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Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 10  
Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro
abiturientų skaičiaus 94

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro
10-okų skaičiaus 97

Metiniai savivaldybės biudžeto
asignavimai

288,8 tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma):

Veiklos planu prisidedama siekiant šių
Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2)
metų strateginio veiklos plano tikslų ir
uždavinių

 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas.

I SKYRIUS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Kauno „Santaros“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) strateginis planas parengtas vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija,

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija, Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 m.

strateginiu veiklos planu, Gimnazijos išorinio vertinimo, veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitomis, Gimnazijos nuostatais, bendruomenės narių

pasiūlymais. Gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-42. Gimnazijos vertybių,

vizijos, prioritetų formavime bei atliekant SSGG analizę dalyvavo visi bendruomenės nariai. Planas parengtas vadovaujantis viešumo, partnerystės bei

bendradarbiavimo principais. Strateginis planas numatytas 2022–2024 metų laikotarpiui. Plano tikslas – numatyti gimnazijos raidos gaires, telkti

gimnazijos bendruomenę, gebėti spręsti aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo(si) ir ugdymo(si) veiklai keliami

reikalavimai, pasirinkti gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti ugdymo(si) pokyčius bei lėšas jiems įgyvendinti.
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Atsižvelgiant į mokytojų, mokinių ir tėvų apklausų rezultatus, veiklos stebėsenos ir įsivertinimo išvadas, 2022 – 2024 metais projektuojamos

pagrindinės gimnazijos strateginės kryptys:

1. Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant asmeninės kiekvieno mokinio pagal gebėjimus pažangos ir aukštesnių pasiekimų.

2. Įtraukios kultūros kūrimas, teikiant savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, ugdant socialines kompetencijas ir skatinant

asmeninį       tobulėjimą.

3. Kurti dinamišką ugdymosi aplinką, ugdant pasididžiavimo jausmą gimnazija.

Įgyvendinant 2022 – 2024 m. strateginį planą, bus pasitelkti gimnazijos bendruomenės, šalių ir užsienio partnerių, švietimo profesionalų

pastangos, taip pat išorės politikos priemonės, finansiniai ištekliai ir vidiniai resursai. Gimnazijos 2021–2024 m. strateginis planas – trejų metų

veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į šalies švietimo politiką, išorės ir vidaus aplinkos analizę, suformuluota gimnazijos vizija ir

misija. Plano tikslas – numatyti gimnazijos raidos gaires, telkti gimnazijos bendruomenę, gebėti spręsti aktualiausias ugdymo problemas, numatyti,

kaip bus įgyvendinami mokymo(si) ir ugdymo(si) veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei

planuoti ugdymo(si) pokyčius bei lėšas jiems įgyvendinti.

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS

I. Akademiniai ir kiti pasiekimai.

2019–2021 m. strateginio plano tikslai įgyvendinti 100 proc. Mokinių akademiniai pasiekimai geri. Valstybinius brandos egzaminus (toliau –

VBE) pastaruosius keletą metų išlaiko 90 proc. pasirinkusių mokinių. „Santaros“ gimnazija daro pažangą siekiant rezultatų: įgijusių pagrindinį

išsilavinimą mokinių dalis nuo bendro skaičiaus: 2020 m. - 100 proc., 2021 m. – 100 proc.; įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis nuo bendro

skaičiaus. 2020 m. 99 proc. 2021 m. 100 proc. Pasiektos ir viršytos planinės 2021 m. STRAPIS reikšmės. Faktinės reikšmės.; įgijusių vidurinį

išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus 100% (+7% planuotos reikšmės)., įgijusių pagrindinį 100% (+4% planuotos reikšmės). 2021

metais iš Valstybinių brandos egzaminų 100 balų gauti 9 įvertinimai - lietuvių k. 3, biologijos – 1; matematikos – 1, anglų k. 4 gimnazistai. Bendras

gimnazijos 2021 m. VBE vidurkis 58 balai, 2020 m. - 48 balai (pokytis + 10). Lietuvių kalbos ir literatūros kokybės VBE STRAPIS planinė
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reikšmė pasiekta ir viršyta : faktinė 63 proc. 36 iki 100 balų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, planinė 55 t.y. (+8%) planuotos reikšmės.

Matematikos VBE STRAPIS planinė reikšmė pasiekta ir viršyta: faktinė 43 proc. 36 iki 100 balų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, planinė 35 t. y.

(+8%). Matematikos VBE pokytis lyginant 2021 m. rezultatus su šalies rezultatais kokybės aspektu sudaro +2%, Kauno m. -7 %. Anglų kalbos VBE

93% kokybės aspektu (+3 proc. planuotos reikšmės). Istorijos VBE – 85% kokybės aspektu (- 15% planuotos reikšmės), Biologijos VBE – 93%

kokybės aspektu ( +3% planuotos reikšmės), Fizikos VBE – 57% kokybės aspektu,( -10% planuotos reikšmės), Chemijos VBE – 100% kokybės

aspektu, (+50% planuotos reikšmės). Gimnazija 77 proc. VBE egzaminų lenkia Kauno miesto, šalies vidurkį (lietuvių, anglų k., matematikos,

istorijos, biologijos, fizikos, chemijos). Bendras gimnazijos VBE vidurkis 58 balai, t. .y. + 10 lyginant su 2020 m .). Sėkmingai išlaikiusių atskirų

mokomųjų dalykų brandos egzaminus mokinių dalis 86-100 balų kontekste sudaro 35 proc. Tęsiančių mokymąsi kitose mokymo įstaigose

(universitetuose, kolegijose) mokinių dalis – 77 proc.

1 paveikslas bendras gimnazijos VBE dalykų vidurkių palyginimas

2 paveikslas. VBE lyginamoji analizė pagal dalykų vidurkius.
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3 paveikslas. VBE lyginamoji analizė kokybės aspektu (36 – 100 balų)

Dalykas 36 – 100 balų % Pokytis gimnazijoje % Pokytis
lyginant 2021
m. rezultatus
su miesto
rezultatais
kokybės
aspektu %

Pokytis
lyginant
2021 m.
rezultatus
su šalies
rezultatais
kokybės
aspektu%

Įvertinimas %
2021 2020 2019

Lietuvių kalba ir
literatūra

63 55 56 Rezultatai geresni lyginant lyginant su miesto ir šalies kokybės
indeksu.
Gerėja neišlaikiusių egzaminą aspektu. Gimnazijoje neišlaikė 4,
Kauno m. 5, šalyje 8.

0 +4

Anglų kalba 93 93 98 Stabiliai išlieka aukšta kokybė.. +2 +8
Matematika 43 22 45 Geresni lyginant su  šalies kokybės vidurkiu.

+11 proc. Gimnazijos kokybės indeksas lyginant su 2020 m.
-7 +2

Biologija 93 90 81 Stabiliai išlieka aukšta kokybė.. +11,7 +22,5
Istorija 85 100 100 Stabiliai išlieka aukšta kokybė +10 +17,5
Fizika 57 72 62 Renkasi vos vienas mokinys, sunku fiksuoti pokytį -6,9 -2

Chemija 100 0 60 Renkasi vos vienas mokinys, sunku fiksuoti pokytį +30,5 +32
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IT 50 33 83 Blogėja lyginant Kauno m. kokybės vidurkiu, tačiau + 17 proc.
lyginant su 2020 m. gimnazijos kokybės indeksu

-6,7 0

Geografija 100 50 100 Sunku fiksuoti pokytį. Renkasi 1 mokinys +20,7 +34

2021 m. II gimnazijos klasės mokinių, gavusių teigiamą matematikos įvertinimą, dalis sudaro 70 proc. II gimnazijos klasės mokinių, gavusių

teigiamą lietuvių k. ir literatūros įvertinimą, dalis sudaro 93 proc. Išlaikiusių matematikos ir lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje

7-10 balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus 43%. 2020 m. PUPP dėl pandeminės situacijos nebuvo organizuotas.

4 paveikslas. PUPP pažangumo ir kokybės pokytis.

2019-2020 m.m. gimnazijos Metinio pažangumo rodiklis yra 99 proc., kokybė 22 proc 2020 – 2021 m. m. gimnazijos Metinio pažangumo

rodiklis išlieka toks pats - 99 proc., kokybė 23 proc. (+1 proc.). 2021 – 2022 m. m. I pusmečio pažangumo rodiklis – 83 proc. kokybė 22 proc.

Aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų gimnazijoje 1 proc. pagrindiniu lygiu – 22 proc., patenkinamu – 60 proc.,  nepatenkinamu 17 proc. mokinių.
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Stebimas nedidelis pokytis dalykinėse olimpiadose bei konkursuose: 2020–2021 m. m. padidėjo Kauno miesto olimpiadose, konkursuose

laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius – 4, šalies olimpiadose ir konkursuoe laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius – 2, Tarptautinėse

olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius – 2. 2019 – 2020 m.m. tarptautiniuose konkursuose prizinių vietų laimėta

nebuvo, šalies olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius – 2, Kauno miesto olimpiadose, konkursuose laimėjusių

prizines vietas mokinių skaičius – 5. 2021 metais gimnazijos Mokinių tarybai už aktyvų dalyvavimą „MEPA“ projekte suteiktas EP ambasadorių

vardas. Etnokultūrą puoselėjantis tautinių šokių kolektyvas „Santariečiai“ 2019 metais tapo festivalio „Šokis mus jungia laureatais, šokių festivalio

„Aguonėlė“ prizininkas. JMB (jaunoji mokomoji bendrovė) 2021 m. Kauno miesto renginyje „Kalėdos grįžta – eXpo 2021“ buvo nominuota kaip

tvariausia komanda, 2019 m. jaunieji gimnazijos paramedikai Lietuvos mokyklų pirmosios medicinos pagalbos teikimo konkurse laimėjo 5 –ąją

vietą.

5 pav. Neformaliojo ugdymo veiklų pokytis



8



9

Siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų bei vykdant kryptingą pagalbą mokiniui, kiekvienais metais gimnazijoje organizuoti

kvalifikaciniai seminarai: mokytojai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas apie šiuolaikinį ugdymo turinį, individualios pažangos stebėjimą,

fiksavimą, pasiekimų vertinimą, sėkmingos pamokos planavimą ir organizavimą, skaitmeninių įrankių taikymą, STEAM mokymą, pozityvią

komunikaciją. Mokytojai mokėsi kolegialiai bendradarbiaudami: iš stebėtų pamokų analizės ir grįžtamojo ryšio po pamokos tyrimo naudojant Forms

aplinką galima teigti, kad dauguma mokytojų (70 proc.) pamokose naudoja aktyvaus mokymosi metodus, skatina bendradarbiavimą, informacines

komunikacines technologijas (toliau – IKT) tikslingai naudoja (80 proc.), tačiau dalyje pamokų (30 proc.) vyrauja tradicinė mokymosi paradigma, per

mažai dėmesio skiriama reflektavimo gebėjimams ugdyti, įvairioms įsivertinimo strategijoms taikyti. 2021 m. gimnazijos veiklos kokybės

įsivertinimo duomenimis, mokinių išskiriamos aukščiausios vertės - Pamokose naudojame įvairias mokymosi priemones (kompiuteris, planšetė,

dalijamoji medžiaga, vadovėliai, įvairūs rašikliai, spalvoti lapeliai ir kt.) – 3,5; Mokykloje vyksta įvairios netradicinės pamokos: integruotos,

projektinės ir kt. – 3,5; Per pamokas mes mokomės įvairiai: visi kartu, grupelėse, po vieną. – 3,4, Mokytojai mane vertina įvairiais būdais: pažymiais,

kaupiamaisiais įvertinimais, pagyrimais ir kt. – 3,4. Žemiausios vertės - Mokytojai skiria užduotis, susijusias su realiu gyvenimu ir patirtimi. – 2,9;

Man patinka mokytis. – 2,8. Remiantis atlikta pamokų stebėsena, aukščiausiai vertintos sritys: mokymosi aplinka – 3,0, žemiausiai – pasiekimai ir

pažanga – 2,6. Tėvų apklausos duomenimis, 80 proc. tėvų teigia, kad juos tenkina gimnazijos siūloma ugdymo kokybė, siūloma daugiau dėmesio

kreipti į veiksmingos pagalbos teikimą siekiant mokinio ūgties.

Gimnazija, siekdama aukštesnių akademinių pasiekimų, sistemingai stebi ir analizuoja mokymosi pasiekimus ir pažangą, kiekvieno pusmečio

ar metų pabaigoje rengia lyginamąją mokymosi rezultatų analizę. Rezultatai aptariami Gimnazijos vadovų, mokytojų pasitarimuose. Siekiant

sumažinti nepažangių mokinių skaičių ypatingas dėmesys skirtas mokymosi spragų likvidavimui, teikiant konsultacijas bei rengiant ir įgyvendinant

individualius planus.

6 pav. Mokinių kaita
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II. Veiksminga pagalba mokiniui. Vykdant kryptingą pagalbą gimnazijoje įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo programa LIONS QUEST

„Raktas į sėkmę, kasmet organizuojama „Veiksmo savaitė be patyčių“, kreipiant dėmesį į mokinių emocinį intelektą. Veiklos kokybės tyrimų

rezultatai parodė, kad patyčių nepatyrusių mokinių dalis procentais: 2019 m. - 76 %, 2020 m. – 91%, 2021 m. - 83%. Tikėtina, 2021m. rodiklio

reikšmė mažesnė dėl pandeminės situacijos Lietuvoje, kai mokymas vyko nuotoliniu būdu.

7 paveikslas. Patyčių pokytis
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Stebint visų klasių praleistas pamokas kiekvienais metais matyti, kad mažiausiai praleistų pamokų yra 2020 – 2021 m. m. Tais metais be

pateisinamos priežasties praleistų pamokų taip pat yra mažiausiai. Galima teigti, kad tam turėjo įtakos nuotolinis mokymas. Pateiktoje lentelėje matyti

paskutinių ketverių metų iš viso ir be pateisinamos priežasties praleistų pamokų lyginamoji statistika. Pagal pažymėtas spalvas galima stebėti, koks

tos pačios klasės praleistų pamokų pokytis buvo kiekvienais metais pereinant į aukštesniąją klasę.

8 paveikslas. Praleistų pamokų pokytis.

MIKSLO
METAI

I KLASĖS II KLASĖS III KLASĖS IV KLASĖS IŠ VISO
VISO NEP. VISO NEP. VISO NEP. VISO NEP. VISO NEP.

2018 - 2019 13,1 6,3 10,2 4,5 13,8 5,3 12,6 7,6 12,4 5,9

2019 – 2020 11,6 3 18 9,2 9,8 6,6 11,1 7,2 12,6 6,5

2020 – 2021 6,9 1,2 15,7 5,8 16,2 7,9 10,3 4,2 12,3 3,8

2021 - 2022 9,6 2,8 15,6 3 15,8 5,9 17,9 9,6 14,6 5,04
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Visapusiškam karjeros ugdymui gimnazijoje yra organizuojamas karjeros programos įgyvendinimas, teikiamos individualios karjeros

konsultacijos, organizuojamas tradicinis renginys „Karjeros laiptai“, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. Kiekvienam gimnazijos mokiniui

yra sudarytos sąlygos ugdytis karjeros kompetenciją, mokiniai pildo Lyderystės žemėlapius. Šios kompetencijos ugdymo pasekmė – tolimesnės

studijos siekiant įgyti aukštesnius gebėjimus, - 2019 m. - 78% , 2020 m. – 82%, 2021 m. – 78 % gimnazistų tęsė studijas aukštosiose mokyklose.

Siekiant mokinių individualios pažangos taikytas išskirtinis pagalbos mokiniui modelis: edukacinė išvažiuojamoji stovykla „Atrask“, Socialinių

įgūdžių dienos „Pažink save ir kitus“ naujai į gimnaziją priimtiems mokiniams, įgyvendinamos Mentorystės, Integruota bendražmogiškųjų vertybių

ugdymo programos, orientuojantis į mokinio pažinimą, holistinį ugdymą. Analizuojant mokinių individualią pažangą pastebėta, kad pasibaigus

pirmam pusmečiui 60% mokinių pagerina neigiamus pažymius, o po antro pusmečio paskirtų papildomų darbų 100% mokinių padaro individualią

pažangą. Tai lemia veiksmingas pagalbos grupių ir Vaiko gerovės komisijos veiklų organizavimas. Gimnazijoje aktyviai veikia Tėvų klubas, į kurio

veiklą įsitraukia vis daugiau tėvų. Tėvai dalyvauja įvairiuose gimnazijos organizuojamuose renginiuose: karjeros dienoje „Karjeros laiptai“, Padėkos

vakare, Tėvų dienose, „Santaros garbėje“, protmūšyje „Santaros auksinis protas“. Apklausos parodė, kad 87% tėvų teigia, kad jie yra įtraukiami į

vaiko mokymosi ir sėkmių aptarimą mokykloje. Mokinių teigimu, 83% tėvų aktyviai dalyvauja renginiuose, bendruose susitikimuose su mokytojais.

Analizuojant mokinių individualią pažangą pastebėta, kad pasibaigus pirmam pusmečiui 60% mokinių pagerina neigiamus pažymius, o po antro

pusmečio paskirtų papildomų darbų 100% mokinių padaro individualią pažangą.

III. Gerinant gimnazijos įvaizdį, stiprinant tinklaveiką, orientuotą į atvirumą ir prasmingumą, 2021 metais pradėta integruoti Harvardo

universiteto programa, kursai į matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos, fizikos, tikybos, anglų kalbos dalykų ugdymo turinį. įteikiamas

oficialus Harvardo universiteto kursų/programos sertifikatas, patvirtinantis Harvardo universiteto CS50 dėstomos programos ar pasirinktų kursų

baigimą. Mokytojų profesionalumas ir aukštos dalykinės bei vadybinės kompetencijos augina mokinį kaip motyvuotą, gilų žinojimą kuriantį

besimokantį ekspertą, aktyviai, savivaldžiai ir giliai suvokiantį naują informaciją bei aukštesniuosius mąstymo gebėjimus konstruojantį ir

reflektuojantį gimnazistą. Gimnazijos tinklaveika plėtojama projektų rengimo ir valdymo srityse, kuriant organizaciją atvirą pasauliui, įtraukiant

bendruomenės narius į sprendimų priėmimą – mokytojus, mokinius, tėvus, socialinius partnerius. Nuo 2019 metų iki 2022 metų gimnazijoje

padaugėjo vykdomų projektų skaičus: 5 tarptautiniai (Erasmus KA1, „Fitoremediacijos aplink Baltijos jūrą“,„Europos kalbų iššūkis“, „Kultūros
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kryžkelės“, LUMA centro StarT, 5 respublikos ( MEPA Jaunieji ambasadoriai, vokiečių -geografijos CLILiG@LITAUEN, „Žaliosios olimpiados

odisėja“, „Nuotykiai Divytyje“, ISM Verslumo klasė ir kt. ), 4 miesto projektai, įgyvendinamas vidinis projektas „Aš užaugau „Santaroje“, kuriame

dalyvauja 100 proc. gimnazijos mokinių. 2021 m. gimnazija pripažinta skaitmeninių technologijų mentore, dalyvauta A-SELFIE projekte, įsivertinta

gimnazijos skaitmeninė kompetencija įvairiais lygmenimis (skaitmeninių mokymosi ir mokymo technologijų, mokyklos kultūros, profesinio

tobulėjimo, išteklių ir infrastruktūros, lydersytės ir vizijos kt.), sėkmingai įgyvendintas nuotolinis ugdymas, skaitmenizuotas mokinių individualios

pažangos, įsitraukimo pamokose stebėjimas Office 365 aplinkoje, įrengtos Medijų klasės įgyvendinant 1 kompiuteris 1 mokiniui paradigmą, įsigyti

interaktyvūs ekranai, baldai, pritaikyti įtraukiajam ugdymui. Organizuojama kryptinga veikla turėjo įtakos teigiamam Gimnazijos veiklos vertinimui:

90 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų (globėjų, rūpintojų) palankiai vertina Gimnazijos veiklą, pokyčius, išsakė pasiūlymus dėl tolimesnių veiklų

plėtojimo. Gimnazijoje kryptingai organizuojamas ekonominis ugdymas – 2021 m. Litexpo“ kongresų ir parodų rūmuose vykusioje „Lietuvos Junior

Achievement“ kalėdinėje mugėje gimnazijos mokinių „Freezy “ komanda pelnė  „Tvariausios jaunosios bendrovės" nominaciją. Vykdomas ISM

Verslo klasės projektas skatina mokinių verslumo gebėjimus, kartą per mėnesį organizuojami susitikimai ir paskaitos su ISM universiteto dėstytojais

tvaraus verslo  temomis.

III SKYRIUS

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės

● Modernios ugdymosi aplinkos, pritaikytos įtraukiajam ugdymui.

● Aktyvūs, reiklūs, skatinantys bendruomenę dirbti komandoje vadovai.

● Modernios ir nuolat atnaujinamos informacinės komunikacinės

technologijos,

● Vykdoma informacinė sklaida.

● Kompetentingi ir atsakingi mokytojai.

● Mokinio elgesio taisyklių, gimnazijos susitarimų laikymasis.

● Nepakankamos ir iš dalies paveikios priemonės mokiniams,

turintiems elgesio problemų.

● Žemų pasiekimų mokinių didėjimas.

● Mokytojų pasirengimas dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais.

● Nepakankamai išplėtota bendradarbiavimo kultūra pamokose.
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● Emociškai saugi ugdymo(si) aplinka.

● Iniciatyvi mokyklos savivalda.

● Įtrauktį paremainti tinklaveika.

● Mokslinės – tiriamosios, kūrybinės veiklos tradicijos.

● Tarptautinės partnerystės

● Pastoliavimas mokiniui ugdymo procese.

● Mokytojų darbas keliose darbovietėse.

Galimybės Grėsmės

● Įvaizdžio stiprinimas - Harvardo programos/ kursų integravimo į dalykų

ugdymo turinį plėtra.

● Dalyvavimas šalies ir struktūrinių fondų

projektuose.

● Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,

mokinių šeimomis ir bendruomene, miesto kultūros, švietimo, verslo

įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis mokinių profesinio orientavimo

klausimais.

● Tėvų, mokinių lyderystės stiprinimas.

∙ Pažangių technologijų optimalus ir efektyvus naudojimas ugdymo

procese gimnazijoje bei socialinių partnerių įstaigose.

● Įtraukios kultūros kūrimas.

● Kolegialus mokymasis.

● Prastėjanti mokinių fizinė ir emocinė savijauta.

● Didėjantis specialiųjų poreikių, sveikatos problemų turinčių

mokinių skaičius.

● Nepakankamas mokinių saugumas dėl aplinkos veiksnių

(nepakankama tėvų priežiūra, žalingi įpročiai, iškreiptas

vertybių suvokimas).

● Didėjantis pedagoginės bendruomenės amžiaus vidurkis.

● Nestabili šalies švietimo politika.

● Mažėjantis mokinių skaičius gimnazijoje.

● Didėjanti konkurencija tarp Kauno miesto gimnazijų.

● Mokytojų dalykininkų trūkumas
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IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VIZIJA

Kauno „Santaros“ gimnazija – IT ir ekonomikos gimnazija, įgyvendinanti Harvardo universiteto programas ir kursus, kurioje dominuoja tyrimais ir
praktika paremtas mokymas (is), kur, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, ugdomos asmenybės – lyderės.

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS MISIJA

Gimnazija ugdo pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo, Harvardo universiteto programas ir kursus, teikia
kokybišką  išsilavinimą, augindama visapusiškus inovatyvius, pasitikinčius, atvirus, skleidžiančius tyrimų idėjų laisvę, nuomonių įvairovę lyderius.

VI SKYRIUS

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Gimnazijos filosofija – tik suvieniję savo širdis gerumui ir santarvei pasieksime savo tikslus.

Gimnazijos  veikla grindžiama šiomis vertybėmis :
• Pozityvumas;

∙ Tolerancija;

∙ Pasidalyta lyderystė;

∙ Kūrybiškumas;

●Lojalumas ir įsipareigojimas gimnazijai ir gimtajam kraštui.
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VII SKYRIUS

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

I Tikslas – Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą.

Uždaviniai Priemonės
pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų

laikas

Lėšų
poreikis ir
numatomi

finansavimo
šaltiniai

Rezultato vertinimo kriterijus

Pavadinimas, mato
vnt. 2022 m. 2023 m. 2024 m.

Diegti
inovatyvias
bei
integralias
mokymo
(si)
strategijas,
skatinant
mokinių
tiriamąją
veiklą,
savivaldų
mokymąsi
mažinant
mokymosi
barjerus bei
siekiant
aukštesnių
mokymosi
pasiekimų

Bendruomenės
susitarimai dėl
kokybiškos
pamokos
sampratos,
įgyvendinant
įtraukaus ugdymo
principus

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
Metodinė
taryba

2022 metai. Sukurtas
šiuolaikinės pamokos
standartas. Atliktas
Pamokos kokybės
tyrimas (vertė ne
mažesnė kaip 3,0).

Žmogiškieji
ištekliai

Sukurtas
šiuolaikinės
pamokos
standartas.
50–70 proc.
stebėtų pamokų
vertintos kaip
šiuolaikinės: jose
stebėti sutarti
šiuolaikinės
pamokos bruožai.

50 proc.
stebėtų
pamokų
vertintos
kaip
šiuolaikinės:
jose stebėti
sutarti
šiuolaikinės
pamokos
bruožai

60 proc.
stebėtų
pamokų
vertintos
kaip
šiuolaikinės:
jose stebėti
sutarti
šiuolaikinės
pamokos
bruožai

70 proc.
stebėtų
pamokų
vertintos
kaip
šiuolaikinės:
jose stebėti
sutarti
šiuolaikinės
pamokos
bruožai

Kvalifikaciniai
seminarai,
profesiniai
dialogai,
Metodines dienas
apie šiuolaikinės
pamokos
organizavimą,

Administracij
a
mokytojai,
pagalbos
specialistai

2022-2024 metai
Kvalifikaciniuose
seminaruose apie
šiuolaikinės pamokos
organizavimą dalyvauja
90 proc. pedagogų.
Metodinė mokytojų
refleksyvaus mokymosi

Žmogiškieji
ištekliai,
mokymo

lėšos

Mokinių,
besimokančių
I-II gimnazijos ir
III-IV  gimnazijos
klasėse  ir
pasiekusių
teigiamų
mokymosi

95 proc. 96 proc. 96 proc.
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įtraukiojo
ugdymo
principus,
mokymo (si)
strategijas ir kt.

diena „Ieškok geriausio“
2 kartus per metus.
Prioritetai - Ugdymo
turinio atnaujinimas.
Įtraukiojo ugdymo
praktikos. Suorganizuoti
4 profesiniai dialogai per
metus, aptariant mokinių
mokymosi sėkmes.
60–80 proc.
profesiniuose
dialoguose sutartų
priemonių modeliuojama
pamokose, įgyvendinama
praktiškai.

Sukurta ir taikoma
suskaitmeninta mokytojo
veiklos ataskaita.

rezultatų, dalis
nuo bendro jų
skaičiaus (proc.)

Skaitmeninių
priemonių
veiksmingas
taikymas ugdymo
procese, kuriant
bebarjerę
edukacinę aplinką
mokinaims.

Mokytojai 2022-2024 metai
Kiekvienas mokytojas
tikslingai naudoja bent 2
skaitmenines
mokymo(si) priemones.
Visi mokytojai MIP stebi
office 365 bloknotuose, 4
kartus per metus
pildomos mokinių
įsitraukimo pamokose
lentelės.  Medijų klasėse
įgyvendinama paradigma

Žmogiškieji
ištekliai,
mokymo
lėšos

Sėkmingai
baigusių vidurinio
ugdymo programą
mokinių dalis
(proc.)

94 95 96
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vienas kompiuteris
vienam mokiniui.
Kuriami ir atnaujinami
virtualūs klasių
metraščiai.

Patirtinio
mokymosi
ilgalaikiai
projektai,
dalyvavimas
Nuodugnaus
mokymosi
programoje

Mokytojai Gimnazijoje
įgyvendinama
Nuodugnaus mokymosi
programa, kiekvienas
mokinys parengia bent
vieną tam tikros srities
nuodugnų darbą.
Suorganizuota tarptautinė
jaunųjų mokslininkų
konferencija „Iššūkis
tyrėjams“

Žmogiškieji
ištekliai

Parengtų ilgalaikių
projektų skaičius
per metus (proc.)

50 60 70

Individualios
mokinio pažangos
sisteminga
analizė: dienyno
duomenys,
veiklos
įsivertinimo
duomenys,
statistinės
analizės ir kt.

Klasių
vadovai,

mokytojai

2022-2024 metais

80 proc. mokinių kartą
per mėnesį pildo
individualios pažangos
lapus bloknotuose,
apmąsto savo
mokymąsi, pokyčius,
mokymosi sėkmes ir
nesėkmes aptaria su
klasės mokytojais, klasės
vadovais. 2 kartus per
metus vykdomas
tėvų-mokytojų-
mokinių pokalbis apie
mokinio pažangą.

Žmogiškieji
ištekliai

Sėkmingai
baigusių
pagrindinio
ugdymo
programą
mokinių dalis
(proc.)

97 98 98
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Aptariant mokinių
individualią pažangą
dalyvauja 50–70 proc.
tėvų (globėjų).

2. Plėtoti
projektines
veiklas ir
tarptautines
partnerystes,
ugdant
mokinių ir
mokytojų
bendrąsias ir
tarpkultūri-n
es
kompetenci-j
as

Harvardo
universiteto
programos/ kursų
integravimas  į
dalykų ugdymo
turinį

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

6 Harvardo universiteto
programa/kursai
integruojami į klases
pagal kryptis.

Žmogiškieji,
MK lėšos

Mokytojų,
įgijusių Harvardo
universiteto
programos/ kursų
sertifikatą, dalis
(skč.)

1
mokytojai
įgiję
Harvardo
universiteto
programos/
kursų
sertifikatą.

2
mokytojai
įgiję
Harvardo
universiteto
programos/
kursų
sertifikatą

3
mokytojai
įgiję
Harvardo
universiteto
programos/
kursų
sertifikatą.

Tarptautinių
projektų
įgyvendinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

20 proc. mokinių
dalyvauja tarptautiniuose
projektuose.
Projektinę veiklą
palankiai vertina 80 - 90
proc. bendruomenės
narių.

Žmogiškieji,
projekto
lėšos

Vykdomų
tarptautinių
projektų skaičius
(vnt.)

3 4 5

Respublikos,
miesto projektų
įgyvendinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

30 proc. mokinių
dalyvauja respublikos
projektuose. Projektinę
veiklą
palankiai vertina 80 - 90

Žmogiškieji,
projekto
lėšos

Vykdomų
respublikos
projektų skaičius
(vnt.)

3 4 5
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proc. bendruomenės
narių.

Gabių mokinių
modelio „Iššūkis
gabiesiems“
planavimas ir
organizavimas.

Metodinė
taryba,
mokytojai

Įgyvendinamas pagilintas
mokymas pagal kryptis.
Kiekvienas mokytojas
organizuoja po dvi
integruotas pamokas ir
dvi edukacines pamokas
kitose erdvėse. Gamtos
mokslo dalykų mokytojai
30
proc. pamokų
organizuoja patirtinį
mokymąsi.
Mokinių apklausos vertė
ne mažiau 3,5

Žmogiškieji Suorganizuotų
netradicinių
pamokų skaičius
per metus

Ne mažiau
kaip 3
pamokos
kiekvienai
klasei pagal
kryptis per
metus

Ne mažiau
kaip 4
pamokos
kiekvienai
klasei pagal
kryptis per
metus

Ne mažiau
kaip 5
pamokos
kiekvienai
klasei pagal
kryptis per
metus

Ekonomikos,
finansinio
raštingumo bei
verslumo ugdymo
programų
įgyvendinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
Ekonomiko
s mokytoja

Bendradarbiaujama su
VšĮ „Lietuvos Junior
Achievement“.
Įgyvendintos finansinio
raštingumo bei verslumo
ugdymo programos.
Palankiai vertinamos 80
proc. mokinių.

Žmogiškieji
ištekliai,
projekto
lėšos

Ekonominio
ugdymo
programoje
dalyvaujančių
mokinių skaičius
(proc.)

20 25 30

2 TIKSLAS – Kurti įtraukią kultūrą gimnazijoje teikiant savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams ugdant socialines kompetencijas ir
skatinant asmeninį tobulėjimą.

Uždaviniai Priemonės
pavadinimas

Vykdytojai Planuojami rezultatai
ir jų laikas

Lėšų poreikis
ir numatomi

Rezultato vertinimo kriterijus
Pavadinimas,

mato vnt.
2022 m. 2023 m. 2024 m.
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finansavimo
šaltiniai

Ugdyti socialinį
emocinį
intelektą ir
skatinti
lyderystę.

Tobulinama
socialinio ir
emocinio ugdymo
programa LIONS
QUEST ,,Raktas į
sėkmę"  1-4
gimnazinėse
klasėse,
„Sąmoningumo
didinimo mėnuo“,
Socialinių įgūdžių
dienos naujai į
gimnaziją
atvykusiems
mokiniams.

Klasių
vadovai (1-2
klasių),
dalykų
mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai,
administra-ci
jos atstovai,
kitas
mokyklos
personalas,
mokinių
tėvai.

Vykdomi 5 teminiai
emocinio ugdymo
užsiėmimai klasių
valandėlių metu,
kuriuose dalyvauja
95% mokinių.
Įvykdytos
prevencinės patyčių
akcijos/renginiai ir
pasiektas rezultatas -
nepatyrusių patyčių
mokinių procentinė
dalis 85%.
82%  naujai į
gimnaziją atvykusių
mokinių sėkmingai
adaptuojasi.

Valstybės
finansavimas
, ugdymui
skirtos lėšos

Mokinių geros
emocinės
savijautos
rodiklis dalis
proc.

90% 92% 95%

Asmeninio
tobulėjimo
programa
„Lyderystės
kompasas“.

Pagalbos
mokiniui
specialistai

Asmeninio tobulėjimo
programoje dalyvaus
10% visų gimnazijos
mokinių.

Valstybės
finansavimas
, ugdymui
skirtos lėšos

Dalyvavusių
mokinių
procentas nuo
bendro mokinių
skaičiaus

10% 10% 10%

Teikti pagalbą
kiekvienam
mokiniui,
kuriant
savarankišką,
emociškai
saugią
besimokančią
bendruomenę

Mokinių drausmės,
lankomumo,
vėlavimo į pamokas
stebėsena ir
kontrolė

Mokytojai,
administracija,
pagalbos
mokiniui
specialistai,
Klasių
vadovai
VGK nariai

Fiksuojamas praleistų
ir pavėluotų pamokų
skaičius be
pateisinamos
priežasties pamokų
skaičius, jo pokytis
analizuojamas VGK
susirinkimuose – kartą
per mėnesį.

Ugdymui
skirtos lėšos

Praleistų pamokų
skaičiaus
mažėjimas

3% 2% 2%
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Klasių kuratoriai
nuolat stebi ir
kontroliuoja priskirtos
klasės mokinių
drausmę ir pažangą.
Mokinių drausmės
pažeidimai aptariami
VGK posėdžiuose
kartą per mėnesį,
dalyvaujant mokiniui
ir jo tėvams.
95% mokinių mokslo
metus baigs be
neigiamų pažymių.

Karjeros ugdymo
programos
įgyvendinimas

Karjeros
grupė, Klasių
vadovai

Tėvai

Vykdomos
individualios
profesinio
kryptingumo
konsultacijos.
Organizuojamos
išvykos į įmones,
įstaigas įtraukiant
mokinių tėvų
darbovietes– kartą per
metus.
Organizuojama
Karjeros diena
„Karjeros laiptai“
bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais
ir mokinių tėvais–
kartą per metus.

Ugdymui
skirtos lėšos

Tikslingas
mokinių
pasirinkimas
tolimesnei
karjerai
procentais nuo
bendro gimnaziją
baigusiųjų
mokinių sk.

90 % 95% 95%
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95% mokinių
tikslingai planuosis
savo karjerą.

Pagalbos mokiniui
tvarkos
įgyvendinimas

Mokytojai,
Pagalbos
mokiniui
specialistai,
VGK nariai

Organizuojamos
papildomos dalykų
konsultacijos – kartą
per mėnesį.
Veikia Namų ruošos
klubas žemų
pasiekimų mokiniams
– kartą per savaitę.
Vykdomi individualūs
klasių auklėtojų
pokalbiai su mokiniais
– 2 kartus per metus.
Organizuojamos
prevencinės veiklos
klasės valandėlių
metu – pagal planą.
80% mokinių
palankiai vertins
teikiamą pagalbą
mokykloje.

Ugdymui
skirtos lėšos

Gimnazijos
metinio
pažangumas proc.

97% 98% 98%

Namų darbų ruošos
klubas

Specialioji
pedagogė

Organizuojama
švietimo pagalba
žemų pasiekimų
mokiniams.

Ugdymui
skirtos lėšos

Sistemingai
lankančių Namų
darbų ruošos
klubą mokinių
dalis (proc.)

30% 35% 40%

Teikti paramą
specialiųjų
poreikių
mokiniams,
kurie susiduria

Projektas „Aš
galiu“

Specialioji
pedagogė,
dorinio
ugdymo
mokytojos

Vertybinio ugdymo
programos
įgyvendinimas,
veiklose įtraukiant

Ugdymui
skirtos lėšos

Sistemingai
lankančių
neformalųjį
švietimą spec.

30% 35% 40%
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su mokymosi
kliūtimis bei
emociniu
saugumu.

specialiųjų poreikių
mokinius

poreikių mokinių
dalis (proc.)

Ugdymui
skirtos lėšos

Rengiančių
projektus spec.
poreikių mokinių
dalis (proc.)

40% 45% 50%

Dalyvaujančių
konkursuose,
festivaliuose,
spec. poreikių
mokinių dalis
(proc.)

20% 25% 30%

Stovykla „Atrask“ Specialioji
pedagogė

Mokinių pažinimo
stovyklos veikla,
įtraukiant specialiųjų
ugdymosi poreikių
vaikus

Ugdymui
skirtos lėšos

Dalyvaujančių
stovykloje spec.
poreikių mokinių
dalis (proc.)

5% 6% 10%

3 TIKSLAS – Kurti dinamišką ugdymosi aplinką, ugdant pasididžiavimo jausmą gimnazija.

Uždaviniai Priemonės
pavadinimas

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir
jų laikas

Lėšų poreikis
ir numatomi
finansiniai
šaltiniai

Rezultato vertinimo kriterijus
Pavadinimas,
mato vnt.

2022 m. 2023 m. 2024 m.

Stiprinti tarptautinį
bendradarbiavimą,
modernizuojant
kalbinio ugdymo
priemones.

Gimnazijoje
įrengta kalbų
laboratorija.

Užsienio
kalbų
mokytojai,
IKT
specialistai,
direktors
pavaduotojas
ūkiui.

100 procentų užsienio
kalbų mokytojų pamokose
naudojasi kalbų
laboratorijos priemonėmis.

8000 Eur.
2000 Eur.

400 Eur.
spec. lėšos,
1,2 proc. GPM
lėšos, mokymo
lėšos

Planšetės 20 vnt.
Įrašantis
mikrofonas 20 vnt.
Ausinės 20 vnt.

100 %
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Plėtoti  IKT
naudojimą
gimazijoje

Aprūpinti
personaliniais
kompiuteriais
mokinius.

IKT
specialistai,
direktorės
pavaduotojas
ūkiui

Atnaujintas informacinis ir
karjeros ugdymo centras,
įsigyta 18 kompiuterių.

10800 Eur.
spec. lėšos,
1,2 proc. GPM
lėšos, mokymo
lėšos.

Personaliniai
kompiuteriai 18
vnt.

100 %

Modernių
interaktyvių
ekranų
naudojimas
pamokose.

IKT
specialistai,
direktorės
pavaduotojas
ūkiui

Įsigyti 2 interaktyvūs
ekranai mokymosi klasėse.

8000 Eur.
spec. lėšos,
1,2 proc. GPM
lėšos, mokymo
lėšos.

Interaktyvūs
ekranai 2 vnt.

50% 50%

Stiprinti STEAM
ugdymo

Šiuolaikiškai
suremontuoti ir
įrengti chemijos
laboratoriją,
įsigyti naujus
baldus, mokymo
priemones

Gamtos
mokslų
metodinė
grupė,
direktorės
pavaduotojas
ūkiui, viešųjų
pirkimų
komisija

Atliktas patalpos
remontas,  elektros darbai,
ventiliacijos darbai,
santechnikos darbai,
įsigyti baldai.

45000 Eur.
spec. lėšos,
1,2 proc. GPM
lėšos,
savivaldybės
lėšos

Atliktas patalpos
remontas,  elektros
darbai,
ventiliacijos
darbai,
santechnikos
darbai, įsigyti
baldai.

30% 30% 40%

Kurti jaukumą
gimnazijoje, atlikti
remonto darbus,
įrengti poilsio ir
darbo erdves.

Modernizuoti
mokytojų
kambario erdvę.

Gimnazijos
taryba, darbo
taryba,
direktorės
pavaduotojas
ūkiui

Atlikti remonto darbai,
Atnaujinta grindų dangą,
Įsigyti nauji baldai

14000 Eur.
spec. lėšos,
1,2 proc. GPM
lėšos,
savivaldybės
lėšos

Remonto darbai,

grindų danga,

baldai

50% 50%

II aukšto
koridorių
remonto darbai

direktorės
pavaduotoja
s ūkiui

Ne mažiau kaip 70 proc.
bendruomenės narių
vertina gimnazijos erdves
gerai ir labai gerai.

10000 Eur.
spec. lėšos,
1,2 proc. GPM
lėšos,
savivaldybės
lėšos

Atlikti remonto
darbai.

20% 40% 40%
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Atlikti kabinetų,
klasių remonto
darbai

direktorės
pavaduotojas
ūkiui

Ne mažiau kaip 70 proc.
bendruomenės narių
vertina gimnazijos erdves
gerai ir labai gerai.

18000 spec.
lėšos,  1,2
proc. GPM
lėšos,
savivaldybės
lėšos

Atlikti 4 kabinetų,
klasių remonto
darbai

30% 30% 40%

Valgyklos
gamybos erdvės
kapitalinis
remontas

direktorės
pavaduotojas
ūkiui, viešųjų
pirkimų
komisija

Ne mažiau kaip 70 proc.
bendruomenės narių
vertina gimnazijos erdves
gerai ir labai gerai.

150 000 Eur.
savivaldybės
lėšos

Atliktas valgyklos
gamybos erdvės
kapitalinis
remontas

50% 50%

WC patalpų
remontas

direktorės
pavaduotojas
ūkiui, viešųjų
pirkimų
komisija

Ne mažiau kaip 70 proc.
bendruomenės narių
vertina gimnazijos erdves
gerai ir labai gerai.

45000 Eur.
savivaldybės
lėšos

Atliktas 3 WC
patalpų remonto
darbai

60% 40%

VIII SKYRIUS

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS

1 TIKSLAS –

Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo

sistemoje
Valstybės

biudžeto lėšos
Savivaldybes

lėšos
Specialiosios

lėšos Parama
Kiti

finansavimo
šaltiniai2022 m. 2023 m. 2024 m.

Išvada apie pasiektą tikslą
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2 TIKSLAS –

Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo

sistemoje
Valstybės

biudžeto lėšos
Savivaldybes

lėšos
Specialiosios

lėšos Parama
Kiti

finansavimo
šaltiniai2022 m. 2023 m. 2024 m.

Išvada apie pasiektą tikslą

3 TIKSLAS –

Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo

sistemoje Valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybes
lėšos

Specialiosios
lėšos Parama

Kiti
finansavimo

šaltiniai
2022 m. 2023 m. 2024 m.

Išvada apie pasiektą tikslą

_______________ _______________________ ___________

(Plano rengėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

PRITARTA
Kauno „Santaros“ gimnazijos tarybos
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2022 m. kovo 30  d.
posėdžio protokolu Nr. 2


