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KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS DARNIOS LYDERYSTĖS UGDYMO 

STRATEGIJA 2022–2026 METAMS 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos darnios lyderystės ugdymo strategija 2022–2026 

metams (toliau – Strategija) Strategija nustato Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos (toliau – 

Progimnazija) raidos kryptis, suprantamas ir priimtinas Progimnazijos pedagoginiams ir 

nepedagoginiams darbuotojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau – 

Bendruomenė).  Strategija nekelia tikslų ir uždavinių atskiroms bendruomenės narių grupėms, 

tačiau pabrėžia esminių pokyčių poreikį. Šių pokyčių dalyvis gali būti kiekvienas Progimnazijos 

bendruomenės narys. 

2. Strategija parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Nacionaline 

darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. 

nutarimu Nr. 1160, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu XI-2015, Netradicinio 

ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 

d. įsakymu Nr. V-299, atsižvelgta į Progimnazijos bendruomenės narių siūlymus ir iniciatyvas.  

 

II SKYRIUS 

STRATEGIJOS POREIKIS, VIZIJA, MISIJA, PASKIRTIS IR POKYČIŲ SRITYS 

 

3. Strategija yra svarbus ir ilgalaikis Progimnazijos strateginis dokumentas. Ji grindžiama 

nacionalinių teisės aktų apibrėžtais darnaus vystymosi principais bei Progimnazijos materialiaisiais 

ir nematerialiaisiais ištekliais. Kartu įvertintos ir problemos, kurioms spręsti skiriamos esminės 

Strategijos iniciatyvos.  

4. Pagrindines problemas, lūkesčius, siekius ir sprendimus, galinčius užtikrinti 

Progimnazijos pažangą ir bendruomenės gerovę per 5 metus, analizavo Progimnazijos 

administracija ir mokytojai. Į Strategijos rengimą įsitraukė mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

(toliau – tėvai) ir kiti Progimnazijos darbuotojai, kurie aktyviai dalyvavo savivaldos institucijų 

rengiamose diskusijose, viešuose aptarimuose ir Strategijos pristatymuose, teikė pastabas ir 

siūlymus.  

5. Progimnazijos švietimo būklės analizė, siekiant įvertinti Strategijos poreikį, atlikta 

pagal SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) metodą, įvertinti vidiniai ir išoriniai 

pažangą skatinantys veiksniai: 

Stiprybės Silpnybės 

Teisiškai reglamentuota ir lanksti švietimo 

paslaugų teikimo sistema 

Mokinių mokymo(si) motyvacijos stoka 

Aukšta ugdymo kokybė ir darbo kultūra Šeimų uždarumas ir tėvų dalyvavimo 

ugdymo(si) procese aktyvumo mažėjimas  

Tvarios bendruomenės tradicijos Įtraukiojo ugdymo nuostatas įgyvendinančių 

veiklų organizavimas 

Gera informacinių technologijų ir skaitmenine 

infrastruktūra 

 

Vertinimas ugdymui 
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Optimalus išteklių paskirstymas Gabiųjų ir talentingų mokinių ugdymas pagal 

mokinių gebėjimus ir polinkius 

 
Pasidalintoji lyderystė 

Galimybės Grėsmės 

Stiprinti patyriminio mokinių ugdymo(si) 

procesus 

 

Asmens tapatybės krizė ir didelė stereotipų 

galia 

Siekti bendruomenės narių pasitikėjimo vieni 

kitais, iniciatyvumo ir sutelktumo  

 

Šeimų emigracija ir reemigracija 

Skatinti profesinės veiklos tobulinimą Tolerancijos, pasitikėjimo, rūpesčio vienas kitu 

ir supančia aplinka trūkumas 

Šiuolaikinių, mokinių mokymosi pažangą ir 

inovacijas skatinančių metodų panaudojimas 

pamokose 

 

Silpnas tikėjimas šalies sėkme ir mokytojo 

autoritetu 

Integruoti į bendrąsias ugdymo programas 

pagal Strategiją parengtą Mokinių darnios 

lyderystės ugdymo(si) programą 

Pandemijos ir visuotinio karantino iššūkiai 

 

6. Strategijos vizija – moderni, atvira kaitai ir inovacijoms Progimnazija, puoselėjanti 

savitą darnios lyderystės ugdymo(si) sistemą. Strategijos misija – kurti pamatus sąmoningos, 

iniciatyvios, tvirtus darnios lyderystės vystymosi pagrindus turinčios asmenybės ugdymui.  

7. Strategijos paskirtis – skatinti esminius Progimnazijos bendruomenės pokyčius ir 

sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai mokinio asmenybei. Pokyčiai turi įvykti 

šiose Progimnazijos veiklos srityse: 

7.1. sumanus valdymas – atviras ir skatinantis dalyvauti, rezultatyvus, atitinkantis 

Progimnazijos bendruomenės poreikius ir užtikrinantis geros kokybės švietimo paslaugas valdymas, 

kompetentinga ir priimanti kryptingus sprendimus Progimnazijos vadovybė; 

7.2. pažangus ugdymas – žiniomis ir praktika, inovacijomis, verslumu, socialiniu 

atsakingumu grindžiamo ugdymo(si) organizavimas, profesionalūs, objektyvūs ir lankstūs 

pedagogai bei kiti švietimo proceso dalyviai, veikiantys moderniose šiuolaikinėmis mokymo(si) 

priemonėmis aprūpintose aplinkose; 

7.3. produktyvus bendradarbiavimas – naujovėms, iššūkiams ir kiekvieno žmogaus 

idėjoms atvira, solidari, savivaldi ir pilietiškai brandi bendruomenė, skatinanti veiksmingą ir 

sutelktą tarpusavio bendravimą mokinių sėkmingo ugdymosi ir pažangos kryptimi. 

 

III SKYRIUS 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR KRYPTYS 

 

8. Strategija bus siekiama ilgalaikio prioriteto – sumanus, sveikas ir saugus mokinys, 

kuriam norisi Progimnazijoje mokytis ir tobulėti.  

9. Strategija bus įgyvendinamas Progimnazijos strateginis tikslas – užtikrinti aukštą 

švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Svarbiausias Progimnazijos uždavinys, įgyvendinant 

Strategiją, bus koordinuoti ir derinti pagrindinių Strategijos komponentų (valdymo, ugdymo ir 

bendradarbiavimo) vystymąsi. 

10. Strategija bus įgyvendinama tokiomis pagrindinėmis kryptimis: 

10.1. „greitosios sėkmės“ – kiekvienais metais numatytų pažangos priemonių 

įgyvendinimas;  

10.2. „siekiamas tobulėjimas“ – sisteminis vizijos įgyvendinimas per strateginio 

planavimo dokumentų sistemą (Progimnazijos trijų metų strateginis planas, metinis veiklos planas, 

mokslo metų ugdymo planas, kiti Progimnazijos planavimo dokumentai); 
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10.3. „ženkliosios pergalės“ – tiesioginis bendruomenių narių įtraukimas. 

 

IV SKYRIUS 

LAUKIAMAS REZULTATAS, PAŽANGOS ASPEKTAI IR VERTINIMO RODIKLIAI 

 

11. Strategijos įgyvendinimo laukiamas rezultatas: 

11.1. sudaryti galimybę visiems bendruomenės nariams aktyviai dalyvauti darnios 

lyderystės ugdymo(si) procese ir naudotis bendromis pastangomis padarytos pažangos rezultatais;  

11.2. laiduoti Progimnazijos mokinių, tėvų, darbuotojų ir vadovybės interesų 

suderinamumą; 

11.3. užtikrinti pagrindinių Strategijos nuostatų įgyvendinimą laiku visose veiklos srityse. 

12. Pažangos aspektai: 

12.1. Sumanus valdymas: 

Tikslas – siekti atviro, į lyderystę, rezultatyvų bendradarbiavimą ir aukštos kokybės švietimo 

laidavimą orientuoto Progimnazijos valdymo 

Uždaviniai 1. Skatinti bendruomenę atviram dialogui ir aktyviam dalyvavimui sprendimų 

priėmime. 

2. Taikyti personalo valdymo pažangias metodikas  

3. Skatinti darbuotojų lyderystę  

4. Užtikrinti į Progimnazijos tikslus orientuotą išteklių valdymą 

5. Užtikrinti greitą reagavimą į pavojus bendruomenės sveikatai 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės Terminai (metai) Vykdytojai 

1. Vykdyti mikroklimato Progimnazijoje 

tyrimus: 

mokinių 

pedagogų 

nepedagoginių darbuotojų 

tėvų 

2022–2026 

 

2023, 2025 

2024 

2025 

2026 

Progimnazijos psichologas ir 

socialinis pedagogas 

2. Tobulinti asmeninę kvalifikaciją 

personalo valdymo klausimais 

2022–2026 

 

Direktorius ir jo pavaduotojai 

3. Įvertinti administracijos darbuotojų 

pasiskirstymo kuruojamomis sritimis 

efektyvumą 

2022, 2025 Direktorius 

4. Vykdyti materialinių ir žmogiškųjų 

išteklių analizę 

2022–2026 Progimnazijos metodinė 

taryba 

5. Kurti Programos įgyvendinimui 

palankias ugdymo(si) aplinkas  

 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

6. Atnaujinti darbuotojų skatinimo 

sistemą 

2023 Direktorius ir jo pavaduotojai 

 

12.2. Pažangus ugdymas: 

Tikslas – pasiekti, kad žinios ir mokslas taptų svarbiu veiksniu, formuojant sumanų, sveiką ir 

saugų mokinį 

Uždaviniai 1. Stiprinti žiniomis ir praktika, inovacijomis, verslumu ir lyderyste, socialiniu 

atsakingumu grindžiamo mokinių ugdymo(si) organizavimą. 

2. Formuoti mokinių vertybinę orientaciją, siejančią juos su Lietuvos kultūra, 

padėti mokiniams pažinti ir suvokti Lietuvos kultūros savitumą ir ypatumus. 

3. Skatinti mokinių lyderystę.  

4. Tobulinti pedagogų profesines kompetencijas mokinių darnios lyderystės 

ugdymo(si) kontekste. 

5. Užtikrinti sistemingą šiuolaikinių technologijų diegimą, leidžiantį organizuoti 
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mokslu, naujausiomis, aplinkai mažesnį neigiamą poveikį darančiomis 

technologijomis ir inovacijomis pagrįstą ugdymą(si) 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės Terminai (metai) Vykdytojai 

1. Parengti ir vykdyti Progimnazijos 

mokinių darnios lyderystės ugdymo(si) 

programą (toliau – Programa) 

2021–2026 Direktoriaus įsakymu sudaryta 

darbo grupė ir direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

2. Parengti ir įgyvendinti pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių programas pagal 

Programą 

 1 ir 5 klasėms 

2 ir 6 klasėms 

3 ir 7 klasėms 

4 ir 8 klasėms 

2022–2026 

 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

Dalykų mokytojai, direktorius 

pavaduotojai ugdymui 

3. Integruoti darnios lyderystės ugdymo 

programos temas į visų mokomųjų dalykų  

metinius ilgalaikius planus 

1 ir 5 klasėms 

2 ir 6 klasėms 

3 ir 7 klasėms 

                                            4 ir 8 klasėms 

 

 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

Dalykų mokytojai 

4. Sudaryti sąlygas pedagogų ir 

administracijos tikslingam profesiniam 

tobulėjimui 

2022–2026 

 

Direktorius, direktorius 

pavaduotojai ugdymui 

 

12.3. Produktyvus bendradarbiavimas: 

Tikslas – sukurti brandžią ir sutelktą bendruomenę 

Uždaviniai 1. Skleisti darnios lyderystės ugdymo(si) idėjas visais švietimo lygmenimis 

2. Išugdyti savarankiškus, aktyvius ir atsakingus bendruomenės narius, 

puoselėjančius Progimnazijos tradicijas ir kuriančius naujas. 

3. Skatinti tėvų lyderystę.  

4. Stiprinti Progimnazijos vadovybės, mokytojų ir kitų darbuotojų, mokinių ir 

tėvų sanglaudą; 

5. Plėtoti švietimo, mokslo, kultūros, verslo ir kitų institucijų sąveiką mokinių 

ugdymo(si) kokybei gerinti; 

6. Gerinti sveikatos rizikos veiksnių valdymą ir vykdyti žalingų įpročių 

prevenciją. 

 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės Terminai (metai) Vykdytojai 

1. Pristatyti Programą ir jos įgyvendinimo  

modelį  progimnazijos bendruomenei 

2022 Direktorius 

2. Organizuoti tradicinius ir netradicinius 

renginius ir kitas veiklas 

progimnazijos bendruomenei 

2022–2026 Progimnazijos bendruomenė 

3. Bendradarbiauti su socialiniais 

partneriais organizuojant bendras 

veiklas, renginius.  

2022–2026 Progimnazijos bendruomenė 

4. Skatinti bendruomenės sveiką 

gyvenseną, vykdyti žalingų įpročių 

prevenciją organizuojant akcijas, 

mokymus ir kt. 

2022–2026 Progimnazijos bendruomenė 

5.    
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13. Strategijos įgyvendinimo sėkmė bus vertinama stebint pažangos vertinimo rodiklių, 

kurie tiesiogiai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2026 metų, pokyčius. 

Vertinimo rodiklis Reikšmė Pokytis 

2022 m. 

(faktas) 

2026 m. 

(planas) 

Sumanus valdymas 

1. Valdymo efektyvumo indeksas    

2. Suminis darbuotojų lyderystės 

indeksas 

20 žm. 48 žm.  

3. Progimnazijos veiklos reglamentavimo 

kokybė 

3 lygis 4 lygis  

4. Pasitikėjimo vadovybe lygis Pakankamai 

aukštas 

Labai  

aukštas 

 

Pažangus ugdymas 

1. Ugdymo kokybės indeksas Lygmenys  

(Pg–A) 

Lygmenys  

(Pg–A) 

 

2. 1–4 klasių mokinių, atitinkančių 

aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygius, 

dalis: 

Skaitymas 

Matematika 

Gamtos mokslai 

 

 

  

65 proc. 

 70 proc. 

70 proc. 

 

 

 

70 proc. 

75 proc. 

 75 proc. 

 

3. Ugdymo kokybės indeksas 68 balai iš 100 75 balai iš 100  

4. 5–8 klasių mokinių, atitinkančių bent 

3 (iš 6) mokymosi pasiekimų lygius, 

dalis: 

Skaitymas 

Matematika 

Gamtos mokslai 

 

 

 

65 proc. 

65 proc. 

75 proc. 

 

 

 

75 proc. 

75 proc. 

80 proc. 

 

Produktyvus bendradarbiavimas 

1. Bendruomenės lyderystės indeksas 5 balai iš 10 7 balai iš 10  

2. Tėvų dalis, mananti, kad lyderystė yra 

viena iš veiksmingiausių priemonių, 

skatinančių mokinių ugdymo(si) pažangą 

21 proc. 43 proc.  

3. Bendruomenės narių, kurie linkę 

dalyvauti savivaldos veikloje, dalis 

20 proc. 25 proc.  

4. Bendruomenės dalis, kuri labai 

didžiuojasi naryste Progimnazijoje 

70 proc. 80 proc.  

 

14. 2023 metais numatomas išsamus tarpinis Strategijos vertinimas, kuriuo būtų siekiama 

tobulinti Strategijos įgyvendinimo procesą, gerinti pasiektus rezultatus. Strategijos ar atskirų jos 

dalių vertinimas gali būti inicijuojamas ir dažniau, norint įvertinti tuo metu aktualius jos 

įgyvendinimo aspektus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Informacija apie pasiektus rezultatus ir Strategijos įgyvendinimo pažangą, kaip 

sudedamoji Progimnazijos metinės veiklos ataskaitos dalis, kiekvienais metais bus teikiama 

bendruomenei svarstyti viešai. 
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16. Strategija atnaujinama, atsižvelgiant į kintančius mokinių ugdymosi poreikius, 

didėjančias ugdymo(si) galimybes, šalies ir miesto sociokultūrinės, ekonominės plėtros strategines 

kryptis, nacionalines ir tarptautines švietimo, mokslo bei technologijų vystymosi tendencijas ir 

inovacijas bei tarpinius Strategijos vertinimo rezultatus. 

17. Strategija skelbiama Progimnazijos interneto svetainėje ir virtualioje nuotolinio 

mokymo platformoje. 
 

___________________________________ 


