
2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaita

Visuminiame įsivertinime, atliktame 2021-10-15, dalyvavo 80% bendruomenės narių. Jie pildė plačiojo įsivertinimo anketą (www.iquesonline.lt),
kurioje vertino visas 4 sritis, 11 temų ir 24 rodiklius remiantis detaliuosiuose rodiklių aprašymuose pateiktu aukščiausiu kokybės būviu.
Plačiajam įsivertinimui buvo pasirinktas „Mokyklų įsivertinimo instrumentų išbandymo klausimynas“ - Mk – 16 mokytojų bandomasis; M16
mokinių bandomasis.

Gauti tokie duomanys:

Mokinių aukščiausios vertės:
Mokinių

vertė
Mokytojų

vertė Mokytojų aukščiausios vertės
Mokytoj
ų vertė

Mokinių
vertė

Aš priimu kitus žmones tokius, kokie
jie yra. 3,6 3,3 Aš gerbiu kiekvieną mokinį. 4 3,3

Mokykloje vyksta įvairios
netradicinės pamokos: integruotos,
projektinės ir kt.

3,5 3,8
Mokykloje nuolat analizuojami
mokinių mokymosi pasiekimų
rezultatai.

3,8 3,3

Pamokose naudojame įvairias
mokymosi priemones (kompiuteris,
planšetė,
dalijamoji medžiaga, vadovėliai,
įvairūs rašikliai, spalvoti lapeliai ir
kt.).

3,5 3,3

Mokyklos ugdymo plane yra
aptarta / numatyta galimybė
organizuoti
integruotas pamokas, projektus ir
kitas netradicines veiklas, kurios
padeda
siekti išsikeltų ugdymo tikslų.

3,8 3,5

Mokytojai mane vertina įvairiais
būdais: pažymiais, kaupiamaisiais
įvertinimais, pagyrimais,
komentarais raštu ar žodžiu.

3,4 3,4 Skatinu mokinius tobulėti. 3,7 3,1

Per pamokas mes mokomės įvairiai:
visi kartu, grupelėse, po vieną. 3,4 3,2

Mokykla sistemingai, remiantis
įrodymais, informuoja visus
suinteresuotuosius
apie mokinių pažangą ir
pasiekimus.

3,7 3,3



Mokinių išskirtos žemiausios vertės: Mokytojų žemiausios  vertės

Mano mokyklos pasiekimai yra
žinomi mieste (rajone ar šalyje). 2,5 3,4

Tvarkaraščiai yra patogūs
mokiniams. 2,4 3

Aš išsakau savo idėjas, pasiūlymus
dėl mokyklos gyvenimo gerinimo. 2,8 3,2

Mokiniai geba savarankiškai
konstruoti savo supratimą, žinias. 2,7 3,2

Aš su mokytojais planuoju, kaip
mokysiuosi toliau. 2,8 2,8

Mokiniai laikosi mokyklos tvarkos
reikalavimų. 2,7 3,4

Man patinka mokytis. 2,8  
Tėvai yra aktyvūs mokyklos
gyvenimo dalyviai. 2,8 3,1

Mokytojai skiria užduotis, susijusias
su realiu gyvenimu ir patirtimi. 2,9 3,5

Mano darbui reikalinga mokyklos
įranga yra šiuolaikiška. 2,8 3,3

Apibendrinus Plačiojo įsivertinimo ir SSGG duomenis gautos tokios išvados:

Privalumai

(5 aukščiausios vertės)

Trūkumai

(5 žemiausios vertės)

Tobulinti pasirinkti įstaigos
veiklos aspektai

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka
(3,5)

2.1.2. Ugdymo planai ir
tvarkaraščiai (2,9)

4.2.3. Mokyklos tinklaveika
(2,7)

3.1.1. Įranga ir priemonės
(3,4)

2.2.2. Ugdymo (si)
organizavimas. Raktiniai
žodžiai – Ugdymosi
integralumas, įvairovė (2,5)

2.3.2. Ugdymas mokyklos
gyvenimu Raktiniai žodžiai.
Veiklos, įvykiai, nuotykiai.
Darbinga tvarka (3,3)

2.3.2. Ugdymas mokyklos
gyvenimu Raktiniai
žodžiai. Veiklos, įvykiai,

4.2.3. Mokyklos tinklaveika
(2,7)



nuotykiai. Darbinga tvarka
(3,3)

Giluminio įsivertinimo išvados

Rodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda 

Dokumento pavadinimas Faktai, vertinimo pagrindimas Vertinimas

Gimnazijos ugdymo planas.
Darbo tarybos susirinkimų
protokolai.
Gimnazijos tarybos
susirinkimų protokolai.
Metodinės tarybos
susirinkimų protokolai

Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos
bendruomenės narių interesai. Savivaldos
atstovai renkami atviru balsavimu mokytojų
tarybos posėdžiuose, metodinės tarybos –
metodinėse grupėse, mokinių tarybos – viešai
balsuojant mokiniams. . Mokyklos savivalda
funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai
veikianti, savarankiškai priimanti sprendimus
institucija. Metodinių grupių pirmininkai
renkami metodinių grupių susirinkimo metu
atviru balsavimu, jie koordinuoja metodinių
grupių veiklą, metodinių grupių narių
dalyvavimą projektinėse veiklose , dalyvavimą
seminaruose. Pripažįstama požiūrių ir nuomonių
įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama
kiekvieno nuomonė. Gimnazijos Metodinė
taryba kuruoja gabių mokinių modelio
įgyvendinimą, pritarė Ugdymo plano 2021-2023
m.m. projektui. Nutarė tęsti metraštį „Aš
užaugau „Santaroje“, organizuoja edukacines
keliones mokytojams, svarsto ir analizuoja
valstybinių brandos egzaminų rezultatus Kauno
miesto ir respublikos aspektu, pristato

3,0



susitarimus dėl individualios pažangos
matavimo, inicijuoja ir koordinuoja Jaunųjų
mokslininkų konferencijos veiklą.
Gimnazijos taryba inicijuoja „Santaros“ garbės
šventę, organizuoja edukacines išvykas
mokytojams, atsakinga už mikroklimato
gerinimą mokykloje ir kt.
Mokinių tarybos rinkimai organizuojami
kandidatams pristatant savo programas, atviru
balsavimu. Švenčiama pirmininko inouguracija.
Mokinių taryba inicijuoja renginius mokiniams:
Tolerancijos diena, Naktis mokykloje, Vasario
16 – osios minėjimai ir kt., prisideda prie
prevencinių programų įgyvendinimo.

Tėvų klubo susirinkimų
protokolai, renginių scenarijai,
pokalbiai su klasių vadovais

Organizuojamos tėvų dienos gimnazijoje,
dalyvauja  50 proc.
Organizuojamas renginys „Santaros“ garbė“,
Protmūšis „Santaros“ auksinis protas“,
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis
tyrėjams“,
Karjeros diena „Karjeros laiptai“,
Sporto šventė „Už sveiką ir sportuojančią
„Santarą“,
Ekonomikos galaktika,
Kalėdinė šventė ir kt, kuriuose dalyvauja 30
proc. gimnazijos tėvų.
Vyksta susitikimai su mokytojais (kontaktu arba
nuotoliniu būdu pagal registracijų lenteles)
Dalyvauja 40 % tėvų.
Gimnazijoje veikia tėvų klubas, du kartus per
metus organzuojamos diskusijos aktualiomis
temomis.

2,0



Klasių vadovų planai,
mikroklimato termometrai,
pokalbiai su klasių vadovais

Klasės vadovai valandėlių metu matuoja
kiekvieno mokinio ir klasės pažangą, veda
pasiekimų ir pažangos aplankus, atlieka
termometro matavimo mikroklimato tyrimus
2 kartus per metus.

1.Mokinių savijautos mikroklimatas-
● Klasėje jaučiuosi saugiai- (vertė 4)
● Turiu klasėje draugų- (vertė 4)
● Man patinka klasė, kurioje mokausi- (vertė

4)
● Sulaukiu pagalbos iš klasės draugų-(vertė

3,5)

BU mokyklų PLAČIOJO įsivertinimo
klausimynas MOKINIAMS

● Aš priimu kitus žmones tokius, kokie jie
yra. 3,6

● Pamokose naudojame įvairias mokymosi
priemones (kompiuteris, planšetė,
dalijamoji medžiaga, vadovėliai, įvairūs
rašikliai, spalvoti lapeliai ir kt.). 3,5

● Mokytojai mane vertina įvairiais būdais:
● pažymiais, kaupiamaisiais įvertinimais,

pagyrimais, komentarais raštu ar žodžiu.
3,4

● Mano mokyklos pasiekimai yra žinomi
mieste (rajone ar šalyje). 2,5

Bendras mokinių savijautos mikroklimato
vidurkis- 4
2. Visada  klasių vadovai  (100 %) veda
individualius pokalbius ir su kiekvienu vaiku

3,6



kartą per pusmetį aptaria asmeninę pažangą,
pasiekimų ir pažangos lapuose visada planuoja
lūkesčius, nusimato norimą pusmečio rezultatus.

Išvada: Rodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda  vertinamas gerai.

Mokslo metų eigoje surengta ne mažiau 3-jų gimnazijos tarybos susirinkimai ir su nutarimais supažindinta gimnazijos bendruomenė. Darbo
taryba mokslo metų eigoje pristatė, su kokiomis problemomis, kokiais klausimais susiduria ir kaip juos sprendžia, aptarė mokytojų darbo
krūvius. Per metus tėvų klubas organizavo 2 diskusijas, rengiamos atvirų durų – tėvų dienos su mokytojais, mokyklos administracija. Kelti
klausimai „Kokią pridėtinę naudą kuria mokykla?“ ir teikė realius siūlymus, kaip pagerinti mokinių mokymosi motyvaciją. Dėl to gimnazijoje
nuo šių mokslo metų du kartus per pusmetį pildomos mokinių įsitraukimo lentelės, su duomenimis dirba pagalbos specialistai, numato
veiksmingas priemones mokymosi pagalbai teikti. Gimnazijoje atliekami mokinių poreikių, savijautos emocinės būklės, mikroklimato tyrimai
(psichologė), į kuriuos atsižvelgiama planuojant veiklas, ateities siekiams ir tiek kasdieniam gyvenimui mokykloje (duomenimis grįsta vadyba).
Mokinių taryba pateikia 1 -2 apklausas apie mokinių savivertę ir savijautą gimnazijoje

70 % gimnazijos bendruomenės teigiamai vertina mokyklos savivaldą.
Rekomendacijos

● Daugiau bendradarbiauti visoms savivaldos institucijoms: rengti bendras diskusijas, įtraukiant visus švietimo subjektus. Priimti aiškius
nutarimus, stebėti jų įgyvendinimą.

● Kiekvienai savivaldos institucijai kasmet įsivertinti savo veiklą, numatyti stipriąsias ir tobulintinas puses.
● Mokinių tarybai savo susirinkimus įtraukti į gimnazijos mėnesio planus. Protokoluoti vykstančius susirinkimus ir vykdomą veiklą ir

pristatyti gimnazijos bendruomenei.
● Skatinti įsitraukti tėvus į mokyklos gyvenimą, ieškoti patrauklių formų.

Sritis. 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. Tema. 2.3. Mokymosi patirtys. Rodiklis  2.3.1 Mokymasis. Raktinis žodis. Savivaldumas
mokantis.



Dokumento pavadinimas Faktai, vertinimo pagrindimas Vertinimas

Gimnazijos ugdymo planas.
Darbo tarybos susirinkimų
protokolai.
Gimnazijos tarybos
susirinkimų protokolai.
Metodinės tarybos
susirinkimų protokolai

Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos
bendruomenės narių interesai. Savivaldos
atstovai renkami atviru balsavimu mokytojų
tarybos posėdžiuose, metodinės tarybos –
metodinėse grupėse, mokinių tarybos – viešai
balsuojant mokiniams. . Mokyklos savivalda
funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai
veikianti, savarankiškai priimanti sprendimus
institucija. Metodinių grupių pirmininkai
renkami metodinių grupių susirinkimo metu
atviru balsavimu, jie koordinuoja metodinių
grupių veiklą, metodinių grupių narių
dalyvavimą projektinėse veiklose , dalyvavimą
seminaruose. Pripažįstama požiūrių ir nuomonių
įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama
kiekvieno nuomonė. Gimnazijos Metodinė
taryba kuruoja gabių mokinių modelio
įgyvendinimą, pritarė Ugdymo plano 2021-2023
m.m. projektui. Nutarė tęsti metraštį „Aš
užaugau „Santaroje“, organizuoja edukacines
keliones mokytojams, svarsto ir analizuoja
valstybinių brandos egzaminų rezultatus Kauno
miesto ir respublikos aspektu, pristato
susitarimus dėl individualios pažangos

3,0



matavimo, inicijuoja ir koordinuoja Jaunųjų
mokslininkų konferencijos veiklą.
Gimnazijos taryba inicijuoja „Santaros“ garbės
šventę, organizuoja edukacines išvykas
mokytojams, atsakinga už mikroklimato
gerinimą mokykloje ir kt.
Mokinių tarybos rinkimai organizuojami
kandidatams pristatant savo programas, atviru
balsavimu. Švenčiama pirmininko inouguracija.
Mokinių taryba inicijuoja renginius mokiniams:
Tolerancijos diena, Naktis mokykloje, Vasario
16 – osios minėjimai ir kt., prisideda prie
prevencinių programų įgyvendinimo.

Tėvų klubo susirinkimų
protokolai, renginių scenarijai,
pokalbiai su klasių vadovais

Organizuojamos tėvų dienos gimnazijoje,
dalyvauja  50 proc.
Organizuojamas renginys „Santaros“ garbė“,
Protmūšis „Santaros“ auksinis protas“,
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis
tyrėjams“,
Karjeros diena „Karjeros laiptai“,
Sporto šventė „Už sveiką ir sportuojančią
„Santarą“,
Ekonomikos galaktika,
Kalėdinė šventė ir kt, kuriuose dalyvauja 30
proc. gimnazijos tėvų.
Vyksta susitikimai su mokytojais (kontaktu arba
nuotoliniu būdu pagal registracijų lenteles)
Dalyvauja 40 % tėvų.
Gimnazijoje veikia tėvų klubas, du kartus per
metus organzuojamos diskusijos aktualiomis
temomis.

2,0



Klasių vadovų planai,
mikroklimato termometrai,
pokalbiai su klasių vadovais

Klasės vadovai valandėlių metu matuoja
kiekvieno mokinio ir klasės pažangą, veda
pasiekimų ir pažangos aplankus, atlieka
termometro matavimo mikroklimato tyrimus
2 kartus per metus.

1.Mokinių savijautos mikroklimatas-
● Klasėje jaučiuosi saugiai- (vertė 4)
● Turiu klasėje draugų- (vertė 4)
● Man patinka klasė, kurioje mokausi- (vertė

4)
● Sulaukiu pagalbos iš klasės draugų-(vertė

3,5)

BU mokyklų PLAČIOJO įsivertinimo
klausimynas MOKINIAMS

● Aš priimu kitus žmones tokius, kokie jie
yra. 3,6

● Pamokose naudojame įvairias mokymosi
priemones (kompiuteris, planšetė,
dalijamoji medžiaga, vadovėliai, įvairūs
rašikliai, spalvoti lapeliai ir kt.). 3,5

● Mokytojai mane vertina įvairiais būdais:
● pažymiais, kaupiamaisiais įvertinimais,

pagyrimais, komentarais raštu ar žodžiu.
3,4

● Mano mokyklos pasiekimai yra žinomi
mieste (rajone ar šalyje). 2,5

Bendras mokinių savijautos mikroklimato
vidurkis- 4
2. Visada  klasių vadovai  (100 %) veda
individualius pokalbius ir su kiekvienu vaiku

3,6



kartą per pusmetį aptaria asmeninę pažangą,
pasiekimų ir pažangos lapuose visada planuoja
lūkesčius, nusimato norimą pusmečio rezultatus.

Išvada: Rodiklis 2.3.1 Mokymasis. Raktinis žodis. Savivaldumas mokantis vertinamas gerai. Gimnazijoje dauguma mokytojų kartu su
mokiniais išsikelia mokymosi tikslus, aptaria ir vertina mokymąsi, stebi mokinių asmeninę pažangą, pateikia jos įrodymus (atskirus darbus ar jų
pasiekimų aplankus ) ir įsivertina Nuo šių mokslo metų tai daro ofiice 365 aplinkoje, notebook. Mokytojai dažnai pastebi ir ugdo kiekvieno
mokinio gabumus, reflektuodami mokymosi patirtį. Mokiniai padeda mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir tinkamumą. Dauguma mokinių
dalyvauja Nuodugnaus mokymosi programoje, saviugdos ir saviraiškos užsiėmimuose, tarptautiniuose projektuose. Gimnazijoje skiriamas
dėmesys mokinių rezultatams ir pamokos kokybei, organizuojamos apskrito stalo diskusijos dėl mokymosi rezultatų, signalinių pusmečių
aptarimai, sudaromos pagalbos grupės. Taip pat kelis kartus (mokytojas ir mokiniai) vertina ir įsivertina pamokos kokybę įvairiais pjūviais pagal
iqes klausimyną.

Rekomendacijos

1. Visi mokytojai naudoja virtualias aplinkas (Eduka, Egzaminatorių), darbus kelia į Office 365 platformą (vertė 3,8-4). IT klasėse
įgyvendinama vienas kompiuteris vienam mokiniui paradigma, skirta bendradarbiavimui, personalizavimui ir aktyviam mokymuisi bei
tikslingai naudojamos įvairios virtualios aplinkos pamokose. Dominuoja sąveikos ir mokymosi paradigmos.

2. Mokiniai office 365 platformoje kelia savo darbus, veda e  portfolio, dalyvauja projekte
„Aš užaugau „Santaroje“. Visi klasių vadovai su mokiniai veda skaitmeninius klasių metraščius „Aš užaugau „Santaroje“,
akcentuojančius nuotykius ir veiklas mokykloje bei asmenybės ūgtį.

3. Kiekvienas mokytojas individualiam darbui su mokiniais skiria skirtingas užduotis, atsižvelgiant į jų pažangą, mokomąją medžiagą sieja
su kasdieniniu gyvenimu, pamokose išmėgina ką nors nauja, kuria bebarjerę mokymosi aplinką. (vertė ne mažesnė 3,5)

4. Tėvų apklausa apie mokyklos, pamokos kokybę atliekama du kartus per metus ir rezultatai aptariami pedagogų, gimnazijos tarybos
posėdžiuose.

5. Office 365 aplinkoje pildomi asmeninės pažangos lapai, kartu su mokytoju planuojamas mokymąsis (tikslai, žingsniai jiems pasiekti. Tai
daroma 3 kartus per metus, teikiant individualų grįžtamąjį ryšį.

6. Stiprinti pamokos kokybę, individualią pagalbą, kad mokiniai patirtų kuo mažiau mokymosi praradimų ir turėtų teigiamą įtaką VBE,
PUPP rezultatams (kokybė+1%).

7. Vertinant mokinio pasiekimų pažangą ir galimus sunkumus, remiamasi įsitraukimo pamokoje duomenimis, suteikiama veiksminga
mokymosi pagalba, kuriama bebarjerė mokymosi aplinka.



8. 50 proc. mokinių dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kursuose, programose.

Rodiklis  2.2.2  Ugdymo (si) organizavimas. Raktinis žodis - diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas.

Duomenų šaltinio pavadinimas
(pirminiai, antriniai)

Kokybės požymiai
(Faktai, vertinimo pagrindimas)

Kokybinės raiškos
vertinimas

I ir II –ose gimnazijos klasėse
lietuvių kalbos ir matematikos
gimnazistai mokosi pagal jų
pasiekimų lygį suformuotose
laikinose grupėse.

Dėl kovido atsisakyta , kad I ir II –ose
gimnazijos klasėse lietuvių kalbos ir
matematikos gimnazistai mokosi pagal jų
pasiekimų lygį suformuotose laikinose grupėse.

nevertinama

50 proc. gimnazistų dalyvauja
Nuodugnaus mokymosi
programoje, kur gilina žinias juos
dominančioje srityje. Visi darbai
pristatomi mokslininkų
konferencijoje.

45% gimnazistų dalyvauja Nuodugnaus
mokymosi programoje, kur gilina žinias juos
dominančioje srityje.  Nuodugnaus programos
30% mokinių  dalyvavo tarptautinėje Jaunųjų
mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“.
Šaltinis - Google diskas

3 lygis

I – osios klasės formuojamos
pagal kryptis: socialinių mokslų,
tyrėjų, informacinių technologijų,
ekonomikos.

Plačiojo audito 2021 metų
apklausos duomenys

Mokyklos strateginis planas.
Mokytojų apklausos duomenimis, mūsų
mokyklos mokinių dalykinės ir bendrosios
kompetencijos atitinka jų amžiaus grupei
keliamus reikalavimus.  Vertė 3,0.
Kiekvienas mokinys yra atradęs sau tinkamos ir
sėkmingos veiklos sritį. Vertė 3,0

3 lygis



Ne mažiau nei 4 kartus per
pusmetį I-ųjų klasių mokiniams
yra organizuojamos edukacinės
išvykos ar susitikimai su
universitetų, mokslo centrų ar kitų
socialinių partnerių atstovais
pagal klasės ugdymo kryptį.

Šaltinis - Google diskas
Per pusmetį organizuotos  ne mažiau nei 4
pamokos I- ųjų klasių mokiniams edukacinės
pamokos.
Šaltinis - mokinių, mokytojų apklausos
duomenys.
Pamokų metu mes kartais išvykstame mokytis
kitur: į muziejus, gamtą, kitas įstaigas ir pan.
Vertė 3,2
Dalykų turinį aktualizuoju organizuodamas ne
mokykloje vedamomis edukacijomis. Vertė3,3.

3 lygis

Įgyvendinama VDM saviugdos
kryptis „Patirčių slėnis“ ir
saviraiškos kryptis „Talentų
erdvė“ gimnazijoje. 60 proc. I-IV
klasių gimnazistų lanko VDM
saviugdos ir saviraiškos
užsiėmimus.

Duomenys iš meno vadovės suvestinių ir
konsultacijų registracijos lapų. Reali vertė yra
apie 70 proc.

3 lygis

Atlikus pamokos kokybės tyrimą,
vertė „Diferencijavimas ir
individualizavimas“ bus ne
mažesnė nei 3,0.

Mokinių apklausos duomenimis, rodiklis
„diferencijavimas ir individualizavimas“
vertinamas 3

3 lygis

Kiekvienas mokytojas naudoja ne
mažiau nei du skaitmeninius
įrankius, leidžiančius
diferencijuoti, individualizuoti
mokymosi turinį.

80 proc. mokytojų individualizuoja mokymosi
turinį naudodami bent du skaitmeninius įrankius.

Mokinių apklausos duomenimis, Mokytojai
skiria užduotis, susijusias su realiu gyvenimu ir
patirtimi, tik 2,8.

3 lygis

Įgyvendinamas Gabių mokinių
modelis “Iššūkis gabiesiems”.
Sudarytos tikslinės grupės,

Per pusmetį organizuotos 5 pamokos tikslinių
grupių mokiniams. Šaltinis – mėnesio veiklos
planai

2 lygis



kurioms organizuojamos du
kartus per pusmetį kitokios
pamokos.
Ne mažiau 20 proc gimnazijos
mokinių dalyvauja tarptautinėse
programose, projektuose

Duomenis pateikė tarptautinius projektus
kuruojantys mokytojai. Mokinių, dalyvaujančių
tarptautinėse programose ir projektuose yra apie
20 proc.

4 lygis

50 proc. mokinių lanko dalykines
konsultacijas mokymosi
praradimams mažinti

Duomenys iš mokytojų pateiktų konsultacijų
registracijos formų. Konsultacijas lankančių
mokinių yra apie 16 proc.

2 lygis

Įgyvendinama Žemų mokinių
pasiekimų programa. Po
signalinio pusmečio 50 proc
mokinių padaro individualią
pažangą.

Klasių vadovų parengtų pagalbos grupių ir
pusmečio ataskaitų suvestinės. Pažangą padaro
daugiau nei 50 proc. mokinių

4 lygis

1 kartą per pusmetį mokytojai
organizuoja  “kitokią” edukacinę
pamoką, bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais

Duomenys iš mėnesio veiklos planų. Mokytojai
organizuoja dvi ar daugiau pamokų.

4 lygis

Ne mažiau, kaip du kartus per
pusmetį organizuojama
savivaldaus mokymosi valanda.
Direktoriaus įsakymai

Ne mažiau, kaip vieną kartą per pusmetį
organizuojama savivaldaus mokymosi valanda,
integruojant į klasės vadovo veiklą.
Dalyvauja 90 proc. mokinių.

3 lygis

Gimnazijos tyrimų rezultatai Mokykloje atliekami tyrimai: adaptacijos,
mokinių poreikių, mokymosi stilių. Mokymosi
stilių tyrimas šiemet nebuvo atliktas.
Kartą per pusmetį 70 proc. mokytojų atlieka
pamokos kokybės tyrimą, išsiaiškina stipriąsias
ir tobulintinas puse.

3 lygis

Offise 365 platformą 100 proc.
mokytojai naudoja nuotolinio
ugdymo procese: klasės, namų
darbai ir kt.

70 proc. mokytojų nuolat naudoja Offise 365
patformą ugdymosi procese: klasės, namų darbai
ir kt

3 lygis



● I-II gimnazijos klasės
mokinių, turinčių
teigiamus metinius
įvertinimus, dalis (proc.) –
90

● III -IV gimnazijos klasės
mokinių, turinčių
neigiamus metinius
įvertinimus mokinių dalis
(proc.)-10

● Įgijusių pagrindinį
išsilavinimą II gimnazijos
klasės mokinių dalis
(proc.) 96

● Tęsiančių mokymąsi III
gimnazijos klasėje
mokinių dalis (proc.) 90

● II gimnazijos  klasės
mokinių, gavusių teigiamą
matematikos įvertinimą,
dalis (proc.) 75

● II gimnazijos  klasės
mokinių, gavusių teigiamą
lietuvių kalbos ir
literatūros įvertinimą,
dalis (proc.) 80

● Miesto olimpiadose ir
konkursuose laimėjusių
prizines vietas mokinių
skaičius (vnt.) 3

● Šalies  olimpiadose ir
konkursuose laimėjusių

● I-II gimnazijos klasės mokinių, turinčių
teigiamus metinius įvertinimus, dalis
(proc.) – 100

● III -IV gimnazijos klasės mokinių,
turinčių neigiamus metinius įvertinimus
mokinių dalis (proc.)-0

● Įgijusių pagrindinį išsilavinimą II
gimnazijos klasės mokinių dalis (proc.)
100

● Tęsiančių mokymąsi III gimnazijos
klasėje mokinių dalis (proc.) 90

● II gimnazijos  klasės mokinių, gavusių
teigiamą matematikos įvertinimą, dalis
(proc.) 70

● II gimnazijos  klasės mokinių, gavusių
teigiamą lietuvių kalbos ir literatūros
įvertinimą, dalis (proc.) 93

● Miesto olimpiadose ir konkursuose
laimėjusių prizines vietas mokinių
skaičius (vnt.) 3

Istorijos olimpiada Kauno miesto turas II vieta  
D. Noreikaitė

4 lygis

4 lygis

4 lygis

4 lygis
3 lygis

4 lygis

4 lygis

4 lygis

4 lygis



prizines vietas mokinių
skaičius (vnt.) 1

● Tarptautinėse
olimpiadose ir
konkursuose laimėjusių
prizines vietas mokinių
skaičius (vnt.) 0

● Įgyvendinamų
respublikinių projektų
skaičius (vnt.) 3

● Įgyvendinamų tarptautinių
projektų skaičius (vnt.) 1

Biologijos olimpiada Kauno miesto etapas  
V vieta L. Trotienė 
26-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ
EKONOMIKOS IR VERSLO OLIMPIADA
REGIONINIS ETAPAS  
Kauno kolegijos viktorinos “Ką žinai apie
robotus 2021? “ 1, 2, 3 vietos 

● Šalies  olimpiadose ir konkursuose
laimėjusių prizines vietas mokinių
skaičius (vnt.) 1

Geografijos žinių konkursas ADVENTUR
“Pažink Lietuvą ir pasaulį” I laipsnio diplomas. 
J.Karčiauskienė 
 
53-asis Lietuvos jaunųjų filologų konkursas, 3
laipsnio diplomas 
G.Parulienė

● Tarptautinėse  olimpiadose ir
konkursuose laimėjusių prizines vietas
mokinių skaičius (vnt.) 3

Tarptautinis 5-12 klasių mokinių dienoraščio
konkursas „Švies@.Aš“, 2 vieta 
G.Parulienė 
Tarptautinis
projektas StartT Luma 2019/2020 m.m 
Patekome tarp 3 -jų geriausių Nacionalinių
Lietuvos projektų. 
L. Trotienė 

4 lygis

4 lygis



ES jaunųjų mokslininkų konkurso finaliniame
etape užėmė 3-čią vietą su
darbu ,Рааuglių fizinio аktyvumo kаitа „COVID-
19“ раndеmijos kаrаntino mеtu" 
S.Bukšnienė

● Įgyvendinamų respublikinių projektų
skaičius (vnt.) 3

KTU projekto “Verslas gali būti paprastas!”
technologinė inovacijų kūrimo stovykla - picos,
padėkos. Išvyka į „Verslo lyderių stovyklą“
organizuojamą pagal projektą „Verslas gali būti
paprastas! (BONUS LT-PL; Nr. LT-PL-4R-338)
Suvalkuose (Lenkijoje), 2021 m. spalio 6-8 d. 
 atminimo dovanos, prizai, padėkos 

Europos Parlamento padėka-suvenyras
gimnazijai už sėkmingą projekto veiklą
2020-2021m.m.;
Padėkos mokytojams ir jauniesiems
ambasadoriams. MEPA projektas
Respublikinė  skautų stovykla ,,Divytis”
Projektas ,,Gelbėkit vaikus”

● Įgyvendinamų tarptautinių projektų
skaičius (vnt.) 3

Tarptautinis projektas “Kindness to animals”,
padėka 
eTwinning projektas “Kalbų dienos iššūkiai” 



Tarptautinė konferencija “Globaliame pasaulyje
kalbėti savo balsu”, KŠIC pažyma, mokytojos
pažymėjimas 
Tarptautinis projektas “Fitoremediacija aplink
Baltijos jūrą”.  
http://www.kaunas.lt/svietimas/133451/ 

Išvada

Rodiklis 2.2.2  Ugdymo (si) organizavimas. Raktinis žodis - diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas vertinamas gerai. Dauguma
mokytojų pripažįsta mokinių skirtybes (amžiaus tarpsnio, asmeniniai ugdymosi poreikiai, gebėjimai ir kt.), ilgalaikiuose planuose pateikia
išsamią klasių charakteristiką pagal pasiekimų lygius, stebi individualią pažangą naudodami office 365 platformą, veda klasės metraščius ir kt.
Tačiau pamokose pasigendama įvairių mokinių pergrupavimo būdų, bendradarbiavimo skatinimo, leidžiant mokiniams pasirinkti užduoties
atlikimo būdą, priemones ir pan.

Rekomendacijos

● Gimnazijos psichologei atlikti I klasių mokinių mokymosi stilių tyrimą, su juo supažindinti mokytojus, pateikti rekomendacijas.
● Remiantis duomenimis, mokytojams skatinti bendradarbiavimą pamokose, sudarant pagalbos grupes, organizuojant mokinių

pergrupavimo būdus, leidžiant mokiniams pasirinkti užduoties atlikimo būdą, priemones ir kt.
● Visiems mokytojams asmeninę pažangą matuoti office 365 platformoje, su mokiniais išsikeliant individualius tikslus, įsivertinant

asmeninę pažangą.


