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1. ĮVADAS

Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos (toliau - mokykla) strateginis planas sudarytas
2019–2021 metų laikotarpiui. Mokyklos strateginio plano paskirtis – rezultatyviau organizuoti
mokyklos darbą, telkti bendruomenę spręsti aktualias problemas, pasirinkti tikslingus prioritetus ir
mokyklos veiklos kryptis, numatyti bei planuoti ugdymo kaitos pokyčius. Strateginį planą
2019–2021 metams įgyvendins mokyklos bendruomenė.

Rengiant mokyklos strateginį planą, remtasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatomis, Šiaulių rajono
savivaldybės strateginiu plėtros planu 2017–2023 metams, Strateginio planavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, Lietuvos
pažangos strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklos išorinio
vertinimo 2016 m. ataskaita, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, mokyklos veiklos
ataskaitomis, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis bei darbo grupės,
sudarytos Kairių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-98 „Dėl
darbo grupės 2019–2021 m. mokyklos strateginio plano projekto rengimui sudarymo“, siūlymais.

Rengiant Mokyklos strateginį planą dalyvavo mokytojai, tėvai, mokyklos bendruomenės
atstovai, buvo laikomasi viešumo, atvirumo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų.

2. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Mokykla - Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo ir Neformaliojo vaikų švietimo programas.

Pirmoji mokykla Kairiuose įkurta 1907 m. Ji veikė įvairiose vietose. Šiandienos mokykla
įsikūrusi 1968 m. pastatytame pastate.

Mokykloje dirba 42 darbuotojai įvairiu darbo krūviu, iš jų: administracijoje – 4, pedagoginių
darbuotojų – 24, kitų darbuotojų – 14. 22 mokytojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 2 mokytojai –
aukštesnįjį išsilavinimą: 4 yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 15 – vyresniojo
mokytojo, 5 mokytojai prilyginti mokytojo kvalifikacinei kategorijai. Jų kvalifikacija atitinka
Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atsižvelgiant į
mokytojų savianalizės anketose įrašytus kvalifikacijos kėlimo poreikius bei bendrus mokyklos
siekius, mokykloje organizuoti seminarai visiems mokytojams, taip pat mokytojai kėlė kvalifikaciją
rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose seminaruose.

2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokyklą lanko 7 priešmokyklinio ugdymo vaikai ir 114
pagrindinio ugdymo mokinių. Iš jų 30,8 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai,
kuriems teikiama logopedo, specialiojo ir socialinio pedagogų pagalba.

Mokykloje veikia valgykla, mokiniai maitinosi šiltu maistu. 41 proc. mokinių organizuotas
nemokamas maitinimas, 76 proc. mokinių organizuojamas pavėžėjimas iš/į mokyklą.

Neformalusis vaikų švietimas tenkina daugumos mokinių ugdymo(si) poreikius. Iš 21
valandos, skirtos neformaliajam švietimui organizuoti pagal Bendruosius ugdymo planus, mokykla,
pagal turimas lėšas, skyrė 17 val. Mokiniai dalyvauja 9 būreliuose. Neformaliojo vaikų švietimo
užsiėmimus lanko 65 proc. mokyklos mokinių.

Mokyklos mokinia aktyvūs įvairių rajono, šalies ir tarptautinių konkursų, olimpiadų, varžybų
dalyviai. Dalis mokinių, dalyvaudami meninėje, socialinėje, sportinėje veikloje, pasiekė gerų
rezultatų.

2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.
Visi dešimtokai įgijo pagrindinį išsilavinimą. 10 klasės 100 proc. mokinių tęsia mokslus

gimnazijose ar Šiaulių profesinio rengimo centre.
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Sudarytos sąlygos plėtoti projektinę veiklą, organizuoti ugdymą netradicinėse erdvėse. Vyresniųjų
klasių mokiniams organizuojamos profesinio ugdymo veiklos, išvykos į įvairias organizacijas
susipažinti su įvairiomis profesijomis. Aktyviai bendradarbiaujama su Jaunimo darbo centru,
Šiaulių profesinio rengimo centru. Mokykla vykdo bendras veiklas su socialiniais partneriais
(Kairių seniūnija, biblioteka, ambulatorija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešaja biblioteka,
Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pedagogine psichologine tarnyba, Karinių oro pajėgų baze ir oro
gynybos batalionu, visuomenės sveikatos centru) bei kitomis rajono ir šalies švietimo įstaigomis
(Šiaulių „Saulėtekio“, Stasio Šalkauskio gimnazijomis, Šiaulių r. Aukštelkės
mokykla-daugiafunkciu centru, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Šilėnų ir kt.
mokyklomis). Mokyklos patalpose įsikūrę Kuršėnų meno mokyklos filialas ir Tarptautinės žmogaus
gerovės asociacijos Dienos centras.

Be nuolatinių bendradarbiavimo sutarčių bendradarbiaujame su Šiaulių rajono ir miesto
švietimo centrais, Šiaulių „Aušros“ ir kitais muziejais, Šiaulių rajono kultūros įstaigomis.

Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių
taryba, Metodinė taryba) dalyvauja sprendžiant ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos
tobulinimo, socialinius ir kitus mokyklos bendruomenei svarbius klausimus.

Mokykloje yra 33 stacionarūs, 4 nešiojamieji kompiuteriai, 4 planšetės bei 4 išmanieji
televizoriai. Visuose kabinetuose yra po 1 kompiuterį ir daugialypės terpės projektorių. Kasmet
informatikos kabinete atnaujinama kompiuterinė technika. Mokykloje įrengtas bevielis interneto
ryšys, naudojamas el. dienynas, taikomi įvairūs skaitmeniniai įrankiai (debesija, IQESonline ir kt.).

Tobulinamos mokyklos edukacinės erdvės, atnaujinta internetinė svetainė, kurioje išsamiai
pristatomi vykstantys renginiai, projektai, akcijos, sveikinami olimpiadų, konkursų, sporto
pasiekimų nugalėtojai, skelbiami kvietimai į susitikimus, renginius ir kt. Naujienos skelbiamos ir
socialiniame tinkle Facebook. Bendromis bendruomenės pastangomis (mokiniai, mokytojai, tėvai)
atnaujinama mokyklos rekreacinė zona, estetiškai tvarkoma aplinka: atnaujintas mokyklos pirmo
aukšto holas, suremontuotos sienos, lubos, lietuvių, anglų ir kt. kabinetai, įėjimas į mokyklą
(laiptai) ir kt.

3. 2016–2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Vykdant 2016–2018 metų strateginį planą buvo siekiama mokinių individualios pažangos,
plėtojama tinkama, motyvuojanti kiekvieną bendruomenės narį, aplinka. Šiems prioritetams pasiekti
iškelti tikslai: siekti mokinių individualios pažangos, tobulinant pamokos vadybą; pritaikyti ugdymo
turinį skirtingų poreikių mokiniams; kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką ir efektyvų jos
panaudojimą; ieškoti palankiausių galimybių atsiskleisti skirtingų poreikių mokiniams bei
numatytos priemonės uždaviniams įgyvendinti.

Pirmuoju uždaviniu numatyta gerinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
procesus, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Atliktos mokinių mokymosi pasiekimų
ir pažangumo pokyčių analizės: išanalizuota, kaip kito kiekvieno mokinio trimestrų ir metinių
pažymių vidurkiai, su mokiniais aptartos galimos šių pokyčių priežastys, ieškota veiksmingesnių,
efektyvesnių mokymo priemonių ir formų, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę. Visi dešimtokai
įgijo pagrindinį išsilavinimą. 10 klasės 100 proc. mokinių tęsė mokslus. Gimnazijose mokosi 40
proc. buvusių mokinių, o Šiaulių profesinio rengimo centre – 60 proc. Mokytojai analizavo 10
klasės mokinių metinius rezultatus. Pastebėta, kad 20 proc. mokinių Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimai yra aukštesni nei metiniai įvertinimai, 60 proc.
atitinka tą patį įvertinimą.

Dalykų mokytojai mokiniams, kurių pasiekimai žemi, suteikė mokymosi pagalbą
organizuodami trumpalaikes konsultacijas, o pradinių klasių mokiniams – ilgalaikes konsultacijas
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per visus mokslo metus. Glaudus bendradarbiavimas su tėvais naudojant elektroninį dienyną suteikė
galimybes tėvams kolegialiai su mokytojais spręsti mokinių problemas, padėti jiems mokytis.
Mokiniai naudojant elektroninį dienyną konsultuojami, jiems skiriamos individualios užduotys. 2,
4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Nagrinėjant 2018
metų 2 klasės apibendrintus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatus
išryškėjo, kad mokiniai surinko daugiau nei 50 proc. galimų taškų atlikdami matematikos, skaitymo
ir rašymo užduotis. Mokykla kaupia trimestrų, metų, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo medžiagą, atlieka metinių rezultatų atitikties lyginamąją
analizę. Duomenys apie mokymosi pasiekimus pristatomi Mokytojų taryboje, metodinėse grupėse,
klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose.

Efektyvus mokytojų bendradarbiavimas diferencijuojant mokymosi veiklas – vienas iš
veiksnių, turėjusių įtakos ugdymo rezultatų pagerėjimui. Ši veikla apibendrinta mokykloje
respublikinėje pradinių klasių mokinių ir mokytojų pažintinėje-praktinėje konferencijoje „Mano
įdomiausia pamoka – kelias į mokymosi sėkmę“. Kaip panaudoti mokymosi aplinkas dirbant su
skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniais, ypač ugdant aukštesniojo mąstymo mokinių gebėjimus,
aptarta metodinėse grupėse. 85 proc. mokytojų vedė atviras pamokas, 35 proc. organizavo
integruotas, netradicines veiklas. Gabūs mokiniai buvo ruošiami įvairių dalykų olimpiadoms
(laimėtos Šiaulių rajono mokinių diktanto konkurse I ir III vietos, Šiaulių rajono lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiadoje III vieta, Mažojoje chemijos olimpiadoje III vieta). Mokiniai dalyvavo ir
tapo nugalėtojais respublikiniuose piešinių konkursuose, rajono šaškių turnyre, moksleivių
lengvosios atletikos, kvadrato pirmenybėse ir kt.). Jau antrus metus iš eilės mokyklos 2–5 klasių
mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja įgyvendino tarptautinius eTwinning projektus „Christmas
cards exchange“, „Illustrated tales“.

Sėkmingai įgyvendintas uždavinys „Planingai tobulinti mokytojų kompetencijas ir
kvalifikaciją“. Mokytojai nuolat tobulino savo kompetencijas, kėlė kvalifikaciją rajono, Lietuvos ir
Europos kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Rūpinantis tikslingu mokytojų kvalifikacijos
kėlimu, organizuoti 5 seminarai mokykloje visiems mokytojams („Nauji iššūkiai sėkmingai
pamokai“, „Auklėjimo naujienos mokykloje“, „Pagalba mokantis“ ir t.t.). Planuojant
kvalifikacinius renginius, atsižvelgta į bendrus mokyklos siekius ir asmeninius mokytojų
dalykininkų poreikius.

Itin sėkmingai įgyvendintas uždavinys „Gerosios patirties sklaida“. 75 proc. mokytojų vedė
atviras pamokas, kurios aptartos metodinėse grupėse, 35 proc. organizavo integruotas, netradicines
veiklas („Matematika vokiškai ir rusiškai“, Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje organizuota
netradicinė pamoka „Žaidžiame ir mokomės kartu įvairiomis kalbomis“, edukacinė programa
pradinių klasių mokiniams „Vėlinių tradicijos ir žvakių liejimas“ Upytės tradicinių amatų centre ir
t.t.). Mokytojai gerąja patirtimi dalinosi mokyklos metodinių grupių posėdžiuose, skaitydami
pranešimus mokyklos, rajono metodiniuose renginiuose. Mokyklos vadovai vykdė pamokų
stebėseną. Pamokos aptartos individualiai su mokytojais, individualių refleksinių pokalbių metu
aptartos pamokų, veiklų stiprybės ir numatytos tobulintinos sritys. Gerosios patirties sklaida buvo
vykdoma viešojoje erdvėje (mokyklos ir kitose internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose,
spaudoje).

Uždavinys „Kurti ugdymą skatinančią aplinką“ pasiektas iš dalies. Tobulintos kabinetų ir kitų
erdvių aplinkos, jos aprūpintos informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis, kad
mokiniams būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos mokytis pasitelkiant skaitmenines technologijas,
būtų lengvai prieinamos elektroninės skaityklos. Sumontuotos 128 individualios spintelės
mokiniams, atnaujinti 352 kv. metrai mokyklos grindų dangos, suremontuotas pirmo aukšto holas,
pakabinta 113 liuminescencinių lempų kabinetuose, atnaujinta metodinė ir techninė bazė (nupirkti 4
išmanieji televizoriai, 10 kompiuterių, kopijavimo aparatas ir t.t.). Iš dalies atnaujinta mokyklos
sporto bazė. Mokyklos stadionui reikalingas drenažas, sporto salei būtinas remontas.



6

Įgyvendinant uždavinį „Plėtoti neformaliojo švietimo organizavimą“ iš 21 valandos skirtos
neformaliajam vaikų švietimui organizuoti pagal Bendruosius ugdymo planus, mokykla, pagal
turimas lėšas, skyrė 17 val. Mokiniai dalyvauja 9 būreliuose. Ekologinė veikla integruota į
formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą. Mokykla dalyvavo ekologinio ugdymo projektuose „Žemės
diena“, „Pasaulinė gyvūnijos diena“, „Sveikatiada“, „Darom“ ir kt. Sėkmingai plėtojamos
pažintinės kultūrinės veiklos (pamokos „kitaip“). Jos organizuojamos kitose aplinkose: muziejuose,
miestelio erdvėse ir pan.

Tėvų klubas „Savi tarp savų“ su pedagogų bendruomene ir administracija diskutavo apie
bendradarbiavimu grįstos veiklos, kuri yra besimokančios organizacijos esminis bruožas,
šiuolaikinėje visuomenėje svarbą, aiškinosi, kaip visi kartu gali padėti mokiniams pasiekti geresnių
rezultatų, kaip sudominti mokinius neformalia veikla ir pan.

Mokyklos biblioteka mokiniams kuria šiuolaikišką, patrauklią informacinę ir kultūrinę erdvę
organizuodama kūrybinius renginius (pvz., LT-100 spalvotų knygos puslapių iššūkis ir kt.), akcijas
(„Neformaliai apie tave“, „Skaito visi“ - mokyklos bendruomenės nariai skaitė pasakas pradinių
klasių mokiniams ir kt.).

Mokyklos 2018 metų veiklos įsivertinimo išvadose atsispindi, jog gera mokyklos mokytojų,
darbuotojų ir administracijos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra paskatino teigiamus pokyčius
mokykloje.

4. SSGG ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės
1. Mokinių sistemingi pasiekimai konkursuose,
varžybose, olimpiadose, projektinėje veikloje.
2. Įvairūs neformaliojo vaikų švietimo veiklų
pasiūlymai.
3. Sėkmingas tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą.
4. Savalaikis informacijos pateikimas mokyklos
interneto svetainė, Feisbuko paskyroje.
5. Veiksmingai atliekamas mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimas.
6.Sukurta ir efektyviai naudojama vidinės
informacijos sistema.

1. Nerenovuotas mokyklos pastatas.
2. Sporto bazė neatitinka šiuolaikinių
reikalavimų.
3. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka.
4. Mokykloje nėra psichologo etato.
5. Žemi pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatai.
6. Nėra priešmokyklinio ugdymo grupės (visos
dienos).

Galimybės Grėsmės
1. Pagalbos specialistų konsultacijų teikimas
mokiniams jų tėvams ir mokytojams.
2. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi ir sklaida.
3. Klasės auklėtojų, mokytojų, mokyklos vadovų
ir mokinių tėvų bendradarbiavimas gerinant
mokinių pažangą.
4. Informacijos ir mokyklos veiklos skleidimas
miestelio, rajono bendruomenei.
5. Mokyklos pastato renovavimas (yra statybos
techninis projektas).
6. Miestelio ir mokyklos bendruomenės ryšių
stiprinimas.

1. Nepalankių demografinių pokyčių neigiamas
poveikis komplektuojant klases.
2. Nepakankamas finansavimas iš valstybės ir
savivaldybės.
3. Socialiai remtinų šeimų gausėjimas.
4. Konkurencijos didėjimas su miesto
mokyklomis.
5. Nepakankama tėvų įtaka mokinių
mokymo(si) rezultatams.

5. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA
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5.1. Mokyklos misija.
Mokykla sudaro tinkamas sąlygas priešmokykliniam vaikų ugdymui, teikia kokybišką

išsilavinimą pagal pradinio (bendrąsias, pritaikytas ir individualizuotas), pagrindinio (bendrąsias,
pritaikytas ir individualizuotas) ugdymo programas; ugdo kritiškai mąstantį žmogų, turintį
mokymosi motyvaciją, sprendžiantį problemas, gebantį nuolat ir savarankiškai mokytis, atvirą
naujoms idėjoms, saugantį ir puoselėjantį kultūrinį paveldą, gebantį vadovautis bendražmogiškomis
vertybėmis.

Mokyklos vizija.
Mokykla – integruotas kultūros centras visai kaimo bendruomenei. Tai moderni,

demokratiška, atvira organizacija, ugdanti dorą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis kintančioje
gyvenimo realybėje, besivadovaujantį bendražmogiškomis vertybėmis.

Mokyklos vertybės:
Tolerantiškumas.
Sutinkame su kitokia nuomone, elgesiu ir papročiais.
Bendruomeniškumas.
Bendraujame ir bendradarbiaujame.
Pilietiškumas.
Suprantame, ką darome, kaip darome ir kodėl darome.
Atsakingumas.
Rūpinamės tiek savimi, tiek kitais.
Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.

Mokyklos prioritetai:
1. Bendradarbiavimas, siekiant mokinių individualios pažangos, užtikrinant ugdymo(si)

procesų kokybę.
2. Tinkamų, motyvuojančių mokyklos erdvių, palankių ugdymo(si) sąlygų sudarymas.

6. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETŲ, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

1. PRIORITETAS. Bendradarbiavimas, siekiant mokinių individualios pažangos,
užtikrinant ugdymo(si) procesų kokybę.
1.1. TIKSLAS. Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos tobulinant ugdymo procesą.
1.1.1. Uždavinys. Tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo procesus,
atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes.

Priemonės Rezultatai Pasiekimo laikas Atsakingi/kiti
dalyviai

Mokymo(si) turinio,
metodų, vertinimo
individualizavimas ir
diferencijavimas,
atsižvelgiant į mokinių
galias bei gebėjimus.

Pamokose veikla
individualizuota,
diferencijuota.

Kasmet. Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, mokytojai.



8

Mokinio asmeninės
pažangos ir pasiekimų
vertinimo bei
įsivertinimo
analizavimas.

Aptarta pažanga ir
mokymosi pasiekimai
su mokiniais bei jų
tėvais.

Baigus trimestrus. Dalykų mokytojai,
klasių auklėtojai.

Mokinių pažangos
lyginamosios  analizės
ir duomenų
panaudojimas ugdymo
procese.

Mokytojai koreguoja
ugdymo procesą atlikę
duomenų analizę.
100 proc. mokinių
patiria mokymosi
sėkmę.

Pasibaigus trimestrui ir
mokslo metams.

Mokyklos vadovai,
mokytojai, metodinė
taryba.

Bendradarbiavimas su
mokinių tėvais,
sprendžiant mokinių
pažangumo klausimus.

Tėvai prisiima
atsakomybę, dalyvauja
mokyklos veikloje,
bendruose renginiuose.

Kasmet. Mokyklos ir klasių
vadovai, mokytojai.

Naujai atvykusių į
mokyklą mokinių
adaptacijos tyrimas.

100 proc. naujai
atvykusių mokinių
jaučiasi saugūs
mokykloje.

3 mėn. nuo atvykimo
dienos.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, klasių
vadovai.

Mokymosi pagalbos
teikimas specialiųjų
poreikių mokiniams ir
jų tėvams.

Suteikta pagalba
specialiųjų poreikių
mokiniams ir jų
tėvams.

Kasmet. Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
specialusis
pedagogas,
logopedas, socialinis
pedagogas.

1.1.2. Uždavinys. Plėtoti ugdymo turinio praktinę ir tiriamąją veiklą, užtikrinančią mokinių
nuolatinę ugdymo(si) pažangą.
30 proc.
gamtamokslinio
ugdymo pamokų
skiriama tiriamajai
veiklai.

Gamtos mokslų
nacionalinių pasiekimų
patikrinimo rezultatai
10 proc. aukščiau
šalies mokyklų
vidurkio.

Kasmet. Dalykų mokytojai.

Projekto „LECTIO DE
VIA/SKAITYMO
KELIAS“
įgyvendinimas.

Pamokose taikytos
įvairios skaitymo
strategijos. Išbandyta
70 integruotų pamokų
planų 7-8 klasėse.

Iki 2021 m. Mokyklos
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, darbo
grupė.

Pamokose mokymąsi
skatinančių  metodų
taikymas.

Ugdymo procese
taikomi aktyvų
mokymąsi skatinantys
mokymosi metodai.

Kasmet. Dalykų mokytojai.
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Ekologinės veiklos
integravimas į
formalųjį ir
neformalųjį vaikų
švietimą.

Dalyvauta
ekologinio ugdymo
projektuose „Žemės
diena“, „Pasaulinė
gyvūnijos diena“,
„Sveikatiada“,
„Darom“ ir kt.

Kasmet. Mokyklos vadovai,
gamtosauginių
mokomųjų dalykų,
kūno kultūros
mokytojai, klasių
auklėtojai.

1.1.3. Uždavinys. Planingai tobulinti mokytojų kompetencijas ir kvalifikaciją.
Mokyklos veiklos
kokybės vertinimo
pagal IQES metodiką
atlikimas.

Suplanuota mokytojų
veikla, panaudojant
mokyklos veiklos
kokybės vertinimo
rezultatus.

Kasmet. Mokyklos
direktorius,
darbo grupė,
mokytojai.

Mokytojų
kvalifikacijos kėlimas
sėkmingo ugdymo
srityje.

Organizuotas
seminaras mokyklos
bendruomenei.

2019 m. I pusmetis. Mokyklos
direktorius.

Mokytojų asmeninis
profesinis tobulėjimas.

Dalyvauta
seminaruose.

Kasmet. Mokytojai.

Metodinių darbų bazės
kaupimas bei  gerosios
patirties skleidimas.

Sukurta mokytojų
gerosios patirties
duomenų bazė.

2020 m. II pusmetis. Metodinių grupių
pirmininkai.

2. PRIORITETAS. Tinkamų, motyvuojančių mokyklos erdvių, palankių ugdymo(si) sąlygų
sudarymas.
2.1. TIKSLAS. Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką bei efektyvų jos panaudojimą.
2.1.1. Uždavinys. Ieškoti palankiausių galimybių atsiskleisti skirtingų poreikių mokiniams.
Pažintinės kultūrinės
veiklos organizavimas.

Organizuota ugdomoji
veikla kitose
edukacinėse aplinkose.

Kasmet. Mokyklos vadovai,
mokytojai.

Neformaliojo vaikų
švietimo plėtojimas.

Mokiniai pasirenka
norimą neformaliojo
švietimo formą ir
veiklos sritį.

Kasmet. Mokyklos
direktorius.

Dalyvavimas akcijose,
visuomenei
naudingoje veikloje,
skatinant savanorystės
ir lyderystės idėjas.

Dalyvauta bent 3
renginiuose per metus.

Kasmet. Mokyklos vadovai,
mokytojai, mokiniai.

Virtualios aplinkos
efektyvus
panaudojimas.

Skeista informacija
apie mokyklos veiklą
viešojoje erdvėje.

Kasmet. Mokyklos vadovai,
mokytojai.

Kūrybinių dirbtuvių
įrengimas.

Organizuota veikla
mokyklos
bendruomenei.

Kasmet. Mokyklos vadovai,
mokytojai, mokiniai.

2.1.2. Uždavinys. Kurti mokykloje saugią aplinką, įtraukiant bendruomenę ir socialinius
partnerius.
Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais.

Organizuota veikla su
socialiniais partneriais.
Dalyvauta renginiuose.

Kasmet. Mokyklos vadovai,
mokytojai, mokiniai.
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Bendradarbiavimas su
Šiaulių r. savivaldybės
administracija.

Įrengta
priešmokyklinio
ugdymo grupė (visos
dienos). Suremontuota
sporto salė. Aptverta
mokyklos teritorija.
Atnaujinta mokyklos
grindų danga, lubos,
sienos.

2021 II pusmetis. Mokyklos
direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams.

____________________________________
PRITARTA
Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos tarybos posėdžio
2018 m. lapkričio 13 d. protokoliniu nutarimu Nr. 3


