
SAVIVALDYBIŲ VAIDMUO 

KURIANT GERĄ MOKYKLĄ:

Ukmergės rajono patirtys

Ukmergės r. savivaldybės meras ROLANDAS JANICKAS



TURINYS

 GERAI MOKYKLAI – GERI VADOVAI IR MOKYTOJAI

 GERAI MOKYKLAI – GEROS SĄLYGOS

 GERA MOKYKLA – GERI PASIEKIMAI 

 Gimnazijos (5)  Lopšeliai-darželiai (7) 

 Pagrindinės mokyklos (7)  Universalūs daugiafunkciai centrai (2) 

 Progimnazijos (2)  Neformaliojo švietimo įstaigos (2) 

 Specialiojo ugdymo įstaiga (1)  Profesinio mokymo įstaiga (1) 

 



SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS

Savarankiškosios savivaldybių funkcijos

 vaikų iki 16 metų mokymosi užtikrinimas

 švietimo pagalbos teikimas 

 pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas

 ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo organizavimas

 maitinimo paslaugų organizavimas

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos

 priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio 

orientavimo organizavimas, iki 16 metų mokymosi užtikrinimas

 nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas



IŠŠŪKIAI

BUVĘ IR ESAMI:

 Mokyklų tinklo pertvarka

 Ugdymo kokybė ir prieinamumas

 Pastatų išlaikymas ir būklės gerinimas

 Pagalba mokiniui ir mokytojui

NAUJI:

 Jaunų specialistų pritraukimas, mokytojų profesijos prestižo didinimas

 Vadovų rezervo suformavimas

 Etatinio darbo apmokėjimo įvedimas



GERAI MOKYKLAI – GERI 

VADOVAI IR MOKYTOJAI



Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 metų

O nuo kada Ukmergėje?



UKMERGĖS ŠVIETIMAS: KOJA KOJON

sukurta visų švietimo įstaigų bendrai 

redaguojama facebook paskyra

I. Veiksmas: 



Sukurtas reklaminis video klipas 

II. Veiksmas: 
organizuotas renginys mokiniams „Įkalbink 

draugelį mokytojaut“.

Kas turi 

atsitikti, kad jauni 

žmonės rinktųsi 

mokytojo

profesiją?



III. Veiksmas: 
organizuotas renginys rajono bendruomenei 

„Klestintys mokytojai – klestinčiai Ukmergei“





PROGRAMOS KRYPTYS:

IV. Veiksmas: 
parengtas „Mokytojo profesijos prestižo didinimo ir jaunų pedagogų 

pritraukimo programos“ projektas

 pedagogų darbo sąlygų gerinimas

 jaunų specialistų pritraukimo politikos įgyvendinimas

 ugdymo įstaigų emocinės aplinkos gerinimas

 vadovų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

 mokyklų, jų vadovų ir pedagogų skatinimas

 bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas

NUMATYTOS 28 PRIEMONĖS



ĮDOMESNĖS PROGRAMOS PRIEMONĖS

 Akcijos „Dovana Ukmergės švietimui 2019“ organizavimas

 ITIC tarptautinio pedagogo pažymėjimo įsigijimo išlaidų kompensavimas

 Metų mokyklos vardo suteikimas (apdovanojimai pagal kategorijas kasmet 

įteikiami 3 mokykloms)

 Nominacijos jaunam Ukmergės rajono pedagogui įsteigimas

 Naujų mokyklų vadovų mentorystės programos įgyvendinimas

 Nuotolinių mokymų „Pedagogas.lt“  VIP narystės įgijimas visoms mokykloms

 Būstų suteikimas jauniems mokytojams

 „Mokytojo profesijos prestižą kuriame ir patys“ planų įgyvendinimas 

ugdymo įstaigose



KANCELIARINIŲ PRIEMONIŲ KREPŠELIS 

KIEKVIENAM MOKYTOJUI 15 Eur

 Popierius, A4 formato, 1-2 pak. (apie 6 Eur)

 Gelinių tušinukų rinkinys: mėlynas, žalias, raudonas (3 Eur)

 Lipnūs spalvoti lapeliai (apie 3,5 Eur)

 Segtuvai, 5 vnt. (apie 1,5 Eur)

 Įmautės, 10 vnt. (apie 0,50 Eur)

 Pieštukas (apie 0,25 Eur)

 Trintukas (apie 0,25 Eur)





Prestižas – kaip lėtai 

auganti veja, kurią reikia 

kantriai puoselėti



 Metinių pokalbių metu mokyklų vadovai siūlė kandidatus į vadovų rezervą 

(sudarytas 42 asmenų sąrašas)

 Apsispręsta rengti ilgalaikę (200 val.) vadybinių kompetencijų stiprinimo 

programą, kurią sudarys 4 moduliai:

I. bendrųjų kompetencijų ugdymas (50 ak. val.)

II. strateginis švietimo įstaigos valdymas (50 ak. val.)

III. vadovavimas ugdymui ir mokymuisi, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (50 

ak. val.)

IV. įstaigos struktūros, procesų ir išteklių valdymas, partnerystė ir 

bendradarbiavimas (50 ak. val.)

V. Veiksmas: 
kuriama vadybinių kompetencijų stiprinimo programa ir formuojamas 

vadovų rezervas (1)



Kuriama vadybinių kompetencijų 
stiprinimo programa ir formuojamas 
vadovų rezervas (2)

 Parengtas „Vadybinių kompetencijų stiprinimo programos dalyvių atrankos 

vykdymo tvarkos aprašas“

 Bus atrinkta 30 programos dalyvių

 Biudžetas: savivaldybės lėšos, mokymo lėšos, asmeninės lėšos (45%+45%+10%)

 Planuojama, kad 2019 m. viduryje vadybinių kompetencijų vertinimui bus 

pasirengę 30 asmenų.  2019 m. antrajame pusmetyje bus skelbiami 4 

konkursai laisvoms mokyklų direktorių vietoms užimti, nuo 2020 metų kasmet 

bus skelbiami 4-5 konkursai.



GERAI MOKYKLAI – GEROS 

SĄLYGOS



SVARBU NE TIK GRAŽIOS SIENOS



Laiškas Ukmergės mokykloms, 

projektuotojams, rangovams

Sveiki bičiuliai,

Artėjant remonto darbų sezonui darželiuose ir mokyklose, nepamirškime, kad ugdymo 

įstaigos nėra ligoninės, kontoros ar parduotuvės. 

Mokyklose ugdomas vaikų kūrybiškumas. Todėl dalis mokyklinių sienų galėtų tapti 

magnetinėmis ir rašomosiomis, o dalis erdvių galėtų būti lengvai perskiriamos mobiliomis 

pertvaromis. 

Jose vaikai mokosi pažinti. Todėl pradinių klasių grindų raštuose galėtų atsirasti įvairiausios 

geometrinės figūros.

Mokyklose vaikai tampa atviresni ir laisvesni. Todėl klasės ir kabinetai turėtų turėti skaidres 

stiklines duris, o įvairios nišos galėtų būti išnaudojamos mokinių susėdimams poilsiui ar 

mokymuisi.

Visos ugdymo įstaigos yra unikalios. Todėl nėra būtina jų dažyti persikiniais dažais. Taip pat 

jos nenori būti pigiausios.

Visos ugdymo įstaigos yra sumanios. Todėl gali sugalvoti dar milijoną įdomių sprendimų. Taip 

pat gali pasiieškoti pavyzdžių atsidarę nuorodą 

http://www.projektas-aikstele.lt/mokyklos/#idejos-ir-projektiniai-pasiulymai

http://www.projektas-aikstele.lt/mokyklos/#idejos-ir-projektiniai-pasiulymai


SKATINIMAS IR PAGALBA ADMINISTRUOJANT 

EUROPOS SĄJUNGOS PROJEKTUS

 „Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ 

(3 mokyklos, 1 030 165 Eur)

 „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų“  

(5 mokyklos, 113 152 Eur)

 „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų 

informacinio raštingumo ir kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo 

kompetencijas“

(5 mokyklos, 94 058 Eur)



SVEIKATINGUMO IR SAUGIOS APLINKOS 

KŪRIMO PROJEKTŲ INICIAVIMAS

 2 lopšeliai – darželiai pirmieji šalyje įgyvendins unikalią maitinimosi 

programą. Diegiama trumpa ekologiškų maisto produktų grandinė

 Įgyvendintas bendras VŠĮ „Lions Quest Lietuva“ ir savivaldybės projektas 

„Socialinis emocinis ugdymas mokykloje“



GERA MOKYKLA – GERI 

PASIEKIMAI



PAGRINDINĖ NUOSTATA

Mokyklų tinklo pertvarkos, aprūpinimo, 

pastatų renovacijos, tvorų įrengimo, 

mokinių pavėžėjimo ir maitinimo 

organizavimo, lėšų paskirstymo ir kiti 

sprendimai –

VARDAN GERESNIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ



INOVACIJŲ DIEGIMO SKATINIMAS

 Projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvaus 2 mokyklos

 2 mokyklos išbandys visos dienos mokyklos modelį

 Bus įgyvendinama Ukmergės krašto pažinimo programa

 Steigiama Inovacijų studija

 Senamiesčio pagrindinėje mokykloje kuriama Gamtos mokslų laiptinė, 

observatorija ir meteorologinė stotelė

 Skatinamos veiklos „be sienų“, bendradarbiavimo tinklų kūrimas



Įgyvendinami unikalūs socialinio ugdymo projektai

„GARAŽAS“, produktyvaus mokymosi grupės



INVESTICIJOS Į ŽMONES

 Rajone įgyvendinama ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

skaitmeninės mokymo(si) aplinkos įdiegimui mokyklose

 Kuriamos ir įgyvendinamos ilgalaikės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programos, tobulinama metodinių būrelių veikla



PABAIGAI





POST SCRIPTUM

 Valstybinės mokytojo profesijos prestižo politikos kūrimas

 Papildomos priemonės jaunų mokytojų pritraukimui

 Savalaikiai sprendimai, pakankamas laikas ir resursai pasirengimui naujovėms

 Draugiškesni reikalavimai projektų paraiškoms ir administravimui

 Pagalbos mokiniui ir mokyklai sistemos tobulinimas

 Papildomos investicijos mokykloms, kurių pasiekimų netolygumus sąlygoja 

socialinė atskirtis 


