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isakymu Nr. V- 2

' la forma
VARENOS R. SENOSIOS VARENOS ANDRIAUS RYLISKIO PAGRINDINES

MOKYKLOS
2018-2020 METU STRATEGTNTS VETKLOS PLANAS

Var6nos r. Senosios Varenos Andriaus Ryli5kio pagrindines mokyklos strateginis planas

20t8 -2020 metarns parengtas remiantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Valstybine

Svietimo strategija 2013 -2022 metams, Valstybes paZangos strategija,,Lietuvos paZangos

strategija,,Lietuva 2030*, Varenos rajono savivaldybes 2018 -202A metq strateginiu veiklos

planu, Varenos r. Senosios Varenos Andriaus Ryli5kio pagrindines mokyklos nuostatais.

Molcyklos darbuotojai

2018 m. sausio I d. duomenimis mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,

kuriems pareigine alga mokarrra i5 mokinio krep5elio le5q, pareigybiq (etatq) skaidius - 5,8 (dirbo

6 darbuotojai): direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir neformaliojo ugdymo

organizatore (1,13 etato), socialine pedagoge (1 etatas),logopede (0,5 etato), bibliotekininke

(0,75 etato), ikimokyklines grupes aukletoja (0,61 etato).

Darbuotojq, kuriems pareigine alga rnokama i5 savivaldybes biudZeto le5q, pareigybiq (etatq)

skaidius -27,95, dirbo 30 darbuotojq: direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams (l etatas),

ra5tvede (letatas), rubininke (1 etatas), darbininkai (3,05 etato), vyr. vireja (l etatas), virejos (2

etatal), sargai (2 etatai), valytojos (4,25 etato), pailgintos d. d. grupes aukletojos (2 etatai),



autobuso vairuotojai (2 etatu), k[rikai (8,4 etato).

Mokytojai: 8 mokytojai metodininkai, 7 vyresnieji mokytojai, 7 mokyojai.

Molcyklos mokiniai

2017 m. rugsejo 1 d. duomenimis mokykloje mokesi 136 mokiniai. Sukomplektuota 10 klasiq

komplektq. I5 jq: l- 4 klasiq - 4 (62 mokiniai);

5- 10 klasiq - 6 (74 mokiniai).

Ugdymosi aplinka

S. Varenos A.Ryli5kio pagrindines mokyklos 2 - jUmokymo pastatq bendras plotas 2243,99

m2. Pastatai - 2 aukStq.2007 m. atnaujintas senasis mokyklos pastatas (1910 m. statybos). Yra

sporto sale, kuri4 planuojama atnaujinti 2018 m., valgykla, biblioteka su skaitykla, visq

mokomqiq dalykq kabinetai. Mokyklos teritorij oj e yra aik5tynas, atnauj int as 2012 m.

Treddalis mokiniq i mokykl4 paveZami 2 mokykliniais autobusais, neZymi dalis - mar5rutiniu

autobusu.

2018-2019 metais bus atnaujinta mokyklos infrastruktura, pritaikyta mokyklos ir Senosios

Vardnos kaimo bendruomenes poreikiams. Naujajam mokyklos pastatui b[tinas atnaujinimas

(pastatytas 2018 m.). Mokykloje nera akq sales.

Technolo giniai veiksniai

Valstybines Svietimo strategijos nuostatose akcentuojama bendrojo ugdymo modernizavimo,

mokyklq atnaujinimo, Svietimo aprupinimo gerinimo svarba. Viena i5 mokyklos veiklos krypdit+

- IKT diegimas ir efektyvus jq panaudojimas. Mokykloje visuose mokomqjq dalykq kabinetuose

ir kitose erdvdse yra internetinis rySys ir kompiuterizuotos darbo vietos. Visuose mokomuosiuose

kabinetuose irengti kompiuteriniai projektoriai. Pilnai sukomplektuotas informaciniq technologijq

kabinetas (11 darbo vietq mokiniams). Mokyojai ir kiti darbuotojai gali naudotis organizacine

technika. Pagal reikalavimus irengti technologijq, fizikos, i5 dalies - chemijos ir biologijos

kabinetai..

Ry5iq sistema (informacin6s ir komunikavimo sistemos)

Mokykloje veikia internelas, riboto veikimo nuotolio belaidis internetas Wi-Fi. Naudojamasi

elektroninio pa5to paslaugomis, mokiniq ir mokytojq registrais, NEC sistema KELTAS, Svietimo

informacine sistema SVIS, elektroniniu dienynu,,Mano dienynas". Bankq pavedimai atliekami

naudojant bankq internetines sistemas. Informacija apie mokykl4 skelbiama istaigos tinklapyje

huns :l/www.ry[isk io.varena. lm.lt



Planavimo sistema

Mokykloje rengiamas strateginis ir metinis veiklos planai, ugdymo planai. Mokyklos 2018-

2020 metg strateginis planas parengtas vadovaujantis Varenos rajono savivaldybds2}lS-Z}2}

metq strateginiu planu, patvirtintu Varenos rajono savivaldybes tarybos 2017 m.lapkridio 28 d.

sprendimu Nr. T-VIII-814, kuriame i5destlta raj'cno vizlja, ilgataikiai prioritetai, tikslai,

uZdaviniai ir veiksmai strategijai igyvendinti. Mokyklos planavimo dokumentai:

- strateginis planas;

- metinis veiklos planas;

- ugdymo planai;

- mokytojq metodines tarybos ir metodiniq grupirl planai;

- mokomqfq dalykq teminiai planai;

- klasiq vadovq planai;

- vaiko geroves komisijos veiklos planas ir kt.;

tr'inansiniai i5tekliai

Mokyklos finansinius i5teklius sudaro (MK) mokinio krep5elio , savivaldybes, specialiosios

leSos, gyventojq pajamq 2 proc. paratna,le5os gaunamos pagal projektines veiklas (i5 ES fondq

arba valstybes bei savivaldybes biudZeto). Pagrindinis mokyklos veiklos finansavimo Saltinis yra

(MK) mokinio krep5elio ir savivaldybes biudZeto leSos. 2017 m. (MK) mokinio krep5elio le5q

skirta -23912 ttkst. Eur, savivaldybes biudZeto -216,2 tukst. Eur.

Vidaus kontrol6s sistema

Mokyklos darbuotojai dirba vadovaudamiesi mokyklos nuostatais, vidaus tvarkos

taisyklemis, pareigybirl apraSymais. Vidaus darbo kontrole vykdoma pagal administracijos

kuruojamas veiklos sritis. Vidaus kontroles rezultatu aptariami mokytojq tarybos, metodines

tarybos posedZiuose, metodiniq grupiq pasitarimuose.

Kodas S,t-+*i+E_inio, tildlo prwufl inim as

0l Sudaryti palankias s4lygas i5silavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomends
usdymui.

Strate ginio.,tiklo ap, r"C$yman

Vadovaudamasi Valstybine Svietimo strategija, Bendrosiomis programomis, Bendraisiais
ugdymo planais, mokykla rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo planus, igyvendina pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas, vertina ugdymo(si) procesus ir rezultatus, mokytojq
kompetencijas, kvalifikacijos tobulinim4, j o itak4 ugdymo(si) proceso tobulinimui.
01. uZdavinys: sudaryti s4lygas ugdymo planq ir programq igyvendinimui.



Efekto kriterijus (-ai) :

E-01-01-02 Mokiniq, gavusiq Pagrindinio i5silavinimo paZymejimus, dalis nuo visq
besimokandiq pagal pagrindinio ugdymo program4 mokiniq skaidiaus, proc.

Mokiniq ir pedagogq asmenind pa1anga.
lnovatyvi ir saugi aplinka.
Lvdervstes oletoi imas.

Bendras I65q poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai
t[kst. Eur

Nlm !t*. 1 i:i:.

1.1. i5laidoms 477,6 484,0 496,2 508,9

I .1 .l . i5 jq darbo uZmokesdiui 323,2 311,3 317,8 324,7

1.2. turtui isigyti ir
finansiniams isipareigoj imams
vykdyti

1,2
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476.,7 484 495,7 508,4

2. 1. 1. Savivaldyb€s biudZeto
le5os (SB)

224,2 244,2 255,2 267,9

2.1.2. BiudLetiniq istaigq
pajamos (SB(SP))

1,3 1,3 1,3 1,3

2.1.3. Mokinio krep5elio l65os

&RVB-ML)
251,2 239,2 239,2 239,2

2.1.4. Le5os valstybinems
(perduotoms savivaldybems)
tunkcij oms vl,kdyti (SB(VB)-
VD)
2. 1.5. Valstybes biudZeto
specialiosios tikslines dotacijos
le5os (SB(VB)-TD)

2.1 .6. Valstybes ir savivaldybes
biudZeto tarpusavio atsiskaitymq
le5os (SB0A))

2.2;,Iffti ltini*i: 019 0;5 0r5 015

2.2.1. Europos Sqjungos leSos
(ES)

2.2.2. Y alstybes biudZeto le5os
(LRVB)
2.2.3.Ke1i4 prieZi[ros ir pletros
programos le5os (KPPP)

2.2.4. Kiti finansavimo Saltiniai
(Kt)

0,9 0,5 0,5 0,5

Direktorius Gintautas Bendorius



lb forma
VARENOS R. SENOSIOS VARENOS ANDRIAUS RYLISKIO PAGRINDINE MOKYKLA

ZrNrq usuoMENES pRoGRAMos ArRASvMAS

01

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 54 straipsnio 3 punkte
nurodyta, kad savivaldybes, igyvendindamos valstybing Svietimo
strategij4, nustato ilgalaikius Svietimo pletros tikslus ir priemones jiems
pasiekti. Mokykla rengia strategini plan4. Sia p.ograma siekiama
sudaryti palankias s4lygas ugdymo procesui organizuoti ir saugiai

Bendruomenes paZangos skatinimas ir socialinio
saugumo uZtikrinimas.

Sudaryti ugdymo(si) s4lygas, formq ir program4
ivairovg.

UZtikrinti ugdymo(si) s4lygas, formq ir programq ivairovg.

Tikslo igyvendinimo apra5ymas :

Mokykloje igyvendinama pradinio ir pagrindinio programos. Tikslo igyvendinimui bendruomen6je
susitarta d6l veiklos krypiiq, prioritetq, suformuluoti uidaviniai.

01 uidavinys. Sudaryti s4lygas igyvendinti ugdymo planus ir programas.

UZdavinio igyvendinimo priemonds :

01 Mokiniq poreikiq paiinimas ir savalaikis pagalbos teikimas.

Mokykloje tiriami ir analizuojami mokiniq poreikiai. Vyksta mokiniq informavimas, konsultavimas,
teikiama pagalba.

02 Ugdymo karjerai tobulinimas.

Ugdymas karjerai - informacijos suteikimas mokiniui apie profesijas, galimybe isivertinti tinkamum4
vienai ar kitai profesijai. Vyksta individualus mokiniq konsultavimas, klasiq vadovai organizuoja veikl4
ugdymo karj eros klausimais.

03 Mokinio asmenin6s paiangos vertinimas, individualiq poreikiq pripaiinimas, isivertinimo
mokymas ir skatinimas.

Mokytojq metodine veikla orientuota imokiniq individualirl poreikiq palinim4 bei mokinio asmeninds
paZangos skatinim4. Numatoma, kad dalyvavimas projektq,,Mokomds mokytis matematikos ir,,Lyderiq
laikas 3" lgyvendinime, NMPP ir PUPP rezultaq analizd, vertinimo ir isivertinimo instrumentq
parengimas ir sekmingas taikymas sudarys prielaidas atskirq mokiniq asmeninei paLangai gerinti.

04 Ugdymo diferencij avimas.

Tobulinamas pamokos planavimas, ugdymas diferencijuojamas pamokoje, stebima mokinio asmenin6
paianga.



05 Ugdymo(si) aplinkos apriipinimas ir modernizavimas.

Atnaujinti kompiutering irang4 informaciniq technologijq ir kituose mokomqjq dalykq kabinetuose.
Modernizuoti gamtos mokslq, technologijq kabinetus, atnaujinti sporto salg.

06 Vadovq ir mokytojg kryptingas kvalifikacijos tobulinimas.

Kvalifikacija tobulinama atsiZvelgiant ! mokyklos tikslus ir uZdavinius, metodinds veiklos kryptis ir
prioritetus.

Produkto vertinimo kriterij ai :

- mokiniq, besimokandiq pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skaidius;

- mokiniq, gavusiq Pradinio ir Pagrindinio i5silavinimo pazymejimus ir perkeltq i auk5tesng klasg skaidius;

- mokiniq lankomumo rodikliai;

- dalyvaujandiq programose ir projektuose mokiniq ir mokyojq skaidius;

- mokiniq dalyvavimas olimpiadose, varZybose ir konkursuose;

- karjeros ugdymui veiklq organizavimas mokykloje ir kitose istaigose;

- mokyklos edukaciniq aplinkq ir ugdymo(si) priemoniq panaudojimas;

- dalyvavimas kvalifikacijos tobulinime;

Rezultatq vertinimo kriterijai:

- renrltatq kitimas (procentais);

- isivertinimo procese dalyvaujandiq mokiniq skaidius;

- mokiniq ir mokytojq, dalyvaujandiq veiklose skaidius ir kokybes isivertinimo rezultatai;

- mokiniq, dalyvavusiq olimpiadose, konkursuose ir varZybose skaidius.

I Bus uZtikrintas ugdymo planq ir mokykloje vykdomq programq igyvendinimas, sudaromos galimybes 
I

I ugdytis skirtingq gebejimr{ ir poreikiq mokiniams. I

I

I Savivaldybes biudZeto, mokymo leSos, biudZetiniq istaigq pajamos, ES, valstybes biudZeto ir kitq 
I

| finansavimo Saltiniq leSos. 
I

Var6nos rajono savivaldyb6s strateginio pl6tros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
l.l .I .1. Vaikq poilsio ir popamokines veiklos organizavimas.
1.1.1.3. Specialiqjq poreikiq mokiniams ugdyti paslaugg pletra.
l.l.l.4.Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybg gerinandiq priemoniq lgyvendinimas mokyklose.
l.l .1.6. Profesinio Svietimo inteeravimas i vaiku formaluii ir neformaluii Svieti

Susijg istatymai ir kiti svarbiis teisds aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymas;

Lietuvos Respubl ikos Svietimo istatymas;

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiqiq Svietimo ir tgstinio mokymosi istatymas.



Programos l65q poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai

tiikst. Eur

1.1. iSlaidoms 477,6 484,0 496,2 508,9

I l l. i5 jq darbo uZmokesdiui 323,2 311,3 317,8 324,7

1.2. turtui isigyti ir
fi nansiniams isipareigoj imams
vykdyti

1,2
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2. 1. l. Savivaldybes biudZeto
le5os (SB)

224,2 244,2 255,2 267,9

2.1 .2. BtudZetiniq istaigq
pajamos (SB(SP))

1,3 r,3 1,3 1,3

2.1.3. Mokinio krep5elio le5os
(LRVB.ML)

251,2 239,2 239,2 239,2

2.1.4. LeSos valstybinems
(perduotoms savivaldybems)
tunkcijoms vykdyti (SB(VB)-
vD)
2.1.5. Valstybes biudZeto
specialiosios tikslines dotacijos
le5os (SB(VB)-TD)

2.1.6. Valstybes ir savivaldybes
biudZeto tarpusavio atsiskaitymq
leSos fSBflA))

2.2,.:Kiti laltiniAi: 0e 015 015 ,, o$
2.2.1. Europos Sqjungos le5os
ffis)
2.2.2. Y alstybes biudZeto le5os

&R\rB)
2.2.3. Kelir4 prieZiiiros ir pl€tros
Drosramos le5os (KPPP)

2.2.4. Kiti furansavimo Saltiniai
(Kt)

0,9 0,5 0,5 0,5

Direktorius

PRITARTA
Mokyklos tarybos
2018 m. sausio 30 d.

Gintautas Bendorius t

SUDERINTA Ml,
Vardnos raj ono ruVi"f ayt
administracijos Svietimo s

vedeja
posedyje (protokolo Nr. 1)

Stase Bingeliene


