
                                                                                          PRITARTA 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjo 

2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VĮ-6 

 

PRITARTA 

Panevėžio gamtos mokyklos tarybos nutarimu  

2023 m. sausio 9 d. protokolas Nr. 1 

 
                                                                                          PATVIRTINTA 

Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus 

                          2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. VĮ- 4 

 

                         

 

 

 
 

PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS 

 

2023-2027 METŲ 

S T R A T E G I N I S    P L A N A S 
 

                   

 

 

 

 

2023 

Panevėžys 



Trumpas 

įstaigos 

pristatymas, 

išskirtinumas 

Panevėžio gamtos mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaiga, įsikūrusi 

šiaurinėje Panevėžio miesto dalyje, kultūros paveldo objekte – advokato Česlovo Petraškevičiaus vilos pastatų komplekse. Mokyklos 

veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gamtos, ekologijos krypties neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. Ugdymas vykdomas 

lietuvių kalba, grupinio mokymosi forma. Nemokamas mokinio ugdymas pagal vienerių metų trukmės neformaliojo vaikų švietimo 

programas įforminamas mokymo sutartimis. 

Mokykla, būdama integrali Panevėžio miesto savivaldybės švietimo sistemos dalis, vykdo aplinkosauginio neformaliojo vaikų švietimo 

programas, atlieka gamtos stebėjimo ir tiriamąją veiklą, tenkina mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, teikia ekskursijų ir edukacinių 

programų paslaugas, vykdo projektinę veiklą, organizuoja aplinkosauginius renginius ir akcijas, rūpinasi mokinių užimtumu, telkia 

bendruomenę visuomenės aplinkosauginiam švietimui, plėtoja bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis, skatina ekologišką, tvarumo 

idėjomis grįstą gyvenseną. Mokykla, siekdama darnių žmogaus ir gamtos santykių, orientuojasi į mokinių vertybinių nuostatų ir pažinimo 

kompetencijų ugdymą, visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo plėtrą. 

Mokykla turtina ir išlaiko zoologinę kolekciją, rūpinasi gyvūnų poreikiais, šviečia ir konsultuoja miesto gyventojus gyvūnų gerovės 

užtikrinimo klausimais, kuria paveikias edukacines erdves, kurios yra atviros visiems miesto gyventojams. Mokykla turi savo vėliavą, 

emblemą, interneto svetainę www.gamtosmokykla.lt, bei socialinio tinklo Facebook paskyrą. Mokykloje veikia elektroninio dienyno 

sistema „Mano dienynas“, finansų valdymo sistema „Biudžetas VS“, dokumentų valdymo informacinė sistema „Avilys“, personalo 

valdymo modulis, viešųjų pirkimų sistema EcoCost. 

Vizija Per vaikų ir visuomenės neformalųjį aplinkosauginį švietimą – į žmogaus ir gamtos darną. 

Misija Mokykla, vykdydama neformaliojo aplinkosauginio švietimo programas, organizuodama aplinkosauginius renginius, tenkina vaikų ir 

suaugusiųjų pažinimo ir saviraiškos poreikius, plėtoja visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, skatina tvarios gyvensenos nuostatų 

formavimą, vaikų ir jaunimo užimtumą. 

Vertybės GAMTA, EKOLOGIJA, TVARUMAS – globojame ir prižiūrime supančią aplinką, taupiai naudojame gamtos išteklius, esame neabejingi 

bet kokiai gyvajai gamtai daromai žalai, propaguojame tvarų gyvenimo būdą; 

TOBULĖJIMAS – gyvendami nuolatinėje kaitoje, esame atviri pokyčiams, jaučiame poreikį nuolat mokytis ir siekti geresnės kokybės 

pamokose, renginiuose, organizuodami mokyklos valdymą ir telkdami mokyklos bendruomenę; 

ATSAKOMYBĖ – mokykloje rūpinamės tiek savimi, tiek kitais; prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes, tikime, kad 

pavyzdys padeda ugdytis tvirtą vidinės atsakomybės jausmą; 

PAGARBA – mokomės pažinti ir gerbti save, kitus bei mus supantį pasaulį, toleruojame ir priimame kitokią nuomonę ar požiūrį, 

vertiname bet kurio darbuotojo darbą, remiamės kolegialumo ir atvirumo principais; 

BENDRADARBIAVIMAS – kokybiška ir efektyvi mokyklos veikla – mūsų bendras reikalas ir atsakomybė, padedame vieni kitiems, 

mokomės vieni iš kitų,  prisitaikome prie situacijos, siekiame solidarumo ir sutarimo. 

Tikslai 1. Plėtoti kokybišką neformaliojo aplinkosauginio ugdymo procesą, orientuotą į gamtamokslinių kompetencijų ugdymą ir asmens tvarios 

gyvensenos nuostatų formavimą. 

2. Kurti ugdymo aplinkas ir bendradarbiavimo tinklus, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą ir stiprinti edukacinių aplinkų paveikumą. 

 



TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendinimo 

terminas 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Rodiklių reikšmė 

Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Plėtoti kokybišką neformaliojo aplinkosauginio ugdymo procesą, 

orientuotą į gamtamokslinių kompetencijų ugdymą ir asmens 

tvarios gyvensenos nuostatų formavimą. 

Aplinkosauginio ugdymo 

paslaugas gavusių asmenų 

skaičius per metus 

asm. 12500 13000 

 

2023-01-01- 

2027-12-31 

01 01 Sudaryti sąlygas neformaliojo aplinkosauginio švietimo 

programų prieinamumui ir kokybei užtikrinti, didinant 

ugdymo proceso patrauklumą, plečiant programų veiklų 

įvairovę bei taikant STEAM metodikas. 

NVŠ programas lankančių 

mokinių skaičius mokslo 

metų pabaigoje (proc. nuo 

pradėjusių lankyti 

programą)  

proc. 95 97 2023-01-01- 

2027-12-31 

01 02 Didinti visuomenės aplinkosauginį ir paveldosauginį 

sąmoningumą, plėtojant mokyklos edukacines paslaugas.  

Lankytojų, gavusių 

edukacines paslaugas, 

skaičius per metus 

asm. 12150 12650 2023-01-01- 

2027-12-31 

01 03 Užtikrinti neformaliojo aplinkosauginio vaikų švietimo 

programų įgyvendinimo kokybę. 

Lankytojų, teigiamai 

vertinančių mokyklos 

veiklą, dalis   

proc. 95 97 2023-01-01- 

2027-12-31 

02 Tobulinti ugdymo aplinkas ir stiprinti bendradarbiavimo tinklus, 

siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą ir edukacinių aplinkų 

paveikumą. 

Pavienių lankytojų skaičius 

per metus 

asm. 750 800 2023-01-01- 

2027-12-31 

02 01 Išplėsti formalaus ir neformalaus bendradarbiavimo su 

įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis formų spektrą. 

Aktyvių partnerių skaičius  vnt. 22 25 2023-01-01- 

2027-12-31 

02 02 Kurti estetišką, informatyvią ir palankią ugdymui bei 

darbui aplinką. 

Estetiškos ir saugios 

aplinkos dalis 

proc. 95 97 2023-01-01- 

2027-12-31 

02 03 Puoselėti mokyklos tradicijas ir stiprinti organizacinę 

kultūrą. 

Mokyklos bendruomenės 

narių, įsitraukusių į 

mokyklos veiklas, dalis 

proc. 50 60 2023-01-01- 

2027-12-31 

 


