
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaita už 2016 metus 

 
Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus  

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1. Gerinti 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimus, 

teikiant savalaikę 

pagalbą įvairių 

gebėjimų 

mokiniams, 

sudarant 

galimybę 

dalyvauti 

Nuodugnaus 

mokymo(si) 

programoje ir 

neformalaus 

švietimo veikloje, 

skatinant  

asmeninį 

tobulėjimą. 
 

Mokslo metų 

pabaigoje 1% pagerės 

mokinių pažangumas 

ir kokybė lyginant su 

praeitų metų Metinio 

pažangumu ir kokybe. 

 

Mokslo metų 

pabaigoje 5% 

pagerėjo mokinių 

pažangumas ir 

kokybė lyginant su 

praeitų metų Metinio 

pažangumu ir kokybe. 

 

Mokslo metų 

pabaigoje 3% pagerės 

mokinių pažangumas 

ir kokybė lyginant su 

praeitų metų Metinio 

pažangumu ir kokybe 

 80% dalykų brandos 

egzaminų rezultatai 

viršija Lietuvos 

vidurkį. 

 

 

6 mokomųjų dalykų 

brandos egzaminų 

rezultatai viršija 

Lietuvos vidurkį. Tai 

sudaro 66 % visų 

mokomųjų dalykų. 

Visų dalykų brandos 

egzaminų rezultatai 

viršija Lietuvos 

vidurkį. 

 

 

 Mokslo metų 

pradžioje 

suorganizuota vienos 

dienos stovykla 

naujai į gimnaziją 

atvykusiems 

mokiniams. 

 

Mokslo metų 

pradžioje 

suorganizuota 

savaitės stovykla 

naujai į gimnaziją 

atvykusiems 

mokiniams. 

Mokslo metų 

pradžioje 

suorganizuota dviejų 

dienų stovykla naujai 

į gimnaziją 

atvykusiems 

mokiniams. 

 

 60% mokinių, 

dalyvaujančių 

Nuodugnaus 

mokymosi 

70% mokinių, 

dalyvaujančių 

Nuodugnaus 

mokymosi 

80% mokinių, 

dalyvaujančių 

Nuodugnaus 

mokymosi 



programoje, atstovaus 

gimnazijai 

konkursuose ir 

konferencijose. 

 

programoje, 

atstovauja gimnazijai 

konkursuose ir 

konferencijose. 

programoje, atstovaus 

gimnazijai 

konkursuose ir 

konferencijose. 

 Neformaliojo 

švietimo veikloje bus 

tenkinami 60 % 

mokinių saviraiškos 

poreikiai, ugdomas 

mokinių 

kūrybiškumas. 

Neformaliojo 

švietimo veikloje 

tenkinami 60 % 

mokinių saviraiškos 

poreikiai, ugdomas 

mokinių 

kūrybiškumas. 

Neformaliojo 

švietimo veikloje bus 

tenkinami 80 % 

mokinių saviraiškos 

poreikiai, ugdomas 

mokinių 

kūrybiškumas. 

 

 Visų stebėtų pamokų 

Pamokos stebėjimo 

protokolo  srities 

„Pasiekimai“ vidurkis 

vertinamas 2,4. 

Visų stebėtų pamokų 

Pamokos stebėjimo 

protokolo  srities 

„Pasiekimai“ vidurkis 

vertinamas 2,7. 

Visų stebėtų pamokų 

Pamokos stebėjimo 

protokolo  srities 

„Pasiekimai“ vidurkis 

vertinamas 2,8. 

 

 Parengtas mokinių, 

klasių skatinimo 

modelis, orientuotas į 

mokinių daromą 

pažangą. 

 

Gimnazijoje yra 

iniciatyvos (Padėkos 

diena, Geriausios 

klasės apdovanojimai, 

Pirmūnų pagerbimas, 

Vilniaus universiteto 

stipendija ir kt., 

orientuotos į mokinių 

skatinimą.  

Parengtas ir pradėtas 

taikyti mokinių, 

klasių skatinimo 

modelis, orientuotas į 

mokinių daromą 

pažangą. 

Komentaras:  

Gimnazijoje gerinti mokymosi pasiekimus, teikiant savalaikę pagalbą, sudarytos 

palankios sąlygos: teikiamos visų mokomųjų dalykų konsultacijos, aptariami 

signaliniai pusmečiai, sudaromos pagalbos grupės, siekiant individualios mokinių 

pažangos. PUPP rezultatai viršija Kauno miesto vidurkį. Pagal VBE rezultatus 

kokybės atžvilgiu gimnazija stabiliai išlieka penktoje vietoje. Išskirtinė gimnazijoje 

Asmenybės tobulėjimo programa, sudaranti sąlygas adaptuotis naujai atėjusiems 

mokiniams ir ugdytis bendrąsias esmines kompetencijas. Pritrauktos išorinės lėšos 

edukacinei stovyklai „Atrask“, kuri vyko  rugpjūčo pabaigoje Paštuvos vienuolyne.  

Veikia  namų darbų ruošos klubas. Įgyvendinant Nuodugnaus mokymosi programą 



mokiniai su savo parengtais tiriamaisiais darbais dalyvavo Respublikos jaunųjų 

mokslininkų konferencijoje, ugdomos tiriamojo darbo rašymo gebėjimai.  Šiais mokslo 

metais Nuodugnaus mokymo programos sąraše  40 darbų. Džiugu, kad iš jų 7 darbai 

yra tęstiniai. Mokiniai skatinami padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis (gimnazijos 

ženkleliai, rašikliai, Nuodugnaus mokymo aplankai, ekskursija į knygų mugę ir kt., 

knygų kuponai, vienkartinė stipendija ir tt.). 

 Atlikus duomenų šaltinių analizę, tikslas vertinamas „ gerai“.  

 

 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Skatinti 

lyderystę 

gimnazijoje, 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimą 

siekiant 

gimnazijos, kaip 

organizacijos, 

pažangos. 

60 % mokinių, 

mokytojų ir tėvų teigs, 

kad gimnazijoje 

sudarytos palankios 

sąlygos siūlyti ir 

įgyvendinti 

iniciatyvas.  

 

70 % mokinių, 

mokytojų ir tėvų teigs, 

kad gimnazijoje 

sudarytos palankios 

sąlygos siūlyti ir 

įgyvendinti iniciatyvas 

80 % mokinių, 

mokytojų ir tėvų teigs, 

kad gimnazijoje 

sudarytos palankios 

sąlygos siūlyti ir 

įgyvendinti iniciatyvas  

 

 50 % gimnazijos 

mokinių dalyvauja 

įvairiuose projektuose, 

konkursuose, 

konferencijose, 

olimpiadose.  

 

 60 % gimnazijos 

mokinių dalyvauja 

įvairiuose projektuose, 

konkursuose, 

konferencijose, 

olimpiadose.  

 

70 % gimnazijos 

mokinių dalyvauja 

įvairiuose projektuose, 

konkursuose, 

konferencijose, 

olimpiadose.  

 

 25-30 mokinių 

dalyvauja gimnazijos 

Mentorystės 

programoje. 

 

35 mokiniai dalyvavo 

gimnazijos 

Mentorystės 

programoje. 

 

35-40 mokinių 

dalyvauja gimnazijos 

Mentorystės 

programoje  

 

 Įkurtas Tėvų klubas 

gimnazijoje  

 

Įkurtas Tėvų klubas 

gimnazijoje, 

suorganizuota 1 

iniciatyva 
 

Įkurtas Tėvų klubas 

gimnazijoje, 

suorganizuotos 2 

iniciatyvos.  

 

 Visų gimnazijoje 

veikiančių darbo 

grupių suorganizuotos 

Visų gimnazijoje 

veikiančių darbo 

grupių suorganizuotos 

Visų gimnazijoje 

veikiančių darbo 

grupių suorganizuotos 



1-2 iniciatyvos.  

 

2 – 3 inicityvos 3 -4 iniciatyvos 

 

 Kiekvienas mokytojas 

organizuoja 2-3 

pamokas kitose 

edukacinėse erdvėse.  

 

Kiekvienas mokytojas 

organizuoja 3-4 

pamokas kitose 

edukacinėse erdvėse 

 

Kiekvienas mokytojas 

organizuoja 4-5 

pamokas kitose 

edukacinėse erdvėse 

 

Komentaras 

Įgyvendinama mentorystės programa, kuri atpažįstama mokyklos gyvenime: 

formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose. Mokytojai žino jaunų žmonių poreikius, 

veda netradicines pamokas kitose erdvėse bei mokyklos bibliotekoje. Mokykloje kas 

mėnesį organizuojamos Orumo pamokos, susitikimai su žymiais žmonėmis. Išskirtinis 

teatrinis ugdymas, kas mėnesį stebimi spektakliai aptariami su mokiniais, vedamas 

teatro tinklaraštis. Dauguma tėvų, mokinių, mokytojų pasisako, jog jų nuomonė,  

pasiūlymai yra išgirsti, aptariami ir įgyvendinami. Gimnazijoje veikia Tėvų klubas, 

kurį sudaro tėvai savanoriai. Tėvų atstovai prisideda prie Bendruomenės kalėdinio 

vakaro organizavimo. Sudarytos darbo grupės teikia siūlymus dėl ugdymo proceso 

tobulinimo, edukacinių aplinkų kūrimo, kultūros gerinimo.  

Atlikus duomenų šaltinių analizę, tikslas vertinamas „gerai“. 

 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai (5 aukščiausios 

vertės) 

Trūkumai (5 žemiausios 

vertės) 

Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

3.1.2.Pastatas ir jo aplinka. 

3,3 
 

4.1.1.Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai 2,4 
 

4.2.3.Mokyklos tinklaveika. 

3,1 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai. 

3,2 
 

2.1.2.Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai 2,5 
 

2.1.3.Orientavimasis į 

mokinių poreikius. 3,0 
 

4.2.3.Mokyklos 

tinklaveika. 3,1 
 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 1.1.1. Asmenybės tapsmas. (2,8) 

2.1.3.Orientavimasis į 

mokinių poreikius. 3,0 
 

4.2.1.Veikimas kartu 2,6 
 

4.1.1.Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai. 

2,4 
 

2.3.2.Ugdymas mokyklos 

gyvenimu. 3,0 

 

3.2.1.Mokymasis ne 

mokykloje 2,7 
 

 

 



 

Giluminio įsivertinimo išvados  
 

Komentaras:  

Tirta: Rodiklis 1.2. Pasiekimai ir pažanga. 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga  

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai: 2016 m. valstybinių brandos egzaminų lyginamoji 

analizė (ataskaita NEC), Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 

2016 05 10  įsakymo. Nr. 35-348 skirtas finansavimas vaikų vasaros poilsio projektui 

,,Atrask“, Kauno ,,Santaros“ gimnazijos neformalaus ugdymo užimtumas pagal klasių vadovų 

veiklos planų duomenis, 2015-2016 m.m. pažangumo ataskaitos,  2015-2016m.m. pamokų 

stebėjimo protokolai, mokinių apklausa NMVA 2016 m., Nuodugnaus mokymo(si) programos 

dalyvių sąrašas 2015 -2016 m.m., Respublikos jaunųjų mokslininkų konferencijos 2016m. 

balandžio 22d.sąrašas, „Santaros garbė“ premijos 2016 laureatų sąrašas. Išanalizavus 

duomenis nustatyta: 

 Pagal 2015/2016 m.m. Valstybinius brandos egzaminus „Santaros“ gimnazija kokybės 

atžvilgiu, lyginant su kitomis Kauno miesto mokyklomis, stabiliai išlieka stabiliai 5 

vietoje. 

 Mokslo metų pabaigoje pagerėjo mokinių pažangumas ir kokybė lyginant su praeitų 

metų Metiniu pažangumu ir kokybe 5 %.  

 6 mokomųjų dalykų brandos egzaminų rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Tai lietuvių 

kalbos, anglų kalbos, biologijos, chemijos, istorijos ir informacinių technologijų. Tai 

sudaro 66%.  

 70% mokinių, dalyvaujančių Nuodugnaus mokymo programoje, atstovauja gimnazijai 

konkursuose ir konferencijose. 

 Suorganizuota 5-ių dienų stovykla naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams; 

rugpjūčio mėnesį vyko susitikimai su būsimaisiais auklėtojais ir bendraklasiais.  

 Gimnazijoje neformalaus švietimo būrelius lanko 111 mokinių, mieste lanko 138 

mokiniai. Iš viso neformalaus švietimo veikloje dalyvauja 249 mokiniai arba 60%.  

Išanalizavus šaltinius tikslas vertinamas yra gerai. Rekomenduojama toliau analizuoti  

mokinių signalinių, pusmečių, metinių kokybę, sudarant pagalbos grupes, įgyvendinant 

mentorystės programą.   Nuolat analizuoti mokinių lūkesčius, tirti poreikius, tobulinant 

ugdymo proceso galimybes. Tęsti individualų pagalbos specialistų, karjeros centro,  

mokytojų, tėvų ir administracijos darbą, siekiant padėti abiturientams tikslingai 

pasirinkti VBE. Sudaryti sąlygas ugdyti esmines (dalykines ir bendrąsias) 

kompetencijas, įgyvendinant visai bendruomenei kartu įvairias siūlomas formaliojo ir 

neformaliojo švietimo programas.  

 Tirta: Rodiklis 4.1.2. Lyderystė ir vadyba. Mokinio pasiekimai ir pažanga. 

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai: mokinių tėvų apklausa NMVA 2016 m., mokinių 

apklausa NMVA 2016 m., mokytojų plačiojo įsivertinimo anketa 2016, duomenys iš 

gimnazijos Google disko, darbo grupių veiklos duomenys, Mentorystės programa, mokytojų 

veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizių anketos. Išanalizavus duomenis nustatyta: 

 Dauguma (70%) bendruomenės narių sutinka, kad gimnazijoje sudarytos palankios 

sąlygos siūlyti ir įgyvendinti iniciatyvas. 

 50% mokinių dalyvauja Mentorystės programoje. 



 Įkurtas Tėvų klubas gimnazijoje, prisidedantis prie Bendruomenės kalėdinio vakaro 

rengimo.  

 Visos gimnazijoje veikiančios darbo grupės suorganizavo po 2-3 iniciatyvas. 

 Kiekvienas mokytojas organizavo po 3 - 4 pamokas per metus kitose erdvėse. 

Išanalizavus visus šaltinius, galima teigti tikslas vertinamas gerai.  

Rekomenduojama plėtoti savanorystę ir įkurti savanorių klubą mokykloje, viešinti 

savivaldos institucijų iniciatyvas, tęsti įvairių edukacinių erdvių naudojimą pamokose, 

išnaudojant gimnazijos muziejaus galimybes bei socialinius partnerius.  Rengti 

refleksijas po įvairių veiklų ir renginių, buriant bendruomenę ir kuriant kolegialaus 

mokymosi modelį. Mokytojams skatinti mokinius dalyvauti projektuose, konkursuose ir 

olimpiadose, kurti palankų mokymuisi mikroklimatą klasėse, sukuriant aktyvios, 

vieningos klasės programą (klasės vizija, siekiai).  

 

 

 


