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STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Turtėjanti  materialinė bazė, modernūs 

mokomieji kabinetai. 

2. Aukštos kvalifikacijos pedagogai. 

3. Aukšti mokinių mokymosi, egzaminų, 

olimpiadų, konkursų ir sporto varžybų 

rezultatai. 

4. Mokinių poreikių tenkinimas 

(pasirenkamųjų dalykų ir modulių 

pasiūla). 

5. Mokinių savivaldos veiklos plėtojimas. 

6. Patriotinis- pilietinis mokinių ugdymas 

plėtojant rezistencinį paveldą ir Juozo 

Lukšos atminimo puoselėjimą. 

7. Kokybiškas mokytojo - mokinio 

dialogas. 

8. Nuolatinis bendruomenės mokymasis. 

9. Bendradarbiavimas su užsienio ir 

Lietuvos aukštosiomis bei kitomis 

mokyklomis, socialiniais ir kitais 

partneriais. 

10. Informacijos sklaida apie gimnazijos 

veiklą bei pasiekimus plėtojant 

viešuosius ryšius.  

11. Atsižvelgiama į mokymosi sunkumų 

turinčius mokinius. 
 

1. Didėja nemotyvuotų mokinių skaičius, 

silpna šių mokinių mokymosi 

motyvacija, atsakomybė už savo 

mokymąsi. 
2. Nepakankamai geras kai kurių I-II klasių 

mikroklimatas bei lankomumas III-IV 

klasėse. 
3. Dalis tėvų nėra aktyvūs elektroninio 

dienyno  lankytojai, nesidomi vaikų 

mokymosi rezultatais 

4. Mokytojai per mažai diferencijuoja ir 

aktualizuoja ugdymo procesą. 

5. Įvairiapusiškų ryšių iniciavimas tarp 

gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų) ir 

kt. 

6. Vietos bendruomenės bei socialinių 

partnerių įtraukimas į gimnazijos 

valdymą, veiklos organizavimą. 

7. Fizikos, chemijos laboranto bei 

specialiojo pedagogo trūkumas. 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. 1.Gimnazija atvira Garliavos 

bendruomenei. 

2. Papildomos lėšos (2 proc. pajamų 

      mokesčio). 
3. Dalyvavimas respublikos, tarptautiniuose 

projektuose, programose. 

4. Partnerystės bei ryšių plėtojimas su 

kitomis ugdymo, švietimo bei kultūros 

įstaigomis, universitetais, verslo 

įstaigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis. 

5.  Įvairiapusiškų ryšių iniciavimas tarp 

       gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų). 
6. Ryšiai su buvusiais mokiniais.  

7. Vietos bendruomenės bei socialinių 

partnerių bendravimas. 
 

1. Nuolatinio mokinių skaičiaus mažėjimo, 

nemotyvuotų mokinių daugėjimo 

gimnazijoje įtaka bendriems jos veiklos 

rezultatams, iki šiol buvusių aukštų 

veiklos bei ugdymo pasiekimų kritimui, 

kas darys ją mažiau patrauklią kitų 

mokyklų mokiniams, o ir kitiems, čia 

gerai besimokantiems, mokiniams. 
2. Išorinių socialinių negerovių (kvaišalai,  

elektroninės cigaretės, rūkalai,  

smurtas ir kt.) skverbimasis gali 

neigiamai paveikti gimnazijos socialinę 

aplinką. 
3. Didėjanti tėvų migracija. 

4. Visuomenės požiūris į mokyklą ir 

mokytoją. 

5. Žemėjantis mokinių ir mokytojų 

sveikatos indeksas. 

 


