
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ĮVADAS 

 

Trumpas Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos pristatymas. 

Vilniaus Šilo  specialioji  mokykla – yra nesiekianti pelno vaikų, turinčių intelekto ir kompleksinių sutrikimų švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį specialųjį pradinį ir 

pagrindinį ugdymą. 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorinė analizė 

 

Veiksniai Galimybės Grėsmės 

Politiniai – teisiniai Mokyklos vadovausis teritoriniu komplektavimo principu 

priimant vaikus. 

Kuriamos ugdytinių integracijos į šalies visuomenę sąlygos, 

išsaugant šalies etnokultūrines vertybes.  

Įgyvendinami pedagogų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

planai. 

Racionaliau naudojamos moksleivių krepšelio lėšos.  

Skatinamas pilietiškumo suvokimas mokinių tarpe. 

Į bendrojo lavinimo mokyklas priimami žymią negalią turintys 

vaikai, kurie nepajėgia mokytis integruoto ugdymo aplinkoje:  dėl to 

mažėja mokinių skaičius mokykloje. 

Skirtingos politikų ir visuomenės nuomonės neįgaliųjų švietimo 

klausimais, ir to pasekmė – suderintų strategijų stoka. 

Struktūriniai visuomenės pokyčiai yra spartesni už visuomenės 

požiūrių ir nuostatų kaitą. 

 

Ekonominiai ŠMM didins moksleivio krepšelio finansavimą. 

Padidėjus finansavimui renovacijai, mokyklos galės atnaujinti 

savo pastatų techninę būklę ir intelektualinius resursus. 

Padidės pedagogų atlyginimai, tai leis pritraukti kompetentingus 

specialistus. 

Savivaldybė sukurs mokyklų materialinę-techninę bazę, 

atitinkančią valstybės nustatytus standartus. 

 

Moksleivio krepšelio padidinimas neatitinka realių mokyklos 

poreikių. 

Mokykla neturi būtinų įgūdžių rengti paraiškas ES projektams ir 

įsisavinti projekto lėšas. 

Finansavimas mokyklų renovacijai neatitinka realių mokyklos 

poreikių. 

Dėl patalpų stokos mokykla negali modernizuoti ugdymo proceso. 

Socialiniai – 

demografiniai 

Imigracija sąlygos vaikų skaičiaus didėjimą, daugės kitakalbių 

vaikų. 

Ekonomikos augimas sostinėje padidins atvykėlių iš kitų Lietuvos 

regionų skaičių. 

Savivaldybės siekimas užtikrinti privalomą mokyklos lankymą 

visiems vaikams. 

Pagalba socialiai pažeidžiamų grupių asmenims įveikti socialinę 

atskirtį. 

Neigiamos demografinės tendencijos paveiks klasių komplektavimą 

ir poreikį mokytojų skaičiui. 

Gyventojų emigracija sukels be priežiūros paliktų vaikų skaičiaus 

didėjimą ir teisėto globėjo problemą. 

Dėl finansavimo stokos kai kurioms mokykloms stinga patrauklumo 

bei galimybės teikti kokybiškas paslaugas, o tai skatina netolygią 

konkurenciją su kitom geriau aprūpinamomis mokyklomis. 
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Mokyklų ir NVO glaudesnis bendradarbiavimas. 

Technologiniai  Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas 

pagerins švietimo prieinamumą. 

Aprūpinimas sutrikusio intelekto mokiniams pritaikytoms 

kompiuterinėmis programomis ir priemonėmis neatitinka šių dienų 

reikalavimų. 

 

Edukaciniai Mokyklų tinklo pertvarka pagerins švietimo prieinamumą ir 

sutrumpins vaiko kelią į mokyklą. 

Mokyklų tinklo pertvarka sudarys galimybes optimaliai panaudoti 

mokyklų patalpas. 

Optimalus mokyklų užpildomumas sąlygos mokytojų etatų 

skaičiaus išsaugojimą. 

Komplektavimas teritoriniu principu užtikrins mokyklai 

užpildomumą. 

Padidėjus finansavimui, atsiras didesnė mokymo programų 

pasiūla specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Atsiras ir padaugės įvairių specialistų ir mokytojų padėjėjų 

mokyklose. 

Padidės papildomo ugdymo galimybės. 

 

Kompetentingų pedagogų trūkumas dėl nedidelio atlyginimo. 

Mokytojų padėjėjų trūkumas dėl nedidelio atlyginimo. 

Menka tėvų motyvacija dalyvauti savo vaiko ugdyme. 

Pedagogų psichologinis pervargimas dėl ugdytinių kompleksinių 

negalių, sunkių elgesio ir emocijų sutrikimų, agresijos. 

Optimaliai nesukomplektavus klasių mokinių skaičiaus pedagogams 

atsiranda grėsmė keisti darbo pobūdį.  

Trūksta įgūdžių darbui su kitų kultūrų vaikais, tai gali daryti poveikį 

ugdymo programų pritaikymui ir vaikų integracijai.   
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Vidinė analizė 

 

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

* Ugdymo turinys 

 
Ugdymo planai 

Planavimas vyksta nuosekliai, ugdymo planas atspindi 

mokyklos tikslus, tėvų pageidavimus ir kitų institucijų 

rekomendacijas. 

Kiekvienam ugdytiniui paruošiamas individualus mokymo 

planas. 

 

 Ugdymo programos 

Mokomieji dalykai integruojami tarpusavyje, vykdomi 

integralūs tarpdalykiniai projektai.  

Parengtos individualios programos nuoseklios, atitinka 

ugdytinių poreikius, gebėjimus, galimybes ir švietimo 

koncepciją. 

Pedagogai ir kiti specialistai (logopedas, kineziterapeutas) 

glaudžiai bendradarbiauja rengiant individualias programas.  

Programos atnaujinamos pagal pasikeitusius vaikų poreikius. 

 

 

 

 

Nevienodas pedagogų pasirengimas naudotis IT. 

Kai kurių mokytojų prisirišimas prie tradicinių ugdymo 

metodų.  

Mokyklos planuose numatoma per mažai veiklos gebėjimų 

ugdymui realiose gyvenimo situacijose. 

Ne visada sekasi įgyvendinti programas dėl objektyvių 

priežasčių (mokinių savijautos, elgesio, pan.), todėl jas 

tenka dažnai koreguoti. 

Tėvų lūkesčiai nepagrįsti, neatitinka vaikų gebėjimų. 

Užduotys ne visada tinkamai suplanuotos ir susietos 

tarpusavyje. 

 

 

 

 

* Mokymosi pasiekimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi rezultatai 

Mokiniai demonstruoja įgytus gebėjimus realiame gyvenime. 

Pasiekti rezultatai sistemingai ir nuosekliai analizuojami, 

analizės rezultatais remiamasi koreguojant ugdymo(si) 

programas. 

Gerų mokymosi rezultatų padeda pasiekti mokymosi metodų 

įvairovė.  

Bendroji pasiekimų kokybė 

Pasiekimai atspindi mokinių individualias galias, išryškėja 

susiformavę savarankiško gyvenimo įgūdžiai. 

Kokybė analizuojama periodiškai ir sistemingai.  

Beveik visų ugdytinių mokymosi pasiekimai atitinka jų 

gebėjimų lygį.  

Dėl nuo pedagogų nepriklausančių priežasčių 

kintanti mokinių psichosomatinė būklė apsunkina 

išmokimą. 

Dėl intelekto sutrikimo nulemtų ypatumų 

savarankiško gyvenimo įgūdžius gali 

demonstruoti ne visose aplinkose ir ne su įvairaus 

tipo priemonėmis/instrumentais. 

Sunku rasti būdų mokymosi motyvacijos skatinimui. 

Tėvų lūkesčiai neatitinka vaikų realių gebėjimų. 

Stinga efektyvios tėvų paramos realizuojant mokymo 

programas – su jų pagalba kokybė būtų geresnė. 

Vertinimo rezultatai ne visada panaudojami plano 

koregavimui. 
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* Mokymasis ir ugdymas 

 
Ugdymo proceso kokybė 

Pedagogai geba individualizuoti darbą klasėje esant skirtingų 

poreikių mokiniams. 

Taikomi įvairūs mokymosi metodai. 

Mokytojų parengtos ugdymo programos užtikrina pasirinkimo 

galimybes bei mokymosi motyvaciją. 

Dauguma mokytojų dirba kūrybiškai, remdamiesi mokinių 

gebėjimais ir poreikiais 

 

Mokymosi kokybė 

Vaikams sukurta patraukli ugdymosi aplinka.   

Mokiniams sudaromos galimybės aktyviai dalyvauti ugdymo 

procese.  

Mokymo metodų įvairovė padeda pasiekti gerų mokymosi 

rezultatų. 

Žaidimai, įvairių terapinių elementų taikymas padeda 

sudominti mokinius. 

 

Moksleivių poreikių tenkinimas 

Visapusiškai tenkinami vaiko komunikacijos, saviraiškos, 

autonomijos poreikiai, gerbiamas mokinio privatumas. 

 

Bendravimas su tėvais 

Glaudžiai bendradarbiaujama su tėvais: tiek planuojant 

ugdymą, tiek sudarant individualias programas atsižvelgiama į 

šeimos poreikius ir prioritetus. 

Sudarytos sąlygos tėvams bendradarbiauti su mokykla. 

Tėvams prieinama sisteminga informacija apie įvairius 

mokyklos darbo aspektus. 

Tėvai sistemingai informuojami apie mokinių pasiekimus. 

Šeimoms teikiama psichologinė, socialinė pagalba. 

Ugdytinio šeimai kompensuojamas transportas (pavėžėjimas) ir 

maitinimas. 

 

Taikoma per mažai naujoviškų ugdymo metodų, 

neišvengiama akademizuoto (teorinio) mokymosi turinio 

(netinkančio sutrikusio intelekto mokiniams). 

Dėl finansavimo stokos nepakanka neformaliojo švietimo 

užsiėmimų. 

Mažai remiamasi patyrusių pedagogų patirtimi. 

Trūksta pagalbos mažiau patyrusiems pedagogams. 

Jauni pedagogai aukštosiose mokyklose silpnai paruošti 

praktiniam darbui, susiduria su dideliais sunkumais 

planuojant ugdymo turinį bei procesą.                                                                                               

Vaikų mokymąsi neigiamai veikia jų psichosomatinės 

būklės pokyčiai. Nematydami (dėl objektyvių priežasčių) 

mokymosi perspektyvos, vaikai menkai motyvuoti siekti 

mokymosi rezultatų. 

Pernelyg sutelkiamas dėmesys į fiziologinių (saugumo, 

mitybos, kt.) poreikių tenkinimą, per mažai skiriama 

dėmesio aukštesniųjų – saviraiškos, draugystės, santykių su 

priešinga  

lytimi gebėjimų (ir tinkamų poreikių) ugdymui. 

Nepakankamai nagrinėjamos vaiko teisės, vaikai mažai 

žino apie jas. 

Tėvai per mažai dėmesio skiria savo vaikų  teisiniam 

auklėjimui.  

Per mažai dėmesio žalingų įpročių prevencijai. 

Tėvai pageidautų, kad ugdymo plane būtų daugiau valandų 

skirtų logopedo ir kitų specialistų pagalbai. 

Tėvai neišvengia tendencijos lyginti savo vaiko pasiekimus 

su kitų mokinių pasiekimais ir dėl to kelia nerealius 

lūkesčius pedagogams (įmanomas tik ideografinis 

vertinimo būdas). 

Paradoksaliai, patys tėvai labiau sutelkia dėmesį ne į 

mokinių ugdymąsi, o į fiziologinių poreikių tenkinimą, 

atsakomybę už savo vaiko gebėjimus neretai palikdami 

mokyklai. 
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Vertinimas 

Naudojamas ideografinio vertinimo sistema.  

Mokinių pasiekimai aptariami su tėvais.  

Tėvai nepakankamai dalyvauja mokyklos gyvenime.  

Mokytojams trūksta pasirengimo paruošti tėvus dirbti su 

savo vaiku. 

Tėvai nenoriai  sutinka su siūloma medikų pagalbos 

būtinybe. 

 

* Pagalba moksleiviams  

 
Mokyklos mikroklimatas 

Geras mokyklos mikroklimatas: mokykloje gerbiamas 

kiekvienas bendruomenės narys, įsiklausoma į prieštaringas 

nuomones, puoselėjami draugiški ir įgalinantys santykiai. 

 

Karjeros planavimo galimybės 

Sudarytos sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją ir plėtoti 

savo kompetencijas bei dalintis su kitais kolegomis savo 

patirtimi.  

Vyksta bendradarbiavimas su profesinio ugdymo 

institucijomis, padedant mokiniams pasirinkti būsimo 

amato/profesijos sritį.  

Keli mokiniai dalyvauja ES bendrųjų išteklių projekte ,,Suteik 

man viltį“, kuris palengvins jų įsidarbinimo galimybes. 

 

Pedagoginės pagalbos efektyvumas 

Glaudus bendradarbiavimas su PPT palengvina ugdymo 

proceso organizavimą ir vertinimą. 

 

Nepakankamas tėvų švietimas ir stokojama jų 

bendradarbiavimo tenkinant specialiuosius vaikų poreikius. 

Kai kurių projektų, kuriuose dalyvauja mokiniai, tikslai ir 

uždaviniai viršija mokinių gebėjimus.  

* Etosas 

 

 

Mokyklos kultūra 

Didžiausia vertybė – žmogus, dėmesys jo poreikiams ir 

pagalba surandant gebėjimus atitinkančią vietą visuomenėje. 

Bendradarbiavimo tradicijos. 

Dėmesys vaiko sveikatai, psichinei būklei. 

Ugdymas orientuojamas į savarankiško gyvenimo gebėjimų 

ugdymą – kaip prielaidą socialinei integracijai. 

Mokykloje vaikui garantuojamas saugumas. 

Pedagogai nedelsiant reaguoja į gautą informaciją apie vaikų 

saugumo, emocinius ir socialinius poreikius. 

Menkas bendradarbiavimas su kitomis švietimo (taip pat ir 

kaimynystėje esančiomis) institucijomis.  

Ne visi bendruomenės nariai aktyviai prisideda prie 

mokyklos vizijos kūrimo ir įgyvendinimo. 

Nėra savanorių priėmimo tradicijų.  

Ne visai išgrynintas padėjėjų vaidmuo (funkcijos) ugdymo 

procese.  

Per mažai dėmesio skiriama bendradarbiavimui su 

aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis pedagogus.  

Mokyklos įvaizdžiui skiriama per mažai dėmesio, paliekant 
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Mokyklos bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla.  

 

Mokyklos savivalda ir bendruomenė 

Stiprus mokyklos bendruomenės tapatumo jausmas.  

Sukurta tėvų konsultavimo sistema.  

Derinant valdymą su savivalda pasiekiama darbo drausmės, 

grįstos savitarpio pagarba. 

Mokyklos administracija bendradarbiauja su mokyklos taryba, 

per posėdžius visada prieinama vieningos nuomonės. 

Vyksta bendras strategijos formavimas,  sprendimų priėmimas, 

veiksmų suderinimas. 

 

Mokyklos ryšiai 

Veikia interneto svetainė. 

Bendradarbiaujama su bendrija ,,Viltis“, kitomis 

specialiosiomis mokyklomis. 

Mokykla plėtoja bendradarbiavimo ryšius su socialiniais 

partneriais, visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis. 

Mokiniai dalyvauja įvairiuose viešuosiuose renginiuose. 

 

Mokyklos marketingo veikla 

 

Mokykloje nuolatos atliekama situacijos mieste analizė, 

įvertinami šeimų poreikiai.  

jo formavimąsi savieigai.  

Stinga mokyklos viešinimo, viešiesiems ryšiams teikiama 

per mažai dėmesio.   

Per lėtai atnaujinama mokyklos internetinė svetainė, 

neoperatyviai įkeliama informacija į facebook-ą. 

Neoperatyviai teikiama informacija apie mokykloje 

teikiamas paslaugas apsunkina mokinių pritraukimą į 

mokyklą.  

 

* Ištekliai 

 

 

Mokymo bazė ir sąlygos 

Mokykla gražioje vietoje, netoli miškų. 

Mokykla jauki, nedidelės klasės, vaikams lengva orientuotis 

erdvėje. 

 

Aprūpinimas ištekliais 

Dauguma tėvų ir mokyklos darbuotojų perveda iki 2 proc. 

pajamų mokesčio. 

Savivaldybė skiria dalį lėšų mokymo bazės stiprinimui. 

Mokyklos išteklius papildo laimėti projektai. 

Rėmėjų skiriamos lėšos naudojamos ugdymo procesui gerinti. 

Pastatas senas, reikia renovacijos, kiemo, aikštyno, tvoros 

rekonstrukcijos, kai kurios patalpos daugiafunkcinės, 

nespecializuotos. 

Sukurta daug IT didaktinių programų, kurioms reikalingas 

internetas, tačiau klasėse jo nėra.  

Nėra technologinės įrangos darbo vietose (kompiuteris, 

spausdintuvas, vaizdo leistuvas, multimedijos įranga, TV, 

kt.). 

Senas mokyklos pastatas, nėra sporto aikštyno. 

Sudėtinga pritraukti rėmėjus.  

Nepakanka naujos metodinės medžiagos,  mokymo 
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Veiksmingai panaudojama mokinių, tėvų, pedagogų ir kitų 

rėmėjų parama (2 proc. pajamų mokesčio lėšų pervedimas). 

Vadovai supranta lėšų valdymo finansinį mechanizmą, skatina 

taupų lėšų naudojimą. 

Geras lėšų paskirstymas – naudojama tik būtiniausioms 

daiktams ar priemonėms. 

 

Personalas 

Mokyklos personalo sudėtis savo įvairove ir kompetencija 

atitinka mokinių ugdymo poreikius.  

Pedagogai geba dirbti komandomis. 

Konstruktyvus tarpusavio bendravimas. 

 

Pedagogų kompetencijos vystymas 

Pedagogai intensyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apmokamas iš krepšelio lėšų. 

 

Moksleiviai 

Į mokyklą priimami moksleiviai pagal ŠMM teisės aktų 

reikalavimus. 

 

priemonių.  

 

 

 

 

* Mokyklos vadyba 

 

 

Mokyklos vadovų veiklos efektyvumas 

Vadovai kompetentingi, kvalifikuoti, dirba kūrybiškai, 

inicijuoja komandinį darbą. 

Mokyklos strategija, veiklos planas, metines veiklos 

programos prioritetai pagrįsti audito  išvadomis.  

Mokyklos vadovų santykiai su darbuotojais, mokiniais ir jų 

tėvais grindžiami savitarpio supratimu. 

Mokyklos vadovai intensyviai tvarko mokyklos materialinę 

bazę, didelį dėmesį skiria mokyklos aplinkos estetikai ir 

kultūriniam gyvenimui. 

Pavaduotoja ugdymo reikalams teikia veiksmingą pagalbą 

planuojant ugdymą ir individualizuojant programas. 

Visi pedagogai aktyviai dalyvauja mokyklos valdyme, planų 

Kai kurie mokytojai nepakankamai imlūs naujovėms, 

aptariamoms metodiniuose būreliuose. 

Kai kuriems pedagogams stinga motyvacijos taikyti 

naujoves ugdymo praktikoje.  

Per mažai dėmesio skiriama pedagogų įsivertinimo 

sistemai kurti. 

Ne visi pedagogai aktyviai dalyvauja įgyvendinant 

mokyklos strategiją bei veiklos planą. 
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įgyvendinime, rengia projektus.  

Mokyklos veiklos dokumentai laisvai prieinami. 

 

Metodinių grupių vadovų veiklos efektyvumas 

Metodinių grupių darbas efektyvus, pastoviai skleidžiama 

geroji patirtis.  

 

 

 

 

SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS 

Stipriosios pusės 

Sudaromos galimybės visiems mokiniams dalyvauti ugdymo procese. 

Didelis dėmesys skiriamas visapusiškų mokinių poreikių tenkinimui. 

Mokykla turi pozityvios, veiksmingos, patikimos organizacijos, kurioje gera 

ugdymo kokybė, geranoriškas mokyklos personalas, saugi aplinka, geri 

meninio ugdymo pasiekimai, įvaizdį. 

Mokykla viešojoje erdvėje pristatoma kaip mokykla, kurioje puoselėjama 

meninio ugdymo kryptis, o renginiai ir šventės gerai vertinami tėvų ir 

pedagogų. 

Sukurta ir veikia ideografinio vertinimo sistema. 

Ugdymo procese taikomi įvairūs vaiką įgalinantys metodai. 

Sudaromi planai realizuojami. 

Vadovai kompetentingi, kvalifikuoti, dirba kūrybiškai. 

Vyksta komandinis darbas. 

Stiprus bendruomenės tapatumo jausmas: darbuotojai suvokia save 

bendruomenės nariais, palankiai vertina savo darbovietę. 

Ugdytinių tėvai teigiamai vertina mokyklos darbą, pripažindami, kad jų 

vaikams joje gera. 

Gerai funkcionuoja tėvų informavimo apie vaikų poreikius ir pasiekimus 

sistema.  

Vadovybė geba pritraukti papildomas lėšas ir efektyviai jas panaudoti.  

 

Silpnosios pusės 

Nepakankamas mokyklos viešinimas, prastai funkcionuoja interneto svetainė, dėl 

to nukenčia mokyklos įvaizdis. 

Santykinis mokyklos uždarumas, per menkas bendradarbiavimas su kitomis 

švietimo institucijomis. 

Per mažai dėmesio skiriama įsivertinimo sistemai kurti. 

 Netolygus pedagogų pasirengimas naudotis informacinėmis technologijomis ir 

taikyti naujoviškus ugdymo metodus. 

Tėvų lūkesčiai neatitinka realių vaikų poreikių ir gebėjimų: reikalaujama 

akademizuoti ugdymo turinį. 

Mokyklos vidaus interjero struktūra neleidžia lanksčiau organizuoti ugdymo 

procesą. 

Galimybės 

Atnaujinti ir efektyviai prižiūrėti interneto svetainę, paskyrus atsakingą 
Grėsmės 

Nepakankamas valstybės finansavimas neleidžia atnaujinti ir tobulinti materialinės 
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asmenį.  

Stiprinti partnerystės ryšius su kitomis ugdymo institucijomis, vietos 

bendruomene, organizuojant daugiau bendrų projektų ir renginių. 

Plėtoti pedagogų darbo įsivertinimo sistemą.  

Priimti į darbą daugiau jaunų specialistų, motyvuotų ir gebančių naudotis 

ugdymo naujovėmis. 

Patyrusius pedagogus skatinti perduoti savo patirtį jauniems specialistams. 

Šviesti tėvus, padedant jiems suprasti savo vaikų galimybes ir  

įtraukti tėvus į projektus, renginius, vakarones, siekiant jų aktyvesnio 

dalyvavimo mokyklos gyvenime. 

Optimaliau išnaudoti turimas mokyklos patalpas. 

ir intelektualinės mokyklos bazės.  

Mokyklos įvaizdžiui gali pakenkti santykinis mokyklos uždarumas ir 

bendradarbiavimo su bendruomenės institucijomis stoka. 

Prioriteto suteikimas mokinių meniniam ugdymui gali sumažinti pedagogų dėmesį 

buities, savitvarkos ir kitų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymui. 

Nesukurta  informacijos teikimo tėvams internetu sistema gali trukdyti operatyviai 

informuoti šeimas apie vaikų ugdymą ir silpninti teigiamą mokyklos įvaizdį. 

Neturėdami interneto/kompiuterio kai kurie tėvai negalės naudotis tėvų 

informavimo internetu sistema.  

Pablogėjus šalies ekonominei būklei, mokyklos vadovams gali būti sunkiau surasti 

rėmėjų. 

Dėl menkesnio finansavimo sutrikus mokinių pavėžėjimo sistemai, gali sumažėti 

mokinių skaičius mokykloje, auklėtojų ir kitų specialistų etatų skaičius, maitinimo 

paslaugos, o tai neigiamai paveiks ugdymo procesą.  

 

 

 

STRATEGINĖS IŠVADOS: 

 

 

1. Svarbu toliau gerinti ugdymo procesą, sudarant sąlygas  mokiniams ugdytis savo savarankiško gyvenimo gebėjimus saugioje, jaukioje ir šeimai draugiškoje 

mokyklos aplinkoje. 

2. Stiprinti ryšius su vaiko šeima, įgalinant šeimą aktyviau bendradarbiauti su pedagogais jų vaiko ugdyme. Kurti ,,šeimai draugišką“ mokyklą.  

3. Stiprinti partnerystės ryšius su kitomis ugdymo institucijomis, vietos bendruomene, socialiniais partneriais. 

4. Viešinti mokyklos veiklą, formuoti teigiamą įvaizdį vietos ir profesinėje bendruomenėse.  

5. Toliau aktyviai ieškoti finansinių išteklių mokyklos vidaus ir išorės renovacijai bei įgalinančios ugdymo aplinkos kūrimui. 

6. Skatinti pedagogus nuolat kelti profesinę kvalifikaciją formaliais ir neformaliais būdais. 

7. Sudaryti sąlygas pedagogams aktyviau dalyvauti sprendžiant strategines mokyklos problemas. 

 



 11 

1. MOKYKLOS STRATEGIJA 

 

1.1. Vizija 

 

Vilniaus Šilo specialioji mokykla – pailgintos dienos mokykla vaikams ir jaunuoliams, turintiems didelių ir labai didelių ugdomo(si) poreikių, kurianti ir 

puoselėjanti šeimai draugišką aplinką. 

 

1.2. Misija  

 

Ugdyti didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turinčius asmenis, kuriems dėl įgimtų sutrikimų pagalbą sudėtinga teikti integruotoje bendro ugdymo 

institucijoje. 

 

1.3. Prioritetai 

 

Ugdymo kokybės gerinimas, pasitelkiant moderniausius ugdymo metodus ir IKT. 

Bendradarbiavimo su šeimomis sistemos kūrimas ,,Šeimai draugiška aplinka“. 

Pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. 

Informavimo apie mokyklos gyvenimą viešinimas: pateikiant informaciją internete esamų ir potencialių mokinių tėvams, bendruomenei. 

Mokyklos materialinės, techninės ir intelektualinės bazės stiprinimas. 
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2. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

 Gerinti ugdymo kokybę. 

 Kurti šeimai draugišką aplinką. 

 Plėtoti ir turtinti popamokinę veiklą. 

 Stiprinti darbinio ugdymo bazę. 

 Kurti bendruomenei atviros, socialiai aktyvios mokyklos įvaizdį, plačiai viešinant mokyklos veiklą.   

 Ugdymo procese diegti IKT. 

 Diegti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 Tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją. 

 Gerinti ugdymo sąlygas. 

 

VILNIAUS ŠILO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS STRATEGIJOS PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Tikslai ir uždaviniai  Programos trumpas aprašymas Vykdymo terminai, 

atsakingi asmenys 

Laukiami rezultatai Kaštai  

1. Ugdymo kokybės 

gerinimas 

Tikslas: Ugdyti vaiko 

funkcinius gebėjimus 

natūralioje sociokultūrinėje 

aplinkoje.  

 

Uždaviniai: 

 Užtikrinti individualių 

ugdymo tikslų tęstinumą 

pradinėse ir vyresnėse klasėse.  

Plėtoti pedagogų komandinį 

darbą plėtojant mokinių 

funkcines dalykines ir 

asmenines kompetencijas. 

Šviesti tėvus jų vaikų poreikių 

tenkinimo, funkcinių gebėjimų 

ugdymo ir ateities perspektyvų 

aspektais.  

Kurti saugią ugdymosi aplinką. 

 

Programa yra tęstinė, pradėta vykdyti 

2002 m. 

Ja siekiama kryptingai ir nuosekliai 

visose ugdymo aplinkose - mokykloje ir 

šeimoje – ugdyti mokinių socialinius, 

buitinius, bendravimo gebėjimus, kurie 

padėtų jiems saugiai jaustis 

visuomenėje ir joje dalyvauti.  

Ugdymo programos rengiamos derinant 

jų tikslus tarp įvairių dalykų, išlaikant 

ugdymo tęstinumą vyresnėse klasėse, 

išryškinant individualizuoto ugdymo 

kryptį, atitinkančią svarbiausius 

kiekvieno vaiko poreikius.  

Vienas svarbiausių programos aspektų – 

tėvų įtraukimas į vaiko ugdymą visose 

ugdymo proceso etapuose – vertinant 

poreikius, sudarant individualią 

programą, dalyvaujant procese, 

2013-2016 m. m. 

Atsakingi asmenys: 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

G. Tracevskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Nuoseklus vaiko 

gebėjimų ugdymas, 

taikant suderintus 

ugdymo metodus 

namie ir mokykloje. 

 

 

Funkciniai mokinių 

gebėjimai, leisiantys 

jiems savarankiškai 

veikti socialinėje 

aplinkoje. 

 

Šeimos 

atsakomybės 

padidėjimas už 

vaiko gebėjimų 

plėtrą. 
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vertinant rezultatus.  

2. Šeimai 

draugiškos 

aplinkos kūrimas. 

Tikslas: remiantis ekologine 

perspektyva kolegialiai (kartu 

su šeima) spręsti vaikų 

ugdymosi poreikius remiantis 

vaiko gebėjimų ir integracijos 

galimybių perspektyva. 

 

Uždaviniai: 

Atlikti šeimos ir vaiko poreikių 

analizę. 

Sukurti veiklų, kuriose galėtų 

dalyvauti visa šeima kartu su 

mokytojais, arsenalą. 

Kurti bendrų šeimos ir 

pedagogų užsiėmimų/veiklų 

tradiciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokybinis interviu, atliktas su tėvų 

organizacijų atstovais ir ankstyvojo 

ugdymo specialistais atskleidė, kad 

vienas svarbiausių dalykų, kurio šiuo 

metu pasigenda neįgalius vaikus 

auginančios šeimos – tai pagalbos 

teikimas ne tik vaikui, bet ir visai šeimai 

kartu.  

Šia programa bus siekiama sukurti 

sąlygas tėvams kartu su savo vaikams 

neformaliai praleisti laiką mokykloje, 

daugiau įsitraukti į tiesioginį vaiko 

ugdymą, neformalioje aplinkoje 

pabendrauti su pedagogais.  

2013-2016 m. m. 

Atsakingi asmenys: 

direktorius A. Rimkus, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

G. Tracevskienė, 

pedagogai.  

 

Bus tenkinami ne 

tik vaiko, bet vaiko 

šeimoje poreikiai, 

tuo būdu mažinant 

šeimų 

marginalizaciją ir 

skatinant 

dalyvavimą. 

 

Ugdymo tikslų 

mokykloje ir 

šeimoje dermė, 

kryptingas mokinio 

gebėjimų 

formavimas, 

integracijos 

galimybių plėtra. 

 

Mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir 

socialiniame tinkle 

facebook 

pateikiama 

informacija  

supažindins tėvus su 

mokyklos veikla ir 

leis interaktyviai 

dalyvauti mokyklos 

gyvenime.  
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3. Popamokinės 

veiklos plėtojimas 

ir turtinimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas: sukurti tęstinę 

mokinių gebėjimų ugdymo 

sistemą popamokinėje veikloje. 

 

Uždaviniai:  

Pasiekti, kad mokytojus ir 

auklėtojus suderintų 

individualius ugdymo tikslus ir 

metodus. 

 

Sudaryti popamokinių 

užsiėmimų laiko valdymo 

sistemą. 

 

 

 

Programa apima įvairios kultūrinės, 

sportinės, pramoginės, pažintinės, 

projektinės, tradicinės ir netradicinės 

veiklos organizavimą po pamokų ir 

užtikrina tęstinumo ir vientisumo 

principo įgyvendinimą ugdymo procese.  

Programa sukuria sąlygas pedagogų 

kūrybiškam bendradarbiavimui, suteikia 

galimybes atsiskleisti mokinių 

gabumams, leidžia pagilinti ir praktiškai 

panaudoti žinias, įgytas pamokų metu. 

Tėvai ir mokyklos administracija 

nuolatos informuojami apie mokinių 

savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

pailgintos dienos grupėje. 

2013-2016 m. m. 

Atsakingi asmenys: 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

G. Tracevskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Organizuota ir saugi 

mokinių priežiūra. 

 

Kryptinga pažintinė, 

meninė, sportinė 

veikla, atitinkanti 

individualius 

mokinių ugdymosi 

poreikius ir amžių.  

 

Mokiniai bus 

apsaugoti nuo fizinę 

ir psichinę sveikatą 

žalojančių poveikių. 

 

Bus sudarytos 

sąlygos mokinių 

saviraiškos 

poreikiams tenkinti. 

 

Tėvai ir mokyklos 

administracija bus 

informuojami apie 

vaikų savijautą, 

sveikatą. 
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4. Darbinio ugdymo 

bazės stiprinimas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas: tobulinti mokyklos 

darbinio ugdymo bazę ir 

mokytojų kompetenciją, ugdyti 

specialiųjų poreikių mokinių 

darbinius gebėjimus. 

 

Uždaviniai:  

Ieškoti rėmėjų, galinčių 

finansuoti ugdymo patalpų 

atnaujinimą. 

 

Išanalizuoti ir aptarti 

metodinėse grupėse Europoje ir 

Lietuvoje taikomas darbinio 

ugdymo programas.  

 

Bendradarbiauti su švietimo, 

verslo ir socialinėmis 

įmonėmis ugdant mokinių 

darbinius gebėjimus. 

Sėkmingas programos įgyvendinimas 

įgalins sukurti mokykloje šiuolaikišką 

darbinio ugdymo bazę ir mokytojų 

kompetenciją ugdant specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių darbinius 

gebėjimus. Vaikai bus geriau paruošti 

savarankiškam gyvenimui. 

Įgyvendinant programą pagerės 

mokyklos patalpų būklė bei aplinka.  

Pedagogai turės galimybę susipažinti su 

įvairiomis darbinio ugdymo 

programomis, taikomomis Lietuvoje ir 

Europoje. 

Tai sąlygos aukštesnę darbinio ugdymo 

kokybę, sėkmingą neįgalaus vaiko 

paruošimą savarankiškam gyvenimui. 

2013 – 2016 m. m. 

Steigėjas – Vilniaus 

miesto savivaldybė, 

mokyklos direktorius, 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, metodinių 

grupių pirmininkai. 

Pagerės specialiųjų 

poreikių mokinių 

darbinio ugdymo 

sąlygos. 

Mokyklos patalpos 

ir aplinka taps 

labiau pritaikyti 

neįgalių vaikų 

poreikiams. 

Darbinio ugdymo 

kokybė pakils į 

aukštesnį lygį. 

 

5. Bendruomenei 

atviros, socialiai 

aktyvios 

mokyklos 

įvaizdžio kūrimas 

ir mokyklos 

veiklos 

viešinimas.  

 

Tikslas: kurti teigiamą 

mokyklos įvaizdį, pabrėžiant 

mokyklos atvirumą, 

inovatyvumą, pažangos siekį.  

Uždaviniai: 

Operatyviau atnaujinti 

interneto svetainę, įkelti 

duomenis į facebook-ą, 

supažindinant jos lankytojus su 

mokyklos bendruomenės 

gyvenimu 

Paskirti už interneto svetainę ir 

mokyklos viešuosius ryšius 

Programa skirta informacijos apie 

mokyklą ir joje teikiamą profesionalią 

pagalbą sklaidai. Programos 

įgyvendinimas leis sukurti patikimos, 

solidžios, inovatyvios, šeimai 

draugiškos švietimo institucijos įvaizdį.  

Mokykloje dirbantys specialistai 

skatinami dalintis gerąja darbo patirtimi 

su miesto, respublikos pedagogais. 

Mokykla nėra uždara organizacija, jos 

teikiamomis paslaugomis naudojasi ne 

tik jos tiesioginiai klientai, bet ir vietos 

bendruomenė. Informacija apie 

2013 – 2016 m. m. 

Atsakinti asmenys: 

mokyklos direktorius, 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai, atsakingi už 

viešuosius ryšius. 

Įvaizdžio kūrimas 

taps neatsiejama 

mokyklos veiklos 

dalimi.  

 

Mokyklos įvaizdis 

bus išgrynintas, 

apibrėžtos 

konkrečios sritys, 

kurios bus 

pristatomos 

visuomenei.  
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atsakingą asmenį. 

Tęsti ir plėtoti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, 

organizuojant bendrus 

renginius, seminarus, 

vakarones, ir kt. 

Plėtoti iniciatyvas, 

supažindinančias kitų švietimo 

įstaigų bendruomenes su 

mokyklos veikla 

(ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas, profesinio lavinimo, 

specializuotas). 

 

mokyklos gyvenimą pateikiama 

internete ir pasiekia plačius visuomenės 

sluoksnius.  

Į viešąją erdvę 

pateks konkreti 

informacija apie 

mokyklą, kuri 

atspindės esminius 

mokyklos gyvenimo 

aspektus. 

 

Mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir 

socialiniame tinkle 

facebook bus 

išsamiai 

supažindinama su 

mokyklos 

pasiekimais, 

mokytojų 

kvalifikacija, 

ugdymo 

programomis, 

veikiančiais 

būreliais, projektine 

veikla, 

popamokiniais 

renginiais.  

 

 

Visuomenė, 

susipažinusi su 

informacija, rinksis 

mokyklą, neliks 

mokinių skaičiaus 

mažėjimo 

problemos. 
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Atsiras globėjų, 

socialinių partnerių, 

norinčių paremti 

efektyvią mokyklą.  

6. Informacinių 

komunikacinių 

technologijų 

diegimas  ugdymo 

procese. 

Tikslas: kurti IT technologijų 

naudojimo pamokinėje ir 

popamokinėje veikloje 

tradiciją. 

Uždaviniai:  

sudaryti sąlygas pedagogams 

baigti naudojimosi IT kursus. 

Praturtinti mokyklos metodinę 

bazę kompiuterinėmis 

didaktinėmis priemonėmis. 

Organizuoti seminarus IT 

besiremiančių didaktinių 

priemonių kūrimo ir taikymo 

klausimais. 

 

 

 

 

 

Programa tęstinė. Pedagogai kursų, 

seminarų metu patobulins kompiuterinio 

raštingumo įgūdžius, atsiras motyvacija 

aktyviau naudoti ir diegti IT ugdymo 

procese.  

Ugdymo procesas taps įvairesnis, 

efektyvesnis, patrauklesnis.  

2013 – 2016 m. m. 

Direktorius A.Rimkus, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

G.Tracevskienė, 

pedagogai. 

Pedagogai įgis 

būtiną informacinę, 

komunikacinę bei 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetenciją. 

Modernių 

kompiuterinių 

technologijų 

diegimas ugdymo 

procese teigiamai 

veiks moksleivių 

ugdymo (si) 

rezultatus, teiks 

emocinį 

pasitenkinimą visai 

mokyklos 

bendruomenei. 

 

7. Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių diegimas 

 

Tikslas: 

Mokyti vaikus saugaus elgesio, 

tinkamos mitybos, aktyvaus 

gyvenimo būdo įgūdžių.  

 

Uždaviniai: 

Pamokose, popamokinėje 

veikloje formuoti sveikos 

gyvensenos  įgūdžius.   

 

Bendradarbiauti su tėvais, 

 

Programoje siekiama sukurti saugią, 

jaukią, mokinių poreikius tenkinančią 

aplinką. Numatytos priemonės vidaus ir 

išorės aplinkos pritaikymui  vaikams 

turintiems negalę.   

 Bus formuojamos mokinių sveikos 

gyvensenos nuostatos ir  įgūdžiai, kurie 

padės stiprinti jų fizinę bei psichinę 

sveikatą ir  sėkmingai integruotis 

visuomenėje. 

  

2013-2016 m. m. 

administracija, 

gydytoja, slaugytoja, 

masažistė, gydomosios 

kūno kultūros 

mokytojai, kiti 

pedagogai, psichologė, 

socialinė pedagogė 

Mokykloje bus 

kuriama saugi 

ugdymo(si) aplinka. 

Pagerės aplinkos 

sąlygų 

funkcionalumas.  

Pagerės mokinių  

stiprins sveikos 

gyvensenos įgūdžiai 

ir aktyvios fizinės 

veiklos motyvacija. 

Planuojama 

gauti iš tėvų  

lėšų (2℅ ir 

rėmėjų 

paramos (40 

tūkst. Lt). 
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siekiant mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžių tęstinumo. 

 

Rengti (ir dalyvauti) projektus, 

skirtus sveikos gyvensenos 

įgūdžių tobulinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sveikos gyvensenos įgūdžiai bus 

formuojami integralumo principu.  

Bus įvairinama neformaliojo ugdymo 

veikla, atsižvelgiant į mokinių 

sveikatinimo poreikius. 

Bendradarbiaujant su šeima bus 

siekiama užtikrinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimo 

tęstinumą. 

Bus sudaromos individualios 

koreguojamosios kūno kultūros 

programos vaikams, turintiems VCP.  

 

 

  Prevencinėje   

veikloje dalyvaus 

dauguma mokyklos 

bendruomenės narių.  

Tėvai dalyvaus savo 

vaikų sveikatos 

stiprinime ne 

medicininėmis 

priemonėmis. 

Materialinė bazė 

papildyta 

šiuolaikišku 

sportiniu 

inventoriumi leis 

pagerinti vaikų 

fizinio lavinimo 

kokybę, 

kompensuojant 

judesio ir padėties 

sutrikimus, gerinant 

jų  įgūdžius. 

8. Pedagogų 

profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas. 

Tikslas: 

Sudaryti tinkamas sąlygas 

pedagogų profesinės 

kompetencijos tobulinimui. 

 

Uždaviniai: 

Parengti kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą. 

Tobulinti metodinių grupių 

darbą. 

Operatyviai skleisti ugdymo 

naujoves ir jas taikyti 

tiesioginiame darbe. 

 

Programa įgyvendina strateginį tikslą – 

ugdymo kokybės gerinimą. 

Ši programa – tęstinė, apimamos tokios 

sritys:  

Aktyvi metodinės   grupės veikla. 

Dalyvavimas tarptautiniuose, šalies, 

miesto projektuose. 

Bus organizuojami seminarai: ugdymo 

proceso  individualizavimas; mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

tenkinimas; darbo su  nekalbančiais 

vaikais ypatumai; IKT taikymo 

galimybės pamokose, pamokos 

efektyvinimas. 

 2013 -2016 m. m. 

Direktorius A.Rimkus, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

G.Tracevskienė, 

Atestacinė komisija, 

Metodinė grupė. 

90℅ mokytojų 

dalyvaus bent 

dvejuose 

siūlomuose 

seminaruose.  

                                                                    

Mokytojai 

individualiai 

dalyvaus 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, 

atsižvelgiant į 

metinėse 

programose iškeltus 

Planuojama 

gauti iš 

mokinių 

krepšelio ir 

savivaldybės 

biudžeto lėšų 

kvalifikacijos 

kėlimui (15 

tūkst. Lt).  



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdoma gerosios patirties sklaida. 

Įgyvendinant programą darbuotojai, 

lankydami įvairius kursus, seminarus, 

konferencijas kelia savo kvalifikaciją. 

Aktyvus dalyvavimas metodinėje 

veikloje leidžia patirti saviraiškos 

džiaugsmą, pasidalinti sukaupta 

patirtimi. Išaugęs darbuotojų 

profesionalumas - ugdymo kokybės 

garantas. 

tikslus ir 

uždavinius.  

 

Didėjantis 

darbuotojų 

profesionalumas.  

 

Efektyvesnė 

ugdymo kokybė.  

9. Ugdymo sąlygų 

gerinimas 

 

Tikslas: 

Siekti, kad ugdymo bazė 

atitiktų šiuolaikiškos,  

modernios specialiosios 

mokyklos standartus. 

 

Uždaviniai: 

 

Renovuoti mokyklos pastatą ir 

patalpas  

Atnaujinti mokyklos gerbūvį 

(aplinką). 

Planingai kaupti  modernias 

ugdymosi priemones. 

Programa tęstinė. Sėkmingas jos  

įgyvendinimas leis ženkliai pagerinti  

mokyklos materialinę bazę, užtikrinti 

higienos reikalavimus, vaikų saugumą, 

aprūpinimą moderniomis mokymo 

priemonėmis. Tai lems aukštesnę 

ugdymo kokybę, sėkmingesnį neįgalių 

vaikų paruošimą savarankiškam 

gyvenimui. 

Įgyvendinant programą planuojama: 

1.Pastato ir patalpų renovacija. 

2.Aplinkos gerbūvio atnaujinimas. 

3.Modernių ugdymo priemonių 

įsigijimas. 

      

2013-2016 m. m.  

Steigėjas - Vilniaus 

miesto savivaldybė, 

Direktorius A.Rimkus, 

direktoriaus 

pavaduotoja  ugdymui 

G.Tracevskienė, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams A. Mileckis. 

Ženkliai pagerės 

ugdymo sąlygos, 

aplinka taps 

patrauklesnė ir 

pritaikyta neįgalių 

vaikų poreikiams, jų 

saugumui.  

Bus sudarytos 

geresnės ugdymo 

(si) sąlygos, gerės 

teikiamų paslaugų 

kokybė ir didės jų 

prieinamumas. 

Planuojama 

gauti iš  

savivaldybės 

biudžeto 

aplinkos lėšų 

4,9 mln. Lt, 

tėvų įnašų, 

rėmėjų 

paramos, 

projektų (40 

tūkst. Lt). 
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