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Bendrojo lavinimo mokyklų struktūra ir savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos bendrieji
planai.
Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vadovų asociacija 2008 metais birželio mėnesį šalies
savivaldybėse atliko apklausą dėl Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų struktūros. Apklausos
rezultatai parodė, kad dauguma švietimo padalinių vadovų pasisako už progimnazijos, kaip
bendrojo lavinimo mokyklos tipo, įteisinimą (taip būtų išspręsta 9-10 klasių persidengimo
problema). LR Švietimo ir mokslo ministerija iki numatyto termino – 2012 metų turėtų įvykdyti
vidurinio ugdymo programų akreditavimą. Manome, kad vidurinės mokyklos, kaip bendrojo
lavinimo mokyklos tipo, po 2012 metų nebeliks. Kviečiame kolegas ryžtingai vykdyti
pasitvirtintus savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus. Kai kurių Seimo narių
teikiamos Švietimo įstatymo pataisos neturėtų nutraukti savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos
planuose numatytų žingsnių. Ši mūsų pozicija buvo pateikta per Lietuvos Respublikos Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdį 2008 m. birželio 12 d.
Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo , vertinimo , atnaujinimo ir diegimo strategija.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu
Nr. ISAK–970 patvirtintą Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir
diegimo strategiją, atnaujintos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrosios programos
pradiniam ir pagrindiniam ugdymui. Mūsų pagrindinis uždavinys – koordinuoti švietimo centrų
veiklą, organizuoti darbus, analizuoti pasirengimo dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas
situaciją savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose. Per 2008-2009 mokslo metus turime
pasirengti dirbti pagal atnaujintas programas, pasirengti vykdyti Strategijoje numatytas funkcijas
savivaldybėms bei mokykloms. Strategijoje suformuluotas vienas esminių ugdymo proceso
uždavinių – ugdymo turinio formavimą ir įgyvendinimą pagrįsti finansine, organizacine, metodine
pagalba mokyklai ir mokytojams. Šį uždavinį įgyvendinsime ne tik apibrėžę švietimo valdymo
lygmenų ,,ministerija – steigėjas – mokykla - pagalbos mokyklai, mokytojui, mokiniui institucija“
funkcijas, bet ir suderinę šių valdymo lygmenų veiksmus ugdymo procese. Švietimo įstaigų
vadovus būtina skatinti dalyvauti Švietimo plėtotės centro ir Pedagogų profesinės raidos centro
projekte ,,Pasirengimas atnaujintų Bendrųjų programų diegimui“. Šių metų pavasarį seminare

2

Druskininkuose analizavome ir projektavome konkrečias priemones,
savivaldybėje geriau pasirengti dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas.

kaip

kiekvienoje

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo situacija ir plėtros galimybės.
Kiekviena savivaldybė nuolat analizuoja ir prognozuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
situaciją. Turime pasirengę ir vykdome Mokyklų pertvarkos tinklo bendruosius planus. Pritaikykime
šią patirtį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtrai. Inicijuojame ir kviečiame kiekvienoje
savivaldybėje atlikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo situacijos analizę. Labai svarbu
susiskaičiuoti ne tik mokyklinio, bet ir ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus , išsiaiškinti ką
jie veikia, kokiose sąlygose auga ir ugdomi. Atlikę situacijos analizę galėtume pasirengti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros planus.
Turime sudaryti sąlygas bendrojo lavinimo mokykloms pasirengti pereiti prie ankstyvojo užsienio
kalbų mokymo. Turime numatyti mokytojų važiavimo į nuošalesnes mokyklas nuosavu transportu
kompensavimo būdus, skatinti pradinių klasių mokytojus mokytis kalbų, dalyvauti perkvalifikavimo
studijose, remti mokytojų studijas. Turime ieškoti įvairių būdų, priimti tokius sprendimus, kurie
užtikrintų kvalifikuotų ankstyvojo užsienio kalbų mokymui reikiamą mokytojų skaičių .
Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos tobulinimas.
Lietuvos savivaldybių asociacija 2008 metų pradžioje atliko Lietuvos savivaldybių apklausą bei
išanalizavo pagrindines priežastis, kodėl formuojant 2008 metų biudžetą , savivaldybėms trūko net
45704500 Lt . Šios priežastys: Moksleivių krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos
netobulumas bei spragos, nesuderinti Bendrieji ugdymo planai ir MK metodika, nepakankamai skirta
lėšų pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, mažėjantis mokinių skaičius ir nebaigtas optimizuoti
mokyklų tinklas – neužpildyti klasių komplektai .
Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba 2008 m. kovo 19 d. apsvarsčiusi savivaldybėms 2008
metais moksleivio krepšeliui finansuoti skirtos tikslinės dotacijos trūkumo priežastis, kreipėsi į
Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir prašė spręsti negautų mokinio krepšelio lėšų atidavimo
savivaldybėms klausimą. Taip pat pasiūlyta Švietimo ir mokslo ministerijai tobulinti Moksleivio
krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką. O pačios savivaldybės taip pat turėtų
ieškoti sprendimų – kaip racionaliai ir taupiai naudoti skirtus finansinius išteklius. Turime vykdyti
mokyklų tinklo pertvarką, rūpintis, kad mokyklose būtų užpildytos klasės, analizuoti mokyklose
ugdymo planų finansavimo bei tarifikavimo klausimus .
Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vadovų asociacija 2008-2009 mokslo metais
bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija , kitomis valdžios ir valdymo institucijomis,
asociacijomis tobulins švietimo veiklą reglamentuojančius teisės norminius aktus, telks švietimo
bendruomenę, sieks įgyvendinti valstybinės švietimo politikos nuostatas.

Sveikiname mokinius, mokytojus, mūsų socialinius partnerius, kolegas bei visus
švietimo sistemos dalyvius Naujųjų Mokslo metų proga. Tegul Jums kiekviena 2008 –
2009 mokslo metų diena nestokoja sveikatos , kantrybės ir gerumo .
Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vadovų asociacijos valdybos pirmininkas,
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo , kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Algirdas Kęstutis Rimkus
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