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I. ĮVADAS 

 

 Vilniaus Verkių Mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla-daugiafunkcis centras) strateginis planas rengiamas vadovaujantis nuostata, kad 

strateginis valdymas ir planavimas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remdamasis Mokykla-daugiafunkcis centras laiku prisitaiko prie 

išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo turimą potencialą. 

 Strateginio plano tikslas – efektyvus ir tikslingas Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas, sprendžiant aktualias ugdymo problemas, 

pasirenkant veiklos kryptis ir prioritetus, numatant priemones ir būdus iškeltiems tikslams pasiekti. 

 Rengdamas strateginį 2021–2025 m. planą Mokykla-daugiafunkcis centras vadovavosi: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija;  

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

Nacionaline darnaus vystymosi strategija; 

 Geros mokyklos koncepcija; 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos 2017 metų NMVA išvadomis; 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro 2018-06-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-69 sudarytos darbo grupės atlikto vidaus įsivertinimo išvadomis;  

 Bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

 Parengtas strateginis planas gali būti koreguojamas kasmet. Jam įgyvendinti Mokykla-daugiafunkcis centras rengia ugdymo planus kiekvieniems 

mokslo metams, metų veiklos planus.  

 Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta l. e. p. direktoriaus 2019-08-31 įsakymu Nr. V-87. Rengiant strateginį 

planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės ir bendradarbiavimo principų. Plano projektas buvo pristatomas bendruomenei, svarstytas metodinėje taryboje. 

Galutinis plano projektas aptartas mokytojų ir Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybų posėdžiuose. 

 

II. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRISTATYMAS 

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro oficialusis pavadinimas – biudžetinė įstaiga Vilniaus Verkių Mokykla-daugiafunkcis centras, įregistruotas Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190981237. 

Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrius.  

Mokyklos-daugiafunkcio centro istorija: Vilniaus 3 – ioji pagalbinė internatinė mokykla įsteigta Lietuvos TSR švietimo ministro 1948 m. liepos 31 

d. įsakymu Nr. 217. 1995 metais pakeistas pavadinimas į Vilniaus 3 – ioji specialioji internatinė mokykla. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. 

rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1 – 915 pakeistas pavadinimas į Vilniaus Verkių specialioji mokykla. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 18 

d. sprendimu Nr. 1 – 744 pakeistas pavadinimas į Vilniaus Verkių specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 
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m. gegužės 15 d. sprendimu ,,Dėl Vilniaus ,,Rasos“ specialiosios mokyklos reorganizavimo“ Nr. 1 – 1230 prijungiama Vilniaus „Rasos“ specialioji 

mokykla ir pakeistas pavadinimas į Vilniaus Verkių Mokykla-daugiafunkcis centras. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre ugdomi 3 – 21 metų, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (intelekto sutrikimą, intelekto bei 

kompleksinių ir kt. sutrikimų) turintys mokiniai. Mokiniai ugdomi specialiosiose, lavinamosiose ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse grupinio mokymosi 

formomis.  

Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos šios programos: 

1. Pritaikytas ikimokyklinis ugdymas. Vaikams nuo 3 iki 6 metų;  

2. Pritaikytas priešmokyklinis ugdymas. Vaikams nuo 6 iki 7 metų; 

3. Individualizuotas pradinis ugdymas. Programos trukmė – 4 metai; 

4. Individualizuotas pagrindinis ugdymas. Programos trukmė – 6 metai; 

5. Socialinių įgūdžių ugdymas. Programos trukmė – 3 metai. 

6. Formalusis profesinis mokymas. Vykdomos Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa (baigus programą 

suteikiama Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija) ir Floristo modulinė profesinio mokymo programa (Baigus programą suteikiama Floristo 

kvalifikacija). Programos trukmė – 3 metai.  

Mokykloje-daugiafunkciame centre ugdymas vykdomas lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.  

 Mokinių priėmimas pagal gyvenamąją vietą Mokykloje-daugiafunkciame centre netaikomas. Kadangi Mokykla-daugiafunkcis centras turi 

bendrabutį, čia ugdomi mokiniai ir iš aplinkinių Vilniaus bei kitų rajonų. 

  

Klasių komplektų ir mokinių skaičius 

 

2015 – 2016m.m. 2016 – 2017m.m. 2017 – 2018m.m. 2018 – 2019 m. m . 2019– 2020 m. m. 

Komplektų 

sk. 

Mokinių sk. Komplektų 

sk. 

Mokinių sk. Komplektų 

sk. 

Mokinių sk. Komplektų 

sk. 

Mokinių sk. Komplektų 

sk. 

Mokinių sk. 

16 159 19 155 17 146 15 122 15 122 

 

 Mokinių skaičius per paskutinius kelerius metus neženkliai mažėjo. Tikimasi, kad mokinių skaičius išliks stabilus, o ateityje, gavus finansavimą ir 

atlikus Mokyklos-daugiafunkcio centro infrastruktūros renovaciją, mokinių daugės. 

 

Mokinių skaičius pagal ugdymo programas 

 

 

https://verkiumokykla.lt/dailiuju-tekstiles-dirbiniu-gamintojo-moduline-profesinio-mokymo-programa
https://verkiumokykla.lt/floristo-moduline-profesinio-mokymo-programa
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Programa 2015 – 2016m. m. 2016 – 2017m. m. 2017 – 2018m. m. 2018 – 2019 m.m. 2019–2020 m. m. 

Ikimokyklinio ugdymo programa 4 – – 2 – 

Priešmokyklinio ugdymo programa(001001001) 1 5 1 0 2 

Pradinio ugdymo individualizuota 

programa(107001004) 

34 28 17 24 20 

Pagrindinio ugdymo individualizuota 

programa(207001004) 

68 65 74 64 69 

Socialinių įgūdžių ugdymo programa(307001004) 22 25 27 32 31 

Pagalbininko( – ės) namų ūkyje 

programa(327081401) 

30 32 13 13 0 

Siuvinių gamintojo mokymo programa 

(217072306) 

–  –  14 13 12 

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė 

profesinio mokymo programa(M22021402) 

– – – 7 14 

Floristo modulinė profesinio mokymo 

programa(M22021401) 

– – – 13 12 

 

Mokykloje-daugiafunkciame centre ugdymas planuojamas 2 mokslo metams. Ugdymas vykdomas pagal darbo grupės, kuriai vadovauja direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, parengtą ugdymo planą konkretiems mokslo metams.  

Mokytojai rengia dalykų ilgalaikius planus, individualizuotas programas pagal mokinių gebėjimus, planuoja dalykų integraciją, parenka prasmingas 

ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą, kūrybiškumą, sudaro sąlygas išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, patirti mokymosi sėkmę. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre daug dėmesio skiriama mokinių bendrųjų kompetencijų (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, 

socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmeninė) ugdymui, kuriamas saugus ir palankus mikroklimatas, puoselėjamos bendruomeniškumo, tautinių 

ir pilietinių vertybių tradicijos. 

Ugdymo(si) procesas organizuojamas ir vykdomas ne tik klasėse, kabinetuose, bet ir kitose vidinėse bei išorinėse erdvėse. Dalis pamokų vyksta už 

Mokyklos-daugiafunkcio centro ribų. Padaugėjo edukacinių išvykų – mokiniams sudarytos galimybės save išbandyti kitoje aplinkoje ir kitokiose veiklose. 

Edukacinių išvykų organizavimas 2017 m. NMVA išvadose vertinamas kaip vienas stipriųjų Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos aspektų. Ugdymo 

proceso metu sudaromos galimybės geresniam mokinių pažinimui ir adaptacijai, tarpusavio pasitikėjimo stiprinimui, ugdymo turinio individualizavimui 

ir diferencijavimui, vertinimui ir įsivertinimui, mokinių mokymosi motyvacijai, mokėjimui mokytis, socialinių įgūdžių lavinimui. 

 Mokykla-daugiafunkcis centras didelį dėmesį skiria mokinių fizinio aktyvumo didinimui. Nuo 2017 metų Mokykloje-daugiafunkciame centre 

kasmet  rudenį vyksta estafečių varžybos, žiemą –  grindų riedulio varžybos, metimo į krepšį varžybos  ,,Taiklioji ranka'', pavasarį – sporto šventė. Nuo 

2019 m. organizuojama aktyvioji pertrauka, kurios metu visi mokiniai skambant nuotaikingai muzikai kviečiami pasimankštinti lauke arba aktų salėje. 
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 Meniniam mokinių ugdymui Mokykloje-daugiafunkciame centre taip pat skiriamas ypatingas dėmesys. Aktyvi mokinių meninė veikla palengvina 

jų integraciją į socialinę aplinką. Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai kasmet koncertuoja Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų 

centre, Palaiminto kun. Mykolo Sopočkos hospise, Vilniaus lenkų kultūros namuose, Vilniaus mieste vykstančiose mokinių kūrybinių darbų parodose. 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro renginių, klasių išvykų, projektinių veiklų, bei bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis akimirkos yra užfiksuotos 

socialiniame tinkle ,,Facebook“. 

Dienos socialinė globa 

 

Mokykloje-daugiafunkciame centre veikia Dienos socialinės globos skyrius, kuriame dienos socialinės globos paslauga yra teikiama asmenims nuo 18 

metų turintiems sunkią negalią. Dienos socialinės globos skyrius teikia šias paslaugas: 

1. Maitinimo; 

2. Pavėžėjimo (Vilniaus miesto ribose); 

3. Laisvalaikio, užimtumo ir neformalaus ugdymo; 

4. Medicininę pagalbą; 

4. Kasdieninio gyvenimo, asmeninės higienos, darbinių įgūdžių ir savarankiškumo ugdymo bei lavinimo; 

6. Informavimo ir konsultavimo. 

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai  

 

 Mokykloje-daugiafunkciame centre dirba 36 pedagogai, iš kurių 29 yra mokytojai. Visi pedagogai įgiję aukštąjį išsilavinimą, baigę specialiosios 

pedagogikos mokslus arba kursus. 1 mokytojas turi aukščiausią eksperto kvalifikacinę kategoriją, 5 mokytojai turi metodininko kvalifikacinę kategoriją, 

20 mokytojų turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

 Mokytojų kaita labai maža. Kiekvienais mokslo metais vyksta natūrali pedagogų  kaita. Dėl įvairių priežasčių kasmet Mokyklą-daugiafunkcį centrą 

palieka 1-2 pedagogai. Mokykloje-daugiafunkciame centre dirbančių pedagogų amžiaus vidurkis – apie 50 metų.  

Kasmet mokytojų kvalifikacijai tobulinti skiriama pakankamai mokinio krepšelio lėšų. Mokytojai kvalifikaciją tobulina akredituotose pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, nuotoliniu būdu, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalinasi patirtimi.  

2019 m. socialinis pedagogas parengė projektą Erasmus + „Smart up inclusion“ ir tobulino kvalifikaciją Prancūzijoje, o 2020 m. Erasmus + projekte „ 

Building New strategies for youth“ – Portugalijoje. 

Keletas mokytojų, Mokyklos-daugiafunkcio centro socialinis pedagogas, psichologas organizuoja ir veda seminarus šalies švietimo darbuotojams, 

vadovauja Vilniaus kolegijos ir Šiaulių universiteto studentų pedagoginėms praktikoms. 

 

Organizacinė struktūra 
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Mokyklos-daugiafunkcio centro administracija: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir 1 direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre veikia savivaldos institucijos. Savivaldos institucijos sprendžia klausimus, susijusius su Mokyklos-

daugiafunkcio centro veikla.  

Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba yra aukščiausia Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucija. Mokyklos-daugiafunkcio centro 

taryba telkia ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę ir vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos-daugiafunkcio centro 

valdymui, padeda spręsti Mokyklai-daugiafunkciam centrui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jo interesams. 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo 

klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, 

švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.  

  

Ugdymo(si) aplinka 

 

Mokykloje-daugiafunkciame centre sudarytos sąlygos mokinių ugdymui(si). Mokyklos-daugiafunkcio centro patalpos suskirstytos į klases, 

kabinetus, specializuotas ugdymo vietas. Įrengta 13 klasių, tikybos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, socialinių mokslų, 

technologijų, buities darbų, psichologo, 3 logopedo kabinetai, socialinio pedagogo, relaksacijos kabinetas, biblioteka.  

Visose klasėse įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos su projektoriais bei interneto prieiga mokytojų darbui. 2017 – 2018 m. socialinių mokslų 

kabinete įrengtos 9 virtualios darbo vietos +1 interaktyvi lenta+1 kompiuteris mokytojui, interaktyvi sistema, fojė įrengtos interaktyvios edukacinės 

grindys. 

Mokiniai ir pedagogai naudojasi bibliotekoje esančia grožine, metodine ir kt. literatūra, metodinėmis priemonėmis, mokytojai ruošiasi pamokoms, 

veda netradicines pamokas,veiklas. 2019 m. kūrybiniame užsiėmime bibliotekoje „Palinkėjimai Mamai“ dalyvavo 17 mokinių, kurie pagal savo pačių 

sukurtą piešinį (arba naudojant pateiktus pavyzdžius) dekoravo puodelius su palinkėjimais. 

2019 m. vykdytas Šiaurės ir Baltijos šalių Europos regione vykstantis kultūros projektas.  

2020 m. bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės: „Kavos keramika“, „Kaleidoskopo gamyba“,  „Spalvoto smėlio mandala“, „Tapyba ant šilko“, „Mozaikos 

žibintų dirbtuvės“, „Tapyba ant akmenukų“, „Muzikinių kamuoliukų gamyba“ ir kt. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre mokinių laisvalaikiui, užimtumui ir poreikių tenkinimui naudojama aktų salė, sporto salė, gimnastikos – 

treniruoklių salė. 

2017 – 2018 m. atnaujintos ir įrengtos atviros edukacinės ugdymosi erdvės (fojė, lauko pavėsinė).  

2018 m. Mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija aptverta tvora, įrengtas keltuvas neįgaliesiems. 

2019–2020 m. dienos socialinės globos skyriui nupirktas autobusas, pritaikytas neįgaliųjų pavėžėjimui. 

2019 m. įrengta ir sertifikuota vaikų žaidimų aikštelė bei lenta krepšiniui. 
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2019–2020 m. klasės aprūpintos naujomis IKT priemonėmis (nupirkti 5 projektoriai ir 17 stacionarių kompiuterių). 

2019–2020 m. iš surinktų 1,2 proc. GPM ir ūkio lėšų nupirkta 17 spintelių po 8 skyrius mokinių drabužiams ir daiktams.  

2019 m. įrengtas pritaikytas neįgaliesiems WC, įrengti 3 nauji WC. 

2019 m. pakeisti laiptų turėklai. 

2019 m. nupirkta keramikos dirbinių degimo krosnis. 

2020 m. įrengtas logopedo kabinetas. 

2020 m. atnaujinta įranga valgyklos virtuvėje( nupirkta indų plovimo mašina, marmitas, elektrinė keptuvė, įrengta reikalavimus atitinkanti 

ventiliacija), valgykloje nupirktos kėdės ir pakeista dalis stalų, gautų paramos būdu. 

2020 m. renovuota bendrabučio fojė II-ame aukšte, pakeista dalis baldų, lovų, įsigytų paramos būdu. 

2020 m. bendrabutyje pakeisti pasenę ir susidėvėję WC įrengimai ir įrengti nauji dušai.  

2020 m. suremontuotos kai kurios patalpos (koridorius, 2 klasės), įrengtas šiuolaikiškas apšvietimas Mokyklos-daugiafunkcio centro koridoriuje. 

2020 m. Mokyklos-daugiafunkcio centro I-o aukšto koridoriaus sienos pritaikytos mokinių smulkiosios motorikos lavinimui. 

 

Neformalus ugdymas 

 

Neformalaus švietimo tikslas – plėtoti mokinių socializacijos galimybes, užtikrinti kryptingą jų ugdymą ir užimtumą po pamokų. Prioritetu laikomos 

meninės, sveikos gyvensenos ir sveikatos tausojimo, sporto programos. Mokykla-daugiafunkcis centras renkasi tokias neformaliojo švietimo veiklos 

kryptis ir formas, kurioms įgyvendinti nereikia specialių patalpų ir priemonių. 

Mokiniai turi galimybę aktyviai dalyvauti neformalaus švietimo ugdomojoje veikloje, atsižvelgiant į poreikius ir galimybes. Neformaliojo švietimo 

pasiūla yra derinama su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Veikla yra įvairi ir tenkinanti daugumos mokinių poreikius. Neformaliojo švietimo 

ugdomojoje veikloje dalyvauja 87 proc. mokinių. 42 proc. mokinių lanko neformalaus švietimo būrelius mieste. Mokinių darbai iš technologijų, dailės 

pamokų, neformaliojo švietimo būrelių veiklos panaudojami Mokyklos-daugiafunkcio centro erdvių dekoravimui, apipavidalinimui. 2017 metų NMVA 

išvadose teigiama, kad aplinkų bendrakūra, kūrybiškai įtraukiant mokinius, jų darbų panaudojimas erdvių dekoravimui yra stiprusis Mokyklos-

daugiafunkcio centro veiklos aspektas. 

Mokykla-daugiafunkcis centras didžiuojasi, kad mokiniai kasmet dalyvauja miesto ir/ar rajono renginiuose (parodose, mugėse, festivaliuose, 

varžybose, konkursuose). Apie 20 mokinių kasmet dalyvauja vykstančiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, skirtuose specialiųjų poreikių 

mokiniams, analogiškai – dalis jų (4–6 mokiniai) tampa nugalėtojais. 

Mokiniai dalyvavo: 

2018 m. tapybos miniatiūrų konkurse – parodoje Vilniaus Žvėryno gimnazijoje. Mokinės kūrybinis darbelis išrinktas vienu iš 12 geriausių darbų. 
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Kiekvienais metais Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvauja Vilniaus Perkūno Rotary klubo organizuojamuose vaikų su negalia kūrybinių 

darbų aukcionuose. 2018 ir 2020 m. dviejų mokinių darbai buvo parduoti po 500 Eurų. 

2020 m. respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Gražutis margutis“, skirtoje velykiniam laikotarpiui. 

Kūrybiniai darbai buvo eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje. 

2020 m. respublikiniame konkurse – parodoje ,,Žaislai – mano draugai”, kurią organizavo Klaipėdos “Medeinės” mokykla. Po konkurso žaislai buvo 

padovanoti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gyvenantiems vaikams. 

2020 m. sveikos gyvensenos nuotoliniame konkurse „Mano sveiko maisto lėkštė“. Konkurso organizatorius Vilniaus saugaus miesto centras. 

2020 m. respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybinių darbų parodoje “Kalėdinis burbulas”, respublikinėje parodoje – konkurse 

“Kalėdinis vainikas”. 

2020 m. Lenkijos instituto Vilniuje kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuotame konkurse Popiežiaus Jono Pauliaus 100-mečiui 

paminėti. Konkursas buvo skirtas gimnazijų mokiniams. Išimties tvarka jame dalyvavo du Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai. Vienas iš jų tapo 

laureatu. 

 2017 m. Vilijampolės socialinės globos namuose LSOK organizuotame respublikiniame bočios čempionate  savo grupėje užimta I  - a vieta. 

 2019 m. Vilniaus Atgajos specialiojoje mokykloje vykusiame LSOK respublikiniame bočios čempionate savo grupėje užimta II  - a  vieta.  

Kiekvienais mokslo metais mokiniams pasiūloma 11 – 12 skirtingų neformaliojo ugdymo programų. Didžiausias dėmesys skiriamas meno ir sporto 

krypčiai. 

 

Programa 2015 – 2016 m. m. 2016 – 2017 m. m. 2017 – 2018 m. m 2018 – 2019 m. m. 2019-2020 m. m. 

Sporto būrelis ,,Sveikatos 

žingsniai“ 

+ + -   –  – 

Žaidžiame kvadratą +  –   –   –  – 

Medžio darbų ,,Medinukai“ + + + + + 

,,Valančiukai‘‘ + + + + – 

Keramikos ,,Molinukų 

šnabždesys“ 

+ + + + + 

Tautinių šokių +  –   –   –  – 

Aerobikos ir šokių ,,Judesio 

magija” 

+ + + + + 

Muzikos ,,Vaivorykštės garsai” + + + + + 

Mezgimo ,,Siūlų magija” +  –   –   –  – 

Rankdarbių būrelis +  –   –   –  – 

ART dizaino studija +  –   –   –  – 
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Anglų ,,I like English” + +  –   –  – 

Sportiniai žaidimai  –  + + + + 

,,Grožio paslaptys”  –  + +  –  – 

Dailės būrelis  –  + + + – 

Maisto ruošimo technologijos 

būrelis ,,Jaunieji kulinarai” 

 –  +  –   –  – 

Dramos būrelis  –   –  +  –  – 

Teniso būrelis  –   –  +  –  – 

Stalo žaidimų ,,Specialieji 

strategai” 

 –   –  + + + 

Atsipalaidavimo menas  –   –   –  + + 

,,Stebuklinga adatėlė”  –   –   –  + – 

,,Knyga ir kūryba”  –   –   –  + – 

,,Lietuva – mūsų gimtinė”  –   –   –  + – 

,,Kūrybiškumo dirbtuvės“     + 

,,Meniniai darbai“     + 

,,Žaidžiu-ugdau save“     + 

(+) – vyko programa, ( – ) – nevyko 

 

 Mokinių neformaliojo ugdymo poreikiai kasmet tiriami. Apie 70 procentų mokinių tėvų pageidauja savo vaikams aktyvų laisvalaikį 

skatinančių būrelių. Deja, Mokykla-daugiafunkcis centras negali patenkinti visų norinčių poreikio. Tai susiję su pavėžėjimo paslaugų grafiku. Todėl 

koreguojama būrelių pasiūla ir jautresniems, ramesniems, į stresą linkusiems mokiniams siūlomi meninės raiškos būreliai, kuriuose sudaromos galimybės 

realizuoti save, atsipalaiduoti, kurti, pavyzdžiui, keramikos, muzikos, ,,Kūrybiškumo dirbtuvės“ ir kt. 

 Visi Mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojami būreliai finansuojami iš mokinio krepšelio lėšų.  

 

Pagalba mokiniams ir konsultavimas 

 

 Mokykloje-daugiafunkciame centre dirba specialistų komanda: 4 logopedai, 1 psichologas, 1 socialinis pedagogas, 1 bibliotekininkas,15 

mokytojų padėjėjų. Mokiniams pagalba teikiama pagal pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas ir Mokyklos-daugiafunkcio centro galimybes. 

Logopedo pagalba teikiama 71% mokinių, kadangi Mokykloje-daugiafunkciame centre šių specialistų trūksta. Psichologo ir socialinio pedagogo pagalba 

teikiama mokiniams pagal atskirą tvarkaraštį, turint tėvų sutikimus bei vadovaujantis ,,čia ir dabar principu". 
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 Ypatingas dėmesys skiriamas mikroklimato kūrimui, patyčių prevencijai ir intervencijai. Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos 

prevencinės programos: „Zipio draugai‘‘, ,,Obuolio draugai“, kurių pagalba mokiniai mokomi įveikti socialinius ir emocinius sunkumus. 2019 m. 

programos ,,Zipio draugai su priedu SUP mokiniams“ mokymuose dalyvavo Mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas, ir programa buvo vykdoma tais 

pačiais metais. 2018 m. programos ,,Obuolio draugai“ mokymuose dalyvavo 17 pedagogų, 2019 m. – 1 mokytojas. 2020 m. 3 mokytojai dalyvavo 

programos ,,Įveikime kartu“ mokymuose. Prevencinės programos įgyvendinamos klasės valandėlėse, užsiėmimų metu, integruojamos į ugdymo dalykus.  

 Mokyklos-daugiafunkcio centro pagalbos vaikui specialistai kiekvienais metais organizuoja renginius: ,,Psichinės sveikatos diena“, 

,,Sąmoningumo didinimo mėnuo“, ,,Tolerancijos diena“, ,,Saugaus interneto diena“, „Gegužė – mėnuo be smurto“, „Savaitė be patyčių“, ,,Vasaris – 

sveikatingumo mėnuo“ ir kt.  

 Saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimu rūpinasi Mokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko gerovės komisija. Per mokslo metus 

vyksta vidutiniškai 12 Vaiko gerovės komisijos posėdžių dėl mokinių ugdymo(si), elgesio aptarimo, pakartotinio vertinimo ir kt. klausimais. Aktyviai  

bendradarbiaujama su tėvais, seniūnijų darbuotojais, atvejo vadybininkais. 

 Mokykla-daugiafunkcis centras sudaro sąlygas mokinių tėvams dirbti: yra organizuojamas popietinis mokinių užimtumas, taip pat veikia 

visos dienos mokyklos grupė pradinių klasių mokiniams. Vasarą organizuojamas mokinių užimtumas, kuriam finansavimą skiria Vilniaus miesto 

savivaldybė ir dalinai mokinių tėvai. 

 Mokiniams yra galimybė 5 darbo dienas gyventi Mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabutyje. Mokiniai aprūpinami higienos priemonėmis, 

nupirkta skalbyklė, veikia virtuvėlė. Mokiniai su auklėtojų pagalba mokosi pasigaminti valgyti. Maisto produktais remia Mokyklos-daugiafunkcio centro 

socialinis partneris ,,Maisto bankas“.  

 Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams valstybė garantuoja nemokamą keturių kartų per dieną maitinimą. Mokiniams iš socialiai remtinų 

šeimų pagal socialinės paramos skyriaus sprendimus taip pat skiriamas nemokamas maitinimas. 

 

Projektinė veikla  

 

 Mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojama ir vykdoma aktyvi projektinė veikla. Ugdant mokinių pilietinį sąmoningumą, atsakomybę 

ir vertybines nuostatas 2018 m. kartu su socialiniais partneriais atsargos karininkų sąjunga Vilniaus skyriumi parengtas ir vykdomas tęstinis projektas 

„Kilni misija“. Mokiniai prižiūri Antakalnio kapinėse bevardžius kapus. 

 2015 m. parengtas ir vykdomas tęstinis projektas ,,Pažinkime Lietuvą kartu“, skirtas valstybinėms šventėms paminėti. Projekto įgyvendinime 

dalyvauja keletas Vilniaus miesto mokyklų. 

 Projektas ,,Saulėgrąžos akademija“ parengtas ir vykdomas nuo 2015 m. Tai tarpmokyklinis matematikos konkursas, kuriuo skatinama pajusti 

mokymosi sėkmę ir džiaugsmą. Projekte kiekvienais metais dalyvauja mokiniai iš 6 Vilniaus mokyklų. 
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 Verslumo ugdymo projekte ,,Keksiukų ir didžiaširdžių jėga“ 2019 m. mokiniai kartu su mokytojais kepė keksiukus, vaišino „Danskebank“ 

ir „Barclays“ įstaigų darbuotojus, ir už paaukotas lėšas visi Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai Pasaulinę autizmo supratimo dieną paminėjo 

Dubingių žirgyne. 

 Mokant vaikus suprasti, globoti ir ugdyti meilę gamtai vykdomi tęstiniai projektai ,,Regioninio Verkių parko takais“, ,,Kalėdinė dovana 

beglobiams gyvūnams“. 

 Vykdant projektus „Pasaulėjautos ugdymas žaliosiose erdvėse“, ,,Eksperimentų diena“ mokiniai skatinami domėtis gamta, ją tyrinėti, ieškoti 

atsakymų į klausimus, įžvelgti gamtos reiškinių priežastis, sužinoti mokslinių atradimų istorijas ir atskleisti jų svarbą šiuolaikiniame gyvenime. 

 Socializacijos galimybių plėtojimui popamokinėje veikloje, sudarant sąlygas gebėjimams ir kūrybiškumui atskleisti, Verkių Mokyklos-

daugiafunkcio centro mokiniai pristatydami kūrybinius darbelius ir meninę programą dalyvauja kasmetiniuose Prezidentūros, Respublikos Seimo 

kanceliarijos organizuojamose labdaros ir mainų mugėse, respublikiniame menų festivalyje ,,Spalvos“ Rokiškyje. 

 Tobulinant mokinių tėvų švietimą, bendradarbiavimo būdus ir metodus 2019 m. įsteigtas šeimos klubas ,,Naminukas“. Tėvai renkasi į 

Mokyklą-daugiafunkcį centrą vieną kartą per mėnesį šeštadienį. Tėvai kartu su savo vaikais ir Mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogais laisvai 

bendraudami, kurdami įvairius darbelius patiria džiaugsmą, malonumą bei atsipalaiduoja nuo kasdienės rutinos.  

 Mokinių savarankiškumo, pažintinių, komunikacinių, kūrybinių, orientacinių įgūdžių ugdymui netradicinėje aplinkoje 2019m. parengtas ir 

vykdytas projektas ,,Vasarojam“. 54 mokiniai kartu su Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės nariais ilsėjosi Aukštadvaryje. 

 Mokykloje-daugiafunkciame centre 2020m. nuotoliniu būdu organizuoti du respublikiniai konkursai/renginiai. Respublikinio patyriminio 

renginio „Geniukų kalvė“ tikslas supažindinti mokinius su profesijų įvairove. Respublikinio konkurso „Stebuklinių pasakų šalyje“ tikslas – ugdyti mokinių 

socialines-emocines kompetencijas žadinant vaizduotę ir kūrybiškumą.  

 2020 m. mokytojų darbo grupė parengė „Vaikų neformaliojo švietimo“ projektą „Verkių laboratorija“. Gautas finansavimas projekto veiklų 

įgyvendinimui. Projekto tikslas – ugdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių bendrąsias kompetencijas pasitelkiant STEAM veiklas. Projekto 

veiklos bus įgyvendinamos 2021 m.  

 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ padės Mokyklai-daugiafunkciam centrui modernizuoti 

gamtos ir technologijų mokslų mokymosi aplinką, praturtins laboratorinę įrangą, atnaujins turimas priemones. 

 

Veiklos vidaus įsivertinimo sistema 

 

Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius, analizuodama 

Mokyklos-daugiafunkcio centro įsivertinimo procesus ir rezultatus vykdo Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus sudaryta darbo grupė.  

Kasmet atliekamas Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos įsivertinimas.   

 

Strateginio plano įgyvendinimas 
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Pavyko įgyvendinti: 

Įdiegtas elektroninis dienynas. 

Sukurta Mokyklos-daugiafunkcio centro paskyra socialiniame tinkle „Facebook“ 

Mokykla-daugiafunkcis centras gavo mokyklinį autobusą. 

Pakeisti langai Mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabutyje.  

Socialinių mokslų kabinete įrengtos 9 virtualios darbo vietos +1 interaktyvi lenta+1 kompiuteris mokytojui, interaktyvi sistema. 

Fojė įrengtos interaktyvios edukacinės grindys. 

Mokytojai klasėse ir kabinetuose aprūpinti kompiuteriais. 

Atliktas išorės vertinimo auditas. 

Dalinai pavyko pritaikyti ugdymo aplinką spec. poreikių asmenims (įrengti 2 pandusai, keltuvas). 

Mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija aptverta tvora. 

Atliktas profesinio mokymo pastato stogo remontas. 

Nepavyko įgyvendinti: 

Negautas leidimas – higienos pasas. 

Nerenovuotas Mokyklos-daugiafunkcio centro pastatas. 

 

III. IŠORINĖ ANALIZĖ PAGAL PESTE MATRICĄ 

 

1. Išorinė aplinkos analizė. 

 

Veiksniai 
Aplinka  

Galimybės  Grėsmės  

Politiniai – teisiniai 1. Vilniaus Verkių Mokykla-daugiafunkcis centras – vienintelė 

ugdymo įstaiga Vilniuje specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams, kurioje vykdomas tęstinis ugdymas nuo 

Ikimokyklinio iki Profesinio mokymo programų. Baigusiems 

visas programas siūloma lankyti Dienos socialinės globos 

skyrių. 

2. Vilniaus Verkių Mokykla-daugiafunkcis centras – vienintelė 

ugdymo įstaiga Vilniuje, kurios teritorija yra didžiausia 

Vilniaus mieste. 

1. Neįsteigus Mokykloje-daugiafunkciame centre atskiros 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės (negavus 

leidimo – higienos paso), sumažės mokinių skaičius Mokykloje-

daugiafunkciame centre. 

2. Dėl senų, nerenovuotų Mokyklos-daugiafunkcio centro 

pastatų ir blogėjančios infrastruktūros, Mokykla-daugiafunkcis 

centras iš išorės taps nepatrauklus naujiems mokiniams ir jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) renkantis ugdymo įstaigą.  

3. Mokykla-daugiafunkcis centras nespėja reaguoti į pokyčius. 
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3. Mokykla-daugiafunkcis centras siekia gauti leidimą – 

higienos pasą. 

4. Vilniaus Verkių Mokykla-daugiafunkcis centras – vienintelė 

ugdymo įstaiga Vilniuje, kurioje vykdomas ugdymas lietuvių, 

rusų ir lenkų kalbomis. 

5. Mokykla-daugiafunkcis centras turi bendrabutį, todėl gali 

priimti mokinius iš Vilniaus ir aplinkinių rajonų. 

6. Gavus finansavimą renovacijai, atsirastų galimybė Mokyklai-

daugiafunkciam centrui atnaujinti pastatus ir infrastruktūrą. 

 

 

Ekonominiai 1. Mokyklos-daugiafunkcio centro, kaip ir visų kitų Vilniaus 

mokyklų, finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. 

2. Yra galimybė panaudoti Mokyklos-daugiafunkcio centro 

reikmėms 1,2 proc. GPM. 

3. Vilniaus miesto savivaldybė kiekvienais metais papildomai 

skiria lėšų mokinių kūrybiškumo ir vasaros užimtumo programų 

finansavimui. 

 

 

1. Esant permainingai valstybės ekonominei situacijai (daugėja 

įvairių sričių reformų, kurios reikalauja papildomo 

finansavimo), valstybėje keičiantis prioritetams dėl 

finansavimo, nėra užtikrinamos pakankamos mokinio krepšelio 

lėšos, didėja mokesčiai. 

2. Mokinio krepšelio dydis neatitinka realių Mokyklos-

daugiafunkcio centro poreikių, specifikos. Mokymo priemonės 

nusidėvėjusios. Naujoms, atitinkančioms nūdienos poreikius, 

pinigų skiriama nepakankamai. 

3. Didėja išlaidos komunaliniams patarnavimams mokinių 

pavėžėjimui ir kt. 

4. Didėja ekonominė konkurencija tarp mokyklų, vykdančių 

ugdymą specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

5. Valstybės ir savivaldybės lėšų pakanka Mokyklai- 

daugiafunkciam centrui išlaikyti, bet ne jam modernizuoti ir 

atnaujinti iš esmės. 

6. Prasta, neatitinkanti ES kokybinių reikalavimų patalpų būklė. 

Dėl to negaunamas Mokyklai-daugiafunkciam centrui leidimas 

– higienos pasas.  

7. Neišsprendus transporto problemos su mokinių pavėžėjimu 

bus ribojamas neformalaus ugdymo programų įgyvendinimas 

specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 

Socialiniai – 

demografiniai 

1. Mokykloje-daugiafunkciame centre mokosi lietuvių, rusų, 

lenkų tautybių mokiniai.  

1. Daugiakultūrė klasių sudėtis gali lemti įvairias elgesio 

problemas.  
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2. Mokykloje-daugiafunkciame centre ugdomi socialiai 

pažeistų šeimų vaikai sudaro beveik trečdalį visų ugdomų 

vaikų. 

 

2. Dėl ekonominės – socialinės atskirties gali didėti probleminio 

elgesio mokinių skaičius. 

Technologiniai 1. Mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas, 

kompiuterizavimas, technologinis aprūpinimas kurs naujas 

virtualias ugdymo aplinkas, vidaus ir išorės edukacinės erdvės 

užtikrins geresnę ugdymo kokybę. 

2. Kabinetų atnaujinimas šiuolaikinėmis IT pagerins mokinių 

IKT gilinimo galimybes. 

 

1. Esama finansavimo sistema neužtikrina Mokyklos-

daugiafunkcio centro galimybių atnaujinti IT bazės, 

atsižvelgiant į sparčią technologijų kaitą. 

2. Netikslingas IT mokinių naudojimasis įvairiomis 

technologijomis didina socialinę atskirtį, mažėja mokinių fizinis 

aktyvumas, skurdina žodyną, kalbos kultūrą. 

3. Dalis mokytojų nenoriai naudoja IT ugdymo procese. / IT 

sparčiai keičiasi, todėl mokytojai nespėja prisitaikyti prie nuolat 

kintančios informacinės aplinkos.  

 

Edukaciniai 1.Vilnius – palanki edukacinė aplinka.  

2. Yra numatytos mokinio krepšelio lėšos mokinių edukacinėms 

išvykoms.  

3. Didėja galimybės organizuoti edukacines pamokas meno 

galerijose, muziejuose, pažinimo centruose, laboratorijose ir 

pan. 

4. Vykdoma neformaliojo ugdymo veikla praplečia ir papildo 

formaliojo ugdymo ribas. 

5. Kultūros paso lėšos skatina pasirinkti bent vieną paslaugą iš 

Kultūros paso paslaugų rinkinio. 

1. Lėšų trūkumas pilnai išnaudoti geltonąjį autobusą, vykdant 

edukacinius renginius už Mokyklos-daugiafunkcio centro ribų. 

2. Pastebimas mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas, 

savarankiško darbo įgūdžių, atsakomybės trūkumas. 

 

IV. SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija yra unikali, įsikūrusi gražiame 

gamtos kampelyje, teritorija aptverta tvora.  

2. Žmogiškieji ištekliai – tinkamas pedagogų išsilavinimas, aukšta 

kvalifikacinė kategorija ir kompetencija. 

3. Sudarytos sąlygos vaikų ugdymui nuo 3 iki 21 metų bei dienos socialinės 

globos paslaugų teikimui nuo 18 metų. 

1. Nepakankamai naudojami aktyvaus ugdymo metodai, palaikantys ir 

skatinantys mokinių mokymosi motyvaciją.  

2. Neišnaudotos vertinimo būdų ir formų įvairovės galimybės. 

3. Dėl netikslių mokinių pavėžėjimo grafikų tik dalinai tenkinami mokinių 

neformalaus švietimo poreikiai. 
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4. Sudaromos galimybės daugumai mokinių pagal galimybes dalyvauti 

Mokyklos-daugiafunkcio centro aplinkos bendrakūroje (prisidedant prie 

aplinkos puošimo). 

5. Mokykloje-daugiafunkciame centre ugdymas orientuotas į mokinių 

meninės raiškos bei sporto ir sveikatinimo stiprinimą.  

4. Neišnaudotos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais galimybės, 

atvirumas, ryšiai su kitomis ugdymo įstaigomis. 

5. Mokykla-daugiafunkcis centras nėra pilnai pritaikytas neįgaliems 

asmenims. 

  

Galimybės Grėsmės 

1. Šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimas. Ypatinga 

Mokyklos-daugiafunkcio centro vieta suteikia galimybę mokiniams 

kiekvieną dieną ugdytis gamtoje.  

2. Sudarytos sąlygos darbuotojų kompetencijų tobulinimui, pasidalintai 

lyderystei. 

3. Gerinti ugdymo(-si) sąlygas ir kokybę. Aktyvesnis integruotų veiklų, 

atvirų pamokų organizavimas. 

4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginis švietimas, naujų bendradarbiavimo 

formų taikymas. 

5. Kurti ir dalyvauti miesto bei tarptautiniuose projektuose. 

6. Įvairinti neformaliojo švietimo veiklą. 

1. Mažėjantis mokinių skaičius gali lemti Mokyklos-daugiafunkcio centro 

uždarymą. 

2. Konkurencija (specialiųjų mokyklų kiekis Vilniaus mieste). 

3. Negebėjimas valdyti kaitos procesų, lyderystė stoka. 

4. Įtraukusis ugdymas. 

5. Nepatraukli, nerenovuota Mokykla-daugiafunkcis centras. 

6. Darbuotojų amžiaus vidurkis viršija daugiau nei 50 metų, trūksta jaunų 

specialistų.  

 

Išanalizavus vidinius ir išorinius veiksnius, išnagrinėjus SSGG, apklausus Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę buvo numatyti šie 

strateginiai tikslai:  

1. Gerinti ugdymo kokybę tobulinant ugdymo(si) procesą. 

2. Plėtoti mokinių, dienos socialinės globos skyriaus lankytojų užimtumą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo ir konsultavimo paslaugas. 

3. Kurti atvirą, jaukią ir saugią, didinančią Mokyklos-daugiafunkcio centro patrauklumą, aplinką. 

 

 

V. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Vizija 

 

Šiuolaikiška, saugi, atvira kaitai, atliepianti bendruomenės poreikius, puoselėjanti tradicijas bei savitumą įstaiga, kurios veikla orientuota į 

visapusišką asmens ugdymą ir profesinį tobulėjimą. 

 

 

Misija 
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Švietimo įstaiga, teikianti kokybišką individualizuotą mokymą, tenkinanti mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, plėtojanti gyvenimui 

reikalingas kompetencijas, puoselėjanti visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatas. 

 

Vertybės 

 

1. Asmeninės pažangos siekis (sąlygų sudarymas mokytis pagal galias, siekiant kuo aukštesnių mokymosi rezultatų). 

2. Kūrybiškumas ir veiklumas (gebėjimas tyrinėti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus). 

3. Bendruomeniškumas (pagarba ir pagalba kiekvienam, solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų). 

4. Demokratiškumas ir pilietiškumas (vertybės, nuostatos, supratimas ir praktinio veikimo gebėjimai, įgalinantys ugdytis pilietinį tapatumą ir stiprinti 

pilietinę galią, kartu su kitais kūrybiškai ir socialiai atsakingai kurti demokratišką visuomenę.). 

5. Darnumas (darni bendruomenė, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymo ir elgesio įgūdžius). 

6. Sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo ir asmeninės gerovės sąsajos, laikosi sveikos gyvensenos principų, laikosi saugaus elgesio taisyklių, 

vadovaujasi sveikos mitybos ir tvaraus elgesio principais).  

 

Prioritetai 

 

1. Ugdymo kokybė, kiekvieno mokinio galima asmeninė pažanga. 

2. Atviras, kūrybingas, siekiantis kokybės ir atsakingas Mokykla-daugiafunkcis centras visai bendruomenei. 

3. Mokyklos-daugiafunkcio centro kultūros puoselėjimas, kuriant saugias ir skatinančias kūrybiškumą edukacines erdves. 

4. Visapusis asmens ugdymas ir profesinis tobulėjimas. 

 

VI. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. TIKSLAS: GERINTI UGDYMO KOKYBĘ TOBULINANT UGDYMO(– SI) PROCESĄ 

 

Priemonė Sėkmės kriterijus 
Įgyvendinimo 

laikas 
Atsakingi Ištekliai 

1.1.Uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą. 

Pamokose formuluojami 

aiškūs mokymosi 

uždaviniai kompetencijų 

ugdymui, 

diferencijuojamos 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų pamokose 

individualizuodami užduotis ugdo ne tik dalykines 

kompetencijas, bet ir bendrąsias. Numato skirtingas 

užduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų mokiniams . Dalis 

mokinių geba praktiškai pritaikyti dalykų žinias.  

2021 – 2025 m. Metodinė taryba 

Darbo grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Žmogiškieji ištekliai 

MK lėšos 
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mokymosi veiklos pagal 

mokinių gebėjimus, 

pasiekimus. 

Mokiniai renkasi veiklas pagal savo galimybes, dirba 

poromis arba mažose grupėse. Stiprėja 

bendradarbiavimo ir kitos kompetencijos, atsiskleidžia 

kūrybiškumas ir kritinis mąstymas. 

Mokiniai mokomi įsivertinti ir įvertinti kitų darbo 

rezultatus. 50 proc. mokinių bando su mokytojų pagalba 

įsivertinti.  

Mokytojai 

Planuojamos ir vedamos 

integruotos pamokos ir 

projektai. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų  bendradarbiauja ir 

ilgalaikiuose planuose kasmet numato dalykų 

integraciją.  

Per m. m. mokytojai vykdo 2 integruotus projektus, 1 

kartą per 3 mėnesius kiekvienas mokytojas veda 

integruotas pamokas. 

Dirba laikinosios integruotų pamokų organizavimo 

mokytojų grupės. 

Atvirų pamokų organizavimas, stebėjimas ir aptarimas. 

2021– 2025 m. Metodinė taryba 

Darbo grupė  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

1.2 . Uždavinys. Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą. 

Pamokose taikomi 

įvairesni išmokimo 

stebėsenos būdai ir 

vertinimas, pagrįstas 

konkrečiais vertinimo 

kriterijais. 

Susitarta dėl vertinimo kriterijų. 

Ne mažiau kaip 80 proc.  mokytojų taiko veiksmingus 

išmokimo, pažangos stebėjimo ir patikrinimo būdus. 

Vertinant remiamasi konkrečiais kriterijais.  

2021– 2025 m. Metodinė taryba  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo ir vertinimo 

sistemos parengimas ir 

įgyvendinimas, analizė. 

Parengta ir veikia mokinių individualios mokymosi 

pažangos stebėsenos ir fiksavimo sistema. Vykdoma 

individuali mokinių mokymosi pažangos stebėsena. 

Dalis mokinių geba įsivertinti savo pažangą. 

 

2021 m. Metodinė taryba  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

1.3.Uždavinys. Kurti kompetencijoms formuotis palankią mokymosi aplinką. 

Taikomi inovatyvūs, 

paremti aktyviu, 

praktiniu mokinių 

mokymųsi mokymo 

metodai. 

Ne mažiau kaip 50 proc. visų pamokų per m. m. taikomi 

mokymąsi skatinantys metodai, informacinės 

technologijos.  

Pradiniame ugdyme ne mažiau kaip 20 proc. pasaulio 

pažinimo pamokų, pagrindiniame ugdyme ne mažiau 

2021 – 2025 m. Direktoriaus  pavadu

otojai ugdymui 

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 
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kaip 30 proc. gamtos mokslų pamokų skiriama 

eksperimentavimui, tyrinėjimui ir praktinių įgūdžių 

ugdymui.  

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

skatinimas. 

Seminarų, kursų, 

mokymų, vykdytų 

projektų informacijos 

sklaida, dalinimasis 

patirtimi. 

 

Ne mažiau kaip 70 proc. seminarų, kursų, mokymų 

medžiaga perteikiama bendruomenės nariams. 

Gerėja bendradarbiavimas tarp mokytojų, atsiranda 

galimybė pasimokyti iš kolegų  

patirties, skatinama mokytojų saviugda, kūrybiškumas 

ir lyderystė.  

2021–2025 m. Metodinė taryba 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai 

MK lėšos 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Komandinio darbo 

tobulinimas. 

 

Trumpalaikėms užduotims atlikti formuojamos laikinos 

darbo grupės. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre kasmet 

organizuojami 1–2 seminarai mokytojų ir vadovų 

komandoms. 

2021 m. 

 

Metodinė taryba 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Darbo grupės 

Žmogiškieji ištekliai , 

MK lėšos 

Mokytojų veiklos ir 

kompetencijų 

įsivertinimas ir 

vertinimas. 

 

100 proc. mokytojų kasmet įsivertina savo pedagoginę 

veiklą, numato tobulintinas profesines sritis.  

Didėja pasitikėjimas savo profesiniu pasirengimu.  

100 proc. mokytojų dalyvauja metų pokalbiuose. 

Veiklos apmąstymas, įsivertinimas lems sėkmingus 

susitarimus dėl ateities ir tikslingą ugdymo proceso 

planavimą. 

2021–2025 m. Metodinė taryba  

Administracija 

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

1.6. Uždavinys. Plėtoti neformaliojo švietimo veiklą, orientuotą į mokinių kompetencijų ugdymą. 

Rengiamos naujos 

neformaliojo švietimo 

programos, atsižvelgiant 

į Mokyklos-

daugiafunkcio centro 

veiklos kryptis ir 

mokinių poreikius. 

Ne mažiau kaip 70 proc. mokinių dalyvauja 

kryptinguose neformaliojo švietimo programose (sporto, 

sveikatingumo, menų). 

2021–2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Metodinė taryba 

Neformaliojo 

švietimo būrelių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Organizuojamos 

neformaliojo švietimo 

Bent viena neformaliojo švietimo būrelių veikla 

organizuojama ne tik Mokykloje-daugiafunkciame 

2021–2025 m. Neformaliojo 

švietimo būrelių 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai  

MK lėšos 

Kultūros paso lėšos 
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būrelių veiklos kitose 

edukacinėse aplinkose. 

centre, bet ir gamtoje, bibliotekose, mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) darbovietėse.  

Organizuojamos mokinių edukacinės kelionės po Vilnių 

ir Lietuvą. 

Šalies ir miesto 

bendruomenės 

informavimas apie 

Mokyklos-daugiafunkcio 

centro neformaliojo 

švietimo būrelių veiklą ir 

laimėjimus. 

Informacija apie neformaliojo švietimo renginius 

Mokykloje-daugiafunkciame centre teikiama per 

spaudą, socialiniame tinkle ,, Facebook“, lankstinukus. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre vyksta mokinių 

kūrybinių darbų parodos, mugės. 

Aprašyta ir paviešinta ne mažiau kaip 80 proc. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomų veiklų. 

2021–2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai  

 

1.7. Uždavinys. Tobulinti projektinę veiklą. 

Paraiškų teikimas ir 

aktyvus dalyvavimas  

miesto, šalies ir 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Kasmet rengiamas bent vienas miesto, šalies, 

tarptautinis projektas. 

Gautas finansavimas bent 1 projekto vykdymui.  

2021–2025 m. Administracija 

Mokytojai   

Projektų vadovai 

Žmogiškieji ištekliai,  

MK lėšos 

 

Mokyklos-daugiafunkcio 

centro veiklos kryptis 

atspindinčių projektų 

vykdymas. 

Kasmet vykdomi ne mažiau kaip 2 projektai 

pradinukams, 5 – 10 ir SĮU klasių mokiniams. m. m. 

pabaigoje vyksta projektų pristatymas Mokyklos-

daugiafunkcio centro bendruomenei. 

2021–2025 m. Administracija 

Mokytojai 

Projektų vadovai 

Žmogiškieji ištekliai  

 

 

2. TIKSLAS: PLĖTOTI MOKINIŲ, DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS LANKYTOJŲ UŽIMTUMĄ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, 

RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGAS 

 

Priemonės Sėkmės kriterijus 
Įgyvendinimo 

laikas 
Atsakingi Ištekliai 

2.1. Uždavinys. Organizuoti laikino atokvėpio paslaugą tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Parengtas ir patvirtintas 

laikino atokvėpio 

paslaugos Mokykloje-

daugiafunkciame centre 

teikimo aprašas, kuriame 

būtų numatytas 

Teikiamos paslaugos tėvams (globėjams, rūpintojams) 

ne mažiau kaip 10 proc. 

 

 

2022 m.  Administracija 

Socialinis pedagogas 

Dienos socialinės 

globos skyriaus  

vyriausias socialinis 

darbuotojas 

Žmogiškieji ištekliai  
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paslaugos teikimo laikas, 

paslaugų gavėjai ir 

teikėjai, laikino 

atokvėpio paslaugos 

organizavimas ir teikimo 

tvarka. 

2.2. Uždavinys. Parengti ir įgyvendinti kryptingas užimtumo, prevencijos bei edukacines programas (renginius).  

Socialinės partnerystės 

pagrindu kuriamos ir 

įgyvendinamos 

kryptingos užimtumo, 

prevencijos bei 

edukacinės programos. 

 

Atnaujinti ryšiai su socialiniais partneriais ir inicijuoti 

naujų bendradarbiavimo sutarčių pasirašymai su vietos 

bendruomene (seniūnija, NVO, VŠĮ, kitomis 

mokyklomis) ir kartu įgyvendintos kryptingos 

užimtumo, prevencijos bei edukacinės programos 

(renginiai). Įgyvendintos ne mažiau kaip 90 proc. 

suplanuotos užimtumo, prevencinės, edukacinės 

programos. 

2023–2025 m. Administracija 

Mokytojai 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Žmogiškieji ištekliai 

2.3. Uždavinys. Gerinti mokinių užimtumą pertraukų metu, organizuoti bendrus mokinių, dienos socialinės globos skyriaus lankytojų, mokytojų 

ir tėvų (globėjų, rūpintojų) renginius. 

Mokinių užimtumo per 

pertraukas programos 

sukūrimas parengimas ir 

įgyvendinimas. 

Mokinių užimtumo per pertraukas programos 

sukūrimas, parengimas ir įgyvendinimas 

2 kartus per savaitę po 3 pamokų organizuojama  –  

pravedama 30 minučių judrioji ar fiziniam aktyvinimui 

skirta pertrauka 

Parengta programa, ir ji vykdoma. Joje dalyvauja ne 

mažiau kaip 80 proc. mokinių ir mokytojų 

2021 m. 

 

 

 

 

2021–2025 m. 

Fizinio ugdymo ir 

šokio mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių užimtumas 

atostogų metu. 

Organizuojamas ir vykdomas mokinių užimtumas 

atostogų metu bent vieną mėnesį. 

Dalyvauja ne mažiau kaip 80 proc. mokinių. 

2021–2025 m. Administracija 

Mokytojai 

Bibliotekininkas  

Mokytojų padėjėjai 

Žmogiškieji ištekliai  

Papildomas 

finansavimas ir tėvų 

įnašai 

Organizuojamos 

bendruomeniškumą 

skatinančios mokinių, 

dienos socialinės globos 

skyriaus lankytojų, 

1 renginys per 3 mėnesius neformaliose aplinkose. Ne 

mažiau kaip 50 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvauja 

bendrose veiklose. 

2021–2025 m. Administracija 

Mokytojai 

Švietimo pagalbos 

specialistai, dienos 

socialinės globos 

skyrius 

Žmogiškieji ištekliai 
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mokytojų ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų)  

veiklos. 

2.4. Uždavinys. Tobulinti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo, bendradarbiavimo būdus ir formas. 

Efektyvios tėvystės 

įgūdžių mokymo 

programa.  

Geri tėvų ir vaikų santykiai. 

Netinkamo mokinių elgesio prevencija. 

2021–2025 m. Socialinis pedagogas 

Psichologas 

Klasės, grupės 

vadovai, auklėtojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Projektai 

Tėvų konsultavimas ir 

skatinimas naudotis E. 

dienynu. 

Savalaikė pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Reguliari informacija apie mokinio ugdymosi 

pasiekimus, Mokykloje-daugiafunkciame centre 

vykdomas veiklas. 

Ne mažiau kaip 70 proc. tėvų prisijungę prie E. dienyno. 

2021–2025 m. Administracija 

Klasės, grupės 

vadovai 

Socialinis pedagogas 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Renginiai bendruomenei. Ne mažiau kaip 70 proc. bendruomenės įsitraukia į 

Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklas. 

Viešinama ne mažiau kaip 80 proc. Mokykloje-

daugiafunkciame centre vykdomų veiklų. 

2021–2025 m. Administracija 

Klasės, grupės 

vadovai 

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Projektai  

Rėmėjai 

 

3. TIKSLAS: KURTI ATVIRĄ, JAUKIĄ IR SAUGIĄ, DIDINANČIĄ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PATRAUKLUMĄ 

APLINKĄ 

 

Priemonės Sėkmės kriterijus 
Įgyvendinimo 

laikas 
Atsakingi Ištekliai 

3.1. Uždavinys. Skatinti edukacinių ir kūrybiškumą ugdančių aplinkų kūrimą Mokykloje-daugiafunkciame centre, pamokose, virtualioje 

erdvėje. 

Edukacinių erdvių 

kūrimas Mokykloje-

daugiafunkciame centre. 

Prasmingas mokinių užimtumas pertraukų metu, 

sukurtos erdvės mokinių edukacijai (lauko klasės, lauko 

skaitykla), erdvės mokinių fiziniam ugdymui 

2021-2025 m. Administracija 

Darbo grupė 

Bibliotekininkas  

Auklėtojai 

Žmogiškieji ištekliai  

MK lėšos 

1,2 proc. GPM 

Nuomos lėšos 

Mokyklos-daugiafunkcio 

centro mokinių poilsiui 

skirtų erdvių kūrimas, 

lauko aplinkos kūrimas ir 

tobulinimas.  

Sukurtos erdvės mokinių poilsiui ir fiziniam aktyvumui 

Mokyklos-daugiafunkcio centre ir kieme.  

2021-2025 m. Mokytojai 

Auklėtojai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

Žmogiškieji ištekliai  

Ūkio lėšos 

1,2 proc. GPM 

Nuomos lėšos 
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Mokyklos-daugiafunkcio 

centro erdvių  

dekoravimas, 

bendrakūra. 

Parengti ne mažiau negu 4 edukacinių aplinkų kūrimo 

projektai. 

Įrengtos vietos mokinių kūrybiniams darbams 

eksponuoti. Mokiniai taps Mokyklos-daugiafunkcio 

centro aplinkos kūrimo dalyviais, prisidės savo idėjomis 

ir projektais, darbais, kūriniais, daiktais aplinkoje, 

kurdami ir atnaujindami erdves. 

Į veiklą įsitrauks ne mažiau kaip 60 proc. mokinių. 

2021-2025 m. Mokytojai 

Auklėtojai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Žmogiškieji ištekliai  

Ūkio lėšos 

3.2. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo, poilsio aplinkas ir gerinti ugdymo(-si) sąlygas. 

Mokytojų ir mokinių 

aprūpinimas ugdymo 

procesui  reikalingomis 

priemonėmis. 

Sudaryta ugdymo proceso aprūpinimo mokymo 

priemonėmis darbo grupė, kuri tiria mokytojų ir 

mokinių poreikius, leidyklų pasiūlymus, sudaro 

perspektyvinius vadovėlių ir kitų priemonių pirkimo 

planus. 

2021–2025 m. Administracija 

Bibliotekininkas 

MK lėšos 

Klasių ir kabinetų 

aprūpinimas IKT 

mokymosi priemonėmis. 

IKT bazė atnaujinama ir papildoma ne mažiau kaip 20 

proc. 

2021–2025 m. Direktorius 

IT specialistas 

MK lėšos 

Ūkio lėšos 

Virtualios informacinės 

aplinkos kūrimas. 

Atnaujinta Mokyklos-daugiafunkcio centro internetinė 

svetainė ir kas pusmetį sistemingai atnaujinamas jos 

turinys padės bendruomenei surasti aktualią informaciją. 

Naujai sukurta internetinė svetainė reprezentuos 

Mokyklą-daugiafunkcį centrą , nuolat informuos 

Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę ir 

visuomenę apie Mokyklos-daugiafunkcio centro  

aktualijas, pasiekimus vykdys sklaidą apie vykdomas 

veiklas. 

2021 m. Direktorius 

IT specialistas 

Ūkio lėšos 

Kūrybiniai projektai, 

skatinantys gražinti ir 

puoselėti Mokyklos-

daugiafunkcio centro 

erdves. Mokyklos-

daugiafunkcio centro fojė 

atnaujinimas. 

Fojė dizainas yra modernus ir patogus. 

Fojė dizainas reprezentuos Mokyklą-daugiafunkcį 

centrą, bus patrauklus mokiniams ir svečiams. 

Aiški informacinė kabinetų rodyklė. 

2021 m. Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

Mokyklos- 

daugiafunkcio centro 

taryba 

Ūkio lėšos 

1,2 proc. GPM 

Nuomos lėšos 
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Poilsio ir žaidimų zonų 

įrengimas. 

 Įrengta šiuolaikiška vaikų poilsio ir žaidimų aikštelė, 

pagerės mokinių emocinė būklė, sumažės įtampa ir per 

pamokas atsirandantis nuovargis, bus įvairesnis 

mokinių, gyvenančių bendrabutyje užimtumas. 

2021 m. Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

 

Ūkio lėšos 

Mokyklos-daugiafunkcio 

centro koridorių 

einamasis remontas. 

Pagerės estetinis vaizdas, bus jaukesnė ugdymo aplinka. 

Mokykla-daugiafunkcis centras taps patrauklesnis 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

2021 m. Administracija Ūkio lėšos 

 
VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

 

Strateginio veiklos plano koregavimas 

 

Strateginis veiklos planas gali būti koreguojamas:  

1. Kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į įgyvendintos programos įsivertinimą.  

2. Kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į vidinio audito ir išorinių gimnazijos tikrinimų išvadas.  

3. Pasikeitus šalies, savivaldybės švietimo politikai arba pasikeitus valstybinėms ar savivaldybės strateginėms programoms. 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įgyvendinus strateginį planą, pagerės ugdymo kokybė, mokiniai įgis naujų gebėjimų, mokytojai patobulins bendrąsias, profesines ir specialiąsias 

kompetencijas; bus rastos lėšos Mokyklos-daugiafunkcio centro renovacijai, edukacinių erdvių bei aktyvių poilsio erdvių įgyvendinimui, sudarytos saugios 

ir higieniškos sąlygos ugdymui, gerės veiklos planavimas ir planų įgyvendinimas, bus dirbama komandoje, derinant skirtingų specialistų įgūdžius, 

įtraukiant į projektų įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą, Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę.  

 

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena 

 

Sukurta ilgalaikė (3 metams) grupė strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsenai. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir 

visais lygiais. Už strateginio plano įgyvendinimą atsako Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar Mokykla-daugiafunkcis 

centras įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir priemonių įgyvendinimą.  
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Direktorius pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio metu bei visuotinio susirinkimo 

metu kiekvienais metais sausio mėn. Tokiu būdu Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami 

strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius organizuoja veiklos kokybės vertinimą kiekvienais metais sausio mėn. sudarant vertinimo darbo grupę, 

kuri atlieka vertinimą pagal paruoštą lentelę: 

 

1. Tikslas 

 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 
Planuoti finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti finansiniai 

ištekliai 
Įgyvendinta (data) 

      

      

      

Išvada apie pasiektą tikslą: 

Po metinio strateginio plano įgyvendinimo įvertinimo strateginis planas, jo tikslai, įgyvendinimo priemonės gali būti keičiami. 


