Tauragės rajono savivaldybės 

2020-2022 metų strateginiu veiklos planu, Lietuvos Respublikos Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategija, pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programų aprašu, progimnnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, progimnazijos mokinių pasiekimų analizės 

duomenimis, bendruomenės narių rekomendacijomis ir nusako Tauragės Tarailių progimnazijos vystymo strateginius tikslus, kryptis ir 

apibrėžia veiklos rezultatus.  

 

2. Įgyvendinant progimnazijos strateginio plano kryptis, bus užtikrinama šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius ir aukščiausius 

standartus atitinkanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies ugdymo kokybė, padidės 

progimnazijos veiklos efektyvumas teikiant ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies išsilavinimą, bus 

sukurta kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį skatinanti ir mokymo(si) sėkmę leidžianti patirti aplinka, formuojanti žingeidų, kultūringą, 

atsakingą, rūpestingą  ir nuolat besimokantį Lietuvos ir pasaulio pilietį. 
 

3. Siekiant įgyvendinti Tauragės Tarailių progimnazijos strateginio plano tikslus 2020-2022 metams, bus telkiamos progimnazijos 

bendruomenės – mokytojų, mokinių, jų tėvų, mokyklos vadovų, ugdymo aplinkos personalo bei socialinių partnerių – pastangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. BENDROS ŽINIOS APIE PROGIMNAZIJĄ 

 
Priklausomybė  Savivaldybės mokykla 

Savininkė Tauragės rajono savivaldybė 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 190459552 

Tipas Progimnazija  

Vykdomos programos Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies 

programos, neformalaus vaikų švietimo programos 

Mokomoji kalba Lietuvių kalba 

Adresas Melioratorių g. 9, Tauragė LT-72111 

Telefonas (8 446) 72423 

Elektroninio pašto adresas tarailiai@tarailiai.lm.lt 

Progimnazijos svetainės adresas http://tarailiai.lm.lt  

 

 

 
III. PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Tarailių mikrorajone 1992 metais buvo įkurta pradinė mokykla, kuri 1993 metais buvo pertvarkyta į pagrindinę mokyklą. 2002 metais 

prie Tarailių pagrindinės mokyklos, kaip pradinio ugdymo skyrius, prijungta Taurų pradinė mokykla. 2004 metais prie Tarailių pagrindinės 

mokyklos, po Pilaitės pagrindinės mokyklos reorganizacijos, prijungtas Dapkiškių pradinio ugdymo skyrius, o po lopšelio-darželio 

„Raudonkepuraitė“ reorganizacijos prijungtos ikimokyklinio ugdymo grupės. Dėl mažo mokinių skaičiaus Dapkiškių pradinio ugdymo skyrius 

2012 m. rugpjūčio 31 d. buvo uždarytas. Įgyvendinant Tauragės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkos bendrąjį planą 

mokykla nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta į progimnazijos tipo mokyklą. Progimnazijos Taurų skyrius uždarytas 2017 m. dėl mažo mokinių 

skaičiaus. Šiuo metu Tarailių progimnazijoje mokosi vaikai, gyvenantys Tarailių mikrorajone ir aplinkinėse vietovėse. Ugdymo procesas vyksta 

dviejuose pastatuose. Pagrindiniame mokyklos pastate mokosi priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1–8 klasių mokiniai, darželio pastate veikia 

ikimokyklinio ugdymo grupės. 2019 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje buvo ugdymo 267 vaikai: 74 vaikai - ikimokyklinio ugdymo grupėse, 193 

mokiniai - 0-8 klasėse. Sudarytos 4 ikimokyklinio ugdymo grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė ir 8 komplektai 1-8 klasėse. 

 

mailto:tarailiai@tarailiai.lm.lt
http://tarailiai.lm.lt/


 

 

IV. IŠORINĖ APLINKOS ANALIZĖ (PESTE) 

 
POLITINIAI –TEISINIAI VEIKSNIAI 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prioritetas – Geros 

mokyklos koncepcijos įgyvendinimas. 
 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamas mokyklos 

veiklos kokybės krepšelis. 
 Europos struktūrinių fondų, valstybės, savivaldybės 

finansuojami projektai. 
 Tauragės rajono savivaldybės finansuojami mokytojų padėjėjų 

etatai. 
 Tauragės rajono savivaldybės finansavimas ugdymo(si) aplinkos 

tobulinimui. 
 Tauragės rajono savivaldybės finansavimas naujų ikimokyklinio 

ugdymo grupių kūrimui. 
 Tauragės rajono savivaldybės prieigos prie „Vyturio“ 

skaitmeninės bibliotekos finansavimas. 
 Tauragės rajono savivaldybės ir Tauragės Rotary klubo inicityva 

– Moksleivio pažangos premija. 
 Tauragės miesto bendruomenės „Tarailių ratas“ ir progimnazijos 

bendradarbiavimas. 

 Tauragės rajono mokyklų tinklo optimizavimas. 
 Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos koregavimas. 
 Tauragės rajono savivaldybės finansavimo neskyrimas 

progimnazijos pastatų renovacijai. 

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Pasinaudojimas visais įmanomais progimnazijai prieinamais 

papildomais finansavimo šaltiniais. 
 Pritraukimas daugiau lėšų iš progimnazijos patalpų nuomos. 
 Nuoseklus ir aktyvus bendruomenės skatinimas progimnazijai 

skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. 

 Lėšų trūkumas etatų steigimui ir finansavimui. 
 Žmogiškųjų resursų trūkumas rengiant projektus. 
 Ekonominio augimo lėtėjimas. 
 Klasių komplektų mažėjimas. 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 



 Didesnio skaičiaus mokinių iš aptarnaujamos teritorijos 

pritraukimas mokytis progimnazijoje. 
 Mažėjantis skaičius mokinių, kurie nepakeičia gyvenamosios 

vietos, tačiau palieka mūsų progimnaziją. 
 Ikimokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų iš kitų miesto ir 

rajono teritorijų pritraukimas likti mokytis priešmokyklinio 

ugdymo grupėje. 
 Aktyvus progimnazijos bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais karjeros ugdymo srityje ar vedant pamokos kitose 

erdvėse. 

 Mažėjantis gimstatumas šeimose, gyvenančiose progimnazijos 

aptarnaujamojoje teritorijoje. 
 Emigracija. 
 Nepatrauklūs progimnazijos pastatai ir aplinka dėl Tauragės 

rajono savivaldybės lėšų neskyrimo renovacijai. 
 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimas ir 

aprūpinimas priemonėmis. 
 Įrengtas ir pagal paskirtį naudojamas IT kabinetas.  
 Stipri progimnazijos technologijų bazė šiuolaikiškoms 

pamokoms vesti. 
 Informacinio raštingumo teikiama nauda mokymui(si). 
 Skaitmeninių bibliotekų, klasių ir kitų priemonių naudojimas 

visų dalykų pamokose. 

 Neigiama IT įtaka mokinių raštingumui, fiziniam aktyvumui, 

sveikatai, koncentracijai. 
 Greitas IT technikos ir programinės įrangos nusidėvėjimas. 

 

EDUKACINIAI VEIKSNIAI 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Mokiniams nemokamos kultūros paso edukacinės programos. 
 Netradicinės erdvės pamokoms. 
 Socialinių partnerių siūlomos edukacinės programos. 

 

 Nekokybiškos kultūros paso edukacinės programos. 
 Nekokybiškos socialinių partnerių vykdomos programos. 
 Žmogiškųjų išteklių trūkumas organizuojant ir vykdant 

edukacinius projektus. 
 Mokytojų „perdegimas“. 

 

 

 
 

 



V. VIDINĖ ANALIZĖ  

 

5.1. Įstaigos valdymas. 

Progimnazijos administracija 

 

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės funkcijos Vadybinė kategorija 

Elmyra Jurkšaitienė Direktorė  

Diana Lebedžinskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui II vadybinė kategorija 

Reda Laurinavičienė Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams  

 

Progimnazijos administracija siekia užtikrinti sklandžią ir kokybišką kasdienę ugdomąją veiklą, nuolatinį progimnazijos veiklos vertinimą 

ir tobulinimą, atsižvelgdama į švietimo tendencijas, vietos bendruomenės poreikius kartu su progimnazijos savivaldos institucijomis inicijuoja ir 

planuoja progimnazijos veiklos ilgalaikius pokyčius ir rūpinasi jų įgyvendinimu. 

Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba ir Mokinių savivalda. Progimnazijos veiklai įgyvendinti 

sudaromos ir kitos organizacinės struktūros: progimnazijos metodinei veiklai organizuoti – mokytojų metodinės grupės ir metodinė taryba, 

pedagoginių darbuotojų profesiniai ir bendrieji ugdymo klausimai spendžiami Mokytojų taryboje, su darbo santykiais susijusiais klausimais 

konsultuojamasi su darbo taryba. 

 

5.2. Žmogiškieji ištekliai. 

5.2.1. Ugdytiniai. 

 

2019 m. rugsėjo 1 dieną progimnazijoje buvo ugdomi: 

 

Ugdymo programa Ugdytinių skaičius Grupių / klasių komplektų skaičius 

Ikimokyklinis ugdymo programa 74 4 

Priešmokyklinio ugdymo programa 19 1 

Pradinio ugdymo programa 85 4 

Pagrindinio ugdymo I dalies programa 89 4 

Iš viso: 267 13 

  

   

 



Ugdytinių skaičiaus kitimas per pastaruosius trejus mokslo metus pateikimas lentelėje. 

 

Mokslo metai Grupių / klasių komplektai Ugdytinių skaičius 

 Ikimokyklinis 

ugdymas 

Priešmokyklinis 

ugdymas 

1-4 klasės 5-8 klasės  

2017-2018 2 1 5 6 264 

2018-2019 4 1 5 5 269 

2019-2020 4 1 4 4 267 

    

Iš aukščiau pateiktos lentelės matyti, kad ugdytinių skaičius per pastaruosius metus progimnazijoje išlieka pastovus.  

 

5.2.2. Ugdytojai ir ugdymo aplinkos darbuotojai. 

 

2019 metų rugsėjo 1 d. mokykloje dirbo 33 pedagoginiai darbuotojai. Visi mokytojai turi reikalingą kvalifikaciją. Mokytojai kryptingai 

tobulina kvalifikaciją, dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Dauguma kvalifikacinių renginių apmokama iš mokyklai skiriamų mokymo lėšų, 

dalis kvalifikacinių renginių yra nemokami – įvairių fondų, ESF finansuojamų projektų renginiai. 

 

Mokytojas Vyresnysis mokytojas Mokytojas metodininkas Mokytojas ekspertas 

9 8 16 - 

 

Mokykloje dirba įvairaus amžiaus pedagogų, turinčių skirtingą pedagoginio darbo stažą. 

 

Pedagoginis stažas (metais) 

iki 2  nuo daugiau 

kaip 2  iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 

nuo daugiau kaip 

10 iki 15 

nuo daugiau kaip 

15 iki 20 

nuo daugiau kaip 

20 iki 25 

daugiau kaip 25 

2 1 3 2 5 4 16 

 

Progimnazijoje skatinama mokytojų lyderystė. Vyksta pakankamai aktyvi mokytojų metodinė veikla, mokytojai įtraukiami į įvairias 

darbo grupes, dalyvauja darbo tarybos veikloje. 

Mokykloje dirba šie švietimo pagalbos specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas. Tikimasi, kad artimiausiu 

metu pavyks rasti psichologą. Mokykla susiduria su sunkumais ieškodama mokytojo padėjėjų, nes dėl mažo darbo užmokesčio neatsiranda 

pakankamai žmonių, norinčių dirbti šį darbą. Progimnazijoje 0,25 etatu dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Šio specialisto darbo 



krūvis ir darbo grafikas nėra palankus mokyklai, tačiau tokį darbo krūvį reglamentuoja teisės aktai pagal ugdytinių skaičių, o darbo grafiką tenka 

derinti su kitomis ugdymo įstaigomis, kuriose šis specialistas dirba. Be to, šiems specialistams organizuojama daug kvalifikacinių renginių, dėl 

kurių šio specialisto realus buvimo laikas mokykloje dar sutrumpėja. Progimnazijos ugdymo aplinka rūpinasi 11 ugdymo aplinkos personalo 

darbuotojų. 

 

5.3. Ugdymas(is) ir neformalus švietimas. 

 

Siekiant teikti kokybiškas ir šiuolaikiškas švietimo paslaugas bei vykdant diferencijuotą mokymą, kurio tikslas sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui sėkmingai mokytis, pagal galimybes sudaromos laikinosios grupės pagal mokinių mokymosi pasiekimus. Be to, mokiniams 

sudaromos sąlygos lankyti lietuvių kalbos, matematikos ir fizikos konsultacijas, kurių metu teikiama papildoma pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams arba skiriamas papildomas laikas gabiems mokiniams tobulėti. 7 klasėje pradėta įgyvendinti finansinio raštingumo kaip 

atskiro mokomojo dalyko programa. Siekiant patenkinti mokinių poreikį save realizuoti ar išbandyti įvairiose veiklose progimnazijoje sudarytos 

galimybės visiems (100 proc.) mokiniams lankyti neformalaus švietimo užsiėmimus. Progimnazijos mokytojai skatina ir padeda pasiruošti, o 

mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose. Švietimo pagalbą mokiniams teikia specialusis pedagogas, 

logopedas ir socialinis pedagogas. Vyksta klasių valandėlės, organizuojami tėvų susirinkimai, individualūs mokytojų, mokinių ir jų tėvelių 

pokalbiai, kviestinių lektorių paskaitos. Progimnazijos dalyvavimas LL3 savivaldybės pokyčio projekte progimnazijos mokytojams suteikė puikių 

galimybių tobulinti savo kvalifikaciją dalyvaujant mokymuose, bendradarbiaujant su kitų rajono mokyklų pedagogais bei vykdant integruotas, 

patyrimines ir kitokias edukacines veiklas savo pamokose progimnazijoje arba už jos ribų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos pirmos dalies mokytojai vis drąsiau ir dažniau organizuoja pamokas kitose erdvėse. Aktyviai ir tikslingai naudojamasi Kultūros 

paso siūlomomis programomis, kurios paįvairina ir praturtina ugdymo procesą kitokiomis veiklomis. Kiekvienais metais mokiniai dalyvauja ir 

pasiekia pakankamai gerus rezultatus nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose.  

Siekiant pastebėti, fiksuoti ir skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą sukurta Mokinio individualios pažangos sistema, kuri 

suteikia galimybę pačiam mokiniui ir visoms su jo mokymosi sėkme susijusioms suinteresuotoms pusėms kartu reflektuoti, planuoti ir koreguoti 

mokymo(si) procesą siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos. 

Siekiant geresnio mokinių pamokų lankomumo yra aktyviai stebimas pamokų lankomumas, ieškoma pamokų praleidinėjimo priežasčių, 

vykdomi pokalbiai su pamokas praleidinėjančiais mokiniais ir jų tėvais, numatomos prevencinės priemonės. Pamokų praleidinėjimas 5-8 klasėse 

pastebimai mažėja. 2018-2019 m. m. pirmojo trimestro praleistų pamokų skaičius palyginus su 2019-2020 m. m. pirmojo trimestro praleistų 

pamokų skaičiumi sumažėjo 55 procentais. 

Siekiant užtikrinti kokybišką mokinių socialinį ir emocinį ugdymą progimnazijos 1-4 klasėse vykdoma socialinių emocinių įgūdžių ir 

smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“, 5-8 klasėse įgyvendinamos Lions Quest programos  „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“. 

Ikimokyklinio ugdymo programos mokytojai dalyvavo prevencinės programos „Zipio draugai“ mokymuose ir ruošiasi šios programos 

įgyvendinimui ikimokyklinio ugdymo grupėse. Kiekvienais metais atliekamas tyrimai, susiję su pirmos ir penktos klasės mokinių adaptaciniu 



laikotarpiu bei mokyklos ir klasių mikroklimatu. Emociniam ir fiziniam mokinių saugumui užtikrinti koridoriuose ir valgykloje nuolatos budi 

mokytojai ir administracijos darbuotojai, aktyviai dirba VGK, įrengtos vidaus ir lauko vaizdo kameros. Progimnazijos mokiniams ugdymo proceso 

metu už mokyklos teritorijos išeiti neleidžiama, tačiau per ilgąją pertrauką pietauti namie ar greta esančioje kavinėje išleidžiami tie mokiniai, kurių 

tėveliai suteikė savo vaikams tokią teisę parašydami prašymus. 

Siekiant gerinti ugdymo sąlygas ir skatinant ugdymo įvairovę progimnazija teikia paraiškas, o gavus finansavimą dalyvauja įvairiuose 

rajoniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.  

 

5.4. Materialinė techninė situacija. 

 

Progimnazija mokymo ir steigėjo skirtas lėšas naudoja mokymo priemonėms ir ugdymo aplinkai atnaujinti ir modernizuoti. Progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo grupių pastate įrengtos 4 ikimokyklinio ugdymo grupių patalpos. Nors vienoje jų atliktas kapitalinis remontas, šaltuoju 

periodu patalpoje yra šalta. Kapitalinis remontas atliktas ir šiuo metu esančiame spec. pedagogo-logopedo kabinete bei viename sanitariniame 

mazge. Visos kitos vidaus erdvės reikalauja kapitalinio remonto bei pastato išorės renovacijos. Mokyklos pastate kapitaliai atnaujintas tik vienas 

kabinetas. Visose kitose erdvėse atliktas kosmetinis remontas, tačiau pastatui būtina tiek pastato vidaus tiek išorės renovacija. Kiekvienas kabinetas 

aprūpintas kompiuteriu, garso kolonėlėmis ir projektoriu. Mokykla turi planšetinių kompiuterių komplektą vienai klasei bei 15 nešiojamų 

kompiuterių IT kabinete.  Progimnazija susiduria su patalpų trūkumo problema. Dėl to progimnazijoje kol kas nėra galimybės įrengti tinkamos 

drabužinės mokiniams, tinkamų persirengimo kambarių pasiruošti fizinio ugdymo pamokoms, reikalavimus atitinkančių technologijų kabinetų, 

gamtamokslio ugdymo laboratorijos, didesnės valgyklos patalpos, didesnio mokytojų kambario, poilsio erdvių mokiniams, atskiro visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto kabineto mokyklos pastate, atskiro kabineto psichologui, renginių ir sporto užsiėmimų patalpos ikimokyklinio 

ugdymo grupių pastate. Nors progimnazija gauna papildomą finansavimą būtiniausiems darbams atlikti, tačiau kai kuriems didesnės apimtiems 

darbams steigėjas lėšų neskiria. Būtina atlikti pastatų renovaciją, mokyklos pastato kiemo erdvių sutvarkymą ir pritaikymą ugdymo ir poilsio 

reikmėms, ikimokyklinio ugdymo pastato kieme esančios žaidimų aikštelės pritaikymą beveik dvigubai padidėjusiam ugdytinių skaičiui.  

 

5.5. Finansiniai ištekliai. 

 

Progimnazijos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, patalpų nuomos lėšų ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 

lėšų. Valstybės ir savivaldybės lėšos naudojamos pagal paskirtį, nuomos ir gyventojų pajamų mokesčio lėšos naudojamos būtiniausiam 

trumpalaikiui turtui (mokykliniams baldams, vidaus ir lauko kameroms, IT įrangai) įsigyti. 

 

 

 

5.6. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. 



 

Mokykloje vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas planuojamas mokslo metams. Jį atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Įsivertindama veiklos kokybę mokykla vadovaujasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika. Atliekant įsivertinimą 

naudojamasi internetine www.iqesonline.lt sistema. Progimnazija kokybės veiklos įsivertinimo rekomendacijas naudoja ugdymo turinio 

tobulinimui, rengiant metinius mokyklos veiklos bei ilgalaikius mokytojų planus. 2019 m. lapkričio mėnesį vykdyto progimnazijos veiklos 

kokybės plačiojo įsivertinimo apibendrintos išvados pateikiamos lentelėse. 

 

 

Stipriosios progimnazijos veiklos sritys Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys 

Ugdymas (-is) ir mokinių patirtys Lyderystė ir vadyba 

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai  3,2 4.1.2. Lyderystė  2,6 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai  3,3 4.1.3. Mokyklos savivalda  2,7 

Lyderystė ir vadyba Ugdymo (-si) aplinkos 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais  3,3 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka  2,3 

4.3.1. Kompetencija  3,2 3.1.3. Aplinkų bendrakūra  2,7 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas  3,3 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje  2,8 

 

Progimnazijos bendruomenės nariai pakankamai aukštai vertina mokytojų profesionalumą, jų gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su 

mokinių tėvais, mokytojų vadovavimąsi aiškiais ugdymo(si) tikslais savo kasdienėje veikloje. Kaip nepakankamai veiksmingos sritys vertinamos 

mokinių savivalda, mokymosi ne mokykloje galimybės. Bendruomenės nariai jau ne vienus metus atkreipia dėmesį į poreikį modernizuoti ir 

renovuoti mokyklos pastatą ir keisti jį supančią aplinką, pritaikant ją ugdymo(si) poreikiams. Turėtų būti stiprinama lyderystė, įgalinanti ir 

skatinanti bendruomenės narius konstruktyviai diskutuoti, dalyvauti bendrose mokymosi ir mokyklos veiklos tobulinimo veikose, rodant 

iniciatyvas, prisiimant už jas atsakomybę bei įsipareigojant laikytis bendrai priimtų susitarimų. Siekiant užtikrinti pamokų kokybę, progimnazijoje 

nuolat stebimas ugdymo procesas. Apibendrinus stebėjimo rezultatus darytina išvada, kad būtina atkreipti ypatingą dėmesį į mokinių pasiekimų 

gerinimą susitelkiant į pamokos proceso organizavimo tobulinimą: tobulinti pamokos struktūrą, pamokos uždavinio ir vertinimo sąsajas, vertinimo 

kriterijų aiškumą ir jų panaudojimą mokymuisi, mokymo ir mokymosi paradigmų tinkamą derinimą pamokoje. 

 

 

 

 

 

VI.   SSGG ANALIZĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS 

http://www.iqesonline.lt/


 
STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

- Matomas kiekvienas vaikas 

- Kvalifikuoti specialistai 

- Aktyvus dalyvavimas rajono renginiuose, konkursuose, parodose 

- Edukacinės išvykos  

- Geras mokyklos aprūpinimas mokymo priemonėmis 

- Atsakingai ir tiksliai vykdoma mokyklos atskaitomybė visoms 

suinteresuotoms šalims 

  

- Mažos edukacinės erdvės 

- Mokyklos socialinio konteksto neigiama įtaka mokymosi motyvacijai 

ir mokinių pasiekimams 

- Mokinių negebėjimas savęs valdyti stresinėse situacijose ir 

konstruktyviai spręsti problemas 

- Nepakankamas rezultatyvumas 

- Nepakankamas mokytojo darbo poveikio ir mokyklos indėlio į 

mokinių pažangą vertinimas 

- Nepakankamas mokinių lyderystės įvairiose veiklose, mokinių 

organizacijų veiklos skatinimas ir palaikymas 

- Nepakankamas įsipareigojimas susitarimams 

- Nepakankamas tėvų į(si)traukimas tobulinant mokyklą  
GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

- Europos struktūrinių fondų, valstybės, savivaldybės finansuojami 

projektai  

- Nuoseklus ir aktyvus bendruomenės skatinimas skirti progimnazijai 

1,2% gyventojų pajamų mokesčio 

- Tauragės rajono savivaldybės finansuojami mokytojų padėjėjų etatai 

- Tauragės miesto bendruomenės „Tarailių ratas“ ir progimnazijos 

bendradarbiavimas 

- Aktyvus progimnazijos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

karjeros ugdymo srityje ar vedant pamokas kitose erdvėse 

- Mokiniams nemokamos kultūros paso programos 

- Progimnazijos pastatų renovacija 

- Tauragės rajono mokyklų tinklo optimizavimas 

- Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos koregavimas 

- Tauragės rajono savivaldybės finansavimo neskyrimas progimnazijos 

pastatų renovacijai 

- Mažėjantis gimstamumas šeimose, gyvenančios progimnazijos 

aptarnaujamoje teritorijoje 

- Didelis mokinių iš probleminių šeimų skaičius 

- Neigiama IT įtaka mokinių raštingumui, fiziniam aktyvumui, 

sveikatai, koncentracijai 

- Žmogiškųjų išteklių trūkumas organizuojant ir vykdant edukacinius 

projektus 

 

 

 

 

 

STRATEGINĖS IŠVADOS: 



 
Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius, mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bei įsivertinimo išvadas 2020-2022 metais 

būtina:  

1. Sutelkti gimnazijos bendruomenės narių pastangas kokybiškam ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos 

dalies ugdymo programų įgyvendinimui siekiant mokinių individualios pažangos. 

2. Ugdyti aukštos savivertės, socialią ir aukštus mokymosi bei asmeninio gyvenimo tikslus gebančią keltis asmenybę.  

3. Skatinti mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų lyderystę. 

4. Modernizuoti edukacines erdves.  

 

 

VII.  PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA  

 

Misija 

 

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies išsilavinimą įvairių poreikių ugdytiniams, 

plėtojant neformalų švietimą bei ugdant dorą, atsakingą, laisvą asmenybę. 

 

 

Vizija 

 

Tapti mokymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties mokykla. 

 

 

Progimnazijos vertybės 

 

P a g a r b a  – žmogui, aplinkai, tradicijoms, istorijai. 

A t s a k o m y b ė  – mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimai mokyklai. 

T o b u l ė j i m a s  – mokytojų ir mokinių atvirumas pokyčiams. 

S a u g u m a s  – saugi ir sveika aplinka mokykloje. 

B e n d r a d a r b i a v i m a s  – draugiška mokyklos bendruomenė. 

 

VIII.  STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 



 
A. KLIENTO PERSPEKTYVA 

(Susivok) 

 

1. Kiekvieno mokinio mokymosi galių atskleidimas ir pažangos 

užtikrinimas ugdymo(si) procese. 

 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 

 

2. Ugdomosios veiklos organizavimas siekiant mokymo(si) 

pažangos. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

(Pasitelk) 

 

3. Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir mokyklos 

bendruomene organizuojant įvairias veiklas mokykloje ir kitose 

erdvėse. 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

(Augink) 

 

4. Personalo ugdymas siekiant įgyvendinti šiuolaikines ugdymo 

strategijas ir kurti besimokančią organizaciją. 

 

 

 

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

1.1.  Uždavinys. Personalizuoti mokymą(-si), skatinantį mokinius patiems kurti savo mokymosi tikslus, reflektuoti savo pasiekimus ir pažangą. 

1.2.  Uždavinys. Mokinių individualių mokymosi poreikių nustatymas ir galimybių pritaikymas. 

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

2.1.  Uždavinys. Mokymosi bazės atnaujinimas ir aplinkų pritaikymas kokybiškam ir šiuolaikiškam ugdymui. 

2.2.  Uždavinys. Ugdomosios veiklos organizavimas netradicinėmis formomis. 

3.  Tikslas. Aktyvus bendradarbiavimas su soc. partneriais ir mokyklos bendruomene organizuojant veiklas mokykloje ir kitose erdvėse. 

3.1.  Uždavinys. Ugdymo partnerystės tinklo stiprinimas. 

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

4.1.  Uždavinys. Organizuoti mokytojų savišvietą, bendrus kvalifikacijos tobulinimo renginius, įgytų žinių sėkmingą pritaikymą pamokose,       

aptarti mokytojų bendruomenėje. 

4.2.  Uždavinys. Stiprinti personalo emocinę kultūrą. 

 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 



EIL. 

NR. 
PRIEMONĖS 

ĮGYVENDINIMO 

LAIKOTARPIS 

ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 
LAUKIAMI REZULTATAI, KRITERIJAI 

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

1.1. Uždavinys. Personalizuoti mokymą(-si), skatinantį mokinius patiems kurti savo mokymosi tikslus, reflektuoti savo pasiekimus ir pažangą. 

1.1.1. 

 

Tobulinti mokinio individualios 

pažangos fiksavimą ir (įsi)vertinimą 

mokinių individualios pažangos 

stebėjimo aplankuose. 

2020–2022 m. Mokytojų 

taryba, klasių 

vadovai, 

mokytojai 

- Visi mokiniai fiksuoja ir analizuoja individualią pažangą, išsikelia 

tolimesnius mokymosi tikslus. 

- 

 

Klasės vadovai, dalyko mokytojai, tėvai ir mokiniai išanalizuoja ir 

aptaria esamą situaciją ir numato konkrečias priemones pažangai 

pasiekti.  

- 

 

Klasių vadovai apibendrina esamą situaciją mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Mokytojai siūlo priemones pažangai tobulinti. 

- Mokinių mokymosi pažangumas – 98 proc. 

1.1.2. Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

2020-2022 m. Metodinė taryba, 

mokytojai 

- Sukurtas vieningas mokėjimo mokytis kompetencijų žemėlapis. 

- Visi mokytojai per savo dalyko pamokas ugdo mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

- Sukurta vieninga mokėjimo mokytis kompetencijų vertinimo sistema. 

- Visi mokiniai reguliariai įsivertina savo mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

1.1.3. Organizuoti pokalbius (klasės vadovas, 

mokytojas (pagalbos mokiniui 

specialistas), mokyklos vadovas – 

mokinys – mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai)) dėl mokinio mokymosi 

rezultatų (mokymosi pažangos)). 

2020–2022 m. Klasių vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

direktorius 

 

- Pokalbiuose (kurie pagal poreikį organizuojami po signalinio 

trimestro, po trimestro, trimestro eigoje) dalyvauja ne mažiau nei 75 

proc. mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų). 

- Per mokslo metus organizuojamas bent 1 pokalbis pagal poreikį su 

visais progimnazijos mokiniais ir/ar jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Susitikimuose dalyvauja ne mažiau nei 75 proc. mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų). 

- Birželio, rugpjūčio mėn. progimnazijos direktorius organizuoja 

trišalius pokalbius su visais (100 proc.) būsimais 1 ir 5 kl. mokiniais 

ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 



1.1.4. Derinti mokymo ir mokymosi 

paradigmas pamokose. 

2020–2022 m. Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius 

- 

- 

 

Ne mažiau kaip 10 proc. pamokų planuojamos mokytojo ir mokinių  

kartu. 

Ne mažiau kaip 95 proc. pamokų planingai stebima mokinio 

mokymosi pažanga, žodžiu, raštu ar sutartu ženklu fiksuojami 

pasiekimai, teikiamas veiksmingas grįžtamasis ryšys, taikomi įvairūs  

vertinimo tipai, būdai, formos. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdoma tikslinga ugdomoji stebėsena (kiekvienas mokytojas 

progimnazijos vadovų stebimas ne mažiau kaip 2 k. per mokslo 

metus) pagal pritaikytus (mokinių pasiekimų ir pažangos 

(įsi)vertinimas pamokose; mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas pamokose; mokymo ir mokymosi paradigmų taikymas 

pamokose) pamokos stebėjimo protokolus: 

- mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas bei mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymas pamokose; rezultatas – ne 

mažiau kaip 85 proc. stebėtų pamokų taikomas veiksmingas 

mokinių pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimas bei mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymas 
 

- darnaus mokymo ir mokymosi paradigmų taikymo pamokose 

rezultatas – ne mažiau kaip 85 proc. pamokų stebima mokymo 

ir mokymosi paradigmų dermė  

1.2. Uždavinys. Mokinių individualių mokymosi poreikių nustatymas ir galimybių pritaikymas. 

1.2.1. Mokinių mokymosi ir saviraiškos 

tyrimas. 

2020-2022 m. Pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

- 

 

Mokinių mokymosi galių atskleidimo tyrimas kiekvienų mokslo metų 

spalio mėnesį. 

- Mokinių saviraiškos tyrimas kiekvienų mokslo metų gegužės mėnesį. 

1.2.2. Ugdymo turinio pritaikymas ir 

priemonių parinkimas individualių 

poreikių tenkinimui. 

2020-2022 m. Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui 

- Individualizuoti ir diferencijuoti klasės ir namų darbų užduotis. 

- Suteikti mokiniams galimybę rinktis įvairaus sunkumo užduotis pagal 

kiekvieno mokinio galias. 

- Mokykla pasiūlo galimybes (konsultacijos, projektinė veikla, 

moduliai, olimpiados, konkursai, parodos) pagal mokinių mokymosi 

galias. 

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



2.1. Uždavinys. Mokymosi bazės atnaujinimas ir aplinkų pritaikymas kokybiškam ir šiuolaikiškam ugdymui. 

2.1.1. IT bazės pritaikymas šiuolaikiniams 

poreikiams. 

2020-2022 m. Pavaduotojas 

ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams 

- Užtikrinti spartų internetą visoje mokykloje. 

- Įsigyti bent vieną interaktyvų ekraną. 

- Įsigyti naujų kompiuterių.  

2.1.2. Edukacinių aplinkų gerinimas. 2020-2022 m. Pavaduotojas 

ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams, 

direktorius 

- Pritraukti lėšų per projektų rašymą. 

- Atnaujinti lauko klasę mokyklos pastato teritorijoje. 

- Pritaikyti lauko erdves ugdymui(si). 

- Atnaujinti žaidimų aikštelę ikimokyklinio ugdymo grupių teritorijoje. 

- Atnaujinti mokyklinius baldus. 

2.2. Uždavinys. Ugdomosios veiklos organizavimas netradicinėmis formomis. 

2.2.1. Ugdomoji veikla kitaip. 2020-2022 m. Mokytojai, klasių 

vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

 

 

Organizuoti kiekvienai klasei bent vieną pamoką per trimestrą, o     

ikimokyklinio ugdymo grupei bent vieną užsiėmimą per metus 

netradicinėje erdvėje. 

- Organizuoti bent 10 netradicinio ugdymo dienų. 

- Klasės vadovas bent kartą per trimestrą organizuoja susitikimą ar 

išvyką karjeros ugdymo tema. 

3. Tikslas. Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir mokyklos bendruomene organizuojant veiklas mokykloje ir kitose erdvėse. 

3.1. Uždavinys. Ugdymo partnerystės tinklo stiprinimas. 

3.1.1. Bendradarbiavimo su socialiniais   

partneriais ir mokyklos bendruomene 

stiprinimas. 

2020-2022 m. Klasių vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius 

- Organizuoti kiekvienai grupei/klasei bent vieną edukacinę išvyką per 

mokslo metus pas socialinius partnerius. 

- Kviesti socialinius partnerius į klasės valandėles, tėvų susirinkimus ir 

pamokas/užsiėmimus. 

- 

 

Organizuoti bent vieną renginį per metus bendradarbiaujant su 

mokyklos mokinių tėvais ir miesto bendruomene „Tarailių ratas“. 

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

4.1. Uždavinys. Organizuoti mokytojų savišvietą, bendrus kvalifikacijos tobulinimo renginius, įgytų žinių sėkmingą pritaikymą pamokose aptarti 

mokytojų bendruomenėje. 



4.1.1. Tobulinti didaktines kompetencijas ir 

įgytas žinias, gebėjimus taikyti 

ugdyme. 

2020–2022 m. Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius 

- 

- 

 

 

Visi mokytojai ir vadovai (100 proc.) skaito pedagoginę literatūrą, 

straipsnius, teisės aktus dėl mokinių pasiekimų ir pažangos 

(įsi)vertinimo, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo bei 

mokymo ir mokymosi paradigmų dermę. Įgytas žinias, patirtis taiko 

pamokose, ugdomajame stebėjime. 

- 2020 m. balandžio mėn., 2021 m. ir 2022 m. sausio mėn. parengtas 

mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo planas –  veiklos plano 

dalis. 

- Mokytojai (ne mažiau 95 proc.) ir mokyklos vadovai kartu dalyvauja 

bent trijuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dėl mokinių 

pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimo, mokėjimo mokytis 

kompetencijų ugdymo bei mokymo ir mokymosi paradigmų dermės 

pamokoje. 

4.1.2. Suorganizuoti mokytojų pranešimų 

pristatymus metodinėse grupėse ir 

pranešimus metodinės dienos 

metu. 

2020–2022 m. Metodinė taryba, 

pavaduotojas 

ugdymui 

- Mokytojai (100 proc.) 2020-2022 m. pasidalija savo gerąja patirtimi 

metodinėse grupėse. 

- Dalis mokytojų ir vadovai (ne mažiau 30 proc.) pasidalija savo gerąja 

patirtimi metodinių dienų metu 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. pavasarį. 

4.1.3. Vykdyti pamokų, ugdomųjų veiklų 

stebėseną  „Kolega – kolegai“. 

2020–2022 m. Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

 

Visi mokytojai (100 proc.) per metus stebi kitų mokytojų 1–2 

pamokas/užsiėmimus ir naudodamiesi duomenimis, kuriuos 

užfiksavo savo pamokos/užsiėmimo stebėjimo protokoluose, jas 

aptaria metodinėse grupėse. 

4.1.4. Vykdyti reguliarų mokytojo veiklos 

įsivertinimą. 

2020 m., 2021 

m. 2022 m. 

sausio mėn. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

- Progimnazijos direktorius/direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

sudaro pokalbių metodinėse grupėse grafiką (ne rečiau kaip 1  kartą 

per tris mėnesius). 

- Progimnazijos direktorius/direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo 

reguliarų mokytojo veiklos įsivertinimą, kuriame su visais (100%) 

mokytojais, atsižvelgiant į progimnazijos strateginio plano 

prioritetus, veiklos plano aspektus, aptaria praėjusio laikotarpio 

sėkmes, nesėkmes ir susitaria dėl tolimesnių priemonių 

pageidaujamiems rezultatams pasiekti. 

4.2. Uždavinys. Stiprinti personalo emocinę kultūrą. 



4.2.1. Veikla emociniam intelektui lavinti. 2020–2022 m. Direktorius  - Organizuoti bent 1 užsiėmimą/seminarą/paskaitą per metus emocinio 

intelekto tobulinimui.  

- Organizuoti bent 1 išvyką/žygį/renginį per metus visam mokyklos 

kolektyvui. 

 


