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I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

1. Trumpas švietimo įstaigos pristatymas, situacijos analizė – strateginės išvados. 

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) 2022-2024 metų strateginis veiklos 

planas parengtas įgyvendinant Šiaulių miesto 2015-2024 metų strateginio plėtros plano ilgalaikio 

prioriteto – atviras, veržlus ir saugus miestas tikslą – užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių 

švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę bei užtikrinti 

veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokinių pasiekimus ir pažangą.  

Strateginiu tikslu siekiama laiduoti valstybinės ir miesto Švietimo politikos vykdymą, 

užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokymosi / ugdymosi pasiekimus ir 

pažangą; užtikrinti mokinių fizinę ir psichinė sveikatą; plėtoti bendradarbiavimą su neformaliojo 

vaikų švietimo tiekėjais. Vykdoma programa – Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 2022-

2024 m. programa. 

Situacijos analizė:  

Politiniai – teisiniai veiksniai. Bendruosius mokyklos veiklos, tikslus, uždavinius ir 

principus nusako Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kūno 

kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai bei Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos nuostatai, 

reglamentuojantys mokyklos veiklos organizavimą ir vykdymą.  

Šalies švietimo politika remiasi Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, Valstybės ilgalaikės raidos 

strategija, Europos mokymosi visą gyvenimą memorandumu, Europos Komisijos iškeltais 

svarbiausiais Europos Sąjungos šalių narių švietimo plėtotės siekiniais.  

Ekonominiai veiksniai. Mokyklos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. 

Mokykla finansuojama iš Mokymo lėšų bendrajam ugdymui įgyvendinti ir Savivaldybės biudžeto. 

2021 m. mokyklai Mokymo lėšų skirta 325492,54 Eur, vienam mokiniui tenka 1345 Eur. Mokyklos 

pastatui – 37 metai (1984 m.), pastato būklė: 2008 m. – pakeisti langai; 2016 m. – pakeistas 

vamzdynas, sutvarkyta klasių grindų danga, suremontuotos bendro naudojimo patalpos, laiptinės, 

pakeistas apšvietimas, 2018 m. – pakeistos I korpuso, I aukšto kabinetų durys, renovuotas ir 

apšiltintas stogas, 2017 m. – įrengta kvadrato aikštelė ir pavėsinė, 2021 m. - mokyklos kieme įrengta 

krepšinio aikštelė.  

Socialiniai veiksniai. 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje ugdomi 242 mokiniai. Iš jų: 1-4 

klasėse – 182 mokiniai ir 60 priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – PUG) ugdytinių. Suformuota 

12 klasių / grupių komplektų, iš jų: PUG – 3 grupės, kurios dirba pagal Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu patvirtintą III modelį ir 1-4 klasių – 9. Mokykloje 100 proc. teikiama švietimo 

pagalba, ją teikia logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.  

Technologiniai ir edukaciniai veiksniai. Informacinės komunikacinės technologijos 

(toliau – IKT) – viena iš svarbiausių švietimo pertvarkos dalių. Mokykloje įdiegtas vietinis 

kompiuterių tinklas ir belaidis interneto ryšys, elektroninis TAMO dienynas, elektroninė dokumentų 
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valdymo sistema „Integra“. Be elektroninio dienyno, informacijos perdavimui ir pateikimui 

naudojamas elektroninis paštas, mokyklos internetinė svetainė http://www.saulespm.siauliai.lm.lt/, 

kuri sistemingai atnaujinama, skelbiama aktuali informacija, aktyvus mokyklos socialinis tinklas 

Facebook. Įstaigoje kuriama saugi, šiuolaikiška, inovatyvi edukacinė aplinka. Mokykloje 

kompiuterizuotos visos mokytojų darbo vietos (16 kompiuterinių darbo vietų), visuose kabinetuose 

yra stacionarūs ekranai ir multimedijos projektoriai, sudarytos geros sąlygos mokiniams ugdytis. 

Mokinių reikmėms pritaikyti 3 informacinių technologijų kabinetai (56 kompiuteriai). Mokykla 

mokymo(si) procese naudoja: 39 stacionarius, 47 planšetinius ir 75 nešiojamus kompiuterius, 2 

daugiafunkcinius kopijavimo aparatus, 3 interaktyvias lentas, 16 projektorių, 13 spausdintuvų. 

Mokykla turi 1 fiksuoto ryšio telefono numerį, veikia belaidis (Wi-fi) interneto ryšys. Mokykloje 

naudojama skaitmeninė  mokymosi aplinka „Eduka klasė“, skaitmeninis ugdymo turinys (Ugdymo 

sodas, emokykla.lt, vaizdo pamokos.lt). Mokinių ir darbuotojų saugumui užtikrinti, mokyklos 

teritorijoje ir vidaus patalpose įrengtos vaizdo kameros. 

Organizacinė struktūra. Mokykla dirba pagal dviejų lygmenų valdymo struktūros modelį: 

I – direktorius, II – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkio dalies vedėjas. Mokykloje dirba 19 

mokytojų, 2 ugdymo proceso valdymo specialistai ir 3 švietimo pagalbos specialistai. Mokykloje 

veikia savivaldos institucijos: mokyklos, mokytojų, metodinė, administracinė tarybos, mokinių 

aktyvas, kurios dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo procesą, socialinius ir kitus mokyklos 

veiklos klausimus.  

Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje 2021-07-01 patvirtintas maksimalus etatų skaičius – 40,5 

etatai, 2021-11-04 – 43 etatai. Iš mokymo lėšų finansuojami etatiniai vienetai: 11,17 – ugdymo plano 

įgyvendinimui (dirba 14 pradinių klasių mokytojų), 4,5 – priešmokyklinio ugdymo (dirba 6 PUG 

mokytojai) ir 5 – valdymui ir švietimo pagalbai (dirba 5 pedagoginiai darbuotojai), VDM – 

3 pedagogai. Mokykloje dirba 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų, kurie yra įtraukti į mokyklos 

bendruomenės veiklą. Mokyklos bendruomenė susitelkusi, dirba racionaliai ir siekia geresnių 

rezultatų. Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos, kompetentingi, nuolat besimokantys mokytojai: 3 

(13,64 proc.) mokytojai metodininkai; 8 (36,36 proc.) vyresniųjų mokytojų ir 11 (50 proc.) atestuoti 

mokytojai. Visi pedagogai yra išklausę kompiuterinio raštingumo (edukacinės, technologinės dalių) 

kursus, geba savarankiškai dirbti kompiuteriu, aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, rašo kvalifikacijos tobulinimo programas, veda seminarus, organizuoja konferencijas, 

įgytas žinias sėkmingai pritaiko ugdymo procese. Vidutinis pedagoginių darbuotojų amžius – 

47 metai.  

Planavimo sistema. Sukurta veiksminga planavimo sistema: trejų metų mokyklos strateginis 

veiklos planas, metinis veiklos planas, mokslo metų veiklos planas, mėnesio  veiklos planas, ugdymo 

planas, neformaliojo švietimo programos, Vaiko gerovės komisijos, prevencinės veiklos priemonių 

planai, mokytojų dalykų ilgalaikiai, pagalbos mokiniui specialistų veiklos planai, neformaliojo 

švietimo, darbo su gabiaisiais mokiniais, pedagoginės pagalbos mokiniu individualūs planai. Veiklos 

planavime dalyvauja mokyklos savivaldos institucijos. Mokyklos bendruomenė kuria gerą 

psichologinį klimatą, pagrįstą konstruktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu tarp bendruomenės 

narių, pagalba ir atsakomybe bei susitarimų tarp mokyklos bendruomenės narių laikymusi. Siekiama, 

kad visi bendruomenės  nariai laikytųsi nustatytos tvarkos ir susitarimų, tapatintųsi su mokykla, 

didžiuotųsi ja. Direktoriaus įsakymu nuolat peržiūrimi, atnaujinami mokyklos norminiai dokumentai, 

sudaromos darbo grupės, komisijos mokyklos strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos bei 

ugdymo planams rengti. Planų ir programų prioritetai yra susiję su bendraisiais mokyklos prioritetais 

bei mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. 

Finansiniai ištekliai. Mokykla yra išlaikoma iš valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, 

Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas 

finansuojamas iš Mokymo lėšų. Papildomai lėšos pritraukiamos iš spec. programų, kurias vykdo 

mokykla, laimėtų šalies ir tarptautinių projektų, rėmėjų ir paramos lėšų (1,2% gyventojų pajamų 

mokesčio). Finansinius išteklius mokykla valdo neviršydama asignavimų valdytojo patvirtintos 

http://www.saulespm.siauliai.lm.lt/
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sąmatos. Finansinės veiklos ataskaitas teikia Šiaulių savivaldybės finansų skyriui, mokyklos tarybai, 

kitoms suinteresuotoms institucijoms. 

 

Stiprybės Silpnybės 

• Geras mokyklos bendruomenės 

mikroklimatas. glaudus bendravimas ir 

bendradarbiavimas, aukšta vidinė kultūra, 

tarpusavio parama ir pagalba.  

• Nuolat besimokantys, aktyvūs mokytojai. 

• Teikiama kokybiška pedagoginė ir socialinė 

pagalba mokiniams.  

• Integruoto ugdymo patirtis. 

• Mokiniams siūlomos įvairios neformaliojo 

vaikų švietimo programos saviraiškos 

poreikiams tenkinti. 

• Tikslingas biudžeto ir mokymo lėšų 

panaudojimas atsižvelgiant į finansines 

galimybes. 

 

• Nepakankamas pagalbos specialistų skaičius, 

nėra psichologo. 

• Fiziniam aktyvumui ugdyti per maža sporto 

salė, nėra universalios sporto aikštelės, bėgimo 

tako. 

• Trūksta lėšų aprūpinti skaitmeniniais 

mokymo(si) ištekliais ir priemonėmis. 

• Dalies tėvų abejingumas dėl vaikų mokymosi 

rezultatų. 

• Reikalingas pastato apšiltinimas. 

• Reikalingas mokyklos teritorijoje atskiras 

poilsio zonų įrengimas priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikams. 

Galimybės Grėsmės 

• Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo 

procesą. 

• Stiprinti komandinį darbą, aktyviau įtraukiant 

mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, 

savivaldos institucijas į įvairiapusės pagalbos 

kiekvienam mokiniui teikimą. 

• Užtikrinti vaikų saugumą, sveikatą vykdant 

prevencines programas, tobulinant edukacines 

erdves. 

• Kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis  IKT, 

skaitmeniniais mokymo(si) ištekliais ir 

priemonėmis. 

• ES tarptautinių projektų finansavimo 

galimybės. 

•  Steigti robotikos klasę. 

• Aktyvinti tėvų (globėjų) vaidmenį 

savivaldoje, įtraukti juos į ugdymo procesą. 

• Augantis skaičius mokinių, turinčių elgesio, 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. 

• Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

blogėjimas Covid-19 kontekste. 

• Tėvų abejingumas į vaikų ugdymosi 

rezultatus. 

 

Švietimo įstaigos strategija (vizija, misija, prioritetai). 

Vizija – aktyvi ir atvira švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką pradinį ugdymą 

kiekvienam mokiniui pagal jo poreikius ir galimybes, užtikrinanti tęstinumą mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programą.  

Misija – sudaryti tinkamas ugdymo(si) sąlygas, suteikti pradinį išsilavinimą, kad gebėjimai 

ir įgūdžiai atitiktų valstybinius Išsilavinimo standartus, ugdyti pasididžiavimą savo mokykla.  

Vertybės: atsakingumas – rūpinamės tiek savimi, tiek kitais, prisiimame atsakomybę už 

savo veiksmus ir jų pasekmes, tikime, kad toks pavyzdys padeda ugdytis tvirtą vidinės atsakomybės 

jausmą; pagarba – mokomės pažinti ir gerbti save, kitus bei mus supantį pasaulį, savo mokykloje 

remiamės kolegialumo ir bendro susitarimo principais; siekis tobulėti – gyvendami nuolatinėje 

kaitoje jaučiame poreikį nuolat mokytis ir siekti geresnės kokybės pamokose, renginiuose, 

organizuodami mokyklos valdymą ir telkdami mokyklos bendruomenę. 

Ilgalaikis prioritetas: atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.  
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II SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 01). PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

UŽTIKRINANT GALIMYBĘ KIEKVIENAM MOKINIUI PATIRTI MOKYMOSI SĖKMĘ 

IR SIEKTI ASMENINĖS PAŽANGOS 

 

Tikslo aprašymas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, mokykla 

užtikrina valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, 

vykdymą. Ugdymo procesas, orientuotas į mokinių pasiekimų gerinimą, įsisavinant mokyklai skirtas 

Mokymo lėšas. Mokykloje siekiama lygiomis galimybėmis grįsto, kokybiško ugdymo, sąlygų 

sudarymo mokinio gebėjimams plėtoti. Puoselėjant kiekvieno mokinio augimą, mokykloje siekiama 

asmeninės mokinio pažangos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę, 

atsižvelgiama į konkrečioje klasėje vyraujantį mokymosi stilių. Mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimo plane kiekvienais mokslo metais, remiantis mokinių mokymosi pasiekimų analize, 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, numatoma ne mažiau kaip 1 nauja priemonė 

pasiekimų gerinimui. Mokyklos bendruomenė, kaip besimokanti organizacija, kuria mokymosi 

kultūrą, mokytojai tobulina kvalifikaciją IKT srityje, ugdymo procese naudoja skaitmenines 

ugdymo(si) priemones, kuria mokymo(si) aplinką – skaitmenines pamokas. Bendruomenė plėtoja 

tarpdalykinį mokymąsi, siekia kurti modernias STEAM/robotikos klases, didina mokinių 

susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, matematika, skatina mokinių fizinį aktyvumą, 

įgyvendina sveiką gyvenseną skatinančias programas. Tikslas yra įvertintas šiais vertinimo kriterijais: 

 

Eil. 

nr. 
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2021 

metų 

faktas 

2022 

metų 

2023 

metų 

2024 

metų 

1. Mokinių skaičius mokykloje. 242 250 250 250 

2. Klasių/grupių komplektų skaičius. 12 12 12 12 

3. Panaudojamos ugdymui skirtos valandos pagal BUP (%).  100 100 100 100 

4. Mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį lygius, dalis 

(%).   

76 78 78 78 

5. Pateikta paraiškų tarptautiniams, šalies, Šiaulių miesto 

savivaldybės finansuojamiems projektams (sk.). 

2 3 3 3 

6. Projektinė veikla, integruojama į ugdymo turinį (%). 100 100 100 100 

7. Mokinių, dalyvaujančių projektinėje veikloje (sk.). 100 120 200 220 

8. Pedagogų, dalyvaujančių projektinėje veikloje (sk.). 12 12 12 12 

9. Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla atitinka 

vaikų poreikius (%). 

100 100 100 100 

10. Teikiama švietimo pagalba vaikui, mokiniui (%). 100 100 100 100 

11. Ankstyvojo profesinio informavimo programoje „OPA“ 

dalyvauja mokiniai (sk.). 

57 60 60 90 

12. Mokinių, dalyvaujančių pažintinėje - kultūrinėje veikloje 

(%). 

100 100 100 100 

13. Suorganizuoti STEAM renginiai bendruomenei (sk.). 1 2 3 4 

14. Įgyvendinama neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) 

STEAM krypties programa (sk.). 

1 2 3 3 

15. Įgyvendinamas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos 

planas (%). 

100 100 100 100 

16. Įgyvendinama neformaliojo vaikų švietimo sveikos 

gyvensenos skatinanti programa (sk.).  

1 1 1 1 

17. Mokytojų tobulinančių kompetencijas STEAM, 

sveikatos stiprinimo, šiuolaikinių IKT srityse (%). 

100 100 100 100 
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Eil. 

nr. 
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2021 

metų 

faktas 

2022 

metų 

2023 

metų 

2024 

metų 

18. VDM lankančių mokinių skaičius. 56 80 100 100 

19. Įgyvendinamas Šiaulių miesto mokinių SKU modelis. 

Išvykose, susijusiose su praktiniu veiklinimu bei 

profesiniu informavimu, dalyvių skaičius. 

40 40 80 80 

20. Mokyklos darbuotojai ir tėvai dalyvauja įvairiapusiškose 

veiklose. 

70 80 90 100 

 

III SKYRIUS 

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01.01. uždavinys. Pamokos vadybos tobulinimas, individualizuojant ir diferencijuojant 

ugdymą bei teikiant mokymosi pagalbą skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

Įgyvendinant ,,Geros mokyklos“ koncepciją, mokykloje vienodas dėmesys skiriamas visų 

asmens kompetencijų, numatytų ugdymo programose, ugdymui(si). Siekiant asmeninės kiekvieno 

mokinio pažangos, tobulinamos mokytojų pamokos planavimo ir organizavimo kompetencijos. 

Siekiant sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio mokymosi pažangos augimui, pamokos planavimas, 

organizavimas pagal šiuolaikinius reikalavimus ir vertinimo tobulinimas nukreiptas į mokytojo 

vaidmens ugdymo procese keitimąsi. Mokiniui padedama mokytis, įveikiant jam identifikuotus 

mokymosi sunkumus, sudaromos sąlygos gabiųjų mokinių ugdymui(si). Mokytojai tikslingai parenka 

mokymo(si) metodus ir priemones, aktyvindami mokinių veiklą per pamokas, planuojamos ir 

vedamos pamokos netradicinėje aplinkoje, į mokomuosius dalykus integruojama STEAM programa, 

organizuojamos įvairios tyriminės veiklos. Uždavinio įgyvendinimą lemia tikslingai panaudotos 

Mokymo lėšos ir aplinkai skirtos lėšos, užtikrinta aukšta pedagogų kvalifikacija, kompetencijų 

tobulinimas, inovacijų diegimas, besimokančios bendruomenės kūrimas ir savitos kultūros, tradicijų 

puoselėjimas, materialinės bazės ir ugdymosi aplinkos stiprinimas. Asmenybės branda grindžiama 

sveikatą stiprinančios mokyklos principu, kuri užtikrina psichologinį vaikų saugumą, sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

Priemonės: 

01.01.01. Tikslingai panaudoti ugdymui(si) skirtas lėšas, įgyvendinant pradinio ugdymo 

programą bei organizuojant įvairiapusiškas veiklas bendruomenei. 

01.01.02. Organizuoti ugdomąją veiklą netradicinėse edukacinėse aplinkose, ugdymo 

procese plėtoti projektines veiklas.  

01.01.03. Tobulinti mokyklos STEAM erdvę, užtikrinant efektyvų mokinių ugdymą(si). 

01.01.04. Plėsti „Visos dienos mokyklos“ įgyvendinimo mokykloje pirmąjį modelį. 

01.01.05. Stebėti kiekvieno mokinio individualią pažangą, siekti mokinių geresnių 

mokymosi pasiekimų. 

01.01.06. Tikslingai panaudoti mokyklos ugdymo(si) aplinkos ir specialiųjų programų 

lėšas. 

01.02. uždavinys. Užtikrinti kokybiškos ir savalaikės pagalbos teikimą mokytojams, 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams).  
Siekiant užtikrinti palankias psichologines ir socialines sąlygas ugdymo procese, mokyklos 

bendruomenės nariams teikiama pagalba. Socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą 

teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai, Vaiko gerovės komisija, 

klasių mokytojai. Siekiant užtikrinti kokybiškos pagalbos teikimą gavėjams, bendradarbiaujama su 

Šiaulių miesto švietimo įstaigomis, Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais. Mokyklos pedagogai kelia profesinę kvalifikaciją savalaikės ir kokybiškos pagalbos 

teikimo klausimais. Mokyklos bendruomenės kompetencijos tobulinamos dalyvaujant seminaruose, 
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kursuose, tarptautinėse projektų stažuotėse, kur didelis dėmesys skiriamas visų asmens kompetencijų, 

numatytų ugdymo programose, ugdymui(si), įgyjami pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys tapti 

pilietiškais, humaniškas vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais ir sėkmingai planuoti asmeninį ir 

profesinį gyvenimą. Mokykloje veikia metodinė taryba, Mokytojų taryba, Mokyklos taryba, kurių 

tikslas aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti 

inovacijas, siekti ugdymo kokybės. Mokyklos tėvams (globėjams) organizuojamas tėvų švietimas 

pagalbos teikimo, vaikų motyvavimo, šiuolaikinio bendravimo su vaiku klausimais, skatinamas 

bendradarbiavimas, vaikų užimtumas vasaros poilsio stovyklose, Visos dienos mokyklos grupės 

veiklose. Kuriamos teminės edukacinės dirbtuvės mokinių šeimoms, vykdomos kultūrinės – 

pažintinės išvykos, profesinis orientavimas, pilietinės akcijos, olimpiados, varžybos, konkursai, 

konferencijos, prevenciniai renginiai, kūrybinių darbų parodos. 

Priemonės: 

01.02.01. Organizuoti ir dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, dalintis gerąja 

patirtimi. 

01.02.02. Vykdyti mokinių kultūrinę – pažintinę veiklą, integruotas smurto prevencijos, 

patyčių ir emocinio ugdymo programas, dalyvauti SKU ir profesinio orientavimo veiklose. 

01.02.03. Stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimą, mokyklos ryšį su šeima ir 

skatinti aktyvų tėvų (globėjų) dalyvavimą vaiko ugdyme(-si).  

01.03. uždavinys. Tikslingai plėtoti partnerystę.  
Švietimo tikslų įgyvendinimas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas 

mokykloje vykdomas integruojant projektus į ugdymo turinį, dalykų programas. Mokykloje vykdomi 

projektai skatina inovacijų ir kūrybiškumo plėtrą švietime, tobulina užsienio kalbos įgūdžius, 

mokiniai susipažįsta su kitomis kultūromis, įgyja naujų gebėjimų ekologijos, gamtosaugos, sveikatos, 

socialinių įgūdžių formavimo srityse, mokytojai dalinasi gerąja patirtimi. Mokykla nuo 2006 metų 

vykdo tarptautinę Gamtosauginių mokyklų ir Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo programas, turi 

nemažą sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, kasmet įgyvendina Erasmus partnerystės 

projektus. 2020-2023 m. koordinatoriaus teisėmis mokykla įgyvendina tarptautinį švietimo mainų 

fondo „Erasmus+“ projektą „Blue shirts green shorts“ (2020-1-KA229-LT01-077940) – „Mėlyni 

marškinėliai, žali šortai“. Mokyklos bendruomenė šiame projekte tobulina IKT ir anglų kalbos žinias, 

globaliniu aspektu sprendžia aplinkosaugines problemas, moko vaikus suvokti aplinkos išsaugojimo 

ir puoselėjimo reikšmę sveikatai nuo mažumės. Mokykloje veikia neformaliojo vaikų švietimo 

programos, užtikrinančios mokinių poreikius. Siekiant paslaugų įvairovės, neformaliojo vaikų 

švietimo programas mokykloje organizuoja socialiniai partneriai (Dailės, Muzikos mokyklos, 

Robotika, Išmanioji mokykla, Futbolo akademija „Šiauliai“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, 

Regbio klubas „Vairas“, Šiaulių teniso akademija). Mokiniai ugdomi netradicinėse aplinkose: 

muziejuose, bibliotekose, knygynuose ir kt. 

Priemonės: 

01.03.01. Teikti paraiškas tarptautiniams, Lietuvos Respublikos, Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamiems projektams ir įgyvendinti juos mokykloje. 

01.03.02. Įgyvendinti Erasmus, Twining projektus, Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

programas. 

01.03.03. Tęsti bendradarbiavimą su sporto ir menų mokyklomis. 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 02). MODERNIOS, SAUGIOS UGDYMOSI APLINKOS KŪRIMAS 

 

Tikslo aprašymas. Siekiant ugdymo(si) kokybės nuolat atnaujinama mokyklos materialinė 

techninė bazė. Mokyklos pastatas atitinka higienos reikalavimus, kuriamos naujos ugdymo(si) erdvės 

mokyklos viduje ir teritorijoje (lauko klasė). Tęsiamas IKT diegimo mokykloje strateginės programos 

įgyvendinimas. IKT plačiau integruojamos į ugdymo turinio kūrimą – mokytojai ugdymo procese 

naudoja „Eduka klasė“ kaip priemonę ugdymo(si) tikslams ir uždaviniams pasiekti. Siekiama kurti 



7 

 

patrauklesnę ugdymui ir tobulėjimui mokyklos materialinę bazę ir infrastruktūrą bei efektyviai ją 

panaudoti, gerinant ugdymo kokybę. 

Mokyklos bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, tarpusavio santykiai – pagarbūs, 

konstruktyvūs, geranoriški, tolerantiški, lygiaverčiai, grindžiami bendradarbiavimu, atjauta. Mokiniu 

pasitikima, pripažįstami jo poreikiai, lūkesčiai, nuomonė, sukurta pagalbos mokiniui sistema. 

Mokytojai, pagalbos specialistai, mokyklos vadovai pozityviai priima kiekvieną mokinį, geba valdyti 

kritines elgesio situacijas, įveikti iššūkius. Siekiant užtikrinti saugumą, mokiniams teikiama operatyvi 

ir veiksminga pagalba. Problemos sprendžiamos bendradarbiaujant mokytojams su pagalbos mokiniui 

specialistais. Vadovų komanda, siekdama mokytojams suteikti savalaikę pagalbą, sistemingai 

organizuoja virtualius susitikimus, individualius pokalbius, sprendžia darbuotojų darbo problemas. 

Mokykloje veikia mokinių tėvų (globėjų) informavimo, švietimo ir bendradarbiavimo sistema. 

 

Eil. 

nr. 
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2021 

metų 

faktas 

2022 

metų 

2023 

metų 

2024 

metų 

1. Atlikti mokyklos pastato, teritorijos priežiūros darbai 

(%) 
100 100 100 100 

2. Įsigyta interaktyvių lentų, ekranų  (sk.) 1 2 3 3 

3. Atnaujinta kabinetų skaitmeninė įranga (%) 80 80 80 100 

4. Įsigyta planšetinių kompiuterių (sk.) 0 20 20 20 

5. Aprūpinta biblioteka mokymo(si) priemonėmis  (%) 60 70 80 100 

6. Atnaujinta vadovėlių (%) 30 40 50 60 

7. Apšiltintas mokyklos pastatas  (%) 0 0 100 0 

8. Įrengta pavėsinė su suoleliais, bėgimo takelis (%) 0 0 50 100 

9. Pakeista pėsčiųjų danga  mokyklos teritorijoje (%) 0 0 50 50 

10. Įrengti robotikos/STEAM klasę (sk.) 0 1 1 1 

 

V SKYRIUS 

02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

02.01. uždavinys. Gerinti mokyklos higienines sąlygas.  

Užtikrinant saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas, nekeliančias pavojaus mokinių sveikatai, 

mokyklos kieme būtina įrengti atskiras poilsio ir žaidimų zonas priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytiniams, lauko klasę, universalią sporto aikštelę, atitinkančią reikalavimus pradinių klasių fizinio 

ugdymo dalyko programai įgyvendinti. Siekiant gerinti mokyklos higienines sąlygas, reikalinga 

atlikti kabinetų, mokyklos koridorių, galerijų atnaujinimo darbus, suremontuoti patalpas, atnaujinti 

susidėvėjusius baldus, įrangą, apšiltinti pastatą, atnaujinti mokyklos teritorijoje pėsčiųjų ir įvažiavimo 

takus.  

Priemonės:  

02.01.01. Suremontuoti patalpas, atlikti mokyklos pastato ir teritorijos priežiūros darbus.  

02.01.02. Apšiltinti mokyklos pastato išorės sienas, fasadą, pamatus. 

02.01.03. Įrengti pavėsinę su suoleliais, bėgimo takelį. 

02.01.04. Atnaujinti mokyklos teritorijos ir įvažiavimo dangą. 

 

02.02. uždavinys.  Modernizuoti mokyklos  mokymo bazę. 

Įgyvendinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, mokykloje sudarytos sąlygos 

mokiniui (vaikui) ugdyti bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir 

bendradarbiauti įvairiose veiklose ir aplinkose. Siekiant modernizuoti mokyklos mokymo bazę, 

numatoma turtinti kabinetus reikalingomis mokymo, IKT priemonėmis, literatūra, kad mokiniai 

galėtų vykdyti eksperimentus, projektus, ruoštis olimpiadoms, konkursams, keisti ugdymo aplinką. 

Įsteigti robotikos / STEAM klasę.   
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Priemonės:  

02.02.01. Įsigyti ir atnaujinti informacines technologijas (interaktyvios lentos, projektoriai, 

skaitmeninė įranga, planšetiniai kompiuteriai). 

02.02.02. Aprūpinti kabinetus nauja metodine medžiaga, mokymo priemonėmis. Įsigyti 

mokomųjų dalykų atnaujintus vadovėlius. 

02.02.03. Atnaujinti ir/ar įsigyti mokyklinių baldų. 

 

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. 

 

 

 

SUDERINTA 

Šiaulių „Saulės“ pradinės  

mokyklos tarybos pirmininkė 

 

Alma Jocienė 

2021-11- 

SUDERINTA  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja 

 

Edita Minkuvienė 

202 
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SB Mokinių skaičius mokykloje 250 250 250

VB (ML) 376.6 393.5 400.6 409.4 Klasių/grupių komplektų skaičius 12 12 12

SP
Panaudojamos ugdymui skirtos 

valandos pagal BUP (%)
100% 100% 100%

KT 5.5 0.0 0.0 0.0
Mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir 

pagrindinį lygius, dalis (%) 
78% 78% 78%

Iš viso 382.1 393.5 400.6 409.4

SB
Projektinė veikla, integruojama į 

ugdymo turinį (%)
100% 100% 100%

VB (ML)
Mokinių dalyvaujančių projektinėje 

veikloje (sk.)
120 200 220

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB Įrengta robotikos STEAM klasė (sk.) 1 1 1

VB (ML)
Organizuoti STEAM renginiai 

bendruomenei
2 3 4

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

SP (30)

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

SP (30)

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

Mokinių, pasiekusių aukšesnįjį ir 

pagrindinį lygius, dalis (%) 

Teikiama švietimo pagalba vaikui, 

mokiniui (%)

78% 78% 78%

100% 100% 100%

12 12 12
Pedagogų, dalyvaujančių projektinėje 

veikloje (sk.)

Įgyvendinama neformaliojo vaikų 

švietimo STEAM krypties programa 

(sk.)

2 3 3

02

01 01 04

Stebėti kiekvieno mokinio 

individualią pažangą, siekti 

mokinių geresnių mokymosi 

pasiekimų.

01 01 05

01 01 03

Tobulinti mokyklos STEAM 

erdvę, užtikrinant efektyvų 

mokinių ugdymą(si).

Organizuoti ugdomąją veiklą 

netradicinėse edukacinėse 

aplinkose, ugdymo procese plėtoti 

projektines veiklas.

01 01

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 2022-
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t. planas

STRATEGINIS TIKSLAS: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę.

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa
PROGRAMOS TIKSLAS: Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas užtikrinant galimybę kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę ir siekti asmeninės pažangos.

UŽDAVINYS: Pamokos vadybos tobulinimas, individualizuojant ir diferncijuojant ugdymą bei teikiant mokymosi pagalbą skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams.

01 01 01

Tikslingai panaudoti ugdymui(si) 

skirtas lėšas, įgyvendinant pradinio 

ugdymo programą bei 

organizuojant įvairiapusiškas 

veiklas bendruomenei.

08

08

VDM lankančių mokinių skaičius 80 100 100

Mokytojo/auklėtojo padėjėjų skaičius 5 6 6

Plėsti „Visos dienos mokyklos“ 

įgyvendinimo mokykloje pirmąjį 

modelį.

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 

gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A-1766

08

08

08

SB 214.3 332.8 338.8 346.3

VB (ML)

SP (30) 12.812 0.00 0.00 0.00

SP (33) 12.4 12.4 12.4 12.4

SP (32) 20.9 20.9 20.9 20.9

Iš viso 260.4 366.1 372.1 379.6

01 01 642.5 759.6 772.7 789.0

01 02

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB
Mokiniai dalyvauja pažintinėje 

kultūrinėje veikloje (%)
100% 100% 100%

VB (ML)

Akstyvojo profesinio informavimo 

programoje OPA dalyvauja mokiniai 

(sk.)

60 60 90

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

100%

Darbuotojai tobulina savo 

kompetencijas (%)
100% 100% 100%

Mokytojų tobulinančių kompetencijas 

STEAM, sveikatos stiprinimo, 

šiuolaikinių IKT srityse (%)

100% 100%

01 02 02 08

Vykdyti mokinių kultūrinę - 

pažintinę veiklą, integruotas 

smurto prevencijos, patyčių ir 

emocinio ugdymo programas, 

dalyvauti SKU ir profesinio 

orientavimo veiklose.

Stiprinti bendruomenės narių 

bendradarbiavimą, mokyklos ryšį 

su šeima ir skatinti aktyvų tėvų 

(globėjų) dalyvavimą vaiko 

ugdyme(si).

01 02 03

Mokyklos darbuotojai ir tėvai dalyvauja 

įvairiapusiškose veiklose (%)
80% 90% 100%

Ugdymosi aplinkos ir specialiųjų 

programų lėšos naudojamos tikslingai 

(%)

100% 100% 100%

Įgyvendinamas Šiaulių miesto mokinių 

SKU modelis. Išvykų, susijusių su 

praktiniun veiklinimu bei profesiniu 

informavimu, dalyvių sk.

40 80 80

Iš viso uždaviniui

UŽDAVINYS. Užtikrinti kokybiškos ir savalaikės pagalbos teikimą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

01

Organizuoti ir dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, dalintis gerąja 

patirtimi.

08

01 01 06

Tikslingai panaudoti mokyklos 

ugdymosi aplinkos ir specialiųjų 

programų lėšas.
08

01 02

08



2

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

01 02 0.0 0.0 0.0 0.0

01 03

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

SP

KT (EU) 22.9 12.0 21.0 15.0

Iš viso 22.9 12.0 21.0 15.0

SB

VB (ML)

SP

KT (EU)

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

01 03 22.9 12.0 21.0 15.0

01 665.4 771.6 793.7 804.0

02

02 01

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

02 01 0.0 0.0 0.0 0.0

02 02

SB Įsigyta interaktyvių lentų  (sk.) 2 3 3

VB (ML)

SP

KT(parama)
5.45 2.5 2 2

Įsigyta planšetinių kompiuterių (sk.) 20 20 20

Iš viso 5.5 2.5 2.0 2.0

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

SB

VB (ML)

SP

KT

Iš viso 0.0 0.0 0.0 0.0

02 02 5.45 2.50 2.00 2.00

02 5.5 2.5 2.0 2.0

670.86 774.10 795.70 806.00

Pateikta paraiškų tarptautiniams, šalies, 

Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamiems projektams (sk.)

3 3 3

Iš viso programai

16

Iš viso uždaviniui

UŽDAVINYS. Modernizuoti mokyklos mokymo bazę.

02 02 01

Įsigyti ir atnaujinti informacines 

technologijas (interaktyvios lentos, 

projektoriai, skaitmeninė įranga, 

planšetiniai kompiuteriai).

08

Atnaujinta kabinetų skaitmeninė įranga 

(%)
80% 80% 100%

Iš viso uždaviniui

Iš viso tikslui

01 03 03
Tęsti bendradarbiavimą su sporto 

ir menų mokyklomis.
08

Neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla atitinka vaikų poreikius
100%

02 01 04

16

02 02 02

Aprūpinti kabinetus nauja 

metodine medžiaga, mokymo 

priemonėmis. Įsigyti mokomųjų 

dalykų atnaujintus vadovėlius.

08

Aprūpinta mokyklos biblioteka mokymo 

priemonėmis  (%)
70% 80% 100%

Atnaujinta vadovėlių (%) 40% 50% 60%

03
Atnaujinti ir/ar įsigyti mokyklinių 

baldų.
08

Nupirkta naujų spintų, suolų, lentynų 

(vnt.)
16

02 02

0%

02 01 03

Apšiltinti mokyklos pastato išorės 

sienas, fasadą, pamatus.

08

Apšiltintas pastatas  (%)
02 01 02 08

Įrengti pavėsinę su suoleliais, 

bėgimo takelį.

Įrengta pavėsinė su suoleliais, bėgimo 

takeliu (%)

12 12 12

Mokinių dalyvaujančių projektinėje 

veikloje (sk.)
120 200 220

02 01 01

Suremontuoti patalpas, atlikti 

mokyklos pastato ir teritorijos 

priežiūros darbus. 

08

Iš viso uždaviniui

Iš viso tikslui

PROGRAMOS TIKSLAS. Modernios, saugios ugdymosi aplinkos kūrimas.

UŽDAVINYS. Gerinti mokyklos higienines sąlygas.

Atlikti mokyklos pastato ir teritorijos 

priežiūros darbai (pastato apsauga ir 

priežiūra, šildymo priežiūra, vandens 

nuotekų išlaidos ir kt. tyrimai) (%)

100% 100% 100%

100%

Iš viso uždaviniui

UŽDAVINYS. Tikslingai plėtoti partnerystę.

01 03 01

Teikti paraiškas tarptautiniams, 

Lietuvos Respublikos, Šiaulių 

miesto savivaldybės 

finansuojamiems projektams ir 

įgyvendinti juos mokykloje.

08

Stiprinti bendruomenės narių 

bendradarbiavimą, mokyklos ryšį 

su šeima ir skatinti aktyvų tėvų 

(globėjų) dalyvavimą vaiko 

ugdyme(si).

01 02 03 Įgyvendinamas sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos planas

50%

0% 100% 0%

50%

100%0% 50%

100%

100% 100% 100%

01 03 02

Įgyvendinti Erasmus, Twining 

projektus, Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo programas.

08

Pedagogų, dalyvaujančių projektinėje 

veikloje (sk.)

08
Atnaujinti mokyklos teritorijos ir 

įvažiavimo dangą.

Pakeista mokyklos teritorijoje pėsčiųjų 

danga  (%)

08



3

tūkst. Eur

1. 642.51 759.60 772.70 789.00

1.1. 214.30 332.80 338.80 346.30

1.2.

1.3.

1.4. 376.60 393.50 400.60 409.40

1.5. 5.50 0.00 0.00 0.00

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 33.30 33.30 33.30 33.30

1.11. 12.81 0.00 0.00 0.00

2. 28.35 14.50 23.00 17.00

2.1.

2.2 22.90 12.00 21.00 15.00

2.3 5.45 2.50 2.00 2.00

670.86 774.10 795.70 806.00

Europos Sąjungos lėšos ES

Įstaigų pajamų lėšos SP

Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)

Kitos lėšos (KT)

2023 metų 

lėšų 
2024 metų lėšų projektas

 2021 metų 

patvirtinti 

2022 metų 

asignavimų 

Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)

Europos Sąjungos lėšos ES (KT)

Paramos lėšos (1,2 proc.) (KT)

Iš viso finansavimas programai  (1 eilutė + 2 eilutė)

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 

gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A - 1766

(1c/1 forma)

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos 

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)

Paskolų lėšos PS(SB)

Programų lėšų likutis SB (LIK)

Mokymo lėšos VB (ML)

Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)

Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)

Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)

Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)


