
PATVIRTINTA                                                           
Kauno "Santaros" gimnazijos  
direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. 
įsakymu Nr. V1-36-1

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
            KAUNO "SANTAROS" GIMNAZIJA

         2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama 

reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų 

institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, 

kurie lemia įstaigos
 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 
dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, 
skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. 
sk.)

14 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 
30 str. papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 260,65 tūkst. eurų, iš jų: 
darbo užmokesčiui – 193,44 tūkst. eurų; turtui –  1,9 tūkst. Eurų

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės 
poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas
Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Siekiama 

reikšmė
Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Žmogiškieji ištekliai I. Personalo valdymas:                                                                                                           

1. Užtikrinti, kad nebūtų viršytas didžiausias leistinas pedagoginių ir 

nepedagoginių drabuotojų pareigybių skaičius.                                                              

1.1. Du kartus per metus perskaičiuoti pareigybių (etatų) skaičių                                     

1.2.  Kontroliuoti normatyvuose reglamentuotų rekomendacijų 

laikymąsi.                                   1.3. Supažindinti mokytojus su etato 
sandara.                                                                                                    2. 

Tobulinti darbuotojų motyvavimo ir vertinimo sistemą gimnazijoje:                                    

2.1. Kartą metuose pravesti individualius vertinimo pokalbius su visais 

darbuotojais,  įsivertinti darbo efektyvumą, numatyti tobulintinas sritis 

ir išsikelti naujus uždavinius, susitarti dėl rezultatų.                                                                     

2.2. Pusmečio pabaigoje aptartiami tarpiniai pasiekti rezultatai ir 

įgyvendintos užduotys. 

2. 3. Įvestas mokytojų reitingavimas, kuris vertinamas ir aptariamas.                                                                      

2.4.  Suorganizuota edukacinė išvyka kartą per mokslo metus.                                  
2.5.  Gimnazijoje kuriamas palankus  mikroklimatas.

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorė A. Karlienė 

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 

pareigybių (proc.)

66 Direktorė A. Karlienė 

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų 

skaičius (žm. vnt.).

3 Direktorė A. Karlienė 

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis 
vienam mokiniui (vnt.)

0,11 Direktorė A. Karlienė 



I. Personalo valdymas:                                                                                                           

1. Užtikrinti, kad nebūtų viršytas didžiausias leistinas pedagoginių ir 

nepedagoginių drabuotojų pareigybių skaičius.                                                              

1.1. Du kartus per metus perskaičiuoti pareigybių (etatų) skaičių                                     

1.2.  Kontroliuoti normatyvuose reglamentuotų rekomendacijų 

laikymąsi.                                   1.3. Supažindinti mokytojus su etato 
sandara.                                                                                                    2. 

Tobulinti darbuotojų motyvavimo ir vertinimo sistemą gimnazijoje:                                    

2.1. Kartą metuose pravesti individualius vertinimo pokalbius su visais 

darbuotojais,  įsivertinti darbo efektyvumą, numatyti tobulintinas sritis 

ir išsikelti naujus uždavinius, susitarti dėl rezultatų.                                                                     

2.2. Pusmečio pabaigoje aptartiami tarpiniai pasiekti rezultatai ir 

įgyvendintos užduotys. 

2. 3. Įvestas mokytojų reitingavimas, kuris vertinamas ir aptariamas.                                                                      

2.4.  Suorganizuota edukacinė išvyka kartą per mokslo metus.                                  
2.5.  Gimnazijoje kuriamas palankus  mikroklimatas.

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 8,8 Direktorė A. Karlienė 

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Tobulinti darbuotojų kvalifikacijos modelį, akcentuojant 

skaitmeninio raštingumo bei lyderystės kompetencijas.
1.1.  Kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota apklausa 

trūkstamų mokymų įvertinimui.

1.2.  Kvalifikacijos tobulinimo plano įgyvendinimas: mokytojų veiklos 

įsivertinimas, 100 proc. parengtos savianalizės anketos.
1.3. Kolegialaus mokymosi veiklos, panaudojant vidinius resursus (2 

per metus).  Metodinė diena „Ieškok geriausio“. 

1.4 Seminarai „Skaitmeninių išteklių naudojimo galimybės“ (2 per 

metus) bei „Įtraukiojo ugdymo aktualijos“ (1 per metus). 

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis 
(proc.)

80 Direktorė A. Karlienė                                           

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė

FINANSAI 

I. Gautos lėšos:

1. Užtikrinti tinkamą metinio gimnazijos biudžeto planavimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.1. Įvertinamas praėjusių metų įstaigos savivaldybės biudžeto 
panaudojimas.                                                                                                                                                                                                                                               

1.2. Įvertinamas praėjusių metų įstaigos mokymo lėšų  biudžeto 
panaudojimas.                                                                                                                                                                                                                                                      

1.3. Aptariama gimnazijos uždirbtos lėšos iš nuomos ir efektyvus lėšų  
pritraukimas.                                                                                                                                                                                                                                                           

1.4.  Atsakingai dirbama su savivaldybės nuomos sistema, vertinami 

įkainiai, kontroliuojami atsiskaitymai. 

2. Viešinti informaciją gimnazijos internetinėje svetainėje bei kitaip 

pritraukti paramą gimnazijos poreikiams 

3. Teikti paraiškas projektų finansavimui

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto (proc.)

2,69 Direktorė A. Karlienė 

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 5000 Direktorė A. Karlienė 

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo 

paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)

5000 Direktorė A. Karlienė 

II. Išlaidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.  Efektyviai   panaudoti finansinius išteklius gimnazijoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. 1. Planuojamas prekių, paslaugų, remonto darbų poreikis, 

parengiant gimnazijos biudžeto projektus.                                                                                                                                                                                                                                                 

1. 2. Asignavimų perskirstymai atliekami nustatyta tvarka ir terminais, 
pagal gimnazijos poreikius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3.  Parengiamos sąmatos, kurios aptariamos Gimnazijos taryboje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.4. Tinkamai vykdomi viešieji  pirkimai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Užtikrrinti sistemingaą vidaus kontrolę gimnazijoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1. Nuolat atliekama  vidaus konbtrolė gimnazijoje, vadovaujantis  

gimnazijos vidaus kontrolės  įgyvendinimo viešajame juridiniame 

asmenyje tvarkos aprašu.                                                                                                                                 

2.2.  Kas mėnesį atliekamas finansų kontrolės vertinimas. 

Per ataskaitinius metus panaudotų 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių 

asignavimų (proc.) 

99 Direktorė A. Karlienė 

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių 

biudžeto asignavimų (proc.)

99 Direktorė A. Karlienė 



II. Išlaidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.  Efektyviai   panaudoti finansinius išteklius gimnazijoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. 1. Planuojamas prekių, paslaugų, remonto darbų poreikis, 

parengiant gimnazijos biudžeto projektus.                                                                                                                                                                                                                                                 

1. 2. Asignavimų perskirstymai atliekami nustatyta tvarka ir terminais, 
pagal gimnazijos poreikius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3.  Parengiamos sąmatos, kurios aptariamos Gimnazijos taryboje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.4. Tinkamai vykdomi viešieji  pirkimai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Užtikrrinti sistemingaą vidaus kontrolę gimnazijoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1. Nuolat atliekama  vidaus konbtrolė gimnazijoje, vadovaujantis  

gimnazijos vidaus kontrolės  įgyvendinimo viešajame juridiniame 

asmenyje tvarkos aprašu.                                                                                                                                 

2.2.  Kas mėnesį atliekamas finansų kontrolės vertinimas. 

Per ataskaitinius metus panaudotų 

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis 

nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų 

pajamų (proc.)

0 Direktorė A. Karlienė 

TURTAS 
I. Nekilnojamo turto valdymas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Užtikrinti tinkamą patikėjimo teise perduoto gimnazijos turto 

naudojimą.

1.1. Vedama sunaudojamų energetinių išteklių apskaita.

1.2. Kontroliuojamos gimnazijos nekilnojamo turto išlaikymo 

sąnaudos.
1.3.  Racionaliai paskirstomas gimnazijos valdomo nekilnojamo turto 
plotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Užtikrinti tinkamą nuomojamo turto priežiūros ir kontrolės 

vykdymą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1. Supažindinama nuomininkus su Kauno m. salių  rezervavimo 
nuomos tvarka.                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.2.Periodiškai atliekama kontrolė, patikrinant patalpas, nuomininkus, 

nuomojamą laiką, pasirašant patikrinimo aktą.                                                                                                                                                                                                             

2.3. Numatomos kontrolės priemonės ilgalaikės ir trumpalaikės 

nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo srityse. 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

6,5 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. 

Aleksandravičius

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 
naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

44 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. 

Aleksandravičius

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto 
ploto dalis (proc.)

0,01 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. 

Aleksandravičius

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos 
administracijos darbuotojui (kv. m)

23,38 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. 

Aleksandravičius

II. Kilnojamo turto vadymas : Gimnazija nenaudoja kilnojamo turto. Įstaigos naudojamos vienos transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

0

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagrindinis ugdymas II dalis, vidurinis ugdymas) 
 Pagrindinio (9-10, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio  ugdymo 
organizavimas. 

 1. Pritraukti vaikų srautus, stiprinant mokyklos tinklaveiką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1. Integruotos pamokos su Šilainių seniūnijo mokyklomis (1 - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.2. Kūrybinės dirbtuvės „Ateik, patirk, pasilik“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.3. Atvirų durų dienos: virtualus turas gimnazijoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.4. Reklama socialiniuose tinkluose: vaizdo įrašai, padėkos, renginiai 
ir kt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.5. Internetinės svetainės atnaujinimas: mokinių pasiekimų, 

laimėjimų viešinimas, priėmimo informacija, projektai ir kt.                                                                                                                                                                                                         

1.6. Informacijos vaikų tėvams apie mokymosi sąlygas gimnazijoje 
teikimas (lankstinukai, skelbimai ir kt.).                                                                                                                                                                                                                    

2.Organizuoti renginius, tampančius turtinga ir įsimenančia, prasminga 

patirtimi mokykloje, remiant mokinių savivaldos iniciatyvas.                                                                                                                                                                                          

2.1. Mokinių tarybos organizuojami renginiai, akcijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.2. Projektas „Karjeros laiptai“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Sudaryti motyvuojančias ir saugias sąlygas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymui.                                                                                                                                                                                                                                                
3.1.individualaus mokymo(si) plano rengimas ir pritaikymas 

atsižvelgiant į ugdomų mokinių sutrikimus ir poreikius.                                                                                                                                                                                                   

3.2.Aplinkos pritaikymas  ir struktūravimas (ugdymo aplinkos ir 

priemonių pritaikymas, klasių komplektavimas ir k t.)

Bendras mokinių, besimokančių 9-10 (I-II 

gimnazijos) klasėse, skaičius  (žm. sk.)

164 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus

Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV 

gimnazijos)  klasėse, dalis (proc.)

49 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus

I - II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus



 Pagrindinio (9-10, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio  ugdymo 
organizavimas. 

 1. Pritraukti vaikų srautus, stiprinant mokyklos tinklaveiką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1. Integruotos pamokos su Šilainių seniūnijo mokyklomis (1 - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.2. Kūrybinės dirbtuvės „Ateik, patirk, pasilik“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.3. Atvirų durų dienos: virtualus turas gimnazijoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.4. Reklama socialiniuose tinkluose: vaizdo įrašai, padėkos, renginiai 
ir kt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.5. Internetinės svetainės atnaujinimas: mokinių pasiekimų, 

laimėjimų viešinimas, priėmimo informacija, projektai ir kt.                                                                                                                                                                                                         

1.6. Informacijos vaikų tėvams apie mokymosi sąlygas gimnazijoje 
teikimas (lankstinukai, skelbimai ir kt.).                                                                                                                                                                                                                    

2.Organizuoti renginius, tampančius turtinga ir įsimenančia, prasminga 

patirtimi mokykloje, remiant mokinių savivaldos iniciatyvas.                                                                                                                                                                                          

2.1. Mokinių tarybos organizuojami renginiai, akcijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.2. Projektas „Karjeros laiptai“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Sudaryti motyvuojančias ir saugias sąlygas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymui.                                                                                                                                                                                                                                                
3.1.individualaus mokymo(si) plano rengimas ir pritaikymas 

atsižvelgiant į ugdomų mokinių sutrikimus ir poreikius.                                                                                                                                                                                                   

3.2.Aplinkos pritaikymas  ir struktūravimas (ugdymo aplinkos ir 

priemonių pritaikymas, klasių komplektavimas ir k t.)

III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus 

kaita įstaigoje 

0 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus

1. Neformalus ugdymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.1.Ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu 

visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti 

pažinimo ir saviraiškos poreikius.  Organizuoti gimnazijos tradicinius 

renginius ("Už sveiką ir sportuojančią Santarą","Naujų mokinių 

inauguraciją", IT kūrybinės dirbtuves „Edukacinių žaidimų kūrimas ir 

programavimas“, "Padėkos vakarą. Kalėdinę mugę", "Kūrybos ir 

eksperimentų salą",  "Atvirų durų dieną", "Ekonomikos galaktiką", 

jaunųjų mokslininkų konferenciją „Iššūkis tyrėjui“, patirtinio 

mokymosi dieną „Projektų mugė“,"Santaros garbė"),  neformalaus 

mokymo būrelių pasiekimų pristatymą, mokinių saviraiškos poreikių 

tyrimą, būrelių mugę "Talentų erdvė arba atrask save SANTAROJE".

1.2.Ugdyti  pilietiškumą ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Dalyvauti 
tarptautiniame projekte "Sporto diena mokykloje", organizuoti sporto 

šventę "Už sveiką ir sportuojančią Santarą", Lietuvos mokyklų 

pirmosios pagalbos varžybas, sveikatos dieną „Sveikame kūne – sveika 
siela“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.3.Ugdyti tautiškumą, puoselėti etninės kultūros tradicijas:. Dalyvauti 

pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“,  organizuoti 

Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimą, Kovo 11-osios minėjimą, 

dalyvauti jaunimo tautinių šokių festivaliuose "Aguonėlė", "Šokis mus 

jungia", "Dainų šventėje".                                                                             

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo 
veiklomis bendrojo ugdymo mokyklose, 

skaičius (žm. sk.)  

195 Neformaliojo ugdymo mokytoja  A. 

Matulaitytė-Čižikienė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS 
I. Pagrindinio ugdymo II dalies organizavimas (9-10 kl.)  :

1.  Siekti vaiko asmeninės pažangos taikant savivaldaus mokymosi 

strategijas ir stiprinant pamokos kokybę.                                                                                                                                                                                                                                 

1.1. Signalinių pusmečių aptarimas, sudarant tikslines pagalbos grupes 
2 kartus per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2. Nuosekli mokinio individualios pažangos stebėsena pildant 

individualios pažangos lapus kartą per mėnesį. Projektas „Aš užaugau 
„Santaroje“ (80 proc. mok.).                                                                                                                                                       
1.3. Suasmeninto mokymosi paradigmos taikymas pamokose. Pamokos 

kokybės tyrimai (vertė ne mažesnė kaip 3,0).  Pamokų stebėsena.                                                                                                                                                                          

1.4. Dalykinės konsultacijos mokymosi praradimams mažinti (50 proc. 

mokinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.5. Savivaldaus mokymosi valanda (3 kartus per metus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6. Lyderystės žemėlapių projektavimas (1 kartą per metus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.7. Dalyvavimas NŠA organizuojamuose elektroniniuose testavimuose 

pasiekimams įsivertinti. 

Mokinių, besimokančių  I-II gimnazijos ir  III-IV  

gimnazijos klasėse  ir pasiekusių teigiamų 

mokymosi rezultatų, dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.)

90 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje ir turinčių teigiamus 

įvertinimus, dalis (proc.)

80 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė



I. Pagrindinio ugdymo II dalies organizavimas (9-10 kl.)  :

1.  Siekti vaiko asmeninės pažangos taikant savivaldaus mokymosi 

strategijas ir stiprinant pamokos kokybę.                                                                                                                                                                                                                                 

1.1. Signalinių pusmečių aptarimas, sudarant tikslines pagalbos grupes 
2 kartus per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2. Nuosekli mokinio individualios pažangos stebėsena pildant 

individualios pažangos lapus kartą per mėnesį. Projektas „Aš užaugau 
„Santaroje“ (80 proc. mok.).                                                                                                                                                       
1.3. Suasmeninto mokymosi paradigmos taikymas pamokose. Pamokos 

kokybės tyrimai (vertė ne mažesnė kaip 3,0).  Pamokų stebėsena.                                                                                                                                                                          

1.4. Dalykinės konsultacijos mokymosi praradimams mažinti (50 proc. 

mokinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.5. Savivaldaus mokymosi valanda (3 kartus per metus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6. Lyderystės žemėlapių projektavimas (1 kartą per metus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.7. Dalyvavimas NŠA organizuojamuose elektroniniuose testavimuose 

pasiekimams įsivertinti. 

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje ir turinčių teigiamus 

įvertinimus, dalis (proc.)

80 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo 

programą mokinių dalis (proc.)

93 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė

Sėkmingai išlaikiusių atskirų mokomųjų 

dalykų brandos egzaminus mokinių dalis 
(proc.)

15 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė

2. Plėtoti projektines veiklas ir skatinti tarptautiškumą ugdant mokinių  

bendrąsias ir tarpkultūrines kompetencijas.                                                                                                                                                                                                                 

2.1. Gabių mokinių modelio „Iššūkis gabiesiems“ įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2. „Kitokių“ edukacinių pamokų organizavimas bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais (2 kartus per pusmetį).                                                                                                                                                                                                              
2.3. Nuodugnaus mokymosi programos vystymas (50 proc. mok.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.4. Tarpmokykliniai anglų kalbos projektai. Kembridžo klubo veiklos 

(kartą per mėnesį).                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.5. Projektinių, tiriamųjų darbų konferencija.

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo 

programą mokinių dalis (proc.)

93 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų 

neformaliojo švietimo siūlomų sričių ir 

vykdomų programų skaičius (vnt.)

13 Neformaliojo ugdymo mokytoja A. 

Matulaitytė-Čižikienė
Mokinių, įgijusių atskiros neformaliojo 

švietimo srities, išsilavinimą,  dalis (proc.)

0 Neformaliojo ugdymo mokytoja A. 

Matulaitytė-Čižikienė

3. Tobulinti vaikų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą 

dalyvavimą ugdymo (-si) procese.  3.1. Stebėsena:

3.1.1. lankomumo dienos stebėsena, 1-2 kartus per mėnesį; 
3.1.2. skambučiai tėvams ir mokiniams sistemingai praleidinėjantiems 
pamokas.; 

3.1.3.  informaciniai pranešimai dėl praleistų ir nepateisintų pamokų, 

kiekvieną mėnesį.
3.2. Kontrolė.

3.2.1. bendradarbiavimas su klasės vadovais ir dalykų mokytojais 

3.2.2.  Individualūs pokalbiai su mokiniais dėl praleistų pamokų be 

pateisinamos priežasties.

3.2.3. VGK komisijos veikla aiškinantis nelankymo priežastis, trišalių 

susitarimų sudarymas.

Veiksmingai organizuotų ugdymo(si) skirtų 

dienų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus

90 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus

4. Vystyti IKT strategiją gimnazijoje, ugdant mokinių ir mokytojų 

skaitmeninį raštingumą bei lyderystę siekiant organizacijos pažangos.

4.1.  Skaitmeninio ugdymo kūrimas ir taikymas ugdymo procese: 80 

proc. mokytojų tikslingai pamokose naudoja skaitmeninius įrankius, 
virtaualias aplinkas. 

4.2.  Mokytojų lyderystės ugdymas: Profesinio sutelktumo grupės 1 

kartą per pusmetį,  Metodinė mokytojų refleksyvaus mokymosi diena 

„Ieškok geriausio“.

4.3. Nuotolinio mokymosi modelio plėtojimas: Office 365 platformos 

100 proc. visapusiškas  nudojimas ugdymo procese: klasės, namų 

užduotys ir kt.

4.4. Vienas kompiuteris vienam mokiniui programos plėtra. 70 proc. 

mokytojų tikslingai naudoja planšetes  perteikti ugdymo turinį 
pamokose.  4.5.Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimas naudojant  A 

- SELFIE  įrankius. 

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.)

6 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 

projektų skaičius (vnt.)

4 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karalė



 5.  Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos 
organizuojamose veiklose.

5.1. Tėvų apklausos dėl ugdymo kokybės (vertė ne žemesnė kaip 3,0).

5.2. Tėvų švietimas: dalyvavimas tėvų klubo veiklose, tėvų dienose, 
KPKC rengiamose paskaitose. 

5.3. Bendruomenės renginiai „Kalėdų viešnia“, „Santaros“ garbė, 

„Padėkos diena“, pilietinės akcijos, protmūšiai.

D. Karalė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II. Geros savijautos užtikrinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Rūpintis mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į 
asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko 

galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.
1.1. Sveikatos ir saugumo skatinimas ir prevencija mokymo 
programoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.1.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikančių medžiagų 

prevencinė programa.                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.2. LIONS QUEST "Raktai į sėkmę";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 
programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1.4. Sveikatą stiprininimo programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 1.5. Dofe apdovanojimų prograna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.1.6. Pozityvaus mąstymo programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.1.7 Integruota humanistinės mokymo(si) samparatos 

bendražmogiškųjų vertybių ugdymo programa gimnazijoje
1.2. Sisteminga pagalba visiems mokiniams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2.1. Individualūs pokalbia su naujai atvykusiais mokiniais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2. Pagalba ruošiant namų darbus ar papildomos pamokos 
atsiliekantiems mokiniams.                                                                                                                                                                                                                                                             
1.2.3. Stovykla "Atrask".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.2.4. Socialinių įgūdžių dienos.

1.3. Partneryste grindžiamas bendradarbiavimu su tėvais, mokiniais ir 
mokytojais ir socialiniais partneriais.                                                                                                                                                                                                                              

1.3.1. Tolerancijos savaitė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.3.2. Už sveiką ir sportuojančią Santarą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3.3. Sąmoningumo mėnuo "Be Patyčių".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.3.4. Naktis mokykloje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.3.5. Alumni klubas.

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų 

skaičiaus  (proc.)

90 Socialinė pedagogė J. Stankūnienė                                

Spec. pedagogė R. Valackaitė Pranckūnienė 

III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai 

tenkinti vaikų poreikius ir teikti sistemingą pagalbą mokiniams, ugdant 

mokinių savivertę bei užtikrinant palankias psichologines sąlygas 
mokinio ugdymo(si) procese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.1.Individualios konsultacijos mokiniams, kuriems reikalinga pagalba 

stiprinti pozityvią emocinę būseną, motyvaciją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.2 Individualūs pokalbiai su naujai į gimnaziją atvykusiais mokiniais, 

siekiant palengvinti adaptacijos periodą.                                                                                                                                                                                                                                    

1.3. Namų darbų ruošos klubas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.4  Konsultacijos žemų ir aukštų pasiekimų mokiniams. 

1.5. Mentorystės programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6. Individualus darbas su specialiųjų poreikių mokiniais pagal PPT 
teikiamas rekomendacijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo veiklas, siekiant stiprinti 

psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, atsižvelgiant į tikslines 
grupes.                                                                                                                                                          

2.1. Socialinių įgūdžių dienos "Pažink save ir kitus"  I klasių mokiniams 

kartą per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2. Savęs pažinimo ugdymas - Temperamento nustatymas, 

asmenybinių skirtumų įtakos kasdienėje veikloje aptarimas, analizė su 

II klasių mokiniais.                                                                                                                                                                                           

2.3. Karjeros  ugdymas -renginys "Karjeros laiptai" (kartą per metus), 

susitikimai su skirtingų universitetų atstovais,  LAMA BPO atstovais, 
Hollando klausimyno pildymas ir aptarimas.                                                                                                                                                        

2.4 Streso valdymo užsiėmimai IV klasių mokiniams ne mažiau 2 kartus 
per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Teikti kokybiškas paslaugas vaikams, turintiems skirtingus ugdymosi 
poreikius.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.                                                                                                                                                                                                                                   

3.2. Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi 

veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.                                                                              

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos 

paslaugomis besinaudojančių mokinių dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.)

100 Psichologė J. Jurėnė                                                           

Spec. pedagogė R. Valackaitė Pranckūnienė 



III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai 

tenkinti vaikų poreikius ir teikti sistemingą pagalbą mokiniams, ugdant 

mokinių savivertę bei užtikrinant palankias psichologines sąlygas 
mokinio ugdymo(si) procese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.1.Individualios konsultacijos mokiniams, kuriems reikalinga pagalba 

stiprinti pozityvią emocinę būseną, motyvaciją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.2 Individualūs pokalbiai su naujai į gimnaziją atvykusiais mokiniais, 

siekiant palengvinti adaptacijos periodą.                                                                                                                                                                                                                                    

1.3. Namų darbų ruošos klubas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.4  Konsultacijos žemų ir aukštų pasiekimų mokiniams. 

1.5. Mentorystės programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6. Individualus darbas su specialiųjų poreikių mokiniais pagal PPT 
teikiamas rekomendacijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo veiklas, siekiant stiprinti 

psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, atsižvelgiant į tikslines 
grupes.                                                                                                                                                          

2.1. Socialinių įgūdžių dienos "Pažink save ir kitus"  I klasių mokiniams 

kartą per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2. Savęs pažinimo ugdymas - Temperamento nustatymas, 

asmenybinių skirtumų įtakos kasdienėje veikloje aptarimas, analizė su 

II klasių mokiniais.                                                                                                                                                                                           

2.3. Karjeros  ugdymas -renginys "Karjeros laiptai" (kartą per metus), 

susitikimai su skirtingų universitetų atstovais,  LAMA BPO atstovais, 
Hollando klausimyno pildymas ir aptarimas.                                                                                                                                                        

2.4 Streso valdymo užsiėmimai IV klasių mokiniams ne mažiau 2 kartus 
per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Teikti kokybiškas paslaugas vaikams, turintiems skirtingus ugdymosi 
poreikius.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.                                                                                                                                                                                                                                   

3.2. Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi 

veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.                                                                              

IV. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis 

užtikrinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Modernizuoti vidines edukacines aplinkas, siekiant vaikų saugumo ir 

ugdymosi poreikių tenkinimo.                                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Atliktas poreikių tyrimas dėl licenzijų ar programų  skaitmeninio 

turinio tobulinimui įsigijomo.                                                                                                                                                                                                                                                   

1.2. Įsigytos programos ar licenzijos, , kurias naudoja 80 proc. mokytojų 
ugdymo procese.                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3. Office 365 platformos naudojimo plėtra gimnazijoje, 30 proc. 

dokumentai valdomi šioje platformoje.                                                                                                                                                                                                                                       

1.4. Baigta bibliotekos sakityklos (II) aukšte renovacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.5. Įsigytos vitrininės durys bibliotekoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.6. Atliktas 2 kabinetų remontas, įsigytos durys, baldai. 

Įsigytų ir naudojamų informacinių 

komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų 

edukacinių priemonių skaičius (vnt,)

41 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams                 

R. Aleksandravičius

<...>

V. Pagrindinio  ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo prieinamumas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas 

priimant mokinius į gimnaziją.

1.1. Mokinių priėmimo tvarkos aprašo reikalavmų laikymasis.

1.2. Klasių komplektavimas tenkinant tėvų, mokinių poreikius, 

užtikrinant lygias galimybes.                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. Klasių komplektavimas  pagal polinkius: IT - ekonomikos, socialinių 

mokslų, tyrėjų, lingvistinė klasės.

Patenkintų prašymų priimti mokinius į I - II 
gimnazijos klase dalis nuo bendro prašymų 

skaičiaus (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus



V. Pagrindinio  ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo prieinamumas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas 

priimant mokinius į gimnaziją.

1.1. Mokinių priėmimo tvarkos aprašo reikalavmų laikymasis.

1.2. Klasių komplektavimas tenkinant tėvų, mokinių poreikius, 

užtikrinant lygias galimybes.                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. Klasių komplektavimas  pagal polinkius: IT - ekonomikos, socialinių 

mokslų, tyrėjų, lingvistinė klasės.

Patenkintų prašymų priimti mokinius į III - IV 

gimnazijos klase dalis nuo bendro prašymų 

skaičiaus (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus

PRITARTA                                                                                                                            

Kauno "Santaros" gimnazijos 

tarybos 2021 m. kovo 22 d. 

Posėdžio protokolu Nr.2


