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Šiaulių „Dermės“ mokykla (toliau – Mokykla) užtikrina švietimo prieinamumą, teikia 

kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindini ugdymo, pritaikytų ir 

individualizuotų ugdymo programų ugdymą didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams, teikia nuolatinę švietimo pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

Mokyklos vizija yra šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus tęstiniam 

mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką. Mokyklos misija – puoselėti 

kūrybiškumą, tradiciją, toleranciją, pilietiškumą, ugdyti išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią 

asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe. Skatinti harmoningos asmenybės 

augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Mokykla iš kitų 

respublikos mokyklų išsiskiria, nes suteikia kompleksišką, individualią, specialiąją švietimo pagalbą 

mokiniams, turintiems didelių specialiųjų poreikių. 

Mokyklos strateginis planas atliepia Valstybinės švietimo 2013–2022 metų ir Valstybės pažangos 

„Lietuva 2030“ strategijas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą; Švietimo įstatymą; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių 

miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“; Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 

d. sprendimą Nr. T–351 „Dėl Mokymo lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms 

finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“; Geros mokyklos koncepciją, Šiaulių miesto savivaldybės 

2015–2024 m. strateginį veiklos plėtros planą, Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto 

savivaldybėje tvarkos aprašą; Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepciją ir kt. dokumentus. 

Strateginio plano tikslai ir veiklos numatytos, remiantis Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatais, Mokyklos nuostatais ir Mokykloje atliktais tyrimais, atsižvelgta į mokyklos savivaldos 

grupių pasiūlymus laikantis bendradarbiavimo, atvirumo ir viešumo principų. Atlikta SSGG analizė: 

Stiprybės. 

 Sukurta saugi inovatyvi ugdymo(si) ir apgyvendinimo aplinka, pritaikyta miesto ir šalies 

(regiono) mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus nuo 3 metų amžiaus. 

 Kompetentinga mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų patirtis. 

 Tęsiamas mokinio ūgties vertinimas ir pedagogų bendradarbiavimas užtikrinant mokinio 

ugdymo tęstinumą, diferencijavimą ir individualizavimą. 

 Sėkmingai vykdomas ugdymo turinio personalizavimas kiekvienam mokiniui sudarant 

Individualų ugdymo ir Pagalbos vaikui planus. 

 Tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyvauja mokinių vertinimo sistemų (vertinimas balais, 

pažymiais; mokinio pasiekimų, individualios pažangos vertinimas) tyrimų rezultatų aptarimuose. 

 Įgyvendinamas mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, įvertinant kiekvieno 

mokinio ūgties pokyčius. 

 Bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, savivaldybių pedagoginėmis 

psichologinėmis tarnybomis, kitais socialiniais  partneriais  specialiosios švietimo  pagalbos  teikimo 

klausimais ir kt. 
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 Mokyklos įvaizdis formuojamas skatinant ir palaikant bendruomenės iniciatyvas, 

puoselėjant tradicines veiklas. 

 Neformaliosios veiklos įvairovė. 

Silpnybės.  

 Mokyklos sporto aikštynas neatitinka HN reikalavimų. 

 Mokyklos pastato išorė nerenovuota.   

 Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija. 

 Prasta vaikų sveikatos būklė. 

Galimybės.  

 Kalbos ugdymo konsultavimo paslaugų teikimas. 

 Mokyklos bendruomenės kūrybiškumo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.  

 Bendradarbiavimo galimybių plėtojimas pritraukiant Europos Sąjungos fondų investicijas. 

Grėsmės. 

 Didėjanti socialiai apleistų mokinių dalis. 

Mokykla yra vienintelė pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla Lietuvoje, užtikrinanti 

švietimo pagalbą kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turintiems vaikams, kuriems nustatyti dideli 

specialieji ugdymosi poreikiai. Mokykla turi ikimokyklinio ugdymo skyrių. Mokykloje dirba 

mokytojų, auklėtojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų, medicinos darbuotojų, 

aplinkos personalo ir mokyklos vadovų komanda. 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokykloje 

ugdomi 302 vaikai, iš jų 153 gyvenantys Mokyklos bendrabutyje (iš 17 savivaldybių). Mokykloje 

veikia Darbo taryba, Mokyklos taryba, Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Tėvų taryba, mokytojų, 

auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų, metodinės grupės.  

Mokyklos planavimo sistemą sudaro: 

 strateginis veiklos planas; 

 metinis veiklos planas; 

 ugdymo, pagalbos mokiniui planai (atskirai sudaromi kiekvienam mokiniui); 

 pedagogų metodinių grupių planai; 

 vaiko gerovės komisijos planas; 

 mokomųjų dalykų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, neformaliojo švietimo metiniai 

planai; 

 pritaikytos ir individualizuotos ugdymo programos.  

Pagrindiniai pasiekimai.  

Įgyvendintas veiklos tikslas „Bendradarbiaujant siekti kiekvieno mokinio brandos ir 

individualias mokinio galimybes atitinkančios pažangos“. Kiekvienam mokiniui sudarytas 

individualus ugdymo planas, Pagalbos vaikui planas, diferencijuojamos ir individualizuojamos namų 

ruošos užduotys, socialinių emocinių kompetencijų ugdymo aprašas, karjeros ugdymo planas. 100 

proc. mokinių parengti pasiekimų ir pažangos gerinimo priemonių planai; 100 proc. mokytojų taikė 

efektyvias kompleksines kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų gerinimo priemones (įsitraukė 

100 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, 100 proc. mokinių ir 98 proc. tėvų (globėjų, 

rūpintojų), mokiniai vertinami atsižvelgiant į pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. 100 

proc. priešmokyklinio amžiaus mokinių baigė priešmokyklinio ugdymo programą. Bendradarbiaujant 

su tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariami vaiko pažinimo anketų (P–4 kl.) personalizuoti duomenys. 

Išanalizuotas „Mokinio pasiekimų gerinimo planas“ (100 proc. mokinių pasiekimų gerėjimas; 100 

proc. mokinių vertina, apibūdina savo elgesį, emocijas ir socialinius įgūdžius). Teiktos 

rekomendacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaiko pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo 

bei SEK ugdymo. Sukurti mokomųjų dalykų temų žemėlapiai; tarpdalykinės integracija, vykdyta 

mokytojų dalykinių kompetencijų plėtra, tęsiamas užduočių diferencijavimas. Atlikti 4 tyrimai: 

skirtingų mokymo(si) aplinkų, metodų taikymas, siekiant mokinių pažangos;  namų darbų skyrimo ir 

atlikimo įtaka mokinių asmeninei pažangai; namų darbų ruošos kokybė ir nauda mokiniams; mokinių 

kelias į sėkmę. Išanalizuota, kad 100 proc. mokinių yra patenkinti savo pažanga, 97 proc. tėvų 
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(globėjų, rūpintojų) labai gerai vertina vaikų mokymo aplinkos pritaikymą, mokiniai vertina namų 

ruošos naudą, svarbiausias – mentorystės metodas: net 95 proc. mokinių padrąsina, paragina kitus, 

pasiūlo pagalbą, 75 proc. teikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį ir t. t. Padėta mokiniams mažinti žinių 

spragas ir pasiekimų atotrūkį: gegužės, rugsėjo–gruodžio  mėn. skirta papildomai konsultacinių (P–4 

klasių mokiniams – 226 val., 5–10 klasių mokiniams – 190 val., iš viso – 416 akademinių valandų); 

90 proc. mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) veiklose gilino žinias apie sveikos 

gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, 100 proc. 2 kl. mokinių dalyvauja antrokų mokymo plaukti 

programoje. 

Įgyvendintas tikslas „Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką“. 

Atliktas tyrimas „Mokyklos klimato vertinimas: saugios mokyklos kūrimas skatinant pozityvų 

elgesį“, po tyrimo išryškėjo, kad mokykloje yra aiškus bendravimas ir bendradarbiavimas, kuris kuria 

rūpestingą mokyklos bendruomenę. Pagalbos specialistai vykdė programą „Kodėl tu esi vertas visų 

pasaulio šypsenų?“, kuri padėjo kiekvienam bendruomenės nariui jaustis laukiamam, priimamam, 

saugiam ir vertingam, kūrė palankų emocinį klimatą. Kartu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija 

pradėtas vykdyti tyrimas apie emocinio intelekto išlavinimo lygį pagal trait emotional intelligence 

teoriją, kurio stebėsenos pokyčiai bus fiksuojami 2022 m., rezultatai prisidės prie mokinių ugdymo: 

gerovė, emocionalumas, savikontrolė, socialumas. Efektyviai pritaikoma EDUKA ir kitų aplinkų 

priemonių panauda. 100 proc. mokinių prisijungė prie virtualios bibliotekos ELVIS (mokiniai 

naudojasi garsinių knygų platforma. Naujai įdiegta Mobis programinė įranga. Kasmet vykdomas 

parengiamųjų, penktų klasių mokinių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėjimas, kurio 

rezultatai leidžia teigti, kad mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs. Dėl valstybės ekstremalios situacijos 

vykdomi visi sveikatos ir higienos normų reikalavimai (klasės ir kt. patalpos aprūpintos 

stacionariomis dezinfekcinėmis ir kt. priemonėmis). Protrūkių mokykloje nenustatyta. 100 proc. 

mokinių dalyvavo įvairiose prevencinėse programose. P–4 klasių mokiniai dalyvavo vaikų 

ankstyvosios prevencijos programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Antras žingsnis“, , 

„Įveikiame kartu“. 100 proc. 5–8 klasių mokinių dalyvavo prevencinėje „Paauglystės kryžkelės“ 

programoje. 4 mokyklos pedagogai yra socialinio emocinio ugdymo konsultantai mokykloje, yra 

išklausę LIONS Quest programų ir socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje tvarumo 

mokymus. Gerinama mokyklos tinklaveika, užtikrinamas mokinių gebėjimas atsakingai elgtis el. 

erdvėje. 100 proc. mokytojų kėlė skaitmeninio raštingumo kompetenciją: ugdymosi procese 

naudojamos išmaniųjų lentų, ekranų programos. Pamokų organizavimui, bendruomenės 

komunikacijai naudojama Microsoft Office 365, ZOOM internetinės platformos. Taikoma metodų 

įvairovė ir efektyvumas neformaliojo švietimo veiklose. Plėtojamos STEAM veiklos: 39 pamokos, 9 

projektai, 35 kitos veiklos, 6 klasės valandėlės. Nuosekliai įgyvendinamas Šiaulių miesto mokinių 

socialinių kompetencijų ugdymo modelis: skirtingose veiklose, skirtingais etapais dalyvavo nuo 80 

iki 100 proc. mokinių. 90 proc. mokyklos bendruomenės narių dalyvavo gamtosauginėse, 

ekologinėse, kraštotyrinėse, pilietinėse, karitatyvinėse akcijose. Sudarytos 5 naujos 

bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, iš jų – 3 su sporto įstaigomis. Vykdomi 

„Volunteering for Solidarity Education“ akredituotas savanorystės projektas, 4 Etwinning projektai, 

Mokykla buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu. Užtikrinamas švietimo pagalbos 

efektyvumas,  2021 m. Vaiko gerovės komisija organizavo 16 posėdžių; mokinių adaptacijos 

aptarime dalyvavo 100 proc. naujai priimtų mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų);  inicijuotas ir vykdytas 

2, 4, 6, 8 kl. mokinių pasiekimų patikrinimas. Organizuoti 350 individualių pokalbių su mokiniais ir 

130 individualių pokalbių su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl motyvacijos, adaptacijos mokykloje ir 

mokymosi pasiekimų; 120 pokalbių su kitų institucijų darbuotojais. Nuolat vedamos konsultacijos 

dėl socialinės paramos ir kt. mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams). Vykdoma 

psichoedukacinė programa P–8 kl. mokiniams „Vaikų klubas“, savęs pažinimo „Aš ir mano vertybės“ 

programa 9–10 kl. ir Tėvų (globėjų, rūpintojų) pozityvios tėvystės skatinimo programa P–10 kl. 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams); socialiniame tinkle „Facebook“ sukurta 75 narių uždara 

grupė „Šiaulių „Dermės“ mokyklos tėvai (globėjai, rūpintojai)“; socialiniame tinkle ir TAMO 

dienyne pateikta 50 įrašų su naudinga informacija vaiko pažinimo, tinkamo elgesio skatinimo, 
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pozityvios tėvystės temomis. 100 proc. ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir mokyklos mokinių gauna 

švietimo pagalbą pagal PPT išvadų rekomendacijas. 2021 m. mokykloje veikė 23 neformaliojo 

švietimo būreliai. Iš viso pagal BUP skirtos ir panaudotos 100 proc. valandų. Būrelius lankė 92 proc. 

mokinių (2 proc. daugiau negu 2020 m.). Visos 9 ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdomų 

neformaliojo ugdymo veiklų (būrelių) yra nemokamos, veiklose dalyvauja 100 proc. ugdytinių. 

Neformaliojo vaikų švietimo programose naujai dalyvauja ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir 

mokyklos mokiniai (4 laisvieji mokytojai). Atliktas mokyklos vidaus kokybės įsivertinimas, sritis 

„Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“; temos: Vadovavimas mokymuisi ir vertinimas ugdant. Rodikliai: 

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas; vertinimas ugdymui; Mokinių įsivertinimas. Tikėjimas 

mokinio galiomis, pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys, įsivertinimas kaip savivoka priskirti 3 

lygiui, mokymosi džiaugsmas, mokymosi įprasminimas, vertinimo kriterijų aiškumas, vertinimo 

įvairovė, dialogas vertinant – 4 lygiui. Išskirtas stiprusis veiklos aspektas – mokymosi džiaugsmas, 

tobulinama veiklos sritis – pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys.  Parengtos išvados ir 

rekomendacijos, tikslai ir uždaviniai 2022 metams. 

2021 m. atnaujinta IKT bazė (visose grupėse, klasėse, kabinetuose 100 proc. įrengtos 

išmaniosios technologijos, įrengtos 5 skaitmeninės aplinkos, sensorinis kambarys). Visose mokyklos 

ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpose įrengtos bevielio ryšio stotelės. Individualioms klausos, 

kalbos ir tarties pratyboms įsigytos ir pradėtos naudoti Z-vibe vibruojančios logoterapijos priemonės 

ir Forbrain kaulinio laidumo ausinės. Visose klasėse įrengtos sveiką gyvenseną pastiprinančios 

priemonės. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ir mokykloje įrengtos dvi naujos saugios edukacinės 

erdvės. Visuose trečio aukšto bendrabučio kambariuose įrengtas LED apšvietimas; ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje naujai suremontuota 1 grupė. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 01) 

 

01. Kokybiško ugdymo turinio tobulinimas teikiant visapusišką pedagoginę pagalbą 

kiekvienam ugdytiniui, atsižvelgiant į jo galias.  

Tikslo aprašymas.  

Įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei pritaikytas ir 

individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas, sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi 

sąlygas, garantuoti psichofizinę ir socialinę raidą. Formaliojo švietimo ugdymo paskirtis mokykloje – 

padėti didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui ugdytis pagal gebėjimus, įgyti 

išsilavinimą, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias. Mokykloje ugdoma pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programas, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, pradinio 

ir pagrindinio ugdymo bendruosius ugdymo planus, atsižvelgiant į pedagoginių psichologinių tarnybų 

išvadų rekomendacijas. Kiekvienam mokiniui yra sudarytas individualus ugdymosi planas, pagalbos 

vaikui planas, su kuriais supažindinami tėvai (globėjai, rūpintojai), vyksta nuolatinis 

bendradarbiavimas tarp mokinio-tėvų-mokytojų aptariant ugdymo rezultatus, pasiekimus ir 

galimybes. 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021 m. 

faktas 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Ugdymo programų įgyvendinimas (mokinių 

skaičius kartu su ikimokykliniu ugdymo 

skyriumi). 

302 250 230 220 
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2. Priešmokyklinio ugdymo programa (grupių 

skaičius). 

2 2 2 2 

3. Pradinio ugdymo programa (klasių skaičius). 13 8 8 7 

4. Pagrindinio ugdymo programa (klasių 

skaičius). 

10 8 8 7 

5. P–10 klasių mokinių, padariusių ugdymosi 

pažangą (proc.). 

100 100 100 100 

6. 5–10 klasių mokinių pažymių vidurkis (balais). 7 7 7 7 

7. Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių 

skaičius. 

9 9 18 11 

8. Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinime, vidutinis pažymys: 

lietuvių k. 

matematika 

 

 

6.6 

7 

 

 

6 

6 

 

 

6 

6 

 

 

6 

6 

9. Mokykla viešai skelbia pažangos ataskaitą 

(proc.). 

100 100 100 100 

10. P–10 klasių mokinių Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas ir vertinimas pagal 

mokyklos SEKU sistemą (proc.).  

100 100 100 100 

11. P–10 klasių mokinių dalyvavimas veiklose 

pagal Šiaulių miesto SKU modelio kalendoriaus 

veiklas 

100 100 100 100 

12. 5–10 klasių mokinių, dalyvavusių socialinėje 

veikloje, dalis (proc.). 

100 100 100 100 

13. Mokytojų, auklėtojų vestų atvirų veiklų 

stebėjimas ( vnt.). 

95 96 96 96 

14. Integruotam ugdymo turiniui įgyvendinti 

vidutiniškai skiriamos pamokos per mokslo metus 

(vnt.). 

55 60 60 62 

15. Mokytojų, naudojančių skaitmeninės aplinkos 

EDUKA ugdymo turinį mokinių ugdymosi 

procese. 

100 100 100 100 

16. 5–10 klasių mokinių dalyvavimas 

pasirenkamųjų dalykų programose: ,,Pažink 

save“, „Ugdymas karjerai“,  vykdymas (proc.). 

100 100 100 100 
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17. Dalyvaujančių veiklos kokybės įsivertinime 

dalis (proc.): 

mokinių (5–10 klasių) 

mokinių tėvų 

mokytojų, auklėtojų 

 

 

98 

99 

     100 

 

 

98 

99 

    100 

 

 

98 

99 

    100 

 

 

98 

99 

    100 

18. Neformaliajam švietimui skirtų valandų 

panaudojimas (proc.). 

100 100 100 100 

19. Racionalus lėšų naudojimas vadovėlių ir 

mokymo priemonių įsigijimui (proc.). 

100 100 100 100 

20. Racionalus turimų lėšų naudojimas mokinių 

kultūrinės-pažintinės veiklos organizavimui 

(proc.). 

100 100 100 100 

21. Mokyklos ugdomosios pedagogų veiklos 

patirties sklaidos renginiai (vnt.). 

28 29 30 30 

22. Elektroninio dienyno įdiegimas ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus visose grupėse (proc.). 
100 100 100 100 

23. Mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų 

specialistų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (proc.). 

 

100 100 100 100 

 

III SKYRIUS 

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01.01. Uždavinys.  

Įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo  bendrąsias ir 

neformaliojo ugdymo bendrąsias programas bei pritaikytas ir individualizuotas programas 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.  

Mokyklos įgyvendinamų programų tikslas – gerinti mokinių pasiekimų rezultatus, pritaikant ir 

plėtojant ugdymo turinį, 100 proc. garantuoti individualios švietimo pagalbos teikimą, stiprinti 

mokinių savivertę, ugdyti socialines, emocines kompetencijas, mokyti kritinio mąstymo, rengti 

savarankiškam gyvenimui visuomenėje, suteikiant vertybių, kultūros tradicijų, žinių ir gebėjimų, 

ugdyti asmenines ir dalykines kompetencijas renkantis mokymosi tęstinumą, profesinę karjerą. 

Stiprinama sistema Mokinys-Mokytojas-Tėvai: derinami individualus ugdymo planai, pagalbos 

vaikui planai, užtikrinamas švietimo pagalbos teikimas, detaliai aprašomi mokinių pasiekimai ir 

gebėjimai. Nuoseklus bendravimas bei savalaikis informavimas apie individualius mokinio 

pasiekimus sėkmingai vyksta per elektroninį dienyną ir kitas informacines priemones. Sėkmingai 

naudojamos virtualios mokymosi aplinkos Eduka, EMA, Office 365, ZOOM ir kt. 

Priemonės. 

01.01.01. Ugdymo programų mokiniams rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas. 

01.01.02. Pasirenkamųjų dalykų „Pažink save“ ir „Ugdymas karjerai“ įgyvendinimas. 

01.01.03. Pasirenkamojo dalyko „Keramika“ įgyvendinimas. 

01.01.04. Integruotos (istorijos, pilietiškumo pagrindų ir lietuvių kalbos) programos „Laisvės 

kovų istorija“, skirtos 10 klasės mokiniams, vykdymas; 

01.01.05. Tiriamoji veikla dėl ugdymo kokybės gerinimo. 

01.02. Uždavinys. Užtikrinti kompetentingą specialiosios pedagoginės, psichologinės ir 

socialinės pagalbos teikimą. 
Mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi 50 mokinių, 

pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas – 252 mokiniai. Teikiama kompetentinga specialioji 

pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba, mokytojo padėjėjo pagalba. Pagalbos 

paskirtis – didinti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, rūpintis 

vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, 
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individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. Mokinių pasiekimai 

mokslo metų pabaigoje papildomai yra analizuojami aprašomuoju būdu (kiekvieno dalyko). 

Kompetentinga VGK veikla padeda nustatyti personalizuotus mokinių ugdymosi sunkumus, 

pasiekimus, teikti rekomendacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, ieškoti 

būdų, kaip gerinti mokyklos ugdymo(si) aplinką, mikroklimatą, užtikrinti mokinių saugumą, 

efektyviai tenkinti mokinių individualius, specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoti ir vykdyti 

prevencinį darbą.  

Priemonės. 

01.02.01. VGK pagalbos užtikrinimas, bendradarbiaujant ir konsultuojant mokinių ugdymosi 

galimybių plėtros klausimais. 

01.02.02. Aprūpinimas specialiosiomis ugdymo priemonėmis, kompiuterinėmis programomis. 

01.02.03. Pasiektų rezultatų analizė, apibendrinimas. Pokyčių iniciavimas ir rezultatų 

tobulinimas.  

01.02.04. Nuoseklus psichoedukacinių programų „Vaikų klubas“ ir „Mokinių klubas“ 

vykdymas. 

01.02.05. „Pozityvios tėvystės įgūdžių formavimo programos“ vykdymo užtikrinimas. 

01.02.06. Dalyvavimas prevencinėse, projektinėse programose ir veiklose. 

01.03. Uždavinys. Gilinti pedagogų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų dalykines 

kompetencijas. 

100 proc. mokyklos pedagogų yra išklausę logopedijos mokymus (40 val.), kėlė skaitmeninio 

raštingumo kompetenciją: ugdymosi procese naudojamos išmaniųjų lentų, ekranų programos. 100 

proc. mokyklos mokytojų-logopedų išklausė mokymus „Logopedinio masažo technika šalinant 

dizartrijas“ ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose kurių metu išmoko pritaikyti Z-vibe vibruojančias 

logoterapijos priemones ir naudotis Forbrain kaulinio laidumo ausinėmis. Vykdomas ugdymo turinio 

plėtojimas, užtikrinamas mokinių socialinių, emocinių kompetencijų vykdymas formaliuoju ir 

neformaliuoju būdu, formuojant mokinių pozityvius įgūdžius. Organizuotos STEAM veiklos (79 

pamokos, projektinės veiklos ir kt., kuriose dalyvavo 100 proc. P–10 kl. mokinių. Naudojama 

ugdymo turinio plėtotei gerinti skaitmeninė ELVIS elektroninių leidinių valdymo informacinė 

sistema, skirta teikti mokiniams garsinius ir kitus skaitmeninio formato leidinius, įdiegta MOBIS 

sistema. Skatinamas pedagogų dalykinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimas. Mokyklos vadovai 

organizuoja bendruomenės poreikius atitinkančius, sudaro sąlygas dalyvauti švietimo aktualijas 

atliepiančiuose seminaruose bei metodinėse-praktinėse konferencijose mokykloje.  

Priemonės. 

01.03.01. Skaitmeninių mokymo(si) priemonių, išteklių plėtojimas.  

01.03.02. Metodinių-praktinių konferencijų, seminarų organizavimas mokykloje. 

01.03.03. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų mokytojams organizavimas. 

 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 02) 

 

02. Plėtoti bendruomenės narių emocines, socialines, pilietines kompetencijas ir ūgties 

įsivertinimą pagal sutartas sistemas. 

Tikslo aprašymas.  

Mokykla siekia užtikrinti lygias galimybes, geriausią vaiko interesų tenkinimą, sudaryti sąlygas 

aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, apsaugoti nuo smurto, teikti visapusišką  švietimo 

pagalbą. 60 proc. mokinių ne tik mokosi, bet ir gyvena mokyklos bendrabutyje. Mokiniai laikosi 

nustatytos dienotvarkės, didelis dėmesys skiriamas socialinių, sveikatos kompetencijų ugdymui bei 

įvairiapusiam laisvalaikio praleidimui. Kūrybiškam mokinių laisvalaikio užimtumui yra 

organizuojamos 23 neformaliojo ugdymo būrelių veiklos mokykloje ir 9 – ikimokyklinio ugdymo 

skyriuje. Mokyklos patrauklumas kuriamas tobulinant esamas ir kuriant naujas edukacines erdves 
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užtikrinant mokinių saugumą mokykloje, sveiką gyvenseną, suteikiant šiuolaikines socialines 

kompetencijas ir gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą. 2021 m. vykdyti 7 tyrimai, kurių metu 

išanalizuotas mokinių profesinis veiklinimas; individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo(si) rezultatai 

(tėvų refleksija); adaptacijos atvejų analizė; mokinių lyderystės kompetencijos ugdymas; namų darbų 

ruošos organizavimas ir metodai; saugios mokyklos kūrimas skatinant pozityvų bendruomenės narių 

elgesį; SEU, bendruomenė aptarė duomenis ir buvo išskirtas mokyklos identitetas, dermė tarp 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo, jaučiamas pasitenkinimas mikroklimatu. Tęsiamas SEKU 

(socialinių emocinių kompetencijų ugdymo sistema) modelio įgyvendinimas. Vaiko ūgties pokyčių 

analizės vertinime dalyvavo 100 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų), atliekamas „Mokinio individualios 

pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas“ bei „Rekomendacijos dėl individualių mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimų aprašų“ (100 proc. mokinių padarė pažangą).  
 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021 m. 

faktas 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir gaunančių pagalbą, dalis (proc.): 

Logopedo, 

Specialiojo pedagogo,  

Socialinio pedagogo, 

            Psichologo, 

            Surdopedagogo, 

Judesio korekcijos, 

Mokytojo padėjėjo 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2. Valandų, skirtų mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti, panaudojimas (proc.). 
100 100 100 100 

3. Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame 

švietime, dalis (proc.). 
92 93 93 95 

4. Mokinių, fiksuojančių asmeninę pažangą, 

dalis (proc.). 
100 100 100 100 

5. Mokinių, pasirengusių karjeros planą, dalis 

(proc.). 
100 100 100 100 

6. Mokinių, dalyvaujančių STEAM veiklose 

(kartu su socialiniais partneriais) dalis (proc.). 
100 100 100 100 

7. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinių 

dalyvavimas Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto organizuojamuose renginiuose, dalis 

(proc.).  

50 50 50 50 

8. Įgyvendinama sveiką gyvenseną skatinanti 

ir sveikatą stiprinanti programa (vnt.). 
2 2 2 2 

9. Mokinių dalyvaujančių „Sveikatos ir 

lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymo“ 

integruotoje programoje, dalis (proc.). 

100 100 100 100 
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10. Vykdomi tarptautiniai projektai (vnt.). 3 3 3 3 

11. Vykdomi šalies, mokyklos projektai (vnt.). 15 15 15 15 

12. Pedagogai, dalyvaujantys projektinėse 

veiklose (proc.). 
70 70 70 73 

13. Mokiniai, dalyvaujantys projektinėse 

veiklose (proc.). 
100 100 100 100 

14. Mokinių tėvų, dalyvaujančių mokyklos 

veiklose, dalis (proc.). 
80 80 80 81 

15. Poilsio kambarių, erdvių įrengimas su 

bevieliu internetiniu ryšiu (vnt.). 
1 1 1 1 

 

V SKYRIUS 

02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Uždaviniai: 

02.01. Uždavinys. Plėtoti bendruomenės narių lyderystę ir partnerystę. 

Priemonės. 

02.01.01. Mokinio asmeninės ūgties vertinimas, įsivertinimas ir pažangos tobulinimas 

02.01.02. SEKU sistemos veiklų efektyvumas 

02.01.03. Neformalios veiklos plėtra. 

02.01.04. Ugdymo karjerai veiklų organizavimas. 

02.01.05. Mokinių iniciatyvų įgyvendinimas. 

 

02.02. Uždavinys. Stiprinant viešuosius ryšius ir telkiant bendruomenę, organizuoti 

savitą bendradarbiavimu paremtą mokyklos kultūrą.  

Priemonės. 

02.03.01. Projektinės veiklos plėtra.  

02.03.02. Tarptautinis švietimo įstaigų bendradarbiavimas. 

02.03.03. Informacijos apie projektinę veiklą plėtojimas. 

 

VI SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 03) 

 

03. Mokyklos įvaizdžio ir materialinės bazės stiprinimas. 

Mokykloje siekta sudaryti saugias ir sveikas mokymo(si) sąlygas, atitinkančias HN, sukurti 

modernią ugdymosi aplinką, įrengti naujas edukacines erdves mokiniams, atvykstantiems gyventi iš 

kitų savivaldybių. Gerinant higienines sąlygas tvarkyta Mokyklos aplinka, kurtos ir plėstos 

edukacinės ir ugdymo erdvės.  

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Mokinių iniciatyvų gerinant ugdymo(si) 

aplinką įgyvendinimas (vnt.). 

2 2 2 1 

2. Mokyklos internetinės svetainės 

informacijos atnaujinimas (proc.). 

100 100 100 100 

3. Mokyklos biudžeto lėšų, skirtų ugdymo(si) 

priemonėms atnaujinti (proc.). 

2,5 2,6 2,6 2,6 

4. Klasių, grupių aprūpinimas IKT (proc.). 100 100 100 100 

5. Įrengta edukacinų erdvių skaičius (vnt.). 1 1 1 1 

6. Mokyklos teritorijos aptvėrimas (proc.). - - - - 
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7. Vidaus patalpų remontas (proc.). 10 10 10 10 

8. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų 

remontas (proc.). 

10 10 10 10 

9. Žaidimų aikštelių įrengimas (vnt.). 1 1 1 1 

 

VII SKYRIUS 

03 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

03.01. Uždavinys. Atnaujintos informacijos apie mokyklos veiklą teikimas visuomenei. 

03.01.01. Nuolat teikti naujausią informaciją mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose 

tinkluose. 

03.01.02. Informacinės sklaidos užtikrinimas (straipsniai, lankstinukai ir kt.).  
 

03.02. Uždavinys. Saugios, inovatyvios ugdymosi aplinkos kūrimas. 

03.02.01. Specialiųjų priemonių ugdymui, laisvalaikiui įsigijimas. 

03.02.02. Mokyklos vidaus patalpų remontas. 

03.02.03. Ikimokyklinio ugdymo dalies patalpų remontas. 

03.02.04. Naujų edukacinių erdvių įrengimas. 

03.02.05. Hidraulinių bandymų, kitų priežiūros darbų atlikimas. 

 

VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

 

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir 

produkto kriterijų suvestinė. 

3. STRAPIS kopija. 

_________________ 

 

SUDERINTA                                                                                                                             

Šiaulių „Dermės“ mokyklos  

tarybos pirmininkas                                              

 

Rimantas Liukinevičius   

2021- 

SUDERINTA  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja 

 

Edita Minkuvienė 

2021- 

 

 


