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STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos strateginio plano paskirtis – telkti mokyklos 

bendruomenę aktualioms ugdymo problemoms spręsti, numatyti reikiamas mokyklos veiklos 

kryptis ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius.  

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos strateginis planas 2016–2018 metams parengtas 

vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“, Utenos rajono plėtros strateginiu planu 2011–2017 metams, 

Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginiu veiklos planu, Strateginio planavimo 

Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadomis, metų veiklos įgyvendinimo ataskaitomis, mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos 

siūlymais ir rekomendacijomis. 

Mokyklos strateginį planą rengė Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos direktoriaus 2015 

m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V–53 sudaryta darbo grupė. Rengiant mokyklos strateginį planą buvo 

laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo principų. 

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos strateginis planas numatytas trijų metų laikotarpiui 

(2016-2018 m.). 

 

II. STRATEGINĖ ANALIZĖ 

 

1. Išorės analizė 

1.1. Politiniai veiksniai 

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. Švietimą Lietuvoje 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai, 

didinantys jos efektyvumą, prieinamumą, užtikrinantys europinius standartus ir šiuolaikinės 

Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, lemia ir mokyklos veiklą. 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga, 

yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t. y. Švietimo ir mokslo 

ministerijos bei steigėjo – Utenos rajono savivaldybės tarybos – sprendimų, savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatomis, švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Utenos rajono savivaldybės tarybos teisės aktais bei Mokyklos nuostatais.  

 

1.2. Ekonominiai veiksniai 

Švietimo institucijų veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes Mokinio krepšelio (MK) 

lėšas finansuoja valstybė, biudžeto lėšas - Utenos  rajono savivaldybė. Mokinio krepšelio lėšos 

naudojamos ugdymo planams įgyvendinti, mokytojų kompetencijoms gilinti, kvalifikacijai 

tobulinti, mokinių pažintinei veiklai finansuoti, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti. 

Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos paslaugoms, mokyklos aplinkai finansuoti. Ir mokinio 



krepšelio, ir savivaldybės biudžeto lėšų pakanka tik minimaliems poreikiams tenkinti. Nepakanka 

lėšų informacinėms technologijoms, kabinetų inventoriui atnaujinti. 

 

1.3. Socialiniai veiksniai 

Gyventojai migruoja iš Utenos miesto ir rajono vietovių į didžiuosius Lietuvos miestus, o 

taip pat išvažiuoja į užsienį. Daugėja mokinių, kurie, dėl tėvų emigracijos į užsienį, paliekami 

senelių, artimųjų globai. Dėl mažos darbo pasiūlos šeimos neturi ateities vizijos, daugėja nepilnų ir 

nedarnių šeimų.  

Taip pat daugėja iš emigracijos grįžtančių šeimų, emigrantų vaikai mokykloje susiduria su 

nemažais iššūkiais. Tai tampa išbandymu ir pedagogams. 

Sunki gyventojų ekonominė padėtis, didelis nedarbo lygis, šeimos krizė, vaikai augantys 

socialinės rizikos grupės šeimose didina socialinius mokyklos įsipareigojimus. Socialinėms 

problemoms spręsti mokykloje reikėtų socialinio pedagogo, psichologo.  

Nerimą kelia prastėjanti mokinių sveikata: daugėja mokinių, turinčių netaisyklingą 

laikyseną, regėjimo, virškinimo trakto sutrikimų.  

Nemokamai maitinama apie 10 proc. mokinių. 

 

1.4. Technologiniai veiksniai 

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros koncepcijos esmė – informacinių technologijų 

plėtra visose gyvenimo srityse: privačioje erdvėje, valstybinėse įstaigose, paslaugų sektoriuje ir 

komunikacijų srityje. Įgyvendinant IKT plėtros koncepciją auga švietimo įstaigų aprūpinimas 

kompiuterine įranga. Mokykloje buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant programą, kuri atitinka 

šiandienos reikalavimus. Mokykloje yra 26 kompiuteriai, 3 kopijavimo aparatai, 5 spausdintuvai, 

kiekvienoje klasėje yra interneto prieiga, veikia elektroninis dienynas.  

 

2. Vidaus veiksniai 

2.1. Organizacinė struktūra 

 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla veikia nuo 1992 metų, adresu Aukštakalnio g. 20, 

Utena. Pradinė mokykla įkurta buvusio l/d „Kregždutė“ patalpose. 2013 - 2014 metais pagal 

projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" vyko Utenos Aukštakalnio pradinės 

mokyklos pastato rekonstravimas. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos 

Respublika.  

Mokykloje mokosi I-IV klasių mokiniai. Po pamokų veikia įvairi neformaliojo švietimo 

veikla: meninio ugdymo (menų laboratorija, šokio, pop choras), humanitarinio ugdymo (anglų 

kalbos, vokiečių kalbos), pažintinės veiklos ugdymo (gamtininkų, smalsučių), sporto būrelis. 

Mokiniai gali pagal savo gebėjimus ir pomėgį juose dalyvauti.  

 

2.2. Teisinė bazė 

 

Mokyklos veiklą reglamentuoja steigėjo patvirtinti Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos 

nuostatai. Mokyklos ugdymo proceso organizavimą ir ugdymo turinį reglamentuoja kasmet 

sudaromas ugdymo planas. Ugdymo turinio įgyvendinimą, buhalterinę veiklą, prevencinę veiklą, 

neformalaus ugdymo organizavimą ir t. t. reglamentuoja mokyklos specialistų parengtos ir 

direktoriaus patvirtintos įvairios tvarkos. Mokyklos veiklą ir buvimą joje nusako neformalūs, bet 

visos bendruomenės priimti ir apsvarstyti dokumentai.  

Mokyklos veiklos strategija dera su Utenos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 

„Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa“, kurios tikslas: tobulinti 

švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, uždavinys: gerinti 

ugdymo (-osi) paslaugų kokybę,  realizuojamas pagal priemonę švietimo įstaigų veiklos išlaidos. 



Mokyklos strateginis veiklos planas įgyvendinamas per metines programas. Visi 

dokumentai suderinti su Mokyklos taryba, tvirtinti pagal keliamus reikalavimus: steigėjo, jo įgalioto 

asmens arba direktoriaus įsakymais. 

 

2.3. Žmogiškieji ištekliai 

 

2015-2016 m. m. mokykloje mokosi 235 mokiniai, yra 10 klasių komplektų. 

Statistika: 

 

Dirba 20 pedagoginių darbuotojų: vienuolika pradinių klasių mokytojų, po vieną anglų 

kalbos, tikybos, muzikos, šokio mokytoją, 1 specialusis pedagogas, 1 logopedas, 1 neformaliojo 

švietimo mokytojas, direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Visi pedagogai, išskyrus 

muzikos ir šokio, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Pedagoginio darbo stažas: iki 3 metų- 1, 

15 ir daugiau metų – 19 pedagoginių darbuotojų.  5 pedagogai turi mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 13 – vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 2 – mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi III vadybinę 

kvalifikacinę kategoriją. Pagalbą mokiniams teikia 5 mokytojo padėjėjai. Įstaigoje patvirtinta 38,22 

etato: iš jų – 27,47 etato pedagoginių darbuotojų, 10,75 etato aptarnaujančio personalo. 

 

2.4. Planavimo sistema 

 

Planavimo sistemą sudaro strateginis planas ir metinė veiklos programa. Strateginis 

planavimas yra mokykloje vykdomų veiklų ir joms skiriamų lėšų planavimo pagrindu. Strateginiam 

planavimui suburta darbo grupė. Už mokyklos lėšų planavimą yra atsakingas vyresn. buhalteris,  

už ugdymo rodiklius – Mokytojų taryba ir Metodinė grupė, už tikslus, uždavinius ir priemones – 

Mokyklos taryba, direktorius. Į planavimo procesą įtraukiami ne tik administracijos darbuotojai, 

specialistai, bet ir mokytojai. Planai rengiami atsižvelgiant į turimas lėšas. 

Kasmet rengiamos veiklų ataskaitos ir metinės mokyklos veiklos programos.  

Pradinio ugdymo programos ugdymo planas planuojamas mokslo metams. Kasmet 

rengiamos neformaliojo švietimo programos, metodinės grupės, savivaldos institucijų, klasės 

vadovo veiklos planai. Ilgalaikiai planai, klasės vadovo individualios veiklos planai rengiami 

vieniems mokslo metams pagal Metodinėje grupėje ir Mokytojų taryboje susitartą struktūrą. 

Mokytojai pamokas planuoja atsižvelgdami į ilgalaikiuose pamokų planuose numatytus mokymo 

tikslus ir uždavinius, pamokų temas bei mokinių gebėjimus. 

 

2.5. Finansiniai ištekliai 

 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla yra finansiškai savarankiška. Direktorius yra 

finansinių išteklių valdytojas. Finansinius išteklius sudaro Mokinio krepšelio (MK), Utenos  rajono 

savivaldybės biudžeto, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos, lėšos, skirtos mokinių nemokamam 

maitinimui, kitos ne biudžeto lėšos. 

Mokyklai skirtų faktinių lėšų dydis 2015 m. biudžete vienam sutartiniam mokiniui – 873,- 

Eur. 

 

 

Mokslo metai 2012-2013 

m. m. 

2013-2014 

m. m. 

2014-2015 

m. m. 

2015-2016 

m. m. 

2016-2017 

m.m. 

(numatoma) 

2017-2018 

m.m. 

(numatoma) 

Klasių 

komplektų 

9 8 9 10 11 11 

Mokinių 

skaičius 

189 179 204 235 250 250 



2.6. Informacinės ir komunikavimo priemonės 

 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla naudojasi LITNET teikiamu internetiniu ryšiu, 

belaidžio interneto tinklu WiFi , išorinio telefono ryšiu AB TEO teikiamomis paslaugomis, turi 26 

kompiuterius: iš jų 5 nešiojamus, 1 planšetinį kompiuterį. 16 kompiuterių skirta mokinių mokymui. 

Mokykloje yra skeneris, 5 spausdintuvai, 1 interaktyvi lenta, naudojame Mouse Mischief programą. 

Bendruomenė naudojasi elektroniniu dienynu.  

Nuolat palaikomi įvairiapusiški ryšiai su socialiniais partneriais. Ugdymo klausimais 

bendradarbiaujama su Utenos bendrojo ugdymo mokyklomis, kuriose mokiniai tęsia mokymąsi:  

Vyturių, Aukštakalnio, Rapolo Šaltenio progimnazijomis. Glaudūs ryšiai sieja su ikimokyklinėmis 

įstaigomis, iš kurių vaikai ateina mokytis: Utenos vaikų lopšeliai-darželiai „Saulutė", „Gandrelis", 

„Pasaka".  

Bendradarbiaujama su Lietuvos Edukologijos universitetu metodinės organizacinės ir 

dalykinės pagalbos teikimo srityse.  

Žinios apie mokyklos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos mokyklos internetiniame 

puslapyje http://www.praukstakalnis.utena.lm.lt. 

 

2.7. 2014 – 2015 m. m. vidaus įsivertinimo išvados 

 

Sprendžiant iš gautų rezultatų mokyklos veiklos stipriosios pusės yra šios: 

1.1.3. Tapatumo jausmas. 

1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai. 

Taisytini ir tobulintini veiklos aspektai: 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas. 

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant. 

 

2.8. SSGG analizė 

 

Stiprybės 

• Tvarkinga, jauki, estetiška mokykla 

(renovuota mokykla). 

• Tikslingai vykdomas ugdymo procesas. 

• Aukšti ketvirtokų pasiekimai ir geras 

mokyklos klimatas.  

• Veiksminga mokyklos informacinė 

sistema: interneto svetainė, elektroninis 

dienynas. 

• Įvairiapusė neformaliojo švietimo veikla 

ir užimtumas. 

• Veiksmingas bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Silpnybės 

 

• Neaktyvi mokyklos savivaldos 

institucijų veikla. 

• Tėvų dalyvavimo mokyklos veikloje 

stoka. 

• Mokinių savarankiškumo ir 

atsakomybės trūkumas. 

• Neįrengtas mokyklos sporto aikštynas 

ir nėra inventoriaus. 

 

Galimybės 

• Dalyvavimas šalies ir ES projektuose, 

gausinti mokymo bazę. 

• Tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą. 

• Mokyklos įvaizdžio formavimas ir 

viešųjų ryšių stiprinimas.  

• 2 % lėšų ir rėmėjų finansavimo 

pritraukimas. 

 

Grėsmės 

• Didėjanti gyventojų emigracija. 

• Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir 

emocijų problemų, skaičius 

mokykloje. 

• Silpnėjanti mokinių mokymosi 

motyvacija. 

• Menkėjanti dalies mokinių elgesio 

kultūra. 

• Mokinio krepšelio trūkumas. 

•  



III. MOKYKLOS STRATEGIJA 

 

1. Vizija 

 

Visapusiškas vaiko ugdymasis modernioje, atviroje pozityviai kaitai švietimo įstaigoje. 

 

2. Misija 

 

Aukštakalnio pradinė mokykla - mokykla organizuojanti pradinį ugdymą, sudaranti palankias 

sąlygas vaikui skleistis kaip individualybei, ugdanti vaiką gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, 

galintį prisitaikyti kintančioje aplinkoje, įvaldžiusį pradinukui būtinas kompetencijas. 

 

3. Filosofija 

 

Mums rūpi vaikai, jų socializacija. Esame atviri pokyčiams, keliame profesinę kompetenciją. 

 

 4. Strateginis tikslas 

 

Ugdyti atsakingą, kūrybingą, raštingą, norintį ir gebantį nuolat mokytis ir tobulėti, įgijusį dorinės, 

socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, besikeičiančios visuomenės narį.  

 

IV. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO 

PROGRAMA  

 

TIKSLAS: Šiuolaikinių ugdymosi sąlygų kūrimas, siekiant mokinių asmeninės pažangos, 

aktyviai bendradarbiaujant mokyklos bendruomenei.  

UŽDAVINYS 1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant individualios mokymosi 

pažangos. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atsakingas Laikas Ištekliai Vertinimo kriterijai 

1. Veiksmingos 

individualios 

mokinio asmeninės 

pažangos 

stebėsenos 

sistemos 

sukūrimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė 

grupė 

2016 Žmogiškieji 

ištekliai 

Sukurtas mokinių 

pažangos fiksavimo ir 

aptarimo aprašas. 

Pakoreguotas ir 

patvirtintas mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašas. 

Bent 50% mokinių gebės 

įsivertint savo pažangą. 

Paruoštos rekomendacijos 

tėvų informavimui apie  

mokinio padarytą pažangą. 

2. Skaitymo 

strategijų diegimas 

ugdymo procese, 

siekiant geresnių 

mokinių pasiekimų 

skaitymo ir rašymo 

srityse 

Metodinė 

grupė 

2016- 

2018 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Standartizuotų testų 

skaitymo ir rašymo 

rezultatai bus ne žemesni 

už šalies. 

Ne mažiau kaip 15 %  

4 kl. mokinių padarys 

pažangą. 

Sumažės patenkinamą lygį 

pasiekusių mokinių 

procentas lyginant su 



šalies. 

3. 

 

 

Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas ir 

plėtojimas 

Metodinė 

grupė 

2016- 

2018 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Kiekvienas mokytojas 5 d. 

per metus tobulins 

kvalifikaciją. 

50% mokytojų, 

dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose,  

pasidalins gerąja darbo 

patirtimi su kolegomis. 

Suteiktos 2 aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos 

mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams. 

4. Standartizuotų, 

PIRLS, NEC testų 

rezultatų analizė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Metodinė 

grupė 

2016- 

2018 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rezultatai aptarti ir 

sprendimai priimti 

metodinėje grupėje, bent 

vienas sprendimas 

panaudotas tolimesniam 

planavimui. 

5. Dalyvavimas, 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose, 

projektuose 

Metodinė 

grupė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2016- 

2018 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Projektų 

lėšos 

25% mokinių kasmet 

dalyvaus rajono, krašto, 

šalies organizuojamuose 

konkursuose, olimpiadose, 

varžybose. 

15% taps renginių 

nugalėtojais, laureatais. 

Įgyvendinta ne mažiau 

kaip trys projektai. 

 

UŽDAVINYS 2. Sukurti saugias ir modernias edukacines erdves.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atsakingas Laikas Ištekliai Vertinimo kriterijai 

1. Mokyklos 

bibliotekos ir 

skaityklos 

modernizavimas 

Direktorius, 

bibliotekos 

vedėja 

2016 Valstybės 

programų ir 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, 

paramos 

lėšos 

Atnaujinti bibliotekos 

baldai, įrengta skaitykla. 

Atnaujinti 2 skaityklos 

kompiuteriai. 

Įsigyta po 20 vnt. grožinės 

literatūros knygų kasmet. 

2. Edukacinių erdvių 

kūrimas (žaidimų 

ir poilsio zonų 

įrengimas) 

Direktorius, 

Mokyklos 

taryba 

2017 Valstybės 

programų ir 

Savivaldybės 

biudžeto, 

paramos  

lėšos 

Įrengta saugi žaidimų 

aikštelė mokyklos 

teritorijoje. 

Įrengta ne mažiau kaip 

viena stalo žaidimų zona. 

3. Mokymosi bazės 

turtinimas ir 

modernizavimas 

Direktorius 2016- 

2018 

Valstybės 

programų ir 

Savivaldybės 

biudžeto, 

paramos 

Įsigyta sportinio 

inventoriaus: 2 

gimnastikos  sienelės, 2 

gimnastikos suoliukai, 1 

mobilus krepšinio stovas. 



lėšos Įsigyta ne mažiau kaip 10 

naujų multimedijos 

projektorių (kiekvienai 

klasei). 

 

UŽDAVINYS 3. Aktyvinti bendruomenės veiklumą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atsakingas Laikas Ištekliai Vertinimo kriterijai 

1. Bendruomenės 

bendradarbiavimo 

efektyvinimas 

Metodinė 

grupė, 

Mokyklos 

Taryba 

2016- 

2018 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

paramos 

lėšos 

Suorganizuoti ne mažiau 

kaip 6 renginiai mokyklos 

bendruomenei. 

Suorganizuotas bent 1 per 

metus šviečiamasis 

užsiėmimas tėvams 

(globėjams) vaikų ugdymo 

temomis. 

Suorganizuotos bent 3 

savanoriškos tėvų veiklos 

mokykloje. 

2 kartus per mokslo metus 

bus rengiamos atvirų durų 

savaitės bendruomenės 

nariams. 

Elektroniniu dienynu 

naudosis 90 % tėvų. 

2. Prevencinės 

veiklos vykdymas 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

Metodinė 

grupė 

2016- 

2018 

Žmogiškieji 

ištekliai 

8 mokytojos vykdys 

„Antro žingsnio“ 

prevencinę  programą. 

Prisijungta prie ilgalaikės 

sveikos gyvensenos 

ugdymo programos 

„Sveikatiada“. 

Bent 2 sportinės, meninės, 

pažintinės, kūrybinės, 

dalykinės veiklos  

renginiai per metus, 

įtraukiant bent 30% tėvų. 

3. Antikorupcinis 

mokyklos 

bendruomenės 

švietimas 

Direktorius 2016 Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengta Korupcijos 

prevencijos programa.  

Pakoreguotos ir 

patvirtintos Utenos 

Aukštakalnio pradinės 

mokyklos vidaus darbo 

tvarkos taisyklės. 

Mokyklos interneto 

svetainėje 

http://www.praukstakalnis.

utena.lm.lt skiltyje 

„Viešieji pirkimai“ 

skelbiamas viešųjų 

pirkimų planas ir 

informacija apie 



viešuosius pirkimus. 

Mokinių tėvams bei 

mokyklos darbuotojams 

sudaryta galimybė 

anonimiškai pareikšti savo 

nuomonę. 

 

V. ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Ekonominės 

klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 

2015 

metams 

(Eur) 

Paraiška biudžetiniams 2016 

metams (tūkst. Eur) 

Projektas 

2017 

metams 

(tūkst. Eur) 

Projektas 

2018 metams 

(tūkst. Eur) Bazinis 

biudžetas 

Pakeitimai/ 

naujas 

 

Iš 

viso 

1. Iš viso 

asignavimų 

294604 320,7   336,7 353,6 

Iš jų: darbo 

užmokesčiui 

194575 213,5   224,2 235,4 

Turtui įsigyti - -   - - 

Kvalifikacijos 

kėlimui 

834 0,9   1,0 1,0 

2. Finansavimas 

Savivaldybės 

lėšos 

78365 83,2   87,4 91,7 

Kitos specialiųjų 

programų lėšos 

14840 17,0   17,9 18,8 

Kiti šaltiniai - -   - - 

MK, kitos 

valstybės lėšos 

201399 220,5   231,4 243,1 

 

 

VI. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEŽIŪRA 

 

Strateginio veiklos plano priežiūrą atliks direktoriaus įsakymu sudaryta strateginio veiklos 

plano priežiūros grupė. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo analizė atliekama baigiantis 

kalendoriniams metams – kiekvienų metų gruodžio mėnesį.  

Strateginio veiklos plano koregavimas atliekamas pasibaigus kalendoriniams metams – 

kiekvienų metų sausio mėnesį.  

Naują strateginio plano redakciją, pritarus Mokyklos tarybai ir Utenos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui, įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.  

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita pateikiama pasibaigus plano vykdymo 

laikotarpiui – 2018 metų gruodžio mėnesį. 

________________________ 

PRITARTA      PRITARTA 

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos  Utenos rajono savivaldybės administracijos 

Tarybos 2016 m. sausio 28 d.          direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. MTPR-1   įsakymu Nr. AĮ-177



 


