
 

 

PATVIRTINTA 

Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės 

2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-32 

 

 

 

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJA 

 

 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas.  

2019/2020 m. m. pradėjo 309 mokiniai, tai 16 proc. mažiau nei praėjusiais mokslo metais. 

Tokia padėtis susidarė, nes išleidome 5 klases, o naujai mokytis atvyko 3 klasės. Mokymosi įstaigą 

mokiniai renkasi teritoriniu principu, tačiau 10 proc. atvažiuoja ir iš kitų miesto mikrorajonų, kurie 

gyvena toliau kaip už 3 km. ir jiems kompensuojamos transporto išlaidos. Gimnazijos socialinį 

kontekstui daro įtaką mokinių šeimų socialinė padėtis. Daugumos gimnaziją lankančių mokinių šeimų 

socialinė - ekonominė padėtis yra vidutinė. Sumažėjo mokinių gyvenančių pilnose šeimose 193 (62,9 

proc. ) , t. y.  6,1 proc. mažiau, nei praėjusiais mokslo metais. 2,7 proc. sumažėjo mokinių  daugiavaikėse 

šeimose 48 (15,6 proc.).  Daugėja mokinių augančių nepilnose šeimose: 78 (25,4 proc.) mokinių tėvai 

išsituokę,  27 (8,8proc.) auga su vienu iš tėvų.   7 mokinių tėvai turi neįgalumą. 24 mokinių vienas iš 

tėvų dirba užsienyje, tačiau  tik vieno mokinio abu tėvai dirba užsienyje. Pastaraisiais metais daugėja 

vaikų našlaičių - 4, kurie neturi nei vieno iš tėvų, 14 (4,6 proc.)  mokinių vienas iš tėvų miręs. 

Gimnazijoje mokosi 11 mokinių, turinčių  ugdymosi poreikius. Globojamų vaikų skaičius nepakito, jų 

yra 5.  Socialinės pagalbos poreikis ir toliau auga: nemokamą maitinimą gauna 31 mokinys, tai sudaro 

10,1 proc. mokinių. 5 šeimos dėl tėvystės /socialinių įgūdžių stokos yra stebimos, Kauno miesto 

socialinių paslaugų centras teikia šeimoms socialinę pagalbą. Daugėja mokinių, turinčių elgesio 

problemų (3 proc.), turinčių žalingų įpročių (11,7 proc.), prastai lankančių mokyklą  (7,2 proc.).  

Gimnaziją renkasi įvairius pasiekimo lygmenis turintys mokiniai, daugėja mokinių, turinčių žemus 

pasiekimus. 2019 metais gimnazijoje mokosi 11 specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau –SUP) turintys. 

Tai sudaro 0.28 % bendro mokinių skaičiaus. SUP mokinių skaičius pagal išvadas apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių grupę: kompleksinis sutrikimas, aktyvumo ir dėmesio bei specifiniai mokymosi 

(skaitymo, rašymo, matematikos) sutrikimai – 8, bendrieji mokymosi sutrikimai -2, negalia dėl 

įvairiapusio raidos sutrikimo (Aspergerio sindromas) – 1.  
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 2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Jeigu Įstaiga yra mokykla, mokinių skaičiaus vidurkio 

kaita 1–4, 5–8, 9–10 ir  11–12  klasėse.  

2019 m. rugsėjo mėn. į I gimnazijos klasę atvyko mokytis 69 mokiniai. Tai yra 16% mažiau, negu 2018 

m. rugsėjo 1 d. 2017 ir 2018 metais rugsėjo mėn. į I klasę atvykusių mokinių skirtumas procentine 

išraiška buvo 19% (1 lentelė). Mokyklos, iš kurių daugiausia ateina mokinių, yra Milikonių progimnazija 

(50%) ir J. P. Vileišių mokyklos (25%). Šiose mokyklose matomas klasių komplektų didėjimas, todėl 

galima teigti, kad „Santaros“ gimnazijoje I-ose klasėse kitais metais mokinių skaičius didės. 

 

 2018-2019 m.m. mokykloje buvo 16 klasių komplektų ir 5 ketvirtos klasės. Jose mokėsi ir 

mokyklą baigė 130 abiturientų. Paskutiniais metais gimnazija komplektuoja 3 pirmąsias klases ir 14 

klasių komplektų, todėl matomas didelis besimokančių mokinių skaičiaus skirtumas. 

        

 

 2018-2019 m.m. iš mokyklos išėjo 21 mokinys. Keitė mokyklą 14 mokinių, į kitus miestus 

išvyko 5 mokiniai, mokymąsi nutraukė 2 mokiniai. Tais pačiais mokslo metais iš kitų mokyklų atvyko 

5 mokiniai.   
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3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

3.1. Gavo brandos atestatus 99% mokinių (mokinių skaičius 130). 

               3.2. Gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus 100% mokinių (mokinių skaičius - 82). 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis.  

Gimnazijoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos organizuojamos remiantis 

gimnazijoje parengta „Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka“, patvirtinta direktoriaus 2019 05 31 

įsakymu Nr. V1 – 165 bei parengtu „Visos dienos mokyklos“ modeliu, patvirtintu direktoriaus įsakymu 

2019 05 31 V1 – 168. Modelį sudaro dvi kryptys: saviugdos „Patirčių slėnis“, nukreipta į pasiekimų 

gerinimą, bei saviraiškos -  „Talentų erdvė“, skirianti dėmesį kūrybiniams gebėjimas atsiskleisti. 

Neformaliojo vaikų švietimo grupės mokinių skaičių mokykla nustato pagal turimas mokymo lėšas: 

grupėje ne mažiau 12 mokinių.  

2018-2019 m.m. ir 2019-2020 m.m. neformalaus ugdymo valandų dalis nuo bendro tarifikuotų 

valandų skaičiaus Kauno „Santaros“ gimnazijoje pakito nežymiai (0,07 proc.), tačiau neformaliojo 

ugdymo veiklas lakančių moksleivių procentas padidėjo 6 proc.  
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Lyginant 2018-2019 m.m. ir 2019-2020 m.m. prioritetine sritimi išliko - etnokultūrinis 

ugdymas. Gimnazijoje yra suburtos trys tautinių šokių kolektyvo grupės. Jas lanko 41 gimnazistas. 2019 

metų lapkričio 29 dieną tautinių šokių kolektyvas „Santariečiai“ festivalyje – konkurse „Šokis mus 

jungia“ išrinktas geriausius tautinių šokių kolektyvu. 2019 metų gruodžio 8 dieną jaunimo tautinių šokių 

kolektyvas  - Lietuvos vaikų ir moksleivių, šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkursinio festivalio 

"Aguonėlė" nacionalinio turo I laipsnio diplomantas. Kiti meninės krypties neformalio ugdymo būreliai 

- vokalinis – instrumentinis, fotografijos. Gimnazijos solistė 10 A klasės mokinė Evelina Lamanauskaitė 

2019-2020 m. m. dalyvavo  Kauno miesto ir rajono moksleivių XV-ojo patriotinių dainų bei Karinės-

patriotinės dainos konkursuose,  kuriuose buvo apdovanota padėkos raštais, atminimo dovana. 

Fotografijos būrelio nariai – aktyvūs gimnazijoje vykstančių švenčių, renginių fotografai. Jų fiksuoti 

gimnazijos gyvenimo kadrai nuolat talpinami mokyklos tinklalapyje, facebook paskyroje. Kauno 

„Santaros“ gimnazijoje aktyviai veikia Jaunoji bendrovių komanda "Grinteam", kuri  dalyvavo VDU 

ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslumo laboratorijos organizuojamose verslo idėjų dirbtuvėse 

- konkurse "Idėjų generatorius 2019: Think Green". Kauno miesto mokyklų Jaunųjų bendrovių mugėje 

- konkurse „Startuolių mugė“, skirtoje Tarptautinei verslumo savaitei, mūsų gimnazijos jaunoji bendrovė 

„GRINTEAM“  laimėjo nominaciją „Už socialiai atsakingą verslą“. Gimnazijos Jaunoji bendrovių 

komanda "Grinteam" savo gaminius pristatė Kalėdinėje jaunųjų bendrovių startuolių EXPO 2019, 

dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykusiose konkurso „AŠ – VERSLUS NOVATORIUS“ 

protų kovose. Gimnazijoje  veikia ir Jaunųjų paramedikų būrelis. Spalio mėnesį Kauno „Santaros“ 

gimnazijoje buvo organizuotos Lietuvos mokyklų pirmosios medicinos pagalbos varžybos, kuriose 

dalyvavo net dvidešimt viena komanda iš visos Lietuvos. Mūsų paramedikų būrelio komanda užėmė 

ketvirtą vietą. Debatų klubo mokiniai dalyvavo atviroje pamokoje Ispanijos, Prancūzijos, Lenkijos 

švietimo centrų atstovams, visos dienos mokyklos pristatyme Kauno miesto gimnazijų vadovams, 

dalyvavo Lietuvos debatų čempionate tema „This House believes that the EU should force member 

states to adopt socially progressive legislation (e. g. same-sex marriage, abortion rights, ethnic and 
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religious minority rights).“ Viena komanda užėmė 15 vietą, antroji – 27. Iš viso turnyre dalyvavo 54 

komandos, organizavome Lietuvos debatų turnyrą Kauno “Santaros” gimnazijoje. Aktyvūs ir mūsų 

sporto būrelių dalyviai. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Kauno miesto 

tarpmokyklinės tinklinio varžybos, skirtos šios mokyklos šimtmečiui paminėti. Mūsų tinklinio komanda 

užėmė trečią vietą. Kauno "Santaros" gimnazijoje vyko Krepšinio Mėgėjų Lygos „Gimnazijų taurės“ 

varžybos, kuriose dalyvavo mūsų mokyklos krepšininkai. Lengvosios atletikos būrelis organizavo 

solidarumo bėgimą "Gelbėkit vaikus", tradicinę sporto šventę „Už sveiką ir sportuojančią „Santarą“, 

tinklinio varžybas, skirtas gimnazijos trisdešimtmečiui paminėti. 

5. Mokinių lankomumo duomenys.  

Palyginus visas gimnazijos mokinių praleistas pamokas su praleistomis be pateisinamos 

priežasties  2017/2018 m. m. ir 2018/2019 m. m.  matome, kad planuota reikšmė yra 5 proc. mažesnė, 

planuota buvo 5 proc. pagerės. Tam įtakos turi padidėjęs vaikų sergamumas įvairiomis lėtinėmis ligomis, 

o taip pat mokinių elgesys, kurio kontrolei įtakos neturi ir tėvai. Gerinant mokinių lankomumą įtakos 

turi Vaiko gerovės komisijos veikla, kur su mokiniais yra aiškinamasi nelankymo priežastys, reikalui 

esant kviečiami tėvai (jei mokinys nuolat praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties 10 ir daugiau 

per mėnesį). Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne, todėl tėvai gali nuolat jį sekti. 

Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičiui įtakos turi  III - IV klasių mokinių individualūs 

mokinių pasirinkimų tvarkaraščiai, t. y., kai  susidarę tarp pamokų langai užpildomi individualiais 

interesais: mokymasis vairuoti,  darbas ir pan.  Daugėja mokinių su elgesio problemomis kurio kontrolei 

įtakos neturi ir tėvai. Tėvai nesugeba priversti vaikų atvykti į pamokas.  

Stiprinant mokinių lankomumą buvo priimta „Pamokų lankomumo ir vėlavimų į pamokas 

prevencijos tvarka (2018 05 10 direktorės įsakymu Nr. VI-148), kurioje reglamentuota kontrolės 

sistema, aprašytas mokyklos lankymo prevencijos veiksmų algoritmas, drausminimo ir skatinimo 

priemonės.  

  
Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

Mokslo metai  Vidutiniškai I–II kl. III–IV kl. Vidutiniškai I–II kl III–IV kl. 

2018/2019 122 122 122 58 52 64 

2017/2018 116,5 123 110 43,5 35 52 

2016/2017 110 120 100 43 30 56 

 

6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.  

Kvalifikacija  2018 m.  2019 m.  

Mokytojai ekspertai 7 6 

Mokytojai metodininkai 24 21 

Vyresnieji mokytojai 9 6 

Mokytojai - 4 

Viso 40 37 
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2019 metais gimnazijoje dirbo 37 mokytojai, lyginant su 2018 metais, jų sumažėjo 3. Dalis 

mokytojų dirba keliose ugdymo įstaigose.  

7. Žemės panaudos sutartis.  

Valstybinės žemės panaudos sutartis 2014 07 31 Nr. 8SUN-35. 

8. Higienos pasas (yra).  

Išduotas Kauno visuomenės sveikatos centro 2013-11-18; Nr. 9-0890(6) 

9. Energijos vartojimo auditas.  

Energijos vartojimo auditas 2009 m. Gimnazijoje atliktas ES lėšomis finansuotas pastato 

renovavimas: apšiltintas stogas, pakeisti langai ir lauko durys, atlikta šilumos punkto ir šildymo sistemos 

rekonstrukcija, 100 proc. šviestuvų pakeista į energiją taupančius šviestuvus. 2015 m. baigti  

rekonstrukcijos darbai, susiję su pastato pritaikymu neįgaliesiems ir žaibosauga. Tačiau pastatas dar yra 

fiksuojamas kaip nebaigta statyba, nes 2018 - 2019 m. baigiami  rekonstrukcijos darbai, susiję su 

gimnazijos pastato kištukinių lizdų pakeitimo ir elektros instaliacijos remontu. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija. 

Įsivertinimas gimnazijoje yra puikus būdas daugiau sužinoti apie savo galimybes, integrali 

mokyklos veiklos dalis, skatinanti nuolatinę savistabą, refleksiją ir dialogą, į pasiekimus ir pažangą 

orientuota diskusija, bendruomenės susitelkimas siekiant bendrų tikslų ir pažangos -  tai nuolatinis 

tobulėjimas, remiantis duomenimis, ir siekiant geros ir pažangios gimnazijos vardo. Kiekvienais metais 

gimnazija atlieka tyrimus, panaudodama išorinius resursus – Nacionalinės švietimo agentūros pateiktas 

„Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos“ anketas bei vidinius resursus – gimnazijoje 

atliekamus mokinių adaptacijos, mokymosi stilių, poreikių ir kt. tyrimus. Remiantis NŠA apklausų 

duomenimis, į kurias įtraukiami tėvai, mokiniai, galima daryti išvadą, jog gimnazijoje mokiniai jaučiasi 

saugiai bei mokykla atliepia tėvų, mokinių poreikius, pateisina jų lūkesčius.  

Mokinių apklausos, siekiant išsiaiškinti gimnazijos pažangą, rezultatai (šaltinis: Mokyklos 

veiklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2018, 2019 m.). 

2019 metais apklausus 50 proc. gimnazijos mokinių nustatytos aukščiausios ir žemiausios 

vertės, kurių tendencijos išlieka panašios kaip ir 2018 metais. Matyti, jog daugumai gimnazijos mokinių 

yra svarbu mokytis, siekti tobulėti ir augti kaip asmenybėms, jog mokytojo vaidmuo pažįstant gabumus 

ir pomėgius yra pripažįstamas ir vertinamas, tačiau vidutiniškai padedama mokiniams planuotis 

mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti, aptariamos mokymosi sėkmės, parenkamos skirtingos 

užduotys. 2019 m. tobulinant giluminiame įsivertinime pasirinktus rodiklius 1.2.1. Mokinio pasiekimai 
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ir pažanga; 4.2.1. Veikimas kartu; 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais matyti pozityvus pokytis iš 

žemiausių verčių.  

5 aukščiausios vertės  5 žemiausios vertės 

 2019 m. 2018 m.  2019 m. 2018 m. Pokytis 

Man yra svarbu mokytis 3,5 3,5 Su mokytoju planuojame 

mano mokymosi tikslus 

ir galimybes tikslams 

pasiekti 

3,0 2,5 +0,5 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 
3,3 3,2 Per pamokas aš turiu 

galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo 

užduotis 

2,9 2,5 +0,4 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 
3,3 3,0 Mokykloje su manimi 

aptariamos mokymosi 

sėkmės 

3,0 2,6 +0,4 

Mokytojai man padeda pažinti mano 

gabumus ir pomėgius 
3,2 3,0 Į mokyklą einu su 

džiaugsmu 

2,7 2,6 +0,1 

Man labai patinka integruotos 

pamokos, kai vienoje pamokoje 

mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, 

užsienio kalbos ir geografijos, 

istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir 

muzikos, ir pan.) 

Nebuvo 

teiginio 
anketoje 

3,0 Aš nebijau pamokose 

bandyti, daryti klaidų ar 

neteisingai atsakyti 

3,0 2,8 +0,2 

Mokykloje skatinami bendradarbiauti, 

padėti vieni kitiems 

3,3      

 
Mokinių pasiekimai.  

PUPP lyginamoji analizė trejų metų kontekste. 

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 82 II gimnazijos klasių mokiniai. 

Metai Matematika  

PUPP kokybė, 

gimnazija% 

Matematika  

PUPP kokybė 

Kauno m.  % 

Matematika  

PUPP kokybė, 

Lietuva. % 

Lietuvių k. 

PUPP kokybė, 

gimnazija. % 

Lietuvių 

PUPP kokybė 

Kauno m.  % 

Lietuvių 

PUPP kokybė 

Lietuva. % 

2017 m. 59 49 40 66 60 51 

2018 m. 25 31 23 64 61 47 

2019 m. 44 41 30 67 60 48 

Pokytis 

2018 -

2019 m.  

+19 %   +3%   

Lyginant keleto metų pastarųjų metų rezultatus, džiugu, jog visi mokiniai įveikia patenkinamą 

PUPP lygį (100%). Taip pat šiemet ženkliai pagerėjo matematikos PUPP rezultatai tiek gimnazijoje, tiek 

lyginant su Kauno miesto ir šalies kontekstu. Tiek matematikos PUPP, tiek lietuvių kalbos ir literatūros 

PUPP yra lenkiamas Kauno miesto ir šalies vidurkis kokybės aspektu. Matematikos PUPP Kauno miesto 

kokybė 41%, Lietuvos – 30%, lietuvių kalbos ir literatūros Kauno miesto kokybė 60%, Lietuvos – 48%. 

Tokie pasiekimai stabiliai išlieka trejus metus, kas vėliau daro įtaką geriems VBE rezultatams.  

Valstybinių brandos egzaminų lyginamoji analizė trejų metų kontekste. 

Dalykas 36 – 100 balų % Pokytis gimnazijoje Pokytis lyginant 

2019 m. rezultatus 

su miesto 

rezultatais % 

Pokytis lyginant 

2019 m. 

rezultatus su 

šalies 

rezultatais % 

Įvertinimas % 

2019 2018 2017 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

56 62 55 Panašūs rezultatai  su 

2017 m., blogėja lyginant 

su miesto ir šalies. 

-5 -2 



8 

 
Anglų kalba 98 94 93 Stabiliai išlieka aukšta 

kokybė 

+11 +16 

Matematika 45 41 63 gerėja -6 +7 

Biologija 81 77 94 gerėja +10 +17 

Istorija 100 90 91 Stabiliai išlieka aukšta 

kokybė 

+28 +38 

Fizika 62 67 84 Blogėja lyginant Kauno 

m., bet sutampa su šalies 

kokybės vidurkiu. 

-6 0 

Chemija 60 100 57 Stipriai šoktelėjo 2018 ir 

stabilizavosi 2019 m.  

-23 -13 

IT 83 57 53 Gerėja +9 +22 

Geografija 100 0 100 Renkasi vos vienas 

mokinys, sunku fiksuoti 

pokytį. 

+36 +45 

Rusų k.  100 100 - Renkasi keli mokinai, 

sunku fiksuoti pokytį. 

- - 

2019 metais šimtu procentu išlaikyti anglų kalbos, biologijos, istorijos, chemijos, fizikos, rusų 

kalbos, geografijos, informacinių technologijų valstybiniai brandos egzaminai. 8 kandidatų anglų k. 

VBE egzaminas įvertintas 100 balų. Dar 1 šimtukas gautas iš informacinių technologijų. Gimnazijos 

abiturientų bendras visų laikytų valstybinių egzaminų balo vidurkis pakankamai aukštas – 60,7.  

Visų dalykų VBE kokybė (36 – 100 balų) pakankamai gera arba pastebimos gerėjimo 

tendencijos. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE kokybė 2019 metais neženkliai pablogėjo lyginant Kauno 

miesto ir šalies kontekstus. Gali būti, jog mokiniai pervertina savo gebėjimus rinkdamiesi laikyti lietuvių 

kalbos ir literatūros VBE, kai yra galimybė rinktis lietuvių kalbos ir literatūros MBE tiems mokiniams, 

kurie neketina stoti į aukštąsias mokyklas, o pasirenka kitokias karjeros galimybes. Tokių 2019 metais 

gimnazistų buvo 6% (niekur nestojo).  

Pagal žurnalo „Reitingai“ 2019 metų VBE rezultatus gimnazija patenka į 50 mokyklų sąrašą 

Lietuvoje, geriausiai išmokančių geografijos (11 vieta), istorijos (13 vieta), anglų kalbos – 38 vieta.  

Valstybinių brandos egzaminų ir metinių įvertinimų 2019 m. lyginamoji analizė. 

Dalykas 36 – 100 balų (%) Išvada 

Įvertinimas 

2019 VBE Metinis 

Lietuvių kalba ir literatūra 56 52 Lyginant VBE rezultatus su metiniais, pastebima 

tendencija, jog daugumos VBE ir metinių 

įvertinimai panašūs, nors mokytojai ugdymo 

procese visgi rašo šiek tiek mažesnius įvertinimus. 

Visiškai atitinka istorijos, geografijos, rusų kalbos 

atitiktis, nes mokiniai metiniame neturi 

patenkinamo lygmens įvertinimų.  

Anglų kalba 98 80 

Matematika 45 38 

Biologija 81 65 

Istorija 100 100 

Fizika 62 60 

Chemija 60 68 

IT 83 72 

Geografija 100 100 

Rusų k.  100 100 

 

Abiturientų stojimo į aukštąsias mokyklas pokytis. 

Nagrinėjant abiturientų stojimo į aukštąsias mokyklas tendencijas, 2018, 2019 metais ženkliai 

daugiau mokinių renkasi studijas užsienyje (2018 – 13%, 2019 - 10%), kai 2017, 2016 metais šis rodiklis 

tesiekė vos kelis procentus. 2019 m. 51% abiturientų pasirinko studijas Lietuvos universitetuose, 10 % 
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– pasirinko užsienio universitetus, 27 % pasirinko studijas kolegijose, 6% pasirinko profesinio rengimo 

centrus bei 6% niekur nestojo. Populiariausios aukštosios mokyklos yra KTU- 28%,  VDU – 22 % , 

LSMU – 17%,  toliau seka VU – 12 %,. Iš kolegijų populiariausia yra Kauno kolegija, studijas čia rinkosi 

48%  gimnazistų, siekusio neuniversitetinio aukštojo išsilavinimo.  

 

 
 

Gimnazijos veiklos rodikliai dera su Kauno miesto savivaldybės strateginio plano rodikliais. 

Gimnazijoje įvairiais lygmenimis (individualiu, klasės, koncentrų, dalykų, organizacijos) analizuojami  

mokinių pasiekimai, sudaromas Pasiekimų gerinimo planas. Žemiau esančioje lentelėje pateikti 

duomenys, derantys su STRAPIO sistema.  

 
Nustatyti ataskaitinio laikotarpio 

veiklos rezultatų vertinimo kriterijai 

(kiekybiniai/kokybiniai) 

Veiklos rezultatų vertinimo kriterijų reikšmės 

Praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio faktas  % 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

planas % 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

faktas % 

Komentarai 

    

Pirmas uždavinys: 02.01.01. Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą. 

Užtikrinti gerus ugdymo(si) rezultatus 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus  

100 90 99 Pasiekta STRAPIS planinė 

reikšmė 1 mokinys negrįžo iš 

užsienio į lietuvių MBE 

perlaikymą.  

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus  

100 90 100 Pasiekta STRAPIS planinė 

reikšmė. Matyti stabilumas.  

Abiturientų, išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir literatūros VBE nuo 36 iki 

100 balų dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

62 55 56 Miesto vidurkis 61% 

Pasiekta STRAPIS planinė 

reikšmė, tačiau kai kurie mokiniai 

netikslingai rinkosi VBE. 

Abiturientų, išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir literatūros VBE nuo 86 iki 

100 balų dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

16 16 6 Šiemet nepasiekta planinė 

reikšmė.  

Miesto vidurkis 13 %. Suplanuota 

dėmesį skirti literatūriniam 

prusinimui pasitelkiant socialinius 

partnerius.  

Išlaikiusių matematikos PUPP 7 – 10 

balais dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

26 30 44 Pasiekta ir viršyta STRAPIS 

planinė reikšmė. Miesto vidurkis 

41%. 
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Nagrinėjant gimnazijos 2019 metų pažangumo ir kokybės rodiklius, džiugu, kad mokiniai po 

pirmo pusmečio padaro pažangą: pažangumo pokytis + 14%, kokybės +8%. Galima teigti, jog po pirmo 

pusmečio organizacija ėmėsi priemonių ir mokymosi kokybė paaugo, tačiau, lyginant kelerių metų 

pažangumo ir kokybės tendencijas, kokybės rodiklis gimnazijoje prastėja dėl  mažėjančio mokinių 

skaičiaus ir daugėjančių žemų pasiekimų mokinių.  

 
 

Gauta 2019 m. 614,0 tūkst. Eur. Panaudotos lėšos tūks. Eur. (gruodžio 12 d. duomenys) 

Darbo užmokestis 577,0 

Socialinis draudimas 9,7 

Mokymo prekės 7,3 

Mokytojų kvalifikacija 2,6 

IKT prekės ir paslaugos 2,2 

Mokinių pažintinė veikla 1,9 

Socialinė parama 13,3 

 

Mokytojų atlyginimų koeficientai minimalūs. Pagal etatinį mokytojų apmokėjimo modelį, 

skiriamų lėšų pedagogų atlyginimams finansavimas pakankamas, tačiau pagalbos mokiniui specialistų 

darbo užmokesčiui lėšų trūksta.  

2 proc. ir paramos  lėšų:  

Gauta lėšų, Eur 

Lėšos 2018 m. 2019 m. 

2 procentai 4777,83 5374,65  

Paramos lėšos 4138,64 650,00 

 

Pritraukta 2019 m. 2 proc. lėšų  daugiau 596,82 Eur. t.y. pokytis daugiau 12,49 proc., tačiau 6,5 

karto surinkta mažiau paramos lėšų.  

Per 2019 m. ūkio, kanceliarinių prekių už 0,3 tūkst. Eur., reprezentacinės, švenčių ir kitos 

išlaidos sudarė 2,7 tūkst. Eur., reklamai išleista 0,4 tūkst. Eur., moksleivių pažintinei veiklai, bei 

0
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20
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50
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skatinimui, moksleivių šokių kolektyvo išvykoms 5,0 tūks. Eur., šokių kolektyvo rūbams įsigyti 0,6 tūks, 

Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Gauta 2019 m. 231,6 tūkst. Eur. Panaudotos lėšos tūks.Eur. (gruodžio 12 d. duomenys) 

Darbo užmokestis 153,8 

Socialinis draudimas 2,8 

Medikamentai 0,1 

Ryšių paslaugos 1,5 

Prekės 9,6 

Kvalifikacija 0,1 

Remonto prekės ir paslaugos 2,9 

Šildymas 22,4 

Elektra 12,5 

Vandentiekis ir kanalizacija 2,2 

Šiukšlių išvežimo išlaidos 1,6 

IKT prekės ir paslaugos 2,4 

Paslaugos 3,4 

Socialinė parama 14,3 

Darbdavių socialinė parama 2,0 

  

Per 2019 m. papildomai skirta lėšų pagal Pastatų ir kiemo statinių priežiūros ir remonto veiklos 

programą– 15,3 tūkst. Eur. elektros instaliacijai įrengti. 

Specialiosios lėšos: 

Gauta lėšų, Eur 

Lėšos 2018 m. 2019 m. 

Spec.  13274,94 15374,65  

 

Pritraukta 2019 m. spec. lėšų daugiau 2519,96 Eur. nei 2018 m. t.y. pokytis 19,98 proc. daugiau.  

Valgyklos nuomos ir trumpalaikės nuomos lėšų surinkta – 15,8 tūkst. Eur.    

Panaudota: Kitoms prekėms – 4,0 tūkst. Eur., kitoms paslaugoms – 1,6 tūkst. Eur., aplinkos 

priežiūrai ir švarai palaikyti, pastato draudimui, kompiuterinių tinklų priežiūrai (eksploatacinėms 

medžiagoms), ūkinėms, santechninėms, elektros prekėms įsigyti, mokyklos inventoriui įsigyti. 7,2 tūkst. 

Eur. buvo skirta remonto prekių įsigijimui ir remonto darbams atlikti 5 tūkst. Eur. koridorių ir kabinetų 

remontui, 9 tūkst. Eur. kabinetų grindų dangai atnaujinti.  

2019 metų iniciatyvos:  

 Įkurta  fizikos laboratorija, atliktas remontas, atnaujinta grindų danga, įsigyti nauji 

baldai, stiprinant STEAM kryptį;  

 Įkurta 28 kompiuterinių darbo vietų klasė, įgyvendinta paradigma vienas kompiuteris 

– vienam gimnazistui.( Medijų klasė ); 

 Baigta tvarkyti I aukšto elektros instaliacija; 

 Suremontuota dalis II aukšto koridoriaus; 

 Suremontuoti 2 kabinetai; 
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 Pakeistos 5 klasių durys. 

Naudotos pritrauktos lėšos: 2 % nuo GPM., paramos. , spec., bei savivaldybės lėšos 

Rezultatas – Ugdymo planui skirtų lėšų gimnazijai pakako, tačiau pritrūko lėšų pagalbos 

specialistų išlaikymui.  

Finansiniai ištekliai gimnazijoje naudojami racionaliai. Efektyviai panaudojamos biudžetinių 

įstaigų patalpų nuomos lėšos, kurios kasmet didėja. 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę  
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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 Gimnazijoje nėra 

vėdinimo sistemos. 

 

Investicinis projektas 

įvykdytas 88% 

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas 

paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 
 

1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos 

higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar 

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus  
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Siekti pasiekimų ir 

gimnazijos, kaip 

socialiai atsakingos 

organizacijos, 

pažangos, skatinant 

kiekvieno mokinio 

pažangą bei ugdant 

mokėjimo mokytis 

kompetencijas. 

 

 

Integruojant 

ekonomiką į 

mokomųjų dalykų 

ugdymo turinį, 

sukurtas 1 klasėse 

Gamtos,  IT,  

ekonomikos mokslų, 

mokomųjų dalykų 30 

proc. suskaitmenintas 

ugdymo turinys, 

novatoriški mokomieji 

scenarijai. Jie taikomi 

gamtos mokslų, 

ekonomikos, IT 

pamokose.   
 

IKT taikymo 

galimybių ugdymo 

procese apimtis, 

įgyvendinant vienas 

kompiuteris vienam 

mokiniui paradigmą 

Medijų klasėje, skirtą 

bendradarbiavimui, 

personalizavimui ir 

aktyviam mokymuisi. 

Ugdymo procese 

Medijų klasėje 

dirbantys mokytojai 

naudoja Office 365 

platformą, kurioje 

keliamos 

individualizuotos 

užduotys, testai, 

kontroliniai darbai, 30 

proc. suskaitmenintas 

ugdymo turinys.  

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas.  

Integruojant 

ekonomiką į ugdymo 

turinį sukurtas visų 1 

klasėse mokomųjų 

dalykų 30 proc. 

suskaitmenintas 

ugdymo turinys, 

novatoriški mokomieji 

scenarijai. Jie taikomi 

visų dalykų 

pamokose.  

Įgyvendinamas 

individualios mokinio 

pažangos matavimo 

modelis, laikantis 

gimnazijoje priimtos 

„Pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos“ visų dalykų 

pamokose,   

organizuojant vidinį 

projektą „Aš užaugau 

„Santaroje“ 

pamokose, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, 

renginiuose. 

Neformaliojo švietimo 

veiklose individualiai 

pažangai matuoti 

naudojamas NF pasas.  

 

 

 
 

Asmenybės ūgtis, 

pasiekta 

bendradarbiaujant 

visai bendruomenei. 

Veikia mokinių 

mokymosi pažangos 

vertinimo modelis.  

Įgyvendinamas 

projektas „Aš užaugau 

„Santaroje“ , pildomi 

dalykų, klasės 

vadovų, neformalaus 

švietimo asmeninės 

pažangos įsivertinimo 

lapai, atliekamas 

klasės mikroklimato 

tyrimas per iqes 

„Termometras“. 

Suorganizuotas 

baigiamasis projekto 

renginys birželio 

mėnesį, parengtos 

dalykų asmeninės 

vizualizacijos ant 

kabinetų durų.  

Įgyvendinamas 

individualios mokinio 

pažangos matavimo 

modelis, laikantis 

gimnazijoje priimtos 

„Pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos“ visų dalykų 

pamokose,   

organizuojant vidinį 

projektą „Aš užaugau 

„Santaroje“ 

pamokose, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, 

renginiuose. 

Neformaliojo švietimo 

veiklose individualiai 

pažangai matuoti 

naudojamas NF pasas.  
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Asmenybės ūgtis, 

pasiekta 

bendradarbiaujant 

mokytojams,  

mokiniams, tėvams.  

Pasiektas 

maksimalus lauktas 

rezultatas.  

Kiekvienas mokytojas 

nuosekliai taiko bent 

vieną virtualią aplinką 

ugdymo procese.  
 

Virtualių aplinkų 

taikymo ugdymo 

procese apimtis. 

Nuosekliai taikomos 

virtualios aplinkos 

ugdymo procese  

Edmodo, Eduka klasė, 

Moodle, 

egzaminatorius bei 

įsivertinimui skirti 

skaitmeniniai įrankiai: 

kahoot, mentimeeter ir 

kt. Kiekvienas 

mokytojas nuosekliai 

taiko bent vieną 

virtualią aplinką 

ugdymo procese.  

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas. 

Nuosekliai taikomos 

virtualios aplinkos 

ugdymo procese  

Edmodo, Eduka klasė, 

Moodle, bei 

įsivertinimui skirti 

skaitmeniniai įrankiai: 

kahoot, mentimeeter ir 

kt. Kiekvienas 

mokytojas nuosekliai 

taiko dvi virtualias 

aplinkas ugdymo 

procese.  
 

Įgyvendinama 

Nuodugnaus 

mokymosi (NM) 

programa, ugdant 

gabius mokinius. 

gimnazijoje. 30 proc.  

mokinių dalyvauja 

NM programoje.  

Organizuota 

savarankiško, 

patirtinio mokymosi 

dieną gimnazijoje, 

rengiant 

tarpdisciplininius 

projektus 1 – 3 kl. 

mokiniams 

Nuodugnaus mokymosi 

programos 

įgyvendinimo laipsnis, 

ugdant gabius mokinius, 

apima 50 proc. 

gimnazijos mokinių. 

Visi lyderių klasių 

mokiniai rengia 

dalykų tiriamuosius 

darbus.  Organizuota 

savarankiško, 

patirtinio mokymosi 

diena, rengiant 

tarpdisciplininius 

projektus 1 – 3 kl. 

mokiniams „Projektų 

mugė“, mentoriaujant 

universitetų 

studentams bei 

konsultuojant 

mokytojams. Parengta 

20 projektinių darbų. 

Pasiektas 

maksimalus  lauktas 

rezultatas. 

Įgyvendinama 

Nuodugnaus 

mokymosi (NM) 

programa, ugdant 

gabius mokinius. 

gimnazijoje. 50 proc.  

mokinių dalyvauja 

NM programoje 

rašant tiriamuosius 

darbus IT, 

ekonomikos, gamtos 

mokslų dalykų.  

Organizuota 

savarankiško, 

patirtinio mokymosi 

dieną gimnazijoje, 

rengiant 

tarpdisciplininius 

projektus 1 – 3 kl. 

mokiniams. 
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Stiprinant STEAM 

veiklas, vedamos 

integruotos pamokos, 

rengiami integruoti 

tarpdisciplininiai 

projektai.  

Vesta 30 proc. 

integruotų pamokų 

per metus, parengta 

30 proc. integruotų 

tarpdisciplininių 

projektų.  

STEAM 

įgyvendinimas 

gimnazijoje. 

Tikslingas klasės 

mokytojų 

bendradarbiavimas 

praturtinant ugdymo 

turinį kitų dalykų 

žiniomis. Vesta 30 

proc. integruotų 

pamokų per metus, 

parengta 30 proc. 

integruotų 

tarpdisciplininių 

projektų, dalyvauta 

švietimo inovacijų 

parodoje „Mokykla 

2019“, organizuojant 

tiriamąją veiklą 

„Pučiam balioną֧“, taip 

pat tarptautiniame  

Suomijos Luma 

centro projekte 

„StarT“, kurio tikslas 

skatinti jaunimą 

domėtis STEAM 

mokslais, ugdyti 

integralaus mokymosi 

kompetencijas, 

išmokti rengti 

projektinius darbus. 

Parengtas darbas  

Pasiektas 

maksimalus lauktas 

rezultatas. 

Stiprinant STEAM 

veiklas, vedamos 

integruotos pamokos, 

rengiami integruoti 

tarpdisciplininiai 

projektai.  

Vesta 50 proc. 

integruotų pamokų 

per metus, parengta 

50 proc. integruotų 

tarpdisciplininių 

projektų.  

Įgyvendinamas 

Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

modelis: aplankomos 

bent 2 kolegų 

pamokos per metus, 

taikomi grįžtamojo 

ryšio ir refleksijos 

instrumentai 30 proc. 

pamokų ir 

instrumentus per 

iqesonline platformą. 

Metodinės tarybos 

vykdomo Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

modelio  patirties 

sklaidos imtis. 

Įgyvendinamas 

Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

modelis: aplankomos 

2 kolegų pamokos per 

metus, patirtimi 

dalijimasi metodinėse 

grupėse.  

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas 
 

Įgyvendinamas 

Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

modelis: aplankomos 

3 kolegų pamokos per 

metus, , taikomi 

grįžtamojo ryšio ir 

refleksijos 

instrumentai 50 proc. 

pamokų per 

iqesonline platformą. 
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60 proc. dalykų 

valstybinių brandos 

egzaminų rezultatai 

viršija šalies kokybės 

rezultatus, 50 proc. 

Kauno miesto 

kokybės rezultatus. 

Valstybinių brandos 

egzaminų kokybės 

imtis. 

80 proc. dalykų 

brandos egzaminų 

įvertinimai viršija 

Lietuvos kokybės 

rodiklį (36 – 100 

balų), 60 proc. Kauno 

miesto kokybės 

rodiklį (36 – 100 

balų).  

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas. 

Visų dalykų 

valstybinių brandos 

egzaminų rezultatai 

viršija šalies kokybės 

rezultatus, 70 proc. 

Kauno miesto 

kokybės rezultatus.  

PUPP viršija Lietuvos 

mokyklų kokybės 

rezultatus. 

PUPP kokybės imtis. 

Gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros, 

matematikos PUPP 

viršija kokybės rodiklį 

Kauno mieste ir 

šalyje. 

Pasiektas 

maksimalus lauktas 

rezultatas – 

aukščiausias kokybės 

būvis.  

 

PUPP viršija 

Lietuvos, Kauno 

miesto mokyklų 

kokybės rezultatus.  

Komentaras  

Atlikus duomenų analizę, galima teigti, jog tikslas įgyvendintas 100 proc., pasiektos visos 

planuotos reikšmės, apimančios ugdymo kokybės gerinimą.  Tikslo siekiama nuosekliai, kasmet 

įtraukiant naujas priemones, užtikrinant mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą, pritaikant 

įvairesnes ugdymo praktikas.  

 70%.  mokytojų nuosekliai taiko bent vieną virtualią aplinką ugdymo procese. 85% 

mokytojų naudoja internetinę sistema https://Egzaminatorius.lt. Ši šiuolaikiška, 

efektyvi ir patikima internetinė sistema, padedanti mokiniams ruoštis, o mokytojui ruošti 

brandos egzaminams istorijai, biologijai, matematikai, lietuvių kalbai ir literatūrai. 

 25% mokytojų taiko internetinį įrankį Kahoot stebėtose pamokose. Tai įrankis, skirtas 

apklausoms, viktorinoms ar diskusijoms organizuoti. Didžiausias šio įrankio privalumas 

yra tas, kad jis veikia su įvairiais mobiliais įrenginiais, kompiuteriais, išmaniaisiais 

telefonais. Dažniausia taikoma anglų kalbos, lietuvių kalbos ir istorijos pamokose.  

 40% mokytojų naudoja Edmodo virtuali aplinka (kalbų mokytojai) Ši aplinka dažnai 

vadinama socialiniu tinklu, skirtu mokiniams ir mokytojams. Edmodo yra puikus būdas 

mokiniams susijungti, bendradarbiauti, peržiūrėti užduotis, gauti įvertinimus ir žinutes 

nuo mokytojų.  

 30% naudoja Eduka klasę, kur pateikiamos papildomos užduotys gabiems mokiniams 

ar grįžusiems po ligos ir turintiems mokymosi sunkumų.  

 12 % naudojama Moodle virtuali aplinka. Tai atvirojo kodo žiniatinklinė virtuali 

mokymosi aplinka, suprojektuota padėti mokytojams organizuoti mokymus tinkle. 

Naudojama gamtos mokslų, lietuvių kalbos pamokose. 

 50% mokytojų įsivertinimui su mokiniais pusmečio pabaigoje ir metų pabaigoje naudoja 

iqesonline platformą. Joje mokytojai randa ir naudojasi profesionaliai parengtais 

https://egzaminatorius.lt/
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metodų rinkiniais, patys kuria klausimynus. Pagal poreikius naudoja dalykų mokytojai 

ir auklėtojai. 

 Medijų klasės gimnazistai ugdymo procese naudoja personalinius kompiuterius. 

Gimnazijoje visi mokytojai, dėstantys I a klasei,  naudoja 365 office aplinką: Outlook, 

Teams, Share Point ir kitos programos, skirtos personalizuoti ugdymą pamokoje.   

 

Diegiant aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, įgyvendinant praktika grįstą 

gamtos mokslų, tiksliųjų, technologijos mokslų mokymą, įgyvendinama STEAM mokslų 

programa: kartą per pusmetį kiekvienas mokytojas organizuoja integruotas pamokas 

(suorganizuota 30 integruotų pamokų, veikia kūrybinės IT – matematikos, gamtos mokslų 

dirbtuvės Kauno miesto mokiniams „Edukacinių žaidimų kūrimas ir programavimas“ bei 

„Eksperimentų sala“, dalyvaujama Suomijos LUMA centro  STEAM „StarT“ projekte, dalintasi 

patirtimi dalijosi respublikos parodoje „Mokykla 2019“, kur Atradimų laboratorijoje organizavo 

veiklą „Pučiame balioną“, gimnazijoje birželio mėnesį organizuota patyriminio mokymosi 

diena Kūrybos, STEAM, „Kelionės laiku“ erdvėse, dalyvaujama Nuodugnaus mokymosi 

programoje (50 proc. mokinių). Parengta 50 kūrybinių, mokslinių - tiriamųjų darbų, daugiausiai 

gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų srityse, organizuota tarptautinė mokinių 

konferencija „Iššūkis tyrėjams“, kurioje dalyvavo 72 gimnazijos, 48 – Kauno miesto, 4 – Kauno 

rajono, 12 – šalies gimnazistų. 42 darbai pateikti gamtos mokslų sekcijose, 17 – tiksliųjų 

mokslų, 16 užsienio kalbų, 15 – socialinių mokslų sekcijose.  

Įgyvendinant Kolegialaus grįžtamojo ryšio modelį išnaudojami vidiniai resursai temomis 

„iqes naudojimas grįžtamajam ryšiui su mokiniais ir tėvais“, „Virtualių aplinkų panaudojimas“, 

„Skaitmeninių įrankių panaudojimas pamokose“, stebėta ir individualiai aptarta bent 1 kolegos 

pamokas per pusmetį.   

80 proc. dalykų brandos egzaminų įvertinimai viršija Lietuvos kokybės rodiklį (36 – 100 

balų). Tai istorijos, anglų kalbos, biologijos, matematikos, geografijos, informatikos, fizikos, 

60 proc. - Kauno miesto kokybės rodiklį (36 – 100 balų) -  istorijos, anglų kalbos, biologijos, 

geografijos, informatikos. Tiek matematikos PUPP, tiek lietuvių kalbos ir literatūros PUPP yra 

lenkiamas Kauno miesto ir šalies vidurkis kokybės aspektu (7 – 10 balų) Gimnazijos lietuvių 

kalbos PUPP kokybė 67%, matematikos PUPP kokybė  - 44%.   Matematikos PUPP Kauno 

miesto kokybė 41%, Lietuvos – 30%, lietuvių kalbos ir literatūros Kauno miesto kokybė 60%, 

Lietuvos – 48%.  

 

2. Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Teikti savalaikę 

pagalbą įvairių 

gebėjimų 

mokiniams ugdant 

socialines 

kompetencijas ir 

skatinant asmeninį 

tobulėjimą. 

7 proc. gimnazistų 

dalyvauja 

prevencinėje 

programoje „Raktas į 

sėkmę“. 30 proc. 

mokytojų dalyvauja 

mokymuose ir 

įgyvendina šią 

programą.  

LION QUEST 

programos „Raktas į 

sėkmę“ vykdymas. 

44 proc. mokytojų 

dalyvavo tęstiniame 

projekto dalyvių 

paruošime. Projekto 

veikla integruota į 

klasės valandėles. 

Jame dalyvauja 86 

proc. gimnazistų.  

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas. 

14 proc. gimnazistų 

dalyvauja 

prevencinėje 

programoje „Raktas į 

sėkmę“ 80 proc. 

mokytojų dalyvauja 

mokymuose ir 

įgyvendina šią 

programą. 

 50 proc. mokinių po 

signalinių pagalbos 

grupių padarys 

individualią pažangą.  

Žemų pasiekimų 

gerinimo programos 

įgyvendinimo apimtis  

gimnazijoje.  

70 proc. mokinių po 

signalinių pagalbos 

grupių padarys 

individualią pažangą. 
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Žemų pasiekimų 

gerinimo programos 

pažangos kriterijus 

yra didesnis nei 

planuotas.    75,6  

proc. mokinių su 

žemais pasiekimais 

pritaikius žemų 

pasiekimo programos 

priemones išsitaisė 

neigiamus pažymius. 

Pasiektas 

maksimalus lauktas 

rezultatas. 

 2 proc. gerėja mokinių 

lankomumas I-IV 

klasėse. 

Lankomumo 

stebėsena gimnazijoje: 

lankomumo 

suvestinės, teikiant 

grįžtamąjį ryšį. 

Be pateisinamos 

priežasties praleistų 

pamokų skaičiui 

įtakos turi  3-4 klasių 

mokinių individualūs 

mokinių pasirinkimų 

tvarkaraščiai, t. y., kai  

susidarę tarp pamokų 

langai užpildomi 

individualiais 

interesais: mokymasis 

vairuoti,  darbas ir 

pan.  Daugėja 

mokinių su elgesio 

problemomis kurio 

kontrolei įtakos neturi 

ir tėvai. Tėvai 

nesugeba priversti 

vaikų atvykti į 

pamokas.  

Nepasiektas 

minimalus lauktas 

rezultatas. 

4 proc. gerėja mokinių 

lankomumas I-IV 

klasėse.  

 50 proc. I-IV klasių 

gimnazistų lanko 

VDM  saviugdos ir 

saviraiškos 

užsiėmimus. 

VDM saviugdos 

krypties „Patirčių 

slėnis“ ir saviraiškos 

krypties „Talentų 

erdvė“ 

įgyvendinimas./ 

2019 m. neformaliojo 

ugdymo srityje 

lankančių mokinių 

70 proc. I-IV klasių 

gimnazistų lanko 

VDM  saviugdos ir 

saviraiškos 

užsiėmimus. 
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skaičius padidėjo iki 

79%. 

Pasiektas 

maksimalus lauktas 

rezultatas.  

Komentaras 

 Atlikus duomenų analizę, galima teigti, jog tikslas įgyvendintas, pasiektos planuotos reikšmės. 

 Sėkmingai įgyvendinama LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ programa. Joje dalyvavo 

44 proc. mokytojų, pagrinde klasių vadovai. Programa integruojama į klasių valandėles, 

tokiu būdu įtraukiamas maksimalus mokinių skaičius (86 proc.). Tęstinėje programoje 

kitų metų pavasarį bus paruošti dar 5 mokytojai, kurie organizuodami veiklą apims dar 

didesnį skaičių mokinių. 

 Žemų pasiekimų gerinimo programos pažangos kriterijus yra didesnis nei planuotas (70 

proc.), t. y.   75,6  proc. mokinių su žemais pasiekimais pritaikius žemų pasiekimo 

programos priemones išsitaisė neigiamus pažymius. 

 Praleistų pamokų be pateisinamos priežasties kiekybinė  reikšmė yra 5 proc. mažesnė 

negu buvo planuota. Tam įtakos turi padidėjęs vaikų sergamumas įvairiomis lėtinėmis 

ligomis, o taip pat mokinių elgesys, kurio kontrolei įtakos neturi ir tėvai. 

 Diegiant visos dienos mokyklos modelį veikla organizuojama dviem kryptimis: 

saviugdos ir saviraiškos. Saviugdos srityje mokiniams siūlomos įvairių dalykų 

konsultacijos, veikia namų darbų ruošos klubas. Saviraiškos srityje dominuoja 

etnokultūrinė veikla, aukštų rezultatų pasiekė sportininkai. Neformaliojo ugdymo 

mokinių skaičius viršijo maksimalų siektą rezultatą. 

Išanalizavus ir kiekybiniu ir kokybiniu aspektais įvertinus planuotus ir pasiektus 

rezultatus galima teigti, kad tikslas įgyvendintas dalinai. Nepasiektas minimalus 

lankomumo gerinimo rezultatas. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3.Tikslas – kurti 

sveiką ir 

dinamišką, 

partneryste grįstą 

ugdymo(si) aplinką 

 

7 proc. gimnazistų 

turės personalines 

planšetes ar 

kompiuterius, kuriuos 

naudos mokymo 

procese ir sieks 

individualios 

pažangos. 50 proc. 

šiuolaikiškai 

suremontuota ir 

įrengta fizikos 

laboratoriją, įsigyti 

nauji baldai 

Įkurta moderni 

Medijų klasė 1  a 

gimnazistams, 

įgyvendinta 

paradigma 1 

kompiuteris 1 vaikui.  

14 proc.  gimnazistų 

turės personalines 

planšetes ar 

kompiuterius, kuriuos 

naudos mokymo 

procese ir sieks 

individualios 

pažangos. 100 proc. 

šiuolaikiškai 

suremontuota ir 

įrengta fizikos 

laboratoriją, įsigyti 

nauji baldai, mokymo 

priemones. Įrengta 

poilsio erdvė 

gimnazistams 

tyrėjams. 

14 proc.  gimnazistų 

turės personalines 

planšetes ar 

kompiuterius, kuriuos 

naudos mokymo 

procese ir sieks 

individualios 

pažangos. 100 proc. 

šiuolaikiškai 

suremontuota ir 

įrengta fizikos 

laboratoriją, įsigyti 

nauji baldai, mokymo 

priemones. Įrengta 

poilsio erdvė 

gimnazistams 

tyrėjams. 
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Pasiektas 

maksimalus 

rezultatas.  

Atliktas valgyklos 

gamybos patalpų  

kapitalinis remontas, 

baigti II aukšto 

koridoriaus remonto 

darbai. 

Neatliktas valgyklos 

gamybos patalpų 

kapitalinis remontas, 

atlikti II aukšto 

koridoriaus remonto 

darbai.  

Iš dalies pasiektas 

minimalus lauktas 

rezultatas  

Atliktas valgyklos 

gamybos patalpų  

kapitalinis remontas, 

baigti II aukšto 

koridoriaus remonto 

darbai, parengtas 

vėdinimo sistemos 

įrengimo projektas ir 

kiti svarbūs darbai. 

Komentaras 

 2019 metais buvo planuojama stiprinti STEAM mokslų sritis, įrengti laboratoriją. 

Įrengta ir šiuolaikiškai suremontuota fizikos laboratorija, įsigyti nauji baldai, mokymo 

priemones.. Atliktas kapitalinis remontas, nauja grindų danga, įsigyti šiuolaikiški baldai: spinta, 

stalai ir kėdės. Tai skatina gimnazistus patirti, atrasti ir giliau suprasti  gamtos mokslus. Medijų 

klasėje įsigyta 30 nešiojamų kompiuterių, kuriuos padovanojo Europos bankas. Atlikta I aukšto 

elektros instaliacijos darbai, suremontuoti 3 kabinetai, II aukšto koridoriai dalinai suremontuoti. 

Pakeistos 4 kabinetų durys. Negavus lėšų valgyklos gamybos patalpos nesuremontuotos.  

 

Plačiojo įsivertinimo išvados  

Visuminiame įsivertinime, atliktame 2019-10-15, dalyvavo 70 % bendruomenės narių. Jie pildė 

plačiojo įsivertinimo anketą (www.iquesonline.lt), kurioje vertino visas 4 sritis, 11 temų ir 24 rodiklius 

8 remiantis detaliuosiuose rodiklių aprašymuose pateiktu aukščiausiu kokybės būviu. Ataskaitos 

duomenimis vadovaujantis, išskiriami tokie aspektai: 

 

Privalumai 

(5 aukščiausios vertės) 

 

Trūkumai 

(5 žemiausios vertės) 

Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 

(3,2) 

2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai (2,2) 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 

(2,6)  

4.3.1. Kompetencija (3,1) 2.3.1. Mokymasis (2,4) 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (3,2) 

2.3.2. Ugdymas mokyklos 

gyvenimu (3,1) 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 

(2,6)  

2.3.1. Mokymasis (2,4) 

4.3.2. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas (3,1) 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

(2,6) 

 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai (3,1) 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga (2,7) 

 

 

Lyginant kelerių metų tendencijas, iš žemiausių verčių sąrašo pasitraukė rodikliai 4.2.2. 

Bendradarbiavimas su tėvais bei  3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. 2019 m. Giluminio 

įsivertinimo išvados rodo, kad šie rodikliai patobulėjo, iš pamokų protokolų matyti, jog tikslingai 

naudojamos virtualios aplinkos, o NŠA tėvų apklausos duomenys parodo, jog gimnazija skiria dėmesį 

patyčių indeksui mažinti, mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime, mokykla 

skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais, mokiniai mokomi bendradarbiauti, padėti 

vieni kitiems (aukščiausios vertės). Tačiau išryškėjo tie patys tobulintini rodikliai: 2.4.2. Mokinių 
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įsivertinimas, 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. o iš naujų – 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje, 2.3.1. 

Mokymasis. NŠA mokinių apklausos duomenys parodo, jog prie žemiausių verčių mokiniai išskiria 

teiginius su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti, mokykloje 

apatriamos mokymosi sėkmės, per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

Išvada:  

2019 metais nuspręsta nagrinėti tobulintinus rodiklius: 2.3.1.mokymasis bei 3.2.1. mokymasis 

ne mokykloje, orientuojantis į šiuolaikinės paradigmos elementus pamokoje bei mokymąsi už mokyklos 

ribų, kreipiant dėmesį į aukštesniųjų gebėjimų mokinių ugdymą. 

Giluminio įsivertinimo išvados  

 

Tirta:  

Sritis  1. Sritis. Rezultatai 

Tema 1.1. Pasiekimai ir pažanga 

Rodiklis   1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

Išanalizavus duomenis nustatyta: 

1.Mokinio pasiekimai ir pažanga akivaizdūs dalyvaujant edukaciniuose projektuose, 

skatinančiuose sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus 

ryšius.  Organizuojami tarptautiniai projektai (2), respublikos projektai (5), Kauno miesto projektai 

(4), vidiniai gimnazijos projektai  (12). 

Vykdant tarptautinį projektą „Mokyklos-Europos Parlamento ambasadorės“ buvo 

suorganizuota 16 pamokų : „ Europos Sąjungos šalys“, „Europos Sąjunga ir jos vertybės“, „Europos 

integracija: valstybės-narės“, „Europos  Sąjungos plėtra“, geografijos pamoka „ Europos šalys“. 

Suorganizuota išvyka į KTU Europos institutą, viktorina „ Ką žinai apie Europos Sąjungą“, paskaita 

„Kam moksleiviui žmogaus teisės?“, mokyklos debatų komanda dalyvavo Nacionaliniame debatų 

čempionate, kuriame buvo diskutuojama apie ES šalių integraciją ir vertybes, protmūšis „ Europos 

Sąjunga“, kuriame dalyvavo mokiniai, mokytojai ir tėvai. Europos Sąjungos dienai minėti surengtas 

miesto „ Istorijos-geografijos orientacinis žaidimas „Švęskime Europos dieną linksmai“. Gimnazija iš 

78 mokyklų užėmė 18 vietą ir laimėjo galimybę apsilankyti  Strasbūro Parlamente (1 mokytojas ir 10 

mokinių). http://santaraepambasadore.blogspot.com/.  

Įgyvendinant STEAM veiklas vykdytas tarptautinis Suomijos Luma centro projektas „StarT, 

kurio tikslas skatinti jaunimą domėtis STEAM mokslais, ugdyti integralaus mokymosi kompetencijas, 

išmokti rengti projektinius darbus. Parengtas darbas „Cukraus pavojai“. Dalyvaujant integruoto 

vokiečių kalbos ir dalyko (matematikos, biologijos) mokymo projekte „CLILIG @ LITAUEN, vesta 

integruota pamoka „Procentai mūsų aplinkoje“, gautas finansavimas projektui „Tiesiame tiltus“ - 

mokyklų mokinių teminiams susitikimams. 2019-06-07 mokiniai Kidulių pagrindinėje mokykloje, 

http://santaraepambasadore.blogspot.com/
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integruojant vokiečių kalbą, biologiją, matematiką ir geografiją, atliko „Bestuburių įvairovės ir 

paplitimo tyrimą Kidulių dvaro parke". 

 Tarptautinis literatūrinis projektas „Rašykime kartu istorinį romaną apie HANZĄ“ skatina 

daugiakalbystę partnerystę mokyklose, remiantis istoriniais faktais, bendradarbiaujant su kitų šalių 

Hanzos miestais parašyti daugiakalbį romaną dalyvaujančių valstybių kalbomis. Projekte 

dalyvaujančios šalys: Vokietija, Lietuva, Lenkija, Islandija, Nyderlandai.  

Gimnazistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma pristatoma po pirmo pusmečio 

organizuojant „Padėkos refleksijos diena “ (mokytojai, mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai, 

administracija), o metų pabaigoje -  „Santaros“ garbė“, aptariant mokymosi rezultatus, individualią 

pažangą, skatinant toliau tobulėti ir siekti kuo geresnių rezultatų, skiriant „Santaros“ stipendijas 

geriausiems gimnazijos mokiniams.  Mokslo metų pabaigoje gimnazijoje vykdomas vidinis pasiekimų 

ir pažangos  projektas „Aš užaugau „Santaroje“, skatinantis sisteminti, analizuoti ir įsivertinti 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas.  Projekte dalyvauja visi gimnazijos mokiniai per visų dalykų 

pamokas, pristatomos vizualizuotas įsivertinimas.  

Dalyvaujama projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“, finansuojamame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kur išbandomos 

inovacijos ir kartu tobulinamos bendrojo ugdymo mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos, 

būtinos ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Nuo 2019 

metų rugsėjo mėnesio, įgyvendinant laimėtą projektą, išbandomos integruotos socialinio ugdymo 

pamokos aktualiausioms visuomenės problemoms nagrinėti. Ar robotai atims mūsų darbus? Kas 

geriau – 400 eurų pašalpa ar 400 eurų atlyginimas? Per pasaulį ritasi populizmas: banga ar cunamis? 

Aplinkai draugiškas verslas: mitas ar realybė? Ir daug kitų smagių ir mąstyti provokuojančių temų. 

Etikos, pilietinio ugdymo, ekonomikos mokytojai bendradarbiauja, mokosi taikyti integruoto, 

reiškiniais grįsto socialinio ugdymo prieigą. Socialinės temos nagrinėjamos ne fragmentiškai, bet iš 

esmės. Ugdomas socialinis sąmoningumas. Paįvairintos, įdomesnės ir suaktualintos pamokos. 

2. Dauguma gabių mokinių (50% visų gimnazijos mokinių) dalyvauja Nuodugnaus 

mokymosi programoje: visi lyderių klasių mokiniai. Programos paskirtis – užtikrinti gabių vaikų 

gabumų atskleidimą ir visavertį ugdymą: plėtoti gebėjimus ir polinkius, sudaryti socialines ir 

edukacines ugdymo(si) sąlygas. 50% mokinių, dalyvaujančių Nuodugnaus mokymosi programoje, 

atstovavo gimnazijai konkursuose ir konferencijose, įgijo naujų gebėjimų bei tvirtesnių vertybinių 

nuostatų. Nuodugnaus programos mokiniai dalyvauja tarptautinėje Jaunųjų mokslininkų 

konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“, respublikos konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“, 

„Istorijos žinovas“ ir kt.  

3. Asmeninė mokinių pažanga stebima vadovaujantis „Mokinių pasiekimų ir pažangos 

tvarka“, kurioje numatyti asmeninės pažangos stebėjimo lygmenys: mokinys (individuali pažanga 

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2017/02/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi.pdf
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pamokoje, neformaliajame ugdyme), organizacijos pažanga. Daugiau nei pusėje  pamokų veikia 

mokinių mokymosi pažangos vertinimo modelis. 80% mokytojų vadovaujasi gimnazijos parengta 

„Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“, su mokiniais pildo asmeninės pažangos lapus, 

darbai segami į aplankus. Dalis mokytojų naudoja virtualią aplinką EDMODO pažangai matuoti. 50% 

klasių vadovų pildo Klasės asmeninės pažangos suvestines, veda individualius pokalbius, numato 

priemones su tais, kurie nepasiekė numatytų rodiklių. 80% klasės vadovų mikroklimatui matuoti du 

kartus per metus pildo klasės termometrą per iqes platformą.  

4. 80 proc. dalykų brandos egzaminų įvertinimai viršija Lietuvos kokybės rodiklį (36 – 100 

balų), 60 proc. Kauno miesto kokybės rodiklį (36 – 100 balų). Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos PUPP viršija kokybės rodiklį Kauno mieste ir šalyje. 

5. Įgyvendinamas Visos dienos mokyklos modelis („Patirčių slėnis“ ir „Talentų erdvė“), 

orientuotas būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų (t. y. žinių bei supratimo, praktinių gebėjimų 

bei pozityvią vertybinę orientaciją) visumą, sudarantis sąlygas suvokti asmenybės unikalumą, 

galimybę mokytis savo tempu. VDM veiklose dalyvauja 50 proc. mokinių. 

6. 2019 metų mokinių įsivertinimo ir pažangos anketoje teiginių vertės: Mokytojai man 

padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius (3,2). . „Aš nebijau pamokose daryti klaidų ar neteisingai 

atsakyti“ (3,0), „Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės“ (3,0), Su mokytoju planuoju savo 

mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti (3,0). 

7. Metodinėje taryboje susitarta dėl sėkmingos pamokos – kokybės garanto aspektų, kur 

vienas iš rodiklių yra  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas (kompetencijų vertinimas). 2019 m. 

stebėtų pamokų analizė parodė, jog aspektas „Kiekvieno mokinio pažanga ir pasiekimai“ vertinamas 

2,8 – moda 3,00. Geriausiai vertinta pamokose, kur bandoma dirbti šiuolaikiškai (vidurkis 2,98) arba 

įgyvendinama laisvojo ugdymo paradigma (vidurkis 3,27).  

Išvada:  

Mokiniai iš esmės turi būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų (t. y. žinių bei supratimo, 

praktinių gebėjimų bei pozityvią vertybinę orientaciją) visumą ir geba pagrįsti savo nuostatas, 

sprendimus, pasirinkimus. Asmeninė mokinio pažanga pusėje stebėtų pamokų atpažįstama, įrodoma, 

parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga. Veikia visos 

dienos mokykla. Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos daugumoje  veiklų matomi, 

pripažįstami, skatinami. Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog rodiklio vertinamas „ 

geras“. 

Rekomenduojama: 

1. Kelti mokinių savivertę, kryptingai siekiant individualios mokymosi pažangos, 

įgyvendinant individualios pažangos stebėsenos projektą „Aš užaugau „Santaroje“. Laikytis 

gimnazijoje priimtos Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos, pildyti su mokiniais individualios 
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pažangos stebėjimo lapus, ypatingą dėmesį skiriant mokinių mokėjimo mokytis bei įsivertinimo 

kompetencijoms ugdyti per visų dalykų pamokas bei neformaliame švietime.  

2. Siekti, kad I – II klasių bei spec. poreikių mokiniai lankytų visos dienos mokyklą, kuri  

atlieptų mokinių poreikius, išryškintų organizacijos savitumą, atskleidžiant asmenybės unikalumą, 

skatinant savęs pažinimą ir asmenybės augimą.  

3. Plačiau naudoti įvairias virtualias aplinkas ugdymo procese, siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos. 

4. Pamokose darbą organizuoti įtraukiant mokinius į aktyvią veiklą ir ypatingą dėmesį 

skiriant uždavinio pamatavimui bei mokinių įsivertinimui.  

Tirta:  

Sritis  4. Sritis. Lyderystė ir vadyba. 

Tema 4. 2. Mokymasis ir veikimas komandomis 

Rodikliai   4.2.1. Veikimas kartu; 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais. 

Išanalizavus duomenis nustatyta: 

1. Tėvų informavimo ir švietimo sistema daugumoje atitinka tėvų poreikius ir gimnazijos 

specifiką. Tai iliustruoja 2019 m. NŠA tėvų apklausos duomenys: aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi 

sėkmių aptarimus mokykloje (3,2), Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu (3,0), mokykla skatina 

mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (3,3) ir kt.  

2. Mokslo metų eigoje mokiniai kartu su klasės vadovu, mokytojais ir tėvais aptaria ir pildo 

„Asmens pažangos ir įsivertinimo tobulinimosi“ planą. 60 % tėvų I ir II pusmečio pabaigoje aptarę su 

vaikais mokymąsį bei padarytą pažangą parašo pastebėjimus, įvertinimus asmeninės pažangos 

stebėjimo lapuose. Teikiamas grįžtamasis ryšys mokytojams, klasių vadovams. 

3. Du kartus per pusmetį organizuojamas teminės tėvų dienos gimnazijoje („Gebu, tik to dar 

nežinau“, „Kaip padėti vaikui mokytis?“, skirtos aptarti mokinių pažangą ir pasiekimus (dalyvauja 60 

% tėvų,  organizuojamas bendras vakaras, šv. Kalėdų viešnia (dalyvauja 50 % tėvų). Tėvai kartą per 

metus (30% tėvų) mentoriauja karjeros dienose „Karjeros laiptai“, dalyvauja iškylose su klase, 

susipažinimo stovykloje „Atrask“, mokinių tarybos renginyje „Naktis mokykloje“ 

3. Tėvų atstovai gimnazijos taryboje, tėvų klubas įsitraukia į vaikų ugdymą(sį) inicijuojant 

forumus, pokalbius, pateikia pasiūlymus rengiant strateginį, veiklos planus, organizuoti 2 gimnazijos 

tarybos susirinkimai, 3 tėvų klubo susitikimai. Tėvų klubas inicijavo diskusijas temomis „Mokytojų, 

tėvų, vaikų bendradarbiavimas vaiko laimei ir sėkmei“, „Galiu, tik to dar nežinau“.  

4. Dalis tėvų įsitraukė į edukacinius projektus – tai Proto mūšiai, skirti vasario 16-ajai, kovo 

11 – ajai minėti, projektas „Aš užaugau „Santaroje“, akcija „Darom“, Rugsėjo pirmosios šventė, 

Padėkos vakaras, „Santaros garbė“, „Auksinis protas“, šimtadienio ir paskutinio skambučio šventė,“, 
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Nuodugnių darbų pristatymo valandėlėse, Lietuvos Nepriklausomybės minėjimuose, „Santaros“ 

gimtadienio šventėje.  Dalyvauja 50 % tėvų.  

5. Kolegialus mokymasis daugiausia organizuojamas metodinėse grupėse, dalijantis gerąja 

patirtimi, kartą per metus stebint kolegų pamokas. Du kartus per metus organizuojami mokymai 

gimnazijoje išnaudojant vidinius resursus ( „Virtualių aplinkų panaudojimo galimybės“, „Pamokos 

kokybės įsivertinimo instrumentai, užtikrinantys grįžtamąjį ryšį“), išorinius resursus („Projektinis 

darbas – raktas į STEAM įgyvendinimą“, „Elektroninis portfelis, individualios pažangos matavimas“) 

kartą per metus išvykos akiračiui plėsti – į spektaklius, edukacines keliones.  

Išvada: Gimnazijos bendruomenė (tėvai, mokiniai, mokytojai, vadovai) laiko save 

komanda, siekiančia bendrų tikslų. Tai solidari bendruomenė, kurios santykiai dažniausiai grindžiami 

geranoriškumu vienas kitam ir kolegialia pagalba. Daugumoje tėvai dalyvauja tobulinant gimnaziją, 

įsitraukia į vaikų ugdymą(sį) įvairiomis formomis. Bendradarbiaujama abiem pusėms tinkamu laiku. 

Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog rodiklio vertinimas „ geras“. 

Rekomendacijos 

1.Kolegialų mokymąsi skatinti išnaudojant vidinius resursus: organizuoti kūrybines 

dirbtuves „Ieškok geriausio“, dalytis patirtimi su kitomis Šilainių mikrorajono, miesto, šalies 

mokyklomis, stebėti gimnazijos kolegų pamokas ne mažiau 2 per metus.  

2. Tęsti tėvų mentorystės iniciatyvą, 40% tėvų mentoriauja karjeros dienose „Karjeros 

laiptai“, dalyvauja iškylose su klase, susipažinimo stovykloje „Atrask“, mokinių tarybos renginyje 

„Naktis mokykloje“. 

3. Tėvai aktyviai dalyvauja tobulinant mokyklą: tėvų klubo iniciatyva organizuotos 

diskusijos su mokytojais, mokiniais, dalyvaujama Proto mūšiuose, gimnazijos tradicinėse šventėse – 

60% tėvų. 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados  
 

Mokyklų vertinimo agentūra išorės auditą, atlikto 2008 m. Buvo pateikti tobulinimui šios 

sritys: 

• Mokymosi uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą (pažangą), įgyvendinimas 

pamokoje (1). 

• Užduočių ir tempo diferencijavimas pamokose skirtingų gebėjimų mokiniams (2). 

• Mokinių pažangos pamokoje aptarimas, vertinimo fiksavimas bei panaudojimas tolimesniame 

ugdymo procese (3). 

• Tikslingas informacinių šaltinių panaudojimas pamokose (4). 

• Dalies patalpų ir erdvių būklė (5). 
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Pirmos keturios sritys nukreiptos į pamokos kokybės gerinimą. Tobulinimo planas parengtas ir 

pradėtas įgyvendinti. 2009 metais buvo skiriamas dėmesys užduočių ir tempo diferencijavimui 

pamokose. (2) 2010 metais buvo susitelkta į Mokymosi uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą 

(pažangą) įgyvendinimą pamokoje (1). 2011 metais iškeltas tikslas labiau gilinantis į mokinio ir 

mokytojo ryšį pamokoje, įsivertinimo metodikos tobulinimą (3), 2012 metais mokėjimo mokytis 

kompetenciją, akcentuojant aktyvų mokinių įsitraukimą, savitarpio pagalbą mokantis bei tikslingą 

informacinių šaltinių panaudojimą pamokoje (4). 2013 metais buvo iškeltas tikslas tobulinti pamokos 

kokybę, akcentuojant mokymosi veiklos diferencijavimą (2) bei individualizavimą įvairių gebėjimų 

mokiniams ir ugdomąsias veiklas organizuojant inovacijoms ir kūrybiškumui palankiose mokymosi 

aplinkose (4).  2011 metais vyko mokyklos renovacija už VIP ir ES lėšas, tuo būdu siekiama pagerinti 

patalpų ir erdvių būklę (5). Pagrindiniai renovacijos darbai atlikti, nors dar būtina atlikti darbus 

susijusius su pastato pritaikymu neįgaliems (3 WC, 2 liftai–keltuvai), užbaigti antro aukšto apšvietimo 

tvarkymo darbus, sutvarkyti vandentiekį ir kanalizaciją, įrengti žaibosaugą, kadangi 2012 ir 2013 metais 

nebuvo gautas finansavimas iš VIP, buvo atlikti einamieji remontai gerinant vidaus patalpų estetinį 

vaizdą, sporto salės mergaičių persirengimo WC ir dušai, pirmo aukšto 2 holai, nupirkta suolų 

mokiniams koridoriuose, suremontuota mažoji sporto salė, įrengtas karšto vandens tiekimas prausyklose 

ir WC, erdvė prie mokytojų kambario. 2013 vasario 14 d. gimnazija atliko veiklos po 2008 m. vasario 

mėn. išorės vertinimo veiklos tobulinimo vertinimą ir pateikė tokias išvadas (Skliausteliuose pateiktas 

audito vertinimas 2009 m.): 

Remiantis atliktu tyrimu „Mokymosi proceso veiksmingumas“ bei stebėtų pamokų protokolais, 

daroma išvada, daugumoje (tik nedidelė dalis) pamokų mokytojai formuluoja uždavinį bei su juo 

supažindina mokinius. Dažniausiai (jog didelė dalis mokytojų neaptaria) mokytojai pamokos pabaigoje 

aptaria, ar pasiekti pamokos uždaviniai, ne visada įvertina kiekvieno mokinio daromą pažangą. 

Didesnė (retai diferencijuojami) dalis mokytojų diferencijuoja užduotis ir darbą pamokoje, 

todėl dauguma mokinių geba savarankiškai atlikti užduotis: pasirenka užduočių lygmenį, atlikimo būdą, 

susiranda tinkamą informaciją ir ją tikslingai naudoja. Dauguma (retai) mokinių geba dirbti įvairaus 

dydžio grupėse, teikia vienas kitam pagalbą. 2013 metais toliau tęsiama veikla nukreipta į pamokos 

kokybės gerinimą akcentuojant mokymosi veiklos diferencijavimą bei individualizavimą pamokoje. 

 3. Dauguma (tik dalis) mokytojų skatina mokinių įsivertinimą, stebi ir aptaria jų pažangą, 

koreguoja tolimesnį ugdymą. Dažniausiai (ne visada) mokytojai pamokos pabaigoje aptaria, ar pasiekti 

pamokos uždaviniai. Daugumoje (dalyje) pamokų vertinimas padėjo mokiniams susidaryti adekvatų 

vaizdą apie savo pasiekimus, motyvavo (nepakankamai). Mokytojai dažniausiai (retkarčiais) aptaria 

pažangą su mokiniais, planuojami (ne visada) tolesni mokymosi etapai. 4.70 proc. (26 proc.) pamokų 

mokytojai pamokose naudoja įvairius (tradicinius) informacijos šaltinius. Ugdymo procese naudojama 
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daug (mažai) įvairių informacijos šaltinių. Daugumoje (kai kuriose) pamokų sėkmingai pritaikytos 

informacinės technologijos. 

 4. Žymiai pagerėjo patalpų būklė, tačiau dėl nebaigto elektros renovavimo ir lėšų stokos ne 

visos gimnazijos erdvės estetiškos. Dar reikia užbaigti antro aukšto apšvietimo tvarkymo darbus, 

sutvarkyti vandentiekį ir kanalizaciją, buitinio karšto vandens tiekimą, daugeliui patalpų būtinas 

paprastasis remontas, toliau būtina tęsti grindų dangos keitimo programą, atnaujinti suolus. 

 2012 m. rudenį buvo atliktas Kauno miesto savivaldybės Vidaus auditas. 

 Buvo nurodyta : 

 Spręsti klausimą dėl daiktinių teisių į žemės sklype, adresu Baltų pr.51, esančius statinius 

(sporto ir kiemo aikšteles) įgijimo. Sporto aikštelė kaip statinys įteisinta. Išspręsta daiktinių teisių į 

žemės sklypą, adresu Baltų pr.51 aikštelių įgijimo problema. 

Numatyti papildomas vidaus kontrolės priemones patikėjimo teise valdomo pastato techninės 

priežiūros vykdymo dalyje (savalaikei kas mėnesį atlikti nuolatinius statinio būklės stebėjimus ir 

kasmetinį pastato priežiūrą, laiku ir tvarkingai įforminti Pastato priežiūros dokumentus, ir pagal tai 

sudaryti pastato ir inžinerinės įrangos remonto darbų ir jų finansinio aprūpinimo planą). Vykdoma. 

Suteikiant plotą (išnuomojant), kopijavimo aparatą ir monetų įrenginį nebuvo gautas raštiškas Kauno m. 

savivaldybės sutikimas, tuo būdu pažeidžiant savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo tvarkos aprašą. Kopijavimo aparatas nuomojamas teisėtai. 

Nepakankama vidaus kontrolė pamokų tvarkaraščių ir mokytojų tarifikacijos lentelių sudaryme. 

Numatytos ir vykdomos vidaus kontrolės priemonės. 

Nuomojant ilgalaikį materialųjį turtą, ne visada laikytasi Savivaldybės nekilnojamojo turto 

trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo, kuriame nurodoma, kad sumokėti nuompinigius būtina prieš 

sudarant sutartį, neperduodavo turto pagal turto perdavimo-priėmimo aktą, supažindindavo pasirašytinai 

su „Trumpalaikės nuomos tvarkos aprašu“. Nuomos sutartys sudarytos vadovaujantis reikalavimais. 

Atnaujinti arba sudaryti naujas komunalinių paslaugų (šilumos, elektros energijos, vandens ir nuotekų, 

šiukšlių išvežimo) pirkimų sutartis, laikantis viešųjų pirkimų įstatymo. Atnaujinti moksleivių 

pavėžėjimo paslaugas teikiančių įmonių pirkimo sutartis, įforminant pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimus. Savalaikiai atnaujinti viešųjų pirkimų taisykles ir paskelbti ne tik Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje, bet ir mokyklos tinklalapyje. Įvykdyta. Visi nurodyti darbai ir 

priemonės numatytos ir vykdomos laiku. 

Gimnazijoje 2016 m. buvo atliktas Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos auditas.  

Atliekant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2016 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio auditą, suplanuotos ir atliktos pagrindinės audito procedūros Kauno „Santaros“ 

gimnazijoje (toliau – įstaiga), skirtos Įstaigos 2016 metų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
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ataskaitų rinkinių duomenims ir Savivaldybės turto ir biudžeto lėšų valdymo, naudojimo, disponavimo 

jomis teisėtumui ir jų naudojimui įstatymų nustatytiems tikslams (toliau – turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo teisėtumas) patikrinti.  

Atliktų audito procedūrų rezultatai bus panaudoti rengiant audito ataskaitą ir reiškiant 

nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų ir 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. 

2017-05-22 gautame rašte Nr. A-01-72 dėl atliktų audito procedūrų,  rezultatai remiantis pateikiamos 

šios rekomendacijos:  

1. Priimti kontrolės priemones, kad darbo diena neviršytų LR Darbo kodekse nustatytos 

trukmės. 

2. Rekomenduojame sugriežtinti kontrolę, kad įstaigos programoms vykdyti patvirtintų 

biudžeto lėšų naudojimo pagal ekonominę klasifikaciją paskirtis būtų keičiama tik patikslinus nustatyta 

tvarka įstaigos vykdomų programų sąmatas, o biudžeto asignavimų panaudojimas (kasinės išlaidos) 

būtų teisingai parodytos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose. 

3. Rekomenduojame įstaigai sukurti veiksmingą pirkimų planavimo ir vykdymo kontrolę, 

kad vykdant pirkimus pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyje ir PVM sąskaitoje faktūroje būtų 

vienodai nurodomas pirkimo objektas. 

4. Rekomenduojame paskelbti privalomą informaciją vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

5. Rekomenduojame įsigytus 17 kompiuterių apskaityti kaip ilgalaikį turtą ir priimti kontrolės 

priemones, kad klaidos nepasikartotų ateityje. 

6. Rekomenduojame apskaitos politikoje nusistatyti knygų apskaitos principus ir registruoti 

apskaitoje mokyklos bibliotekos fondą. 

Apie priimtas priemones įgyvendinant pateiktas rekomendacijas raštu informavome Kauno 

miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą. 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI  

  

Valstybinėje švietimo strategijoje 2013 – 2022 m. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 

2030“, iškelta sumanios Lietuvos vizija. Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. 

Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. Remiantis šiomis nuostatomis gimnazijoje 

siekiama kokybės per susitarimus, įtrauktį ir įgalinimą.  Geros mokyklos koncepcijoje (2015) fiksuojami 

geri mokinių pasiekimai, gera jų savijauta, maloni aplinka, inovatyvios klasės, šiuolaikinis ugdymas. 

„Santaros“ gimnazijos bendruomenė, atliepdama šias nuostatas, keldama ambicingus tikslus, derina 
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skirtingų grupių (steigėjo, suinteresuotų šalių, mokytojų, mokinių, tėvų, vadovų)  interesus. 2019 metais 

apklausus 50 proc. gimnazijos mokinių nustatytos aukščiausios ir žemiausios vertės, kurių tendencijos 

išlieka panašios kaip ir 2018 metais.  

5 aukščiausios vertės  5 žemiausios vertės 

 2019 m. 2018 m.  2019 m. 2018 m. Pokytis 

Man yra svarbu mokytis 3,5 3,5 Su mokytoju 
planuojame mano 
mokymosi tikslus ir 
galimybes tikslams 
pasiekti 

3,0 2,5 +0,5 

Mokykloje esame 
skatinami 
bendradarbiauti, padėti 
vieni kitiems 

3,3 3,2 Per pamokas aš turiu 
galimybę pasirinkti 
įvairaus sunkumo 
užduotis 

2,9 2,5 +0,4 

Per paskutinius 2 
mėnesius aš iš kitų 
mokinių nesijuokiau, 
nesišaipiau 

3,3 3,0 Mokykloje su manimi 
aptariamos mokymosi 
sėkmės 

3,0 2,6 +0,4 

Mokytojai man padeda 
pažinti mano gabumus ir 
pomėgius 

3,2 3,0 Į mokyklą einu su 
džiaugsmu 

2,7 2,6 +0,1 

Man labai patinka 
integruotos pamokos, kai 
vienoje pamokoje 
mokoma kelių dalykų 
(pavyzdžiui, užsienio 
kalbos ir geografijos, 
istorijos ir lietuvių kalbos, 
dailės ir muzikos, ir pan.) 

Nebuvo 
teiginio 

anketoje 

3,0 Aš nebijau pamokose 
bandyti, daryti klaidų ar 
neteisingai atsakyti 

3,0 2,8 +0,2 

Mokykloje skatinami 
bendradarbiauti, padėti 
vieni kitiems 

3,3      

 

2019 metais apklausus 50 proc. gimnazijos tėvų nustatytos aukščiausios ir žemiausios vertės, 

kurių tendencijos skiriasi nuo mokinių. Tėvai pripažįsta, jog gimnazija skiria ypatingą dėmesį patyčių 

indeksui mažinti (palyginus su 2018 m. išlieka stabili vertė 3,4; patiriminiam mokymuisi (išlieka stabili 

vertė 3,3), motyvuoja mokinius mokytis (pozityvus pokytis +0,1). Vertėtų atkreipti dėmesį į užduočių 

diferencijavimą bei savivaldaus mokymosi ugdymą.  

5 aukščiausios vertės 5 žemiausios vertės 

 2019 m. 2018 m.  2019 m. 2018 m. 

Per paskutinius 2 mėnesius 
mano vaikas iš kitų mokinių 
nesijuokė, nesišaipė 

3,4 3,4 Mano vaikas per pamoką 
gali pasirinkti užduotis 
pagal savo gebėjimus 

2,7 2,7 

Mokytojai padeda mokiniams 
suprasti mokymosi svarbą 
gyvenime 

3,4 3,3 Į mano vaiko klaidas per 
pamokas yra žiūrima kaip į 
mokymosi galimybę 

3,0 2,8 

Mokykla skatina mokinius būti 
aktyviais mokyklos gyvenimo 
kūrėjais 

3,3 3,3 Į mokyklą mano vaikas 
eina su džiaugsmu 

3,0 3,0 

Per paskutinius 2 mėnesius iš 
mano vaiko mokykloje niekas 
nesijuokė, nesišaipė 

3,3 3,3 Mokykloje mano vaikas 
mokomas planuoti savo 
mokymąsi 

3,1 3,0 

Mokykloje mokytojai mokinius 
moko bendradarbiauti, padėti 
vienas kitam 

3,3 3,2 Aš esu įtraukiamas į vaiko 
mokymosi sėkmių 
aptarimus mokykloje 

3,2 - 

 

2019 – 2021 metų Kauno miesto strateginiame veiklos plane įvardijama sumanios ir pilietiškos 

visuomenės ugdymo programa, kurioje siekiama užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę, reglamentuotą 
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Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, formuojant darnią nuolat atsinaujinamą švietimo programų 

įvairovę, jų prieinamumą užtikrinantį ir atsakomybe už švietimo kokybę besidalijantį valstybinių, Kauno 

miesto savivaldybės ir nevalstybinių mokyklų tinklą, mažinant patyčių indeksą organizacijose, 

modernizuojant edukacines aplinkas ir kt. Gimnazija, keldama metinius veiklos tikslus, prioritetu laiko 

pasiekimus: ugdymo(si) rezultataus,  mokinių savijautą, edukacines novacijas įgyvendinant ugdymo 

turinį.  

Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą („Siekti 

pasiekimų ir gimnazijos, kaip socialiai atsakingos, organizacijos pažangos, skatinant kiekvieno mokinio 

pažangą bei ugdant mokėjimo mokytis kompetencijas“), pasiekti planuoti rezultatai, strateginio 

planavimo sistemoje esantys kriterijai. Nuodugnaus mokymosi programos įgyvendinimo laipsnis, 

ugdant gabius mokinius, apima 50 proc. gimnazijos mokinių. Visi lyderių klasių mokiniai rengia dalykų 

tiriamuosius darbus, suorganizuota patyriminio mokymosi diena „Projektų mugė“, parengta 30 STEAM 

projektinių darbų. Suorganizuoti renginiai Kauno mieste: „Eksperimentų sala“, Kūrybinės IT dirbtuvės, 

konferencija „Iššūkis tyrėjams“, Bendras visų laikytų valstybinių egzaminų balo vidurkis pakankamai 

aukštas – 60,7, planuotas vertinimo kriterijus 58, Biologijos, fizikos, informacinių technologijų, 

matematikos 36 – 100 balų  kokybės rodiklis  viršija šalies rodiklius -  pokytis lyginant 2019 m. 

rezultatus su šalies rezultatais: Matematika +7%; Biologija + 17%; IT - +22%, fizika 0%. 2020 m. 

sieksime „Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, skatinant kiekvieno mokinio pažangą bei ugdant 

savivaldumą mokantis ugdymo procese, panaudojant savivaldybės lėšas“). Šis tikslas pagrįstas praėjusių 

metų veiklos analize, 25 pamokų stebėsenos protokolais, PUPP, VBE analize, giluminio įsivertinimo 

siūlymais. Taip pat atsižvelgiama į plataus įsivertinimo ataskaitą (2019), kurioje išryškėjo tobulintini 

rodikliai: 2.3.1. Mokymasis (2,4), 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (2,6),  2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

(2,6), 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (2,7) bei 2019 m. NŠA duomenis ( žemiausios vertės: į mano 

vaiko klaidas per pamokas žiūrima kaip į mokymosi galimybę (3,0), su mokytoju planuojame mokymosi 

tikslus ir galimybes tikslams pasiekti (3,0), mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės (3,0)). 

Mokytojų tarybos posėdyje nuspręsta juos įtraukti į veiklos plano tikslų įgyvendinimą.  

Tikėtina, kad tiek PUPP, tiek VBE (lietuvių k., matematikos) kokybės rodiklis laipsniškai didės, 

ypač kreipiant dėmesį į aukštesniųjų gebėjimų mokinių ugdymą  ne mokyklos edukacinėse aplinkose bei 

savivaldumą mokantis (veikia 3 lygių pasiekimų ir pažangos įsivertinimo modelis: individualus, klasės, 

organizacijos, visi laikosi susitarimų, esančių „Mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkoje“). Mokiniai, 

gebėdami tinkamai įsivertinti savo gebėjimus, gebės planuoti asmeninę karjerą ir dėl to tikslingai rinksis 

VBE. Toliau diegiant aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, siekiant gerinti tiksliųjų, 

gamtos mokslų VBE pasiekimus,  orientuojamasi į praktika grįstą gamtos mokslų, tiksliųjų, 

technologijos mokslų mokymą, įgyvendinant STEAM mokslų programą bei IT kompetencijų stiprinimą, 

Medijų klasėje ugdymas organizuojamas vienas kompiuteris vienam mokiniui paradigma, skirta 
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personaliam ir aktyviam mokymuisi, taikant 365 office programą bei virtualias aplinkas, skirtas 

mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti. Dalyvaujama Nuodugnaus mokymo programoje, vidinaime 

pasiekimų ir pažangos projekte „Aš užaugau „Santaroje“, vedamos integruotos pamokos, mokomasi už 

mokyklos ribų, kreipiant dėmesį į aukštesniųjų gebėjimų ugdymą. 

Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 2 strateginį tikslą („Teikti savalaikę pagalbą 

įvairių gebėjimų mokiniams ugdant socialines kompetencijas ir skatinant asmeninį tobulėjimą) pasiekti faktiniai 

rezultatai, sutampantys su esančiais Strateginio planavimo sistemoje. 76% mokinių teigia, jog nepatiria 

patyčių gimnazijoje, įgyvendinama mentorystės programa, veikia Namų darbų ruošos klubas, Visos 

dienos mokykla, kuriuos lankydami 89% gimnazistų pažįsta savo gabumus ir polinkius. 2020 m. 

sieksime ugdant mokinių socialinį emocinį intelektą visiškai įgyvendinti ilgalaikę LIONS QUEST 

programą „Raktas į sėkmę“ įtraukiant kuo daugiau mokinių. Lankomumo analizė rodo, kad būtina 

ieškoti priemonių lankomumui gerinti, ypač tose klasėse, kurių mokiniai praleidžia daug nepateisinamų 

pamokų. Tokią siekiamybę skatina klasių ir atskirų mokinių lankomumo statistiniai analizės 

duomenys.Vadovaujantis Žemų pasiekimų programa teikti kokybiškesnę pagalbą žemų pasiekimų 

mokiniams ir siekti jų individualios pažangos sudarant pagalbos grupes, priskiriant mokytojus 

mentorius. Toliau įgyvendinsime „Visos dienos mokyklos“ modelį, kurį sudaro dvi kryptys: saviugdos 

„Patirčių slėnis“, nukreipta į pasiekimų gerinimą, bei saviraiškos kryptis  -  „Talentų erdvė“, skirianti 

dėmesį kūrybiniams gebėjimas atsiskleisti. 

Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 3 strateginį tikslą (Skatinti visą 

bendruomenę savo idėjomis ir darbais kurti ugdymo(si) aplinką, kurioje gera, įdomu ir saugu) pasiekti 

faktiniai rezultatai, sutampantys su esančiais Strateginio planavimo sistemoje. Medijų klasėje mokomasi 

pagal suskaitmenintas programas, naudojant 30 personalinių planšečių, Įrengtas Wi-Fi 12 mokomųjų 

dalykų kabinetuose,  atliktos praktinės fizikos ir integruotos STEAM veiklos, įrengta fizikos laboratorija 

ir kt. 

2020 metais sieksime atlikti valgyklos gamybos erdvės kapitalinį remontą, laukia valgyklos 

patalpų vėdinimo sistemos įrengimo darbai; Bibliotekos skaityklos remontas ir baldų įsigijimas; 

Chemijos kabineto remontas ir baldų įsigijimas. Numatomos naudoti pritrauktos lėšos: 2 proc. paramos 

ir labdaros lėšų., trumpalaikės nuomos, specialiųjų lėšų, bei savivaldybės lėšos.  

 Išsikeltais gimnazijos tikslais siekiama teikti besimokančios gimnazijos bendruomenės 

poreikius atitinkančias švietimo paslaugas, auginti visapusiškus inovatyvius, pasitikinčius, atvirus, 

skleidžiančius tyrimų idėjų laisvę, nuomonių įvairovę lyderius, gebančius prisitaikyti prie gyvenimo 

iššūkių, realizuojančius save gyvenime.   
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS  
 

1  tikslas – Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, skatinant kiekvieno mokinio pažangą bei ugdant 

savivaldumą mokantis ugdymo procese, panaudojant savivaldybės lėšas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

IKT taikymo galimybių 

ugdymo procese apimtis, 

įgyvendinant vienas 

kompiuteris vienam 

mokiniui paradigmą, skirtą 

bendradarbiavimui, 

personalizavimui ir 

aktyviam mokymuisi, bei 

mokymosi virtualiose 

aplinkose tikslingumą ir 

įvairiapusiškumą.  

Integruojant ekonomiką į 

mokomųjų dalykų ugdymo 

turinį, sukurtas Medijų klasėje 

mokomųjų dalykų 40 proc. 

suskaitmenintas ugdymo 

turinys, 

novatoriški mokomieji 

scenarijai. Jie tikslingai 

taikomi 70 proc. pamokų.   

Integruojant ekonomiką į 

mokomųjų dalykų ugdymo turinį, 

sukurtas Medijų klasėje 

mokomųjų dalykų 50 proc. 

suskaitmenintas ugdymo turinys, 

novatoriški mokomieji 

scenarijai. Jie tikslingai ir 

įvairiapusiškai taikomi 80 proc. 

pamokų.   

Mokiniai objektyviai 

įsivertina savo veiklą 

pamokoje pagal mokytojo 

parengtus vertinimo 

kriterijus, aptaria ir vertina 

savo mokymąsi. 

70 proc. mokytojų taiko 

aiškius vertinimo/įsivertinimo 

kriterijus.  

70 proc. mokinių objektyviai 

įsivertina savo veiklą, aptaria 

ir vertina savo mokymąsi. 

Pamokos rododiklis 

„Vertinimas ugdant“ 2,8. 

80 proc. mokytojų taiko  

aiškius vertinimo/įsivertinimo 

kriterijus 80 proc. mokinių 

objektyviai įsivertina savo 

veiklą., aptaria ir vertina savo 

mokymąsi. 

95 proc. mokytojų taiko aiškius 

vertinimo/įsivertinimo kriterijus  

95 proc. mokinių objektyviai 

įsivertina savo veiklą.  

 Pamokos rododiklis „Vertinimas 

ugdant“ 3,0. 

Mokiniai geba ir yra 

motyvuojami mokytis 

bendradarbiaujant -  

grupėse bei poromis.  

 

 

70 proc. mokytojų motyvuoja 

mokinius mokytis 

bendradarbiaujant – grupėse ir 

porose. Pamokos rododiklis 

„Mokymosi patirtys“ 

vertinamas 2,6. 

80 proc. mokytojų motyvuoja 

mokinius mokytis 

bendradarbiaujant – grupėse ir 

porose. 

Pamokos rododiklis „Mokymosi 

patirtys“ vertinamas 2,8. 

Valstybinių brandos 

egzaminų kokybės imtis. 

 

80 proc. dalykų valstybinių 

brandos egzaminų rezultatai 

viršija Lietuvos kokybės 

rodiklį (36 – 100 balų),  60 

proc. Kauno miesto kokybės 

rodiklį (36 – 100 balų). 

Visų dalykų valstybinių brandos 

egzaminų rezultatai viršija 

Lietuvos kokybės rodiklį (36 – 

100 balų),  80 proc. Kauno 

miesto kokybės rodiklį (36 – 100 

balų). 

PUPP kokybės imtis. PUPP viršija Lietuvos 

mokyklų PUPP (7 – 10 balų) 

kokybės rodiklį.  

PUPP viršija Lietuvos, Kauno 

miesto mokyklų kokybės rodiklį 

7 – 10 balų kontekste. 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Kvalifikacijos 

seminaras 

efektyvaus 

grįžtamojo ryšio, 

savivaldasu 

mokymosi tema.  

IT gebėjimų 

stiprinimo 

seminarai - 

dirbtuvės 

mokytojams, 

išnaudojant 

vidinius resursus.  

Metodinė 

taryba 

KPKC 

 

04 mėn.  Mokytojai, 

MK lėšos. 

 

2. Saviugdos valandos 

mokinio pažangai 

fiksuoti, aptarti.  

Klasių 

vadovų 

metodinė 

grupė 

 Kiekvieną 

mėnesį 

ketvirtadieniais 

Mokytojai, 

mokiniai. 

 

3. Mokinių apklausa 

IQES online dėl 

įsivertinimo/GR, 

savivaldaus 

mokymosi pamokoje 

veiksmingumo 

Įsivertinimo 

grupė 

 11 mėn. Mokytojai, 

mokiniai. 

 

4. Kūrybinės IT – 

matematikos, 

ekonomikos 

Galaktikos, gamtos 

mokslų dirbtuvės 

Kauno miesto 

mokiniams 

įtraukiant 

mokytojus, 

besimokančius ir 

suinteresuotą 

sias šalis tiek iš 

mokyklos, tiek iš už 

mokyklos ribų. 

Tiksliųjų, 

gamtos 

mokslų 

metodinė 

grupė, 

Karjeros 

grupė 

KTU, 

LSMU, 

VDU, VU 

03, 04, 10 

mėn. 

Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 

 

5. Metodinės dienos 

„Ieškok geriausio“, 

skirtos savivaldžiam 

mokymuisi 

pamokoje skatinti 

Metodinė 

taryba 

 02 mėn.  Mokytojai  

6.  Individualios 

mokinio pažangos 

matavimo modelis, 

projektas „Aš 

užaugau 

„Santaroje“  

Metodinė 

taryba 

D. Karaliūtė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

KPKC 06 mėn. Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 
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7. Integruotos 

pamokos, 

akcentuojant  

tiksliųjų, gamtos, 

technologijų, 

inžinerijos mokslų 

ir menų bei dizaino 

(STEAM) sintezę  

Metodinė 

taryba 

KTU, 

VDU, 

LSMU, 

LSU, VU 

1 integruota 

pamoka per 

pusmetį 

Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 

 

8. Savarankiško, 

patirtinio 

mokymosi diena 

gimnazijoje, 

rengiant 

tarpdisciplininius 

projektus 1 – 3 kl. 

mokiniams 

Metodinė 

taryba 

KTU, 

VDU, 

LSMU, 

LSU, VU 

06 mėn. Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 

 

9. Edukacinės 

pamokose kitose 

erdvėse, skirtos 

aukštesniųjų 

gebėjimų ugdymui. 

Metodinė 

taryba 

KTU, 

VDU, 

LSMU, 

LSU, VU 

1 pamoka per 

pusmetį 

Mokytojai, 

mokiniai. 

 

10. Apskrito stalo 

diskusijos dėl 

kiekvienos klasės 

pažangumo rodiklių.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

 9, 10, 11 mėn. Mokytojai  

11. Ugdomasis 

konsultavimas 

,,Vertinimas/ 

įsivertimas, 

savivaldus 

mokymasis“  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

 Kiekvieną 

antradienį 

Mokytojai  

12. Nuodugnaus 

mokymosi 

programos 

įgyvendinimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Karaliūtė 

VDU, 

KTU, 

LSMU, 

verslo 

įmonės 

Visus metus Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 

 

13. Mentorystės 

programos 

įgyvendinimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

Savanorys

tės klubai 

Visus metus Mokiniai, 

mokytojai 

 

14. Vidinis 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

modelis: 

partnerystės planas 

„kolega - kolegai“. 

Kolegialus 

mokymasis 

Metodinės 

Tarybos 

pirmininkė 

D. Noreikaitė 

 Visus metus 

pagal planą 

Mokytojai  

15. Signalinių 

pusmečių 

aptarimas, siekiant 

kiekvieno 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė, 

 12, 04 mėn.  Mokytojai  



36 

 

individualios 

pažangos 

klasių 

vadovai 
16. Tėvų dienos 

kiekvieno vaiko 

pažangos aptarimui  

Direktorės 

pavaduotoja

ugdymui D. 

Karaliūtė 

 11, 03 mėn. Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 

 

17. Respublikos 

jaunųjų 

mokslininkų 

konferencija 

„Iššūkis tyrėjui“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

VU, KTU, 

VDU, 

LSMU 

04 mėn. Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 

 

18. Ugdomosios 

veiklos stebėsena.  

Savivaldus 

mokymasis bei IKT 

tikslingas ir 

įvairiapusiškas 

panaudojimas 

pamokoje.  

A. Karlienė, 

gimnazijos 

direktorė, 

D. Karaliūtė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

 Visus metus, 

numatant 

mėnesio plane 

Mokytojai  

 

  

 2 Tikslas – teikti kokybišką savalaikę pagalbą mokiniams ugdant socialines kompetencijas.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

LION QUEST programos 

„Raktas į sėkmę“ 

vykdymas 

7 proc. gimnazistų dalyvauja 

prevencinėje programoje 

„Raktas į sėkmę“. 30 proc. 

mokytojų dalyvauja mokymuose 

ir įgyvendina šią programą.  

14 proc. gimnazistų dalyvauja 

prevencinėje programoje „Raktas 

į sėkmę“ 80 proc. mokytojų 

dalyvauja mokymuose ir 

įgyvendina šią programą. 

Nepatyrusių patyčių 

mokinių dalis nuo bendro 

skaičiaus 

Patyčių nepatyrė 65 % mokinių 

nuo bendro skaičiaus. 

Patyčių nepatyrė 72 % mokinių 

nuo bendro skaičiaus 

Žemų pasiekimų 

gerinimo programos 

įgyvendinimo apimtis  

gimnazijoje.  

60 proc. mokinių po signalinių 

pagalbos grupių padarys 

individualią pažangą.  

75 proc. mokinių po signalinių 

pagalbos grupių padarys 

individualią pažangą. 

Lankomumo stebėsena 

gimnazijoje: lankomumo 

suvestinės, teikiant 

grįžtamąjį ryšį.  

1 proc. gerėja mokinių 

lankomumas I-IV klasėse. 

3 proc. gerėja mokinių 

lankomumas I-IV klasėse  

VDM saviugdos krypties 

„Patirčių slėnis“ ir 

saviraiškos krypties 

„Talentų erdvė“ 

įgyvendinimas.  

65 proc. I-IV klasių gimnazistų 

lanko VDM  saviugdos ir 

saviraiškos užsiėmimus. 

75 proc. I-IV klasių gimnazistų 

lanko VDM  saviugdos ir 

saviraiškos užsiėmimus. 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Įvadinis seminaras 

mokytojams apie 

programos 

„Raktai į sėkmę“ 

įgyvendinimą 

Dalykų 

mokytojai, 

VGK nariai 

VšĮ LIONS 

QUEST 

Lietuva  

Pagal 

atskirą VšĮ 

LIONS 

QUEST 

Lietuva 

planą 

Pagalbos 

specialistai, 

mokytojai, 

kl. vadovai 

 

2. LION QUEST 

programos 

„Raktas į sėkmę“ 

vykdymas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

VšĮ LIONS 

QUEST 

Lietuva 

Visus 

metus 

Klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

Projekto 

“Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas II” 

lėšos 

 

3. I-ųjų klasių 

mokinių 

adaptacijos 

tyrimas 

Psichologė  Spalio mėn. 1-ųjų klasių 

mokiniai 
 

4. Tabako ir 

medikamentų 

naudojimo 

tyrimas 

Soc. pedagogė 

J. Stankūnienė, 

spec. pedagogė  

R. Valackaitė-

Pranckūnienė 

Visuomenės 

sveikatos 

centras  

Sausio 

mėn. 

1-3 klasių 

mokiniai 
 

5. Tyrimas dėl 

patyčių 

J. 

Stankūnienė, 

soc. pedagogė 

PPT  Kovo mėn. 1-4 klasių 

mokiniai 
 

6. Savaitė be patyčių Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Kauno 

Milikonių 

progimnazija  

Kovo mėn. Mokyklos 

bendruomenė 
 

7. Sveikatos diena 

„Sveikame kūne – 

sveika siela“ 

Soc. pedagogė 

J. Stankūnienė, 

darbo grupė 

LSMU 04 - 01 Mokyklos 

bendruomenė 
 

8. Karjeros ugdymo 

renginys 

„Karjeros laiptai“ 

Karjeros 

grupė, klasių 

auklėtojai 

Kauno m. 

universite-tai 

ir kolegijos 

Gruodžio 

mėn. 

Klasių 

auklėtojai, 

mokiniai, 

mokytojai 

 

9. Namų darbų 

ruošos klubas, 

pagalba pamokoje   

spec. poreikių 

mokiniams 

Soc. 

pedagogė J. 

Stankūnienė 

Spec. 

pedagogė 

R.Valackaitė- 

Pranckūnienė  

 Visus 

metus 

Mokiniai, 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 
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10. Žemų pasiekimų 

gerinimo 

programos 

įgyvendinimas, 

pagalbos grupių 

sudarymas. 

VGK  Visus 

metus 

Mokytojas, 

mokinys, 

tėvai 

 

11. Lankomumo 

suvestinės  

Socialinė 

pedagogė, 

VGK nariai, 

direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus  

Policija, 

Vaikų teisių 

apsaugos 

tarnyba.  

Kartą per 

mėnesį  

Klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai,  

mokiniai, 

socialinė  

pedagogė  

 

12. Tyrimas 

„Mokyklos 

nelankymo 

priežastys“. 

Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

 Lapkričio 

mėn. 

VGK  

 

 

 

 

13. VDM projekto 

„Patirčių slėnis“ 

programos  

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

 Visus 

metus 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

 

14. VDM projekto 

„Talentų erdvė“ 

programos  

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

NVŠ 

dalyviai 

Visus 

metus 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

 

 

 

3. Tikslas – Kurti modernią, saugią ir draugišką ugdymo(si) aplinką.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Moderniai įrengta 

gimnazijos skaitykla.  

50 proc. suremontuotos sienos, 

lubos, atnaujinta grindų danga 

Gimnazijos skaitykloje.  

100 proc. suremontuotos sienos, 

lubos, atnaujinta grindų danga 

Gimnazijos skaitykloje. Įsigyti 

poilsio baldai, atnaujintos darbo 

prie kompiuterių vietos 

gimnazistams.  

Stiprinti STEAM kryptį. 

Šiuolaikiškai 

suremontuoti ir įrengti 

chemijos laboratoriją, 

įsigyti naujus baldus, 

mokymo priemones.  

50 proc. šiuolaikiškai 

suremontuota ir įrengta chemijos 

mokslų laboratorija, įsigyti nauji 

baldai 

100 proc. šiuolaikiškai 

suremontuota ir įrengta chemijos 

laboratorija, įsigyti nauji baldai, 

mokymo priemones.  

Užtikrinti mokinių 

saugumą, atlikti vidaus ir 

lauko remonto darbus. 

Atliktas valgyklos gamybos 

patalpų  kapitalinis remontas, 

baigti II aukšto koridoriaus 

remonto darbai, suremontuotas 

kabinetas.  

Atliktas valgyklos gamybos 

patalpų  kapitalinis remontas, 

baigti II aukšto koridoriaus 

remonto darbai, parengtas 

vėdinimo sistemos įrengimo 

projektas, suremontuoti 2 

kabinetai, atlikti kiti svarbūs 

darbai.  
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  Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

susijusiuose su 

STEAM ir IT  

įgyvendinimu. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

J.Karčiauskienė 

KPKC, 

UPC, KTU, 

VU 

2020 m. 12 

mėn.  

Kvalifikacijai 

skirtos lėšos  

Dalyvauja 

visų 

dalykų 

mokytojai.  

2.  STEAM 

chemijos 

laboratorijos 

įrengimas. 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija, 

Chemijos 

mokytojas, 

mokinių taryba  

KTU, VU,  

Kauno m. 

savivaldybė 

2020 m. 12 

mėn. 

spec. lėšos,  

2 proc. GPM 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

 

3.  Moderniai 

įrengta 

gimnazijos 

skaitykla: 

atliktas 

remontas, įsigyti 

baldai.  

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija, 

Bibliotekininkė, 

Gimnazijos 

taryba  

Šilainių 

biblioteka 

2020 m. 12 

mėn. 

spec. lėšos,  

2 proc. GPM 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

 

4.  Dalinai atliktas 

II aukšto 

koridoriaus 

remontas 

Pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 
2020 m. 12 

mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 

 

5.  Valgyklos 

gamybos 

patalpų  

kapitalinis 

remontas 

Pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 
2020  m. 12 

mėn. 

Savivaldybės 

lėšos  
 

6.  WC („tupyklų“) 

keitimas į 

klozetus 

Pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 
2020 m. 12 

mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 
 

7.  Klasių patalpų ir 

koridorių 

remontas. 

Pavaduotojas 

ūkiui 

Tėvų klubas, 

verslo 

įmonės 

2020 m. Spec. lėšos,  

paramos, 2 

proc. GPM 

lėšos, 

 

8.  Pakeistos  4 

klasių durys 

Pavaduotojas 

ūkiui 

Tėvų klubas, 

verslo 

įmonės 

2020 m. 12 

mėn. 
Spec. lėšos,  

paramos, 2 

proc. GPM 

lėšos. 

 

 



40 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo 

terminas 

Dir. pav.  

D. Karaliūtė 

Kauno miesto savivaldybei dėl 

pasiektų strateginių ir veiklos 

planų kokybės rodiklių  

Sistema STRAPIS 2020 m. sausio, 

gegužės, gruodžio 

mėn.  

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius  

 

 

Gimnazijos  Tarybai ir 

bendruomenei dėl „Ūkinės 

finansinės veiklos už  2019 

metus“. 

 

Ataskaita raštu 

(skelbiama 

internetiniame 

puslapyje) 

2020 m. sausio 

mėn.  trečia 

savaitė. 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius 

 

Gimnazijos Tarybai dėl 

„Viešųjų pirkimų plano“.   

 

Informacija raštu ir 

žodžiu (skelbiama 

CVP,  bei Mokyklos 

tinklalapyje).  

2020 m. 

balandžio pirma 

savaitė 

Dir. pav.  

D. Karaliūtė  

Mokytojų Tarybai dėl 

giluminio Įsivertinimo, 

mokyklos tarybai. 

Stendinis pranešimas, 

skelbiama ir 

komentuojamasis 

skaitymas pedagogų 

Tarybos posėdyje. 

2020-12-11 

Direktorė 

 

Mokytojų  Tarybai  dėl   

remonto darbų programos. 

Informacija žodžiu  

Programa raštu. 

2020-01-31 

Direktorė  

 

Atsiskaityti savininko teises 

įgyvendinančiai institucijai 

pateikiant vadovo veiklos 

ataskaitą. 

Ataskaita  raštu.  

 

 

 

2019 m. vasaris 

mėn.  

 

Mokytojai  Kuruojančiam vadovui. Svarbiausi mokinių ir 

mokytojų pasiekimai 

už 2019-2020 m.m. 

2020-05-22 

Direktorė Mokytojų taryboje dėl „2020 

m. veiklos programos 

įgyvendinimo ir koregavimo“. 

Pranešimas.  2020-08-28 

Direktoriaus pav. 

ugdymui 

D. Karaliūtė  

G. Daškus  

Mokytojų Tarybai dėl 

gimnazijos tikslų 

įgyvendinimo. 

 

Pranešimas 

Informacija skelbiama 

internetiniame  

Puslapyje. 

2020-12-11 

Dir. pav. ugdymui 

D. Karaliūtė 

G. Daškus 

 

Mokytojų Tarybai  

Specializuoto ekonominio 

ugdymo programos dalies 

įgyvendinimas gimnazijoje, 

STEAM integravimo į 

ugdymo turinį, IT naudojimo 

ugdymo procese stiprinimo.  

Pranešimai  

Ataskaitos 

2020-11-16 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Metodinėje Taryboje dėl tikslų 

įgyvendinimo sėkmių ir 

nesėkmių. 

Ataskaitos.  2020-12-11 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius    

Direktorei dėl „Ūkinės veiklos 

ir finansinės padėties“. 

Ataskaitos žodžiu ir 

raštu. 

2020-12-11 
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Dir. pav. ugdymui 

D. Karaliūtė  

 

Mokytojų Tarybai, gimnazijos 

Tarybai Vidinio (plačiojo 

audito) 

įsivertinimo grupės ataskaita. 

Stendinis pranešimas. 

 

2020-12-11 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

D. Karaliūtė 

G. Daškus 

Mokytojų Tarybai dėl 

ugdomojo inspektavimo tema  

,,Mokinių pasiekimų stebėsena 

ir vertinimas pamokose“. 

Pranešimai  

Ataskaitos. 

2020-12-11 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

D. Karaliūtė 

G. Daškus 

 

Direktorei ir Mokytojų 

Tarybai  dėl „Lėšų, skirtų 

mokymo priemonėms įsigyti ir 

kvalifikacijai kelti, mokinių 

pažintinės veiklos ir profesinio 

konsultavimo  panaudojimo“. 

Ataskaita žodžiu ir 

derinimas lėšų 

panaudojimo. 

2020-12-11  

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius    

Direktorei dėl „Ūkinės veiklos 

ir finansinės ataskaitos. 

Ataskaitos žodžiu ir 

raštu. 

2020-12-11 

Direktorė  

A. Karlienė 

Gimnazijos Tarybai dėl 

„Gimnazijos tikslų 

įgyvendinimo“. 

Pranešimas raštu 

skelbiama 

internetiniame 

puslapyje. 

2020-12-11 

 

   _______________                _______________________  ___________ 
  (Plano rengėjo pareigos)                                    (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)                                

 

PRITARTA 

Kauno „Santaros“ gimnazijos 

tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. 

posėdžio protokolu Nr. 3 


