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MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017–2019 METŲ 
STRATEGINIS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos strateginio plano tikslas – telkti mokyklos
bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, numatyti,  kaip bus įgyvendinti mokyklos
veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, planuoti
kaitos pokyčius. 

Mažeikių  Senamiesčio  pagrindinės  mokyklos  strateginis  planas  2017–2019  metams
parengtas  vadovaujantis  Švietimo  įstatymu,  Valstybine  švietimo  2013–2022  metų  strategija,
patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  Seimo  2013  m.  gruodžio  23  d.  nutarimu  Nr.  XII–745  „Dėl
valstybės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–2015 „Dėl
valstybės  pažangos  strategijos  „Lietuvos  pažangos  strategija  „Lietuva  2030“  patvirtinimo“,
keliamais  uždaviniais  švietimui,  Mažeikių rajono savivaldybės  2017-2019 m. strateginiu veiklos
planu. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos planu, mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo, metų veiklos įgyvendinimo ataskaitomis, mokyklos bendruomenės ir
mokyklos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis, 

Mokyklos strateginį planą rengė direktoriaus 2016 m. lapkričio14 d. įsakymu Nr. V1–73
patvirtinta darbo grupė. Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo,  bendravimo,
bendradarbiavimo principų.

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Mokyklos istorija

Miesto senamiesčio dalyje buvo tik viena mokykla, ji buvo perpildyta. Čia mokėsi rusų
tautybės vaikai, veikė vidurinė mokykla, todėl antra mokykla senamiestyje buvo labai reikalinga.

1980  m.  Mažeikių  mieste,  Vydūno  gatvėje,  buvo  pastatyta  mokykla  ir  pavadinta  5
vidurine mokykla. Daug mokinių atvyko iš Reivyčių gyvenvietės ,aplinkinių kaimų.

Vieta  mokyklai  buvo  pasirinkta  neatsitiktinai:  čia  jau  buvo  miesto  stadionas,  todėl
nebereikėjo įrengti sportinio aikštyno mokyklai.

Pirmaisiais  metais  5-oje  vidurinėje  mokykloje  mokėsi  1030  moksleivių,  dirbo  51
pedagogas. Tuometinei mokyklai vadovavo direktorius Edvardas Eičinas. Per kelis dešimtmečius
daug kas pasikeitė. Nuo 1989 metų mokyklai vadovavo direktorė Janina Norvilienė, o nuo 2016 m.
mokyklai vadovauja Virginijus Laureckis.

1994 metais mokykla pavadinta Mažeikių Senamiesčio vidurine mokykla. Nuo 2004 m.
rugsėjo 1 dienos mokykla reorganizuota į Mažeikių Senamiesčio pagrindinę mokyklą. Tais pačiais
metais prasidėjo mokyklos renovacija.
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Šiandien mokykla – moderni pagrindinė mokykla, siekianti suteikti ugdytiniams aukštą
ugdymo kokybę, nuolat atsinaujinanti, reaguojanti į visuomenės poreikius.

   Vizija
Moderni  dešimtmetė  mokykla,  greitai  reaguojanti  į  visuomenės  poreikius,  vertybių
sistemą,  formuojanti  humanistinės  moralės  jauną  žmogų,  pasiruošusį  siekti  kuo
aukštesnio išsilavinimo

Misija
Ugdymo  proceso  modernizavimas,  socialinių  įgūdžių  formavimas,  gebėjimas  gyventi
informacinėje visuomenėje

Filosofija
Bendravimas ir bendradarbiavimas- didžiausia vertybė besikeičiančioje visuomenėje

Vertybės

1. Bendri tikslai               „mes žinome, kur einame”
2. Atsakomybė už sėkmę                 „mums turi pasisekti”
3. Kolegialumas                    „tai mūsų visų reikalas”
4. Nuolatinis tobulėjimas               „galime geriau”
5. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis                    „mokytis turi kiekvienas”
6. Rizikavimas                   „mokomės, bandydami naują” 
7. Parama                   „visuomet atsiras, kas padeda”
8. Tarpusavio pagalba                   „kiekvienas gali ką nors pasiūlyti”
9. Atvirumas                  „galime pasvarstyti, kuo skiriamės”
10. Mikroklimatas „gerai jaučiamės”

       Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami. (Aristotelis)
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III. IŠORINĖ ANALIZĖ 

Politiniai–teisiniai veiksniai

                    Mokykla  savo veiklą  grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Lietuvos
Respublikos  įstatymais,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės   nutarimais,  Švietimo  ir  mokslo
ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, administracijos nutarimais, įsakymais,
Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais. 
                   Senamiesčio pagrindinė mokykla yra dviejų pakopų: pradinė ir pagrindinė.
                   Komplektuojant klases mokykla vadovaujasi  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
sprendimais.         Mokyklos veikla, strategija parengta vadovaujantis Valstybiniu švietimo 2013–
2022 metų strategijos projektu.

Ekonominiai veiksniai

Lietuvai  tapus  ES  nare,  šalies  ekonomikos  raida  spartėjo,  tačiau  pastaruoju  metu
padėtis ir tolesnės šios srities prognozės nėra palankios. Nors švietimas šalyje laikomas prioritetine
sritimi, šalies ekonomika dar negali tinkamai aprūpinti švietimo, socialinių  ir kitų šalies reikmių.

Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatyta,  kad Lietuvos ekonominės politikos
tikslas  –  stabili  makroekonominė  aplinka,  konkurencingas  ūkis,  spartus  ekonomikos  augimas,
žemas  nedarbo  lygis,  stabilios  kainos.  Mokyklos  finansinė  būklė  priklauso  nuo  šių
makroekonomikos rodiklių.

Pagrindiniai  mokyklos  finansavimo   šaltiniai  –  valstybės  ir  savivaldybės  lėšos.
Įvykdyti  švietimo  ir  mokslo  ministerijos  ir  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  projektai
„Švietimo įstaigų modernizavimas“ ir „Pagalbos mokiniui specialistų darbo vietos aprūpinimas“,
kuriuose  dalyvavo  mokykla,  suteikė  galimybę  įsigyti  papildomų  priemonių  ugdymo  procesui
tobulinti:  įrengtos  pagalbos  mokiniui  specialistų   darbo  vietos,  modernizuoti  informatikos  ir
mokytojų metodinis kabinetai.

Nuo 2016 metų mokykla dalyvauja ,,Erasmus +‘‘ programoje ,, Mokomės verslumo
kartu‘‘.

Socialiniai veiksniai

Nuo 1995 m. Lietuvoje nuosekliai mažėjo gimstamumas, prasidėjo ir tęsiasi migracija.
Toliau mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo paslaugų rinka.
                   Senamiesčio pagrindinėje mokykloje 2010–2011 m. m. mokėsi 197 mokiniai, 2011–
2012 m. m. – 194 mokiniai, 2012–2013 m. m. – 197 mokiniai, 2013–2014 m. m. – 192 mokiniai
(atitinkamų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys).
                   Dėl įtampos, didelio užimtumo šeimos per mažai dėmesio skiria vaikų auklėjimui,
problemoms, dalis tėvų emigruoja. todėl didėja socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų
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skaičius. gausėja socialinį atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia specialiosios paramos.
                   Nemokamas maitinimas 2011-2012 m. m.  buvo skirtas 241 mokiniui, 2012-2013 m.
m. – 214 mokinių , 2013-2014 m. m. 160 mokinių ir  2015-2016 m.m. -106 mokiniams. 
             Specialiųjų poreikių mokinių skaičius: 2012–2013 m. m. mokykloje buvo ugdomas 31
mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, 2013–2014 m. m. – 40 mokinių. 
             Logopedinės pratybos 2012–2013 m. m. – reikalingos 32 mokiniams, 2013–2014 m. m. –
30 mokinių, 2014 –2015 m.m. –32 mokiniams. 

Technologiniai veiksniai

Žiniomis pagrįsta Lietuvos ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu. Mokykla
stengiasi dalyvauti įvairiuose projektuose, siekiant efektyviai diegti technologijas, jas taikyti tiek
edukacinėje veikloje, tiek mokyklos valdyme. Visuose mokomuosiuose kabinetuose yra sukurtos
kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos su interneto prieiga, įrengta kompiuterizuota skaitykla, 2
IT klasės, įdiegtas elektroninis dienynas, mokykla prisijungė prie elektroninės mokyklų, bibliotekų
informacinės sistemos „MOBIS“, sukurtas mokyklos  internetinis puslapis ir kt. Visoje mokykloje
įdiegtas būrelis intelektinis ryšys.

Nors mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją IT diegimo klausimais, tačiau nepakankamas
naujausių informacinių technologijų įvaldymo lygmuo. Kelia grėsmę tai, kad kompiuterinė įranga
greitai sensta, o lėšų jai atnaujinti ar naujai įsigyti nepakanka.
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IV. VIDINĖ ANALIZĖ

Organizacinė struktūra
Mokyklos administracija:
Mokyklos direktorius,  kuris yra skiriamas įstatymų numatyta  tvarka ir vykdo Mokyklos

nuostatuose numatytas funkcijas.
Direktoriaus  pavaduotojai  ugdymui,  kurie  vykdo  Mokyklos  nuostatuose  numatytas

funkcijas.
Direktoriaus  pavaduotojas  ūkio  reikalams,  kurio  veiklą  reglamentuoja  Mokyklos

nuostatai. 
Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų

(globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti  ir
įgyvendinti.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, skirta pagrindiniams
mokytojų,  pedagogų  profesiniams  bei  ugdymo  klausimams  spręsti,  kuriai  vadovauja  mokyklos
direktorius. Mokytojų tarybą sudaro  direktorius, direktoriaus pavaduotojai, visi mokykloje dirbantys
mokytojai,   visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialistas,  švietimo  pagalbą  teikiantys  specialistai,
bibliotekininkai. 

Mokinių taryba – mokinių savivaldos organas, kuri atstovauja mokiniams ir gina mokinių
teises bei interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės
ugdymą.
                
                  Žmogiškieji ištekliai

Mokslo metai Pedagoginių
darbuotojų
skaičius

Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija

A
ukštasis 

A
ukštesnysis 

V
idurinis 

M
okytojas 

V
yr.

m
okytojas

M
etodininkas

E
kspertas 

2014–2015 51 51 0 0 5 13 32 0
2015–2016 50 50 0 0 4 13 32 0
2016-2017 46 46 0 0 4 13 28 0

Mokyklos vadovai – 3  (3– II vadybinė kategorija). 

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą –  5
(logopedas  metodininkas,  specialusis  pedagogas,  specialusis  pedagogas  metodininkas,  psichologas,
socialinis pedagogas).

Nepedagoginiai darbuotojai – 39
Mokykloje  dirba  iniciatyvūs,  kūrybingi  mokytojai.  Dalis  mokytojų  dalyvauja  įvairiuose

projektuose. Dauguma mokytojų skleidžia gerąją pedagoginę patirtį  rajono mokytojams, yra rajono
metodinių būrelių pirmininkai.
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Mokiniai:

Mokslo metai
1-4 klasių
mokinių
skaičius

5-8 klasių
mokinių
skaičius

9-10 klasių
mokinių ska

čius
Iš viso

2014–2015 138 555
338

79

2015–2016 530
137 305

88

        

                   Mokyklos mokinių skaičius nuolat keitėsi. Pastebimas mokinių mažėjimas dėl Mažeikių 
rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, nes didelė dalis mokinių išeina toliau mokytis į gimnazijas.

      Mokinių pažangumo, pamokų lankomumo kaita 2014–2016 m.

Metai Klasės Mokinių skaičius Pažangumas, proc.

Lankomumas
(praleista pamokų
tenkančių vienam

mokiniui)

2014–2015
1–4 138

555
100

99,82
48,30

79,355–10 417 99,76 89,93

2015–2016
1–4 137

530
99,26

99,25
51,86 72,31

5–10 393 99,23 79,46

Mokykloje  kaupiama  ir  analizuojama  apibendrinamojo  bei  diagnostinio  vertinimo
informacija. Pusmečių ir trimestrų mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai analizuojami Mokytojų
tarybos  posėdžiuose,  priimami  nutarimai  veiklai  tobulinti.  Mokslo  metų  pradžioje  ir  pabaigoje
atliekamas diagnostinis vertinimas – mokinių pasiekimų patikrinimas. Dalykų mokytojai diagnostinio
vertinimo  informaciją   naudoja  mokinių  individualios  pažangos  pamatavimui,  tolesnio  mokymosi
tikslų numatymui. Kuruojantys vadovai, dalykų mokytojai kaupia vertinimo informaciją, metodinėse
grupėse analizuoja mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, jų pokyčius per mokslo metus klasėje,
klasių grupėse, numato ugdymo turinio tobulinimo kryptis – priima sprendimus  dėl  ugdymo  turinio,
mokymo metodų, užduočių,  šaltinių  tinkamumo. Nepaisant pakankamai didelių mokyklos vadovybės
ir mokytojų pastangų, akivaizdu, kad reikėtų efektyviau vykdyti mokymo(si) proceso diferencijavimą
ir  individualizavimą,  mokinių  pasiekimų  analizę  ugdymo  procese,  skatinti  kiekvieno  mokinio  ir
mokytojo asmeninę atsakomybę bei kompetenciją. 

Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje  2013–2014 m. m. mokėsi  626  mokiniai,
2014–2015 m. m. – 555 mokiniai, 2015–2016 m. m. – 530 mokiniai, 2016–2017 m. m. – 503 mokiniai
(atitinkamų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys). Beveik 30 proc. mokinių gyvena kaime, toliau nei 3 
km. nuo mokyklos. Kasmet nemokamai pavežami į mokyklą virš 100 mokinių, tai sudaro maždaug 22 
proc. gyvenančiųjų kaime mokinių. 40 mokinių, t.y. 8 proc. atveža patys tėvai. 

Dėl  įtampos,  didelio  užimtumo  ar  socialinių  sunkumų,  auklėjimo  įgūdžių  trūkumo
nemažai šeimų per mažai dėmesio skiria vaikų auklėjimui, mokymosi problemų sprendimui. Kasmet
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1-2  proc.  tėvų  negali  vaikams  užtikrinti  gyvenimo  ir  mokymosi  sąlygų,  maždaug  18  proc.  vaikų
gyvena  nepilnose  šeimose,  6  proc.  mokinių  gyvena  socialinės  rizikos  šeimose.  Maždaug 12 proc.
mokinių  vienas  iš  tėvų  dirba  užsienyje,  5  proc.  mokinių  yra  globojami.  Todėl  didėja  socialinių,
psichologinių  problemų  turinčių  mokinių  skaičius.  gausėja  socialinę  atskirtį  patiriančių  mokinių,
kuriems reikia specialiosios paramos.

Specialiųjų poreikių mokinių  skaičius:  2013–2014 m. m.  mokykloje  buvo ugdomi 88
mokiniai (14 proc. visų besimokančiųjų) turintys specialiųjų ugdymosi poreikių , iš kurių 63 lankė
logopedinės pratybas, 53 (19 pagal PPT rekomendacijas)  buvo teikiamos psichologo ir  18 socialinio
pedagogo konsultacijos . 2014–2015 m. m. specialiųjų ugdymosi poreikių  mokinių skaičius didėjo iki
95  (17  proc.)  .  Visiems  teikta  specialiojo  pedagogo  pagalba,  62  logopedo,  52  (20  pagal  PPT
rekomendacijas) psichologo, 20 socialinio pedagogo pagalba. Nuo 2015-2016 m. m. beveik dvigubai
išaugo mokinių, kuriems Mažeikių PPT rekomenduoja psichologinę pagalbą skaičius. Iš 84 (15 proc.)
švietimo  pagalbos  gavėjų  sąraše  esančių   mokinių   2015-2016 m.  m.  lyginant  su  ankstesniaisiais
psichologinę pagalbą  reikėjo teikti 37 proc. , t. y. 31  mokiniui, o 2016-2017 – net 48 proc., t. y.
41mokiniui.  
                  Išanalizavus paskutinių trejų mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų
(PUPP) ir metinių įvertinimų rezultatus, galima teigti, jog ryškaus skirtumo tarp jų nėra. 2013–2014 m.
m. lietuvių kalbos PUPP vidurkis – 5,3; matematikos PUPP vidurkis – 4,4 . 1  specialųjų ugdymosi
poreikių mokinys iš matematikos patikrinimo buvo įvertintas neigiamai.  2014-2015 m. m. lietuvių
kalbos PUPP vidurkis –5,3; matematikos – 3,8. 2015-2016 m. m. lietuvių kalbos PUPP vidurkis –5,3;
matematikos PUPP vidurkis – 5,1. Lyginant su šalies vidurkiais mokyklos rezultatai šiek tiek žemesni
– atitinkamai šalyje lietuvių kalbos PUPP vidurkis buvo 6,6, o Matematikos – 5,8.  
visi pastaraisiais metais mokykloje besimokę pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniai sėkmingai
įgijo pagrindinį išsilavinimą ir gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus,   o visi besimokę pagal
individualizuotą  pagrindinio  ugdymo  programą  mokiniai  gavo  pagrindinio  ugdymo  pasiekimų
pažymėjimus.

Planavimo struktūra
         Mokyklos planavimo sistemą sudaro:

 -  strateginis planas;
 - ugdymo planas;
 - metų veiklos planas;
 - dalykų ilgalaikiai planai ir pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programos;
 - metodinių grupių veiklos  planai;
 - savivaldos institucijų veiklos planai;
 - bibliotekos veiklos planas;
 - mėnesio mokyklos veiklos planai;
 - mokyklos biudžeto planas.

                   Finansiniai ištekliai

          Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės specialiosios tikslinės dotacijos  (mokinio
krepšelis – MK), savivaldybės biudžeto lėšų, rėmėjų, gyventojų skiriamų 2 procentų pajamų mokesčio
lėšų. Papildomai lėšų gaunama vykdant projektus, specialiąsias programas (mokykla sudaro patalpų
nuomos sutartis).

2   procentų  gyventojų  pajamų  lėšos  naudojamos  mokyklos  materialinei  bazei  turtinti,
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išlaidas derinant su mokyklos taryba. 
Mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo plano realizavimui, t.y. mokytojų atlyginimams,

socialinio draudimo įmokoms, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėliams ir mokymo priemonėms,
mokinių  pažintinei  veiklai  ir  profesiniam konsultavimui,  informacinių  komunikacinių  technologijų
diegimui. 2011 m. patvirtintuose Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties
teisės  aktams  įvertinimo  ir  aprūpinimo  jais  tvarkos  apraše  ir  Švietimo  aprūpinimo  standartuose
praplėsta sąvoka „mokymo priemonės“, todėl atsirado galimybė įsigyti įvairesnių mokinių ugdymo(si)
procesui reikalingų priemonių.  Mokinio krepšelio lėšos planuojamos pagal Vyriausybės   patvirtintą
mokinio krepšelio metodiką, sutaupytos lėšos perskirstomos Mažeikių rajono savivaldybės nustatyta
tvarka.  Savivaldybės  biudžeto  lėšų,  skiriamų  aplinkai,  nepakanka  būtinoms  išlaidoms  finansuoti:
darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms, komunalinėms paslaugoms.

Vidaus audito sistema

Mokyklos  veiklos  kontrolė  planuojama  metams.  Kontrolės  funkcijas  atlieka  mokyklos
vadovai,  savivaldos institucijos. 

Pagrindiniai  vidaus dokumentai,  pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė,  yra  mokyklos
nuostatai,  darbo  tvarkos  taisyklės,  ugdymo  planas,  metinis  veiklos  planas,  pareigybių  aprašai.  Po
kiekvieno pusmečio ir trimestro klasės vadovai rengia klasės pažangumo ir lankomumo ataskaitas. Jų
pagrindu parengiamos visos mokyklos pažangumo ir lankomumo ataskaitos. Ataskaitos analizuojamos.
Vedami mokinių  žinių  patikrinimai  mokslo  metų  pabaigoje iš  lietuvių  kalbos,  matematikos  ir  kitų
mokomųjų dalykų. 

Įsivertindama veiklos kokybę mokykla vadovaujasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo rekomendacijomis (2009 m.). Siekiant gauti kuo patikimesnius duomenis veiklos
kokybės įsivertinimui, kiekvienų mokslo metų pabaigoje išsamiai analizuojami veiklos plano, ugdymo
plano įgyvendinimo rodikliai, mokinių mokymosi ir lankomumo, PUPP rezultatai, mokinių pasiekimai
olimpiadose, konkursuose, projektuose, tolimesnis mokinių mokymasis, mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų savianalizės ataskaitos, atestacijos duomenys, šeimų socialinė padėtis ir pan. Remdamasi
minėtomis rekomendacijomis, mokykla rengia ugdymo kontekstą atitinkančius vertinimo instrumentus
(klausimynus), renkasi tyrimo metodus.  

                  Ryšių sistema

                  Mokykloje  yra  dvi  kompiuterių  klasės.  Kiekvienoje  yra  po  16  kompiuterių.
Kompiuterizuota  ir  mokyklos  skaitykla-  čia  veikia  5  kompiuteriai.  Mokyklos  bibliotekoje  veikia
MOBIS sistema. Įrengtas metodinis kabinetas mokytojams, kuriame veikia 7 stacionarūs kompiuteriai,
mokytojų kambaryje veikia 2 kompiuteriai. 9 kompiuteriais naudojasi mokomųjų kabinetų vadovai, 8
stacionariais  kompiuteriais  dirba  mokyklos  administracija.  Mokykloje  naudojamasi  30  nešiojamų
kompiuterių,  yra  8 multimedinės  sistemos,  4  išmaniosios  lentos.  40  procentų  kompiuterių  jau  yra
senoki ir ne visiškai atitinka šiandienos poreikius.
                Mokykloje sukurta komunikavimo sistema: informacija pateikiama mokyklos internetiniame
puslapyje, elektroniniame dienyne.
                Organizuojami visuotiniai susirinkimai tėvams, klasių tėvų susirinkimai, atvirųjų durų
dienos. Informacija platinama elektroniniu paštu, naudojantis elektroninio dienyno pranešimų funkcija
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ir mokyklos interneto svetainėje http://senamiestis mazeikiai.lt
                Organizuojami renginiai, vykdomi projektai, akcijos.
                Naudojamasi mokinių ir mokytojų registrais, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo
informacinė  sistema  ŠVIS.  Bankų  pavedimai,  vietiniai  ir  tarpiniai  mokėjimai  bei  kitos  operacijos
atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. 

V. STRATEGINĖ ANALIZĖ

1. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė

Vidinės 
mokyklos 
analizės 
rezultatas

               Stipriosios pusės

Siekiantys  tobulinti  ir  geriau  dirbti
mokytojai;
aprūpinimas IT technologijomis; 
geras mokyklos mikroklimatas;
aukšta bendravimo kultūra;
dirba  visi  pagalbos  mokiniui
specialistai;
sudarytos sąlygos mokinių poreikių
tenkinimui;
efektyviai  panaudojamos  mokyklos
patalpos, erdvės; 
aktyvi  sportinė  veikla  ir  geri
pasiekimai; 
kryptingas tėvų švietimas; 
geros sąlygos kvalifikacijos kėlimui; 
PAAUGLYSTĖS  KRYŽKELIŲ
programos vykdymas; 
mokyklos tradicijų puoselėjimas;
mokinių pavėžėjimas.
   

              Silpnosios pusės

Mokymosi motyvacijos stoka;
 Mažai reprezentuojama mokyklos 
veikla ir pasiekimai;
Nepakankamai efektyvi skatinimų 
sistema;
Nepakankamas dėmesys gabių mokinių
ugdymui;
Iniciatyvumo trūkumas 
bendradarbiaujant su vietos 
bendruomene;
Dalies tėvų abejingumas vaikų ugdymo
rezultatams;
Specialiųjų poreikių mokinių 
vertinimas;
Ugdymo turinio diferencijavimas ir 
individualizavimas.
   

Mokyklos 
išorinės 
aplinkos 
analizės 
rezultatas

                    Galimybės

Strategiškai patogi mokyklos vieta;
Galimas bendradarbiavimas su vietos 
įmonėmis ir rajono valdžios atstovais;
Galimybė dalyvauti tarptautiniuose 
projektuose;
Bendradarbiavimas su miestelio 
bendruomene;

                Grėsmės

Gyventojų migracija; 
Gyventojų emigracija;
mokinių skaičiaus mažėjimas;
energetinių išteklių kainų didėjimas;  
alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų 
vartojimas; 
mokyklų tinklo pertvarka;
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Karjeros planavimas;
Materialinės bazės gerinimas ir 
atnaujinimas;
   
   

MK skaičiavimo metodika;
Nepakankamas finansavimas ;
Specialiųjų poreikių turinčių mokinių 
daugėjimas;
  

2. Mokyklos stipriosios ir tobulintinos sritys 
(2016 m. gegužės 10–14 d. mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo ataskaita)

Mokyklos stipriosios pusės:
1.  Mokyklos  bendruomenės  narių  santykiai  pagrįsti  tarpusavio  pasitikėjimu  ir

bendradarbiavimu. (1.1.4)
2. Jaukios ir nuolat bendruomenės puoselėjamos mokyklos erdvės. ( 1.3.3.)
3. Glaudūs mokyklos ir vietos bendruomenės santykiai. (1.4.1.)
4. Daugumos mokytojų aiškinimas konkretus ir suprantamas. (2.3.1.)
5. Neformalusis ugdymas tenkina daugumos mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius.

(2.1.5., 3.2.2.)
6. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika tinkama ir veiksminga. (4.1.1.)
7. Aktyvi sportinė- kultūrinė veikla ir pasiekimai. (3.2.2.)
8. Tėvų švietimas yra kryptingai plėtojamas. (4.5.2.)
9.  Mokyklos  vadovai  veiksmingu  vadovavimu  telkia  bendruomenę  mokyklos

strategijos įgyvendinimui. (5.3.1.)
10. Mokykloje suburta tinkamą kvalifikaciją turinčių mokytojų, pedagoginės pagalbos

specialistų bei aptarnaujančio personalo komanda. (5.4.1.)

Mokyklos tobulintinos pusės:
1. Mokyklos ugdymo plano dermė su bendrųjų ugdymo planų reikalavimais. (2.1.2.)
2.  Mokymo(si)  uždavinio,  orientuoto  į  pamatuojamą  rezultatą,  įgyvendinimas

pamokoje. (2.2.2., 3.1.1.)
3. Planų įgyvendinimo ir nutarimų vykdymo priežiūra. (5.1.4.)
4. Ugdymo turinio diferencijavimas pamokoje skirtingų gebėjimų mokiniams. (2.5.2.,

4.3.1.)
5. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas pamokoje. (2.6.2.) 

VI. STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Tikslas. Mokyklos kultūros formavimas.
1.1. Uždavinys. Mokyklos tradicijų puoselėjimas.
1.2. Uždavinys. Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas.
1.3. Uždavinys. Bendradarbiavimas su šalies ir užsienio ugdymo institucijomis. 

2. Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas.
2.1. Uždavinys. Pamokos vadybos tobulinimas.
2.2. Uždavinys. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas.

 2.3. Uždavinys. Kompetencijoms formuotis palankios mokymosi aplinkos kūrimas.
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2.4. Uždavinys. Mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, pagalbos mokiniui 
specialistų bendradarbiavimo, teikiant pagalbą mokiniams, stiprinimas.

2.5. Uždavinys. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingo kompetencijų 
tobulinimo, bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos skatinimas.

3. Tikslas. Modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas.
3.1. Uždavinys. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, orientuotos į 

mokinių kompetencijų ugdymą, plėtojimas.
3.2. Uždavinys. Projektinės  veiklos plėtojimas.  
3.3. Uždavinys. Ugdymo(si)  sąlygų  modernizavimas ir gerinimas.
3.4. Uždavinys. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas.
VII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonė Pasiekimo indikatorius 
(sėkmės kriterijus)

Planuojamas 
pasiekimo 
laikas

Atsakingas 
asmuo

Planuo-
jamas
lėšų

poreikis
EUR

Finansavimo 
šaltiniai
Savival
dybės 
lėšos

Kitos

1. Tikslas. Mokyklos kultūros formavimas
1.1. Uždavinys. Mokyklos tradicijų puoselėjimas.
1.1.1. Įsteigti 
mokykloje 
muziejų

Renovuotas 
mokyklos muziejus

2018 m. Direktorius 600 600

1.1.2. Mokslo 
metų pabaigoje 
išleisti leidinį 
(pasirinkta 
forma), kuriame 
atsispindėtų visi 
kultūriniai 
renginiai, vykę 
mokykloje

Išleisti leidiniai Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

300 300

1.1.3. Tradicinių 
mokyklos 
renginių 
organizavimas

Suorganizuoti 
renginiai

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

300 300

1.1.4. 
Kalendorinių 
švenčių 
organizavimas 
(kartu su Etninės 
kultūros centru, 
bendruomene)

Suorganizuoti 
renginiai

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

500 500

1.1.5. Organizuoti
kultūros ir 
mokslo 
populiarinimo 
savaites

Suorganizuotos 
savaitės

Kartą 
metuose

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

1.2. Uždavinys. Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas.
1.2.1. Organizuoti Suorganizuoti Kasmet Direktorius 
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valstybinių 
švenčių 
minėjimus

renginiai

1.2.2.  Dalyvauti 
ir organizuoti 
pilietinio 
sąmoningumo 
akcijas

Suorganizuotos 
akcijos

Kartą 
metuose

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

1.2.3. Koreguoti 
mokinių 
skatinimo ir 
nuobaudų 
skyrimo tvarką

Pakoreguota tvarka Kasmet VGK

1.2.4. Organizuoti
temines 
kultūrines 
edukacines 
išvykas

Suorganizuotos 
išvykos

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

2000 2000

1.2.5. Aktyvinti 
Mokyklos 
tarybos, mokinių 
savivaldos veiklą

Aktyvi Mokyklos 
tarybos, mokinių 
savivaldos veikla 

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

1.3. Uždavinys. Bendradarbiavimas su šalies ir užsienio ugdymo institucijomis.
1.3.1. 
Bendradarbiauti, 
rengti bendrus 
projektus su  
miesto 
pagrindinėmis 
mokyklomis 

Parengti ir 
įgyvendinti projektai

2017-2019 
m.m.

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

300 300

1.3.2. 
Bendradarbiauti, 
parengti 
ilgalaikius 
bendrus projektus
su  respublikos 
pagrindinėmis 
mokyklomis

Parengti ir 
įgyvendinti projektai

2016, 2018 
m.

Direktorius 1000 1000

1.3.3. Dalyvauti 
prevenciniuose 
projektuose 
„Paauglystės 
kryžkelės“, 
mokinių karjeros 
planavimo, 
veiklinimo 
programose

Dalyvauta 
projektuose

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

1.3.4. Dalyvauti Parengtas ir 2017-2018 Direktorius, 20000
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švietimo mainų 
programoje ,, 
Erasmus+‘‘

įgyvendintas 
projektas

m.m. programos 
darbinė grupė 

1.3.5. Kelti 
mokyklos 
prestižą 
informacijos 
priemonių 
pagalba

Išleisti leidiniai, 
lankstinukai, 
straipsniai spaudoje

Kasmet Mokyklos 
lituanistai

100 100

1.3.6. Propaguoti 
mokyklą bei jos 
teikiamas 
paslaugas

Efektyviai veikiantis 
mokyklos internetinis
puslapis

Kasmet IT inžinierius 300 300

2. Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas.
2.1. Uždavinys. Pamokos vadybos  tobulinimas.
2.1.1. Tirti ir 
analizuoti 
mokinių 
mokymosi 
poreikius, stilius.

Ištirti ir išanalizuoti 
mokinių mokymosi 
poreikiai, mokymosi 
stiliai.

Kasmet Psichologas, 
klasių vadovai

100 100

2.1.2. Pamokose
diferencijuoti
mokymosi
veiklas  pagal
mokinių
gebėjimus, 
mokymosi 
pasiekimus, 
vyraujantį 
mokymosi stilių

Numatytos  skirtingos
užduotys  ir  veiklos
skirtingų  gebėjimų ir
poreikių  mokiniams
ar jų grupėms. 

Kasmet Mokytojai 

2.1.3. Planuoti ir 
vesti integruotas 
pamokas.

Kartą per 3 mėnesius 
vedamos visų dalykų 
integruotos pamokos.

Kasmet Mokytojai 

2.1.4. Vykdyti 
mokinių 
pasiekimų 
stebėseną

Sukurta  mokinių
mokymosi  pažangos
stebėsenos sistema. 
Sukurta  individualios
mokinių  pažangos
stebėjimo  ir
fiksavimo sistema.

Kasmet Metodinė 
taryba

2.2. Uždavinys. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas.
2.2.1. Pamokose 
taikyti įvairesnius
išmokimo 
stebėjimo būdus, 
vertinimą, 
pagrįstą 
konkrečiais 
vertinimo 
kriterijais

Taikomi veiksmingi, 
informacijos 
mokytojui teikiantys 
išmokimo stebėjimo, 
patikrinimo būdai.

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

2.2.2. Tobulinti Parengtos naujos ir 2017 m. Direktorius 

15



mokomųjų 
dalykų vertinimą.

kas 2 metai 
koreguojamos dalykų 
vertinimo tvarkos.

2.2.3. Atnaujinti 
mokinių 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimo tvarkos
aprašą. 

Parengtas naujas 
mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo 
tvarkos aprašas.

2017-2019 
m.m

Direktorius 

2.3. Uždavinys. Kompetencijoms formuotis palankios mokymosi aplinkos kūrimas.
2.3.1. Taikyti 
inovatyvius 
mokymosi 
metodus, 
paremtus aktyviu 
mokinių 
mokymusi

Taikomi mokymąsi 
skatinantys mokymosi 
metodai, informacinės 
komunikacinės 
technologijos. 

Kasmet Mokytojai 

2.3.2. Organizuoti
ugdomąją veiklą 
kitose 
edukacinėse 
aplinkose.

Vykdoma ugdomoji 
veikla kitose 
edukacinėse 
aplinkose: 
bibliotekoje, 
skaitykloje, gamtoje, 
muziejuose, 
bankuose, 
edukacinėse išvykose,
kt. 

Kasmet Mokytojai 300 300

2.3.3. Tikslingai 
taikyti 
informacines 
technologijas 
pamokoje.

Užtikrintas naujausių 
informacijos 
technologijų taikymas
ugdymo procese, 
turimų IKT 
priemonių tikslingas 
panaudojimas

Kasmet Mokytojai 

2.3.4. Ugdyti 
mokinių 
mokėjimo 
mokytis 
kompetenciją

Patobulinta mokytojų 
mokėjimo mokytis 
ugdymo 
kompetencija.

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

2.4. Uždavinys. Mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo 
teikiant pagalbą mokiniams stiprinimas.

2.4.1. Panaudoti 
ugdymo plano 
galimybes 
skirtingų poreikių
ir gebėjimų 
mokinių 
ugdymui.

Atlikti tyrimai ir 
mokinių poreikių 
tenkinimo analizė

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui
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2.4.2.  Tobulinti
klasės  auklėtojų
veiklos
planavimą  ir
organizavimą.

Parengta nauja klasės 
auklėtojo veiklos 
planavimo forma. 
Kryptingai vykdoma 
klasės auklėtojo 
veiklos stebėsena ir 
vertinimas.

2017 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

2.4.3. Organizuoti
pedagoginės,
spec.
pedagoginės,
psichologinės,
socialinės
pagalbos  teikimo
mokiniui
efektyvumo
tyrimus.

Kryptingai vykdomas
taikomų prevencinių 
priemonių 
veiksmingumo 
vertinimas.

Kasmet VGK

2.4.4.  Patobulinti
pagalbos
mokiniui
konsultavimo
sistemą.

Sukurta pagalbos 
mokiniui 
konsultavimo 
sistema.

Kasmet VGK

2.4.5. Taikyti 
įvairesnes 
bendravimo ir 
bendradarbiavim
o su tėvais 
formas.

Mokykloje taikomos 
įvairesnės 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
formos su tėvais.

Kasmet Direktorius 200 200

2.5. Uždavinys. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingo kompetencijų tobulinimo, 
bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos skatinimas.       
2.5.1.  Parengti
mokytojų,
pagalbos
mokiniui
specialistų,
vadovų,
kvalifikacijos
tobulinimo  ir
atsiskaitymo
tvarką.

Parengta ir vykdoma 
„Mokytojų, pagalbos 
mokiniui specialistų 
ir vadovų 
kvalifikacijos 
tobulinimo tvarka“

Kasmet Direktorius 

2.5.2. Organizuoti
mokymąsi
bendruomenėje,
skatinant
lyderystę.

Mokykloje  kasmet
organizuojami  2–3
seminarai,
atsižvelgiant  į
siūlymus,  mokinio
krepšelio  lėšas,
skirtas  kvalifikacijai
tobulinti.

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

3. Tikslas. Modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas.
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3.1. Uždavinys. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, orientuotos į mokinių 
kompetencijų ugdymą, plėtojimas.
3.1.1. Tirti ir 
analizuoti vaikų 
neformaliojo 
švietimo 
poreikius.

Kasmet tiriamas ir 
analizuojamas 
neformaliojo švietimo
poreikis.

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

3.1.2. Įvairinti 
neformaliojo 
švietimo būrelių 
veiklos 
pristatymą 
mokyklos 
bendruomenei.

Mokykloje rengiama 
atvirų durų savaitė 
neformaliojo švietimo
būreliuose

Kartą 
metuose

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

3.1.3.  
Organizuoti 
neformaliojo 
švietimo būrelių 
veiklas kitose 
edukacinėse 
aplinkose.

Neformaliojo 
švietimo būrelių 
užsiėmimai 
organizuojami 
bibliotekoje, 
muziejuje, meno 
mokykloje ir kitose 
edukacinėse 
aplinkose

Kasmet Neformaliojo 
švietimo 
būrelių 
vadovai

200 200

3.2. Uždavinys. Projektinės veiklos plėtojimas.  
3.2.1. Teikti 
paraiškas ir 
dalyvauti 
tarptautiniuose 
projektuose.

Teiktos paraiškos, 
dalyvauta projektuose

2018, 2019 
m.

Direktorius 

3.2.2. Dalyvauti 
prevencijos 
programoje 
,,Paauglystės 
kryžkelės‘‘ 

Įgyvendinama 
sertifikuota programa

Kasmet Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

3.2.3. Dalyvauti 
respublikiniuose 
projektuose.

Dalyvauta 
respublikiniuose 
projektuose

Kasmet Direktorius 200 200

3.2.4. Tęsti ir 
plėtoti 
prevencijos, 
socializacijos, 
sveikatos 
stiprinimo  
programas.

Tęsiamos mokykloje 
vykdomos 
socializacijos, 
prevencijos, sveikatos
stiprinimo  
programos.

Kasmet VGK, 
direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui

3.3. Uždavinys. Ugdymo(si)  sąlygų modernizavimas ir gerinimas.
3.3.1. Tobulinti 
aprūpinimo 

Sukurta mokomųjų 
kabinetų aprūpinimo 

2017 m. Direktorius, 
darbo grupė
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mokymosi 
priemonėmis 
organizavimą.

priemonėmis 
duomenų bazė.

3.3.2. Kryptingai 
aprūpinti dalykų 
kabinetus 
moderniomis 
mokymosi 
priemonėmis.

Aprūpinti kabinetai 
multimedija 
projektoriais, 
atnaujinti 
kompiuteriai.

Kasmet Direktorius 2000 2000

3.3.3. Sukurti 
mokinių 
laisvalaikio 
užimtumo centrą.

Sukurtos 3 erdvės. 
Pirma erdvė – tyli 
(skaitymui, rašymui, 
rankdarbiams, 
muzikos klausymui 
su ausinukais, darbui 
kompiuteriu), antra 
erdvė – triukšminga 
(pokalbiams, stalo 
žaidimams, muzikos 
klausymuisi),trečia 
erdvė – sportui.

2019 m. Direktorius 3000 3000

3.3.4. Renovuoti 
mokyklos  
patalpas 
(berniukų, 
mergaičių 
persirengimo 
kambariai; 
rūbinė; rūsys).

Renovuotos 
mokyklos patalpos

Iki 2019 m. Direktorius 10000 10000

3.3.4. Aprūpinti  
6 kabinetus 
mokykliniais 
baldais.

Kabinetai aprūpinti 
mokykliniais 
kabinetais

 Iki 2019 m. Direktorius 6000 6000

3.3.5. Atlikti 
stadiono 
renovaciją 
(bėgimo takų 
atnaujinimas, 
dirbtinės dangos 
futbolo aikštės 
įrengimas).

Atlikta stadiono 
renovacija

2018 m. Direktorius 50000 50000

3.4. Uždavinys. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas.
3.4.1. Įrengti 
naujas erdves 
mokiniams.

Mokykloje  sukurtos
naujos ir
pritaikytos jau 
egzistuojančios 
ugdymosi aplinkos.

2018 m. Direktorius 2000 2000

3.4.2.  Sukurti 
mokinių 
kūrybinių darbų 
eksponavimo 

Įrengtos erdvės 
kūrybinių darbų 
eksponavimui

2017 m. Direktorius 500 500
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erdves.
3.4.3. 
Rekonstruoti 
mokyklos vidinį 
kiemelį 

Rekonstruotas 
mokyklos vidinis 
kiemelis ir terasa

2019 m. Direktorius 9000 9000

IX. STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO KONTROLĖ

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio
planavimo grupė pristato mokyklos  strateginį  planą  mokyklos  bendruomenei  kartą  per  metus  –
mokslo  metų  pradžioje.  Tokiu  būdu  bendruomenė  turi  galimybę  stebėti  ir  vertinti,  kaip
įgyvendinami strateginiai tikslai  ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebi ir įvertina, ar mokykla
įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų
programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus.

Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta stebėsenos darbo grupė kiekvienais metais
gegužės mėnesį  pristato bendruomenei  ataskaitą  apie  strateginio plano vykdymą.  Strateginio
plano  neatskiriama  dalis  yra  veiklos  plano  įgyvendinimas.  Stebėsenos  grupė  analizuoja
duomenis ir  fiksuoja strateginių tikslų, programų įgyvendinimo rezultatus sudarytoje lentelėje.

TIKSLAS: 
  Uždavinys

        
           Priemonė

Planuotas 
pasiekimas

Pasiektas 
rezultatas

Planuoti 
finansiniai 
ištekliai

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai

Planuota
įgyvendinti
(data)

Įgyvendinta
(data)

Išvada apie 
pasiektą tikslą

                      Strateginio planavimo grupė, atsižvelgusi į stebėsenos grupės ataskaitos rezultatus,
pritarus Mokyklos tarybai, kiekvienų metų  rudenį koreguoja mokyklos strateginį planą.

__________________________
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	Mokyklos veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka mokyklos vadovai, savivaldos institucijos.
	Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra mokyklos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinis veiklos planas, pareigybių aprašai. Po kiekvieno pusmečio ir trimestro klasės vadovai rengia klasės pažangumo ir lankomumo ataskaitas. Jų pagrindu parengiamos visos mokyklos pažangumo ir lankomumo ataskaitos. Ataskaitos analizuojamos. Vedami mokinių žinių patikrinimai mokslo metų pabaigoje iš lietuvių kalbos, matematikos ir kitų mokomųjų dalykų.
	Įsivertindama veiklos kokybę mokykla vadovaujasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis (2009 m.). Siekiant gauti kuo patikimesnius duomenis veiklos kokybės įsivertinimui, kiekvienų mokslo metų pabaigoje išsamiai analizuojami veiklos plano, ugdymo plano įgyvendinimo rodikliai, mokinių mokymosi ir lankomumo, PUPP rezultatai, mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose, tolimesnis mokinių mokymasis, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų savianalizės ataskaitos, atestacijos duomenys, šeimų socialinė padėtis ir pan. Remdamasi minėtomis rekomendacijomis, mokykla rengia ugdymo kontekstą atitinkančius vertinimo instrumentus (klausimynus), renkasi tyrimo metodus.

