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LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS VIDURINĖ MOKYKLA 
 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 
 

Biudžetiniai metai 2014-ieji metai. 

Asignavimų valdytojas, 

kodas 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla 

Kodas 190398811 

Vykdytojas, kodas Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla 

Kodas 190398811 

 

Programos pavadinimas Švietimo ir ugdymo proceso kokybės bei mokymosi 

aplinkos  užtikrinimo programa. 
Kodas 01 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa parengta siekiant užtikrinti kokybišką, išsilavinimo standartus 

atitinkantį pradinį, pagrindinį, vidurinį bei neformalųjį vaikų ugdymą, 

tenkinti kuo įvairesnius jų ugdymo(si) poreikius bei sukurti saugią, 

estetišką bei aprūpintą naujausiomis technologijomis mokymo(si) 

aplinką; programa efektyvins mokinių vertinimo bei įsivertinimo 

metodiką, didins mokinių mokymosi motyvaciją, gerins lankomumą. 

Programa sudaro galimybes mokytojams įsisavinti naujus darbo metodus 

ir juos tobulinti, metodiškai taikyti informacines ir komunikacines 

technologijas, susipažinti su švietimo naujovėmis, skatins bendruomenės 

narių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal SPP) 

Sumani ir saugi visuomenė Kodas 01 

Šia programa įgyvendinamas 

įstaigos  strateginis tikslas: 

Kurti gimnaziją užtikrinant  aukštą švietimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą modernioje ir saugioje 

aplinkoje. 

Kodas 01 

 

Programos 

tikslas 

Kokybiškų švietimo paslaugų teikimo užtikrinimas Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

           Įgyvendinant tikslą, numatyta sudaryti sąlygas pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių 

mokiniams gauti kokybišką ugdymą  pagal jų poreikius ir galimybes, didinti mokymosi  patrauklumą 

stiprinant mokyklos materialinius, intelektualinius resursus, ugdant atsakomybę už mokymąsi bei mokėjimo 

mokytis kompetencijas, giliau individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo procesą. Išanalizuoti mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo būklę, atsižvelgiant į išorinio vertinimo ataskaitoje užfiksuotas pastabas 

tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo pamokoje metodiką. Įgyvendinant šį programos tikslą, keliami  

uždaviniai: 

 01.01.01.Uždavinys. Efektyviai organizuoti ugdymo procesą.  

Priemonės: 

01.01.01.01. Ugdymo programų įvairovė. 

01.01.01.02. Informacinių technologijų plėtra. 

01.01.01.03. Darbo vietų gerinimas. 

01.01.01.04. Mokinių  pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas. 

01.01.02.  Uždavinys.  Stiprinti pagalbos mokiniui teikimą.  

Priemonės: 

01.01.02.01. Pamokos kokybės gerinimas. 

01.01.02.02. Efektyvios konsultacinės sistemos gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų (specialiųjų 

poreikių) mokiniams sukūrimas. 

01.01.03. Uždavinys.Kelti mokytojų profesinę kvalifikaciją, 

01.01.03.01. Mokytojų kompiuterinio raštingumo tobulinimas.  



01.01.03.02. Profesinių kompetencijų tobulinimas.           

 

Programos  

tikslas 

Modernios ir saugios ugdymo aplinkos kūrimas 

 

Kodas 

 

02 

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

           Visam mokyklos pastatui būtinas kapitalinis remontas keičiant stogą, šiltinant sienas, keičiant šildymo 

sistemos vamzdynus ir remontuojant klases bei  koridorius.  Būtina tvarkyti mokyklos aplinką keičiant 

šaligatvius, sutvarkant mašinų stovėjimo aikštelę, katilinės bei garažo teritorijas.  

           Mokykla neturi tinkamai įruošto stadiono. 

           Būtina užbaigti ikimokyklinio ugdymo pastato rekonstrukciją. 

           Įgyvendinant šį programos tikslą keliami uždaviniai: 

01.02.01. Uždavinys.   Atlikti mokyklos patalpų remontą.  

Priemonės: 

01.02.01.01.  Vakarinio korpuso  remontas. 

01.02.01.02.  Sporto salės ir persirengimo kambarių remontas. 

01.02.01.03.  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato rekonstrukcijos užbaigimas. 

01.02.01.04.  Mašinų stovėjimo aikštelės sutvarkymas.   

01.02.01.05.  Mokyklos  katilinės pritaikymas naudoti biokurą. 

01.02.01.06.  Mokyklos pastato renovacija. 

01.02.02. Uždavinys.  Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje, efektyvinti prevencinį ugdymą. 

Priemonės: 

01.02.02.01. Rengti ir įgyvendinti programas, užkertančias kelią smurtui, patyčioms, žalingiems įpročiams. 

01.02.02.02. Laiptų turėklų rekonstrukcija (vienos laiptinės). 

01.02.03. Uždavinys. Užtikrinti saugių ir modernių edukacinių aplinkų kūrimą. 

Priemonės: 

01.02.03.01. Informacinių  kompiuterinių technologijų kabineto įrangos atnaujinimas. 

01.02.03.02. Sporto inventoriaus atnaujinimas. 

01.02.03.03. Bibliotekos bazės turtinimas. 

01.02.03.04. Mokomosios aplinkos atnaujinimas ( fizikos ir chemijos kabinetų galutinis įrengimas). 

Programos  

tikslas 

Vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos ugdymo 

procesui. 

 

Kodas 

 

03 

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

           Įgyvendinant tikslą  sudarytos sąlygos socialiai remiamiems mokiniams gauti kokybišką karštą maistą 

vykdomos programos „Pienas vaikams” ir „Vaisiai vaikams”.  

           Pailgintos darbo dienos grupės veikla padės mokiniams tinkamai atlikti namų darbus bei kokybiškai 

praleisti laisvalaikį.  

01.03.01. Uždavinys.  Teikti papildomas paslaugas. 

Priemonės: 

01.03.01.01. Maitinimo organizavimas. 

01.03.01.02. Pailgintos dienos grupės veikla. 

 

 

 Rezultato kriterijai: 

            Mokykloje bus įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, 

pagrindinio ugdymo programos I ir II dalys bei vidurinio ugdymo programa, mokykloje mokysis kartu su 

ikimokyklinio ugdymo skyriumi 260 mokinių.  

           Bus pasiektas 90 % pažangumas, nebus „iškritusių“ iš ugdymo proceso mokinių, 50 % pagerės 

lankomumas.  

           Mokykloje bus  pasirengta vidurinio ugdymo programos akreditacijai. 

           Tęsiamos „Comenius“, „Drąsinkime ateitį“, „Zipio draugai“, socializacijos, vaikų vasaros poilsio, 

projektinės programos.  

           Mokytojų, dalyvaujančių tarptautiniuose mokyklų bendradarbiavimo ir mobilumo projektuose bei 

kituose projektuose skaičius padidės  20 %. 

           Kiekvienas specialiųjų poreikių mokinys gaus specialistų nuolatinę pagalbą.  Mokykloje dirbantys 

specialistai bus aprūpinti mokymo priemonėmis ir metodine medžiaga, turės tinkamai įrengtus kabinetus. 

           Prevencinių programų vykdymas  padės užtikrinti mokinių saugumą.  

           Sumažės patyčių mastas 20 %. 

           25 % pagerės mokyklos materialinė techninė bazė.  



           7 % mokytojų pakels kvalifikacinę kategoriją.  

           90 % mokytojų dalyvaus kursuose, seminaruose ir skleis gerąją patirtį. 

           Mokinių, dalyvaujančių įvairiose projektinėse, kryptingo vaikų užimtumo programose, skaičius 

padidės 30 %. 

            Mokinių, dalyvaujančių įvairiuose konkursuose, festivaliuose, olimpiadose ir kt. renginiuose skaičius 

padidės iki 10 %. 

           Atliktas mokyklos remontas padės užtikrinti mokyklos saugumą, pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, 

bus užtikrintas sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymas, mokomųjų aplinkų atnaujinimas sudarys 

sąlygas mokinių geresnei praktinei, eksperimentinei veiklai, aktyviam ugdymuisi, padės kelti mokyklos 

įvaizdį vietos bendruomenėje bei pasirengti vidurinio ugdymo programos akreditacijai (50 % mokyklos 

patalpų ir teritorijos sutvarkyta). 

           Maitinimo paslaugos atitinks  teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

           Užtikrinta kokybiška pailgintos dienos grupės veikla. 

           Įgyvendinus mokyklos katilinės pritaikymo naudoti biokurą projektą, bus atnaujinta visa šiluminės 

energijos gamybos infrastruktūra, bus užtikrintas nepertraukiamas šilumos tiekimas, bus taupomi 

eksploataciniai kaštai,  sumažintos šilumos gamybos sąnaudos. 

           Sugriežtinta lėšų apskaita, klasių užpildomumas, etatų panaudojimo tvarka leis racionaliau naudoti 

gaunamus asignavimus paslaugų kokybei gerinti.  

           Strateginį planą įgyvendins darbo grupė, kuri seks terminus, dalyvaus sudarant metines veiklos 

programas, teiks siūlymus dėl plano koregavimo. 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: 

           Programa finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, valstybės specialiosios tikslinės 

dotacijos, rėmėjų lėšų, ES struktūrinių fondų lėšų. 

 

Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma 

programa: 

01.01. Tikslas. Padidinti savivaldybės švietimo įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

01.01.01. Uždavinys. Modernizuoti savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrą ir vykdomą ugdymą. 

 

____________________________________ 

 

 


