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1. Socialinis kontekstas.  

Mokslo metus pradėjo 408 mokiniai. Mokyklos socialinį kontekstą įtakoja mokinių šeimų socialinė padėtis, kuri beveik nekinta. Daugumos gimnaziją 

lankančių mokinių šeimų socialinė-ekonominė padėtis yra vidutinė.  372 mokiniai (80 proc.) gyvena pilnose šeimose, tačiau tik 28 (6,8 proc.) auga su vienu 

iš tėvų. Mokinių, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje sudaro 4,5 proc. (19 mok.).  Gimnazijoje mokosi 4 našlaičiai. 21 (5 proc.)  mokinio miręs vienas iš 

tėvų. Mokinių skaičius augančių daugiavaikėse šeimose - 64 mokiniai ( 15 proc.).  Gimnazijoje mokosi  9 mokiniai turintys specialiuosius ugdymosi 

poreikius. Globojamų vaikų yra 8. Socialinė pagalba reikalinga tik mažai daliai mokinių: nemokamą maitinimą gauna 22 mokiniai, tai sudaro 5 proc. 

mokinių, 4-iems iš jų skirti ir pusryčiai. 5 šeimos dėl tėvystės /socialinių įgūdžių stokos yra stebimos,  Kauno miesto socialinių paslaugų centras teikia 

šeimoms socialinę pagalbą.  

Gimnaziją renkasi ne tik mikrorajone gyvenantys mokiniai,  43 atvažiuoja iš kitų miesto mikrorajonų, kurie gyvena toliau kaip už 3-jų km. ir sudaro 10,5 

proc. nuo visų mokinių skaičiaus. 
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Mokinių prastai lankančių mokyklą yra 6, turinčių elgesio problemų 10.  

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

Jeigu Įstaiga yra mokykla, mokinių skaičiaus vidurkio kaita 1–4, 5–8, 9–10 ir 11–12 klasėse. 

Šiais mokslo metais gimnazijoje suformuotos trys pirmos gimnazijos klasės ir viena trečia gimnazijos klasė. Iš viso 2016  metais atvyko 109 mokiniai 

(79 pirmokai, 8 antrokai, 21– trečiokas). Gimnaziją paliko 137 abiturientai. Mokyklos skaičius rugsėjo 1 d. 409 mokiniai, t.y. 15 klasių komplektų, vidurkis 

klasėse 27. Daugiausia mokinių 2016 metais atvyko iš Milikonių pagrindinės mokyklos (54 mok.), S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos (10 mok.), Jono 

Pauliaus II- ojo gimnazijos – (10 mok.), K. Griniaus progimnazijos – (6 mok.), J. Grušo meno gimnazijos – (3 mok.), Šv. Kazimiero progimnazijos (2 mok.), 

Lapių pagrindinės (2 mok.) mokyklos ir kt. Klasių komplektų skaičius 2016 metais sumažėjo 1 komplektu (2015 metais buvo 16, 2014 metais – 21).  

Mokinių 

skaičiaus 

mažėjimas 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

 

 

2016 m. 2017 m.  

Kauno 

„Santaros“ 

gimnazija 

632 

+12,1% 

669 

+5,6% 

630 

-5,8% 

462 

-22% 

 

430 

-7% -5% 

 

2017 metais išleidžiamos 4 abiturientų klasės, t.y. 123 mokiniai, planuojama surinkti tris pirmas klases, vieną antrą ir vieną trečią klasę. Situaciją galėtų 

šiek tiek koreguoti komplektų skaičiaus apribojimas  J. Grušo meno gimnazijoje bei Jono Pauliaus II – ojo katalikiškoje gimnazijoje.  

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

2015—2016 m. m. iš viso gimnazijoje mokėsi 137 abiturientai. 135 abiturientai gavo brandos atestatus. Dviem gimnazistams brandos atestatai įteikti su 

pagyrimu. 6 mokomųjų dalykų brandos egzaminų rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Tai lietuvių kalbos, anglų kalbos, biologijos, chemijos, istorijos, 

informacinių technologijų.  Tai sudaro 66 % mokomųjų dalykų.  
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3 mokomųjų dalykų (matematikos, fizikos, geografijos) pasiekimai yra žemesni nei šalies. Pagal VBE rezultatų kokybę gimnazija stabiliai išlieka penktoje 

vietoje Kauno mieste. 

 Gimnazija džiaugiasi tuo, kad abiturientai sėkmingai įstoja į aukštąsias mokyklas. Mokyklos karjeros centro duomenimis, 2016 m. 60 % abiturientų 

pasirinko studijas Lietuvos universitetuose, 1 % – pasirinko užsienio universitetus, 19 % pasirinko studijas kolegijose, 8 % – niekur nestojo. Populiariausios 

aukštosios mokyklos yra KTU- 24%,  VDU – 13 % , toliau seka, LSMU – 7 %,  VU – 4 %, , LSU – 4 % . Iš kolegijų populiariausia yra Kauno kolegija, 

studijas čia rinkosi 15%  gimnazistų.  

Kiekvienais metais gimnazija organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą, kuri leidžia nusistatyti mokinių žinių lygį, pagal kurį planuojamas 

mokymas vidurinio ugdymo programoje. Patikrų rezultatai rodo gerus mokinių pasiekimus.  2015–2016 m. m. rezultatai: 

 

 Iš viso Paž. Kokybė Aukšt. Pagr.  Patenk. Nepat. 

Lietuvių 

kalba 

64 100 % 67 % 16 % 72 % 12 % - 

Matematika 64 100 % 56 % 15%  54% 31 % - 

 

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

2016–2017 m. m. iš viso neformaliojo  ugdymo veikloje užimti 230 moksleivių t.y. 56,2 proc.  moksleivių. 
 

Tarifikuota 
2010/2011 

m. m. 

2011/2012 

m. m. 

2012/2013 

m. m. 

2013/2014 

m. m. 

2014/2015

m. m. 

2015/2016

m. m. 

2016/2017 

m.m. 

Neformalaus ugdymo valandų dalis nuo 

bendro tarifikuotų valandų skaičiaus 

gimnazijoje 

3,96 % 4,27 % 5,7 % 5,8 % 5,5 % 5,2 % 

 

5,3 % 
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Kasmet yra kaupiamos žinios apie moksleivių dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje. Prioritetinė sritis - tautiniai šokiai. Suburtos 2 šokėjų grupės, 

dalyvauja 25 moksleivių.  

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir mokytojo pavardė 

Dalyvaujančių 

būrelyje 

mokinių sk. 

1.  Tautinių šokių kolektyvas „Santariečiai“.  K. Kondratavičius 25 

2.  Vokalinė instrumentinė studija „Santara“. G. Gapšytė 18 

3.  Vėlimas ir tapyba ant šilko. E. Bitkevičienė 15 

4.  Dramos studija „Kaukė“  D. Škelevaitė  12 

5.  Krepšinio būrelis. D. Mulvinskas 19 

6.  Stalo teniso būrelis. S. Bukšnienė 17 

7.  Lengvosios atletikos būrelis. S. Bukšnienė 16 

8.  Debatų klubas. D. Jarmalavičienė 12 

9.  Gamtos mokslų būrelis „Išradėjai“. N.Špilkovas ir A.Valauskienė 28 

10.  Dizaino būrelis „Forma ir spalva“. J. Kvietinskas 16 

11.  E-Journal žurnalo kūrimas. R. Baltrušaitienė 18 

12.  MMB E. Gimbutienė 29 

13.  Knygų klubas R. Rinkevičienė, L. Lingytė  17 

14.  Tolerancijos klubas D. Noreikaitė  16 

 

Gimnazija dalyvauja projektuose 11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas, dalyvaujant MMB (mokinių 

mokomosios bendrovės) veikloje. Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), Sveikatiada, ESF akademija, YFU, Erasmus + projektas „Gintaro 

kelias“,  „Europa piliečiams“ (2014–2020 m.) Europos Sąjungos programos 1-osios krypties Europos atminimas, atminimo gerinimas, bendros istorijos ir ES 

vertybių bei ES tikslo suvokimas. 2015 metais gimnazijai NMVA sprendimu įteikta Geros mokyklos nominacija.   

Socialiniai partneriai kviečiami į susitikimus su mokiniais, mokytojais ir tėvais, gimnazijoje organizuojamos Orumo pamokos, susitikimai su žymiais 

žmonėmis. Visa tai padeda įgyvendinti „Mokymosi be sienų“ idėją, skatina bendradarbiavimą tarp įvairių švietimo subjektų. Gimnazijoje pamokos vyksta 
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kitose erdvėse, veikia sukurti tinklaraščiai: bibliotekos (www.bibliotekasantaros.blogspot.com), karjeros centro (www.karjerosugdymas.blogspot.lt), teatro 

(teatrasblog.wordpress.com). 

2015–2016 m. m. užimtos prizinės vietos Kauno miesto olimpiadose:  fizikos olimpiadoje užimta 1 ir 2 vietos, chemijos olimpiadoje – 1 ir 2 vietos, 

biologijos olimpiadoje - 1 vieta, matematikos - 1 ir 2 vietos, technologijų – 1 vieta, informatikos olimpiada – 1 vieta, Kauno miesto lengvosios atletikos 

varžybose šuolio į aukštį varžybose – 1 vieta, nuolatinis dalyvavimas konferencijose geologijos temomis, YFU savanoriavimas. 

5. Mokinių lankomumo duomenys.  

 Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų 

priežasčių 

Mokslo 

metai  

Vidutiniš

kai 

8kl. I–II kl. III–IV 

kl. 

Vidutini

škai 

8 kl. I–II kl III–IV kl. 

2015/2016 90 - 80 100 34 - 18 50 

2014/2015  85 68 86 102 26 6 26 46 

2013/2014  83 64 102 83 20 3 28 31 

2012/2013  81 65 93 76 27 5 29 34 

 

Didelę įtaką gerinant mokinių lankomumą turi Vaiko gerovės komisijos veikla, su mokiniais yra aiškinamasi nelankymo priežastys, reikalui esant 

kviečiami tėvai (jei mokinys nuolat praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties 10 ir daugiau per mėnesį). Pamokų lankomumas fiksuojamas 

elektroniniame dienyne, todėl tėvai gali nuolat jį sekti. Kasmet vis didėja be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius tarp 3-4 klasių mokinių. Tam 

įtakos turi  individualūs mokinių pasirinkimų tvarkaraščiai, t.y., kai  susidarę tarp pamokų langai užpildomi individualiais interesais: mokymasis vairuoti,  

darbas ir pan.  Mokykloje stiprinama mokinių savivalda, kuri siekia labiau atliepti mokinių poreikius, interesus,  aktyviau įsitraukti mokinius į mokyklos 

gyvenimą. Naujai atvykusiems mokiniams vedama socialinių įgūdžių diena „Pažink save ir kitus“, kurios tikslas padėti mokiniams susipažinti ir gerai jaustis 

http://www.bibliotekasantaros.blogspot.com/
http://www.karjerosugdymas.blogspot.lt/
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klasėje. Gimnazijoje įgyvendinama „Pagalbos mokiniui teikimo tvarka“, kurios tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą 

mokinių ugdymąsi gimnazijoje. 

 

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

Įvairiapusę pagalbą mokiniams ir jų tėvams, sprendžiant problemas, teikia gimnazijoje dirbantys specialistai: socialinis pedagogas, psichologas, 

specialusis pedagogas. 

Šiuo metu gimnazijoje dirba 9 mokytojų ekspertų, 7 vyr. mokytojai, 29 mokytojai metodininkai. Gimnazija, siekdama ugdyti mokinių ir mokytojų 

kūrybiškumą, iniciatyvumą, naujovių paiešką, aktyviai įsijungia į šalies ir užsienio projektus.   

7. Žemės panaudos sutartis.  

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

8. Higienos pasas (yra ar nėra).  

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

9. Energijos vartojimo auditas.  

Energetinis auditas 2009 m.  

Gimnazijoje atliktas ES lėšomis finansuotas pastato renovavimas: apšiltintas stogas, pakeisti langai ir lauko durys, atlikta šilumos punkto ir šildymo 

sistemos rekonstrukcija, 100 proc. šviestuvų pakeista į energiją taupančius šviestuvus. 2015 m. baigti  rekonstrukcijos darbai, susiję su pastato pritaikymu 

neįgaliesiems ir žaibosauga. Tačiau pastatas dar yra fiksuojamas kaip nebaigta statyba, nes 2016 m. baigiami  rekonstrukcijos darbai, susiję su Gimnazijos 

pastato kištukinių lizdų pakeitimo ir elektros instaliacijos remontu, sporto salės grindų remontu.  
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II. SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija.  

Mokinio krepšelio lėšos: 

Gauta 2016 m. 607,2 tūkst. Eur. 

Panaudota: darbo užmokesčiui – 452,6 tūkst. Eur., socialiniam draudimui – 140,0 tūkst. Eur., mokytojų kvalifikacijai – 2,7 tūkst. Eur., spaudiniams  – 

3,0 tūkst. Eur., prekėms – 7,8 tūks. Eur. kt. paslaugoms – 1,1 tūkst. Eur. 

Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus sumažinta sąmata – 18,0 tūkst. Eur. darbo užmokesčiui ir 5,6 tūkst. Eur.  Sodrai. Mokytojų atlyginimų koeficientas 

šiek tiek aukštesnis nei minimalus. 

 2011/2012 

m. m. 

2012/2013 

m. m. 

2013/2014 

m. m. 

2014/2015 

m. m. 

2015/2016 

m. m. 

2016/2017 

m. m. 

Tarifikuotų valandų skaičius vienam 

klasės komplektui gimnazijoje 
62,80 45,28 64,44 64,21 67,55 65,49 

 

2 proc. ir paramos  lėšų: liko 2014 m. –8,6 tūkst. Eur., gauta 2016 m. – 12,7 tūkst. Eur., išleista 2016 m. – 9,0 tūkst. Eur. Per 2016 m. įsigyta aparatūra 

ir baldai konferencijų salei, spintelės ir programinė įranga už 3,9 tūkst. Eur., paslaugoms panaudota 3,4 tūkst.Eur., reprezentacinės, švenčių ir kitos išlaidos 

sudarė 1,7 tūks. Eur. 

Projektinės lėšos: 2015 m. pradėtas naujas tarptautinis projektas pagal Erasmus+ programą – 20,4 tūkst. Eur. 2016 m. gautas finansavimas 16280,00 

Eur. Projekto veiklai per metus panaudota 9977,68 Eur. 

Investicijų programos lėšos: skirta – 36,2 tūkst. Eur. už kuriuos atlikti gimnazijos elektros instaliacijos remonto darbai. 

Mokyklos aplinkos lėšos (savivaldybės biudžeto lėšos): 
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Gauta: 274,7 tūkst. Eur. 

Panaudota: Darbo užmokesčiui – 119,8 tūkst. Eur., Soc. draudimui – 37,1 tūkst. Eur., ryšiams – 1,2 tūkst. Eur., spaudiniams – 0,1 tūkst. Eur., kt. 

prekėms – 11,5 tūkst. Eur., šildymui – 30,0 tūkst. Eur., elektrai – 16,5 tūkst. Eur., vandeniui – 2,1 tūkst. Eur., kitoms išlaidoms ir patarnavimams –    7,3 

tūkst. Eur. Buvo papildomai skirta lėšų pagal savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programą remonto darbams – 49,1 tūkst. Eur. sporto salės remonto 

darbams, bei priešgaisrinės sistemos patikrinimo darbams.  

 

 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.  

Mokyklos aplinkos lėšos, tenkančios 1 kv. 

m. bendrojo patalpų  ploto (Lt/Eur) 
387,00 76,65 98,54 189,5 28,65 31,31 

 

Savivaldybės lėšų turėtų pakakti, jeigu bus gautas finansavimas, kuris prognozuojamas. Po renovacijos mokyklai reikalingas paprastasis remontas.  

Specialiosios lėšos: 

Valgyklos nuomos ir trumpalaikės nuomos lėšų surinkta – 10,2 tūkst. Eur.    

Panaudota: Kitoms prekėms – 3,7 tūkst. Eur., kvalifikacijai kelti – 0,2 tūkst. Eur., kitoms paslaugoms – 6,5 tūkst. Eur., aplinkos priežiūrai ir švarai 

palaikyti, pastato draudimui, kompiuterinių tinklų priežiūrai (eksploatacinėms medžiagoms), ūkinėms, santechninėms, elektros prekėms įsigyti, ūkinio–

technikinio personalo kvalifikacijai kelti, mokyklos inventoriui įsigyti, signalizacijos remonto darbams, koridorių ir kabinetų remontui. 



2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę. 
  

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis 

remontas. 

 

Pastabos: 

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

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

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

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

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.



3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus.  

 

 I Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 

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 

programoje, atstovaus gimnazijai 

konkursuose ir konferencijose. 

 

70 mokinių, dalyvaujančių 

Nuodugnaus mokymosi programoje, 

atstovauja gimnazijai konkursuose ir 

konferencijose. 

80% mokinių, dalyvaujančių 

Nuodugnaus mokymosi 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. 
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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  rugpjūčio 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“.  

 

 

II Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 

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  
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Įkurtas Tėvų klubas gimnazijoje  Įkurtas Tėvų klubas gimnazijoje, 

suorganizuota 1 iniciatyva 

Įkurtas Tėvų klubas gimnazijoje, 

suorganizuotos 2 iniciatyvos.  

Visų gimnazijoje veikiančių darbo 

grupių suorganizuotos 1-2 

iniciatyvos.  

Visų gimnazijoje veikiančių darbo 

grupių suorganizuotos 2 – 3 inicityvos 

Visų gimnazijoje veikiančių darbo grupių 

suorganizuotos 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“. 

 

4. 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 
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2.3.2.Ugdymas mokyklos gyvenimu. 3,0 

 

3.2.1.Mokymasis ne mokykloje 2,7 
 

 

 

5. Giluminio įsivertinimo išvados.  
 

Tirta: Rodiklis 1.2. Pasiekimai ir pažanga. 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (2016 metai) 

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, 
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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).  

 

6. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados.  

Mokyklų vertinimo agentūra išorės auditą, atlikto 2008 m. Buvo pateikti tobulinimui šios sritys: 
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• Mokymosi uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą (pažangą), įgyvendinimas pamokoje (1). 

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

• Mokinių pažangos pamokoje aptarimas, vertinimo fiksavimas bei panaudojimas tolimesniame ugdymo procese (3). 

• Tikslingas informacinių šaltinių panaudojimas pamokose (4). 

• Dalies patalpų ir erdvių būklė (5). 

Pirmos keturios sritys nukreiptos į pamokos kokybės gerinimą. Tobulinimo planas parengtas ir pradėtas įgyvendinti. 2009 metais buvo skiriamas 

dėmesys užduočių ir tempo diferencijavimui pamokose. (2) 2010 metais buvo susitelkta į Mokymosi uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą 

(pažangą) įgyvendinimą pamokoje (1). 2011 metais iškeltas tikslas labiau gilinantis į mokinio ir mokytojo ryšį pamokoje, įsivertinimo metodikos tobulinimą 

(3), 2012 metais mokėjimo mokytis kompetenciją, akcentuojant aktyvų mokinių įsitraukimą, savitarpio pagalbą mokantis bei tikslingą informacinių šaltinių 

panaudojimą pamokoje (4). 2013 metais buvo iškeltas tikslas tobulinti pamokos kokybę, akcentuojant mokymosi veiklos diferencijavimą (2) bei 

individualizavimą įvairių gebėjimų mokiniams ir ugdomąsias veiklas organizuojant inovacijoms ir kūrybiškumui palankiose mokymosi aplinkose (4) . 

2011 metais vyko mokyklos renovacija už VIP ir ES lėšas, tuo būdu siekiama pagerinti patalpų ir erdvių būklę (5). Pagrindiniai renovacijos darbai 

atlikti, nors dar būtina atlikti darbus susijusius su pastato pritaikymu neįgaliems (3 WC, 2 liftai–keltuvai), užbaigti antro aukšto apšvietimo tvarkymo darbus, 

sutvarkyti vandentiekį ir kanalizaciją, įrengti žaibosaugą, kadangi 2012 ir 2013 metais nebuvo gautas finansavimas iš VIP, buvo atlikti einamieji remontai 

gerinant vidaus patalpų estetinį vaizdą, sporto salės mergaičių persirengimo WC ir dušai, pirmo aukšto 2 holai, nupirkta suolų mokiniams koridoriuose, 

suremontuota mažoji sporto salė, įrengtas karšto vandens tiekimas prausyklose ir WC, erdvė prie mokytojų kambario. 

2013 vasario  14 d. gimnazija atliko veiklos po 2008 m. vasario mėn. išorės vertinimo veiklos tobulinimo vertinimą ir pateikė tokias išvadas         ( 

Skliausteliuose pateiktas audito vertinimas 2009 m.): 

1. Remiantis atliktu tyrimu „Mokymosi proceso veiksmingumas“ bei stebėtų pamokų protokolais, daroma išvada, daugumoje (tik nedidelė dalis) pamokų 

mokytojai formuluoja uždavinį bei su juo supažindina mokinius. Dažniausiai (jog didelė dalis mokytojų neaptaria) mokytojai pamokos pabaigoje aptaria, ar 

pasiekti pamokos uždaviniai, ne visada įvertina kiekvieno mokinio daromą pažangą. 
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2. Didesnė (retai diferencijuojami) dalis mokytojų diferencijuoja užduotis ir darbą pamokoje, todėl dauguma mokinių geba savarankiškai atlikti užduotis: 

pasirenka užduočių lygmenį, atlikimo būdą, susiranda tinkamą informaciją ir ją tikslingai naudoja. Dauguma (retai) mokinių geba dirbti įvairaus dydžio 

grupėse, teikia vienas kitam pagalbą. 2013 metais toliau tęsiama veikla nukreipta į pamokos kokybės gerinimą akcentuojant mokymosi veiklos 

diferencijavimą bei individualizavimą pamokoje.  

3. Dauguma (tik dalis) mokytojų skatina mokinių įsivertinimą, stebi ir aptaria jų pažangą, koreguoja tolimesnį ugdymą. Dažniausiai (ne visada) mokytojai 

pamokos pabaigoje aptaria, ar pasiekti pamokos uždaviniai. Daugumoje (dalyje) pamokų vertinimas padėjo mokiniams susidaryti adekvatų vaizdą apie savo 

pasiekimus, motyvavo (nepakankamai). Mokytojai dažniausiai (retkarčiais) aptaria pažangą su mokiniais, planuojami (ne visada) tolesni mokymosi etapai. 

4. 70 proc. (26 proc.)  pamokų mokytojai pamokose naudoja įvairius (tradicinius) informacijos šaltinius. Ugdymo procese naudojama daug (mažai) 

įvairių informacijos šaltinių. Daugumoje (kai kuriose) pamokų sėkmingai pritaikytos informacinės technologijos.  

5. Žymiai pagerėjo patalpų būklė, tačiau dėl nebaigto elektros renovavimo ir lėšų stokos ne visos gimnazijos erdvės estetiškos. Dar reikia užbaigti antro 

aukšto apšvietimo tvarkymo darbus, sutvarkyti vandentiekį ir kanalizaciją, buitinio karšto vandens tiekimą, daugeliui patalpų būtinas paprastasis remontas,  

toliau būtina tęsti grindų dangos keitimo programą, atnaujinti suolus.  

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

Buvo nurodyta : 

Spręsti klausimą dėl daiktinių teisių į žemės sklype, adresu Baltų pr.51, esančius statinius (sporto ir kiemo aikšteles) įgijimo. Sporto aikštelė kaip 

statinys įteisinta. Išspręsta daiktinių teisių į žemės sklypą, adresu Baltų pr.51 aikštelių įgijimo problema.  

Numatyti papildomas vidaus kontrolės priemones patikėjimo teise valdomo pastato techninės priežiūros vykdymo dalyje (savalaikei  kas mėnesį 

atlikti  nuolatinius statinio būklės stebėjimus ir kasmetinį pastato priežiūrą, laiku ir tvarkingai įforminti Pastato priežiūros dokumentus, ir pagal tai sudaryti 

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

Suteikiant plotą (išnuomojant), kopijavimo aparatą ir monetų įrenginį nebuvo gautas raštiškas Kauno m. savivaldybės sutikimas, tuo būdu pažeidžiant 

savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo tvarkos aprašą. Kopijavimo aparatas nuomojamas teisėtai. 

Nepakankama vidaus kontrolė pamokų tvarkaraščių ir mokytojų tarifikacijos lentelių sudaryme. Numatytos ir vykdomos vidaus kontrolės priemonės. 
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Nuomojant ilgalaikį materialųjį turtą, ne visada laikytasi Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo, kuriame nurodoma,  

kad sumokėti nuompinigius būtina prieš sudarant sutartį, neperduodavo turto pagal turto perdavimo-priėmimo aktą, nesupažindindavo pasirašytinai su 

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

Atnaujinti arba sudaryti naujas komunalinių paslaugų (šilumos, elektros energijos, vandens ir nuotekų, šiukšlių išvežimo) pirkimų sutartis, laikantis 

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

reikalavimus. Savalaikiai atnaujinti viešųjų pirkimų taisykles ir paskelbti ne tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, bet ir mokyklos 

tinklalapyje. Įvykdyta. 

 Visi nurodyti darbai  ir priemonės numatytos ir vykdomos  laiku. 

 

III. SKYRIUS 

20016 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI  

 

Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano 2016-2018 metams I strateginį tikslą – „Gerinti mokinių pasiekimus, teikiant savalaikę pagalbą įvairių 

gebėjimų mokiniams, skatinant asmeninį tobulėjimą“ (uždaviniai: Taikyti nuodugnaus mokymosi (NM) programą gimnazijoje, teikti mokiniams savalaikę 

pagalbą, atsižvelgiant į jų poreikius, skiriant ypatingą dėmesį mokinių pažinimui, skatinti mokinių kultūringą elgesį, etikos normų laikymąsi gyvenime. 2016 

metais buvo siekiama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, teikiant savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, sudarant galimybę dalyvauti 

Nuodugnaus mokymo(si) programoje ir neformalaus švietimo veikloje, skatinant  asmeninį tobulėjimą. Ir toliau įgyvendinama  Nuodugnaus mokymosi 

gimnazijoje programa, į kurią įtraukiami mokinių tėvai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir socialiniai partneriai. Rodiklis 1.2. Pasiekimai ir pažanga pagal 

giluminio įsivertinimo išvadas vertinamas gerai.  2017 m. išsikeltas 1 Tikslas – ugdyti esmines (bendrąsias ir dalykines) asmens  kompetencijas, siekiant 

asmenybės ūgties, dirbant bendradarbiaujant, laikantis susitarimų. 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams II strateginį tikslą „Skatinti lyderystę gimnazijoje, bendruomenės narių  bendradarbiavimą 

siekiant gimnazijos pažangos.“ (uždaviniai: Stiprinti santykius tarp gimnazijos bendruomenės narių, Įgyvendinti Mentorystės programą, apimant visus 

švietimo subjektus: mokytojus, mokinius, tėvus bei socialinius partnerius, Stiprinti mokinių tarpusavio bendravimą, ugdyti jų socialinius įgūdžius). 2016 m. 
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buvo  skatinama  lyderystė gimnazijoje, bendruomenės narių  bendradarbiavimas siekiant gimnazijos, kaip organizacijos,  pažangos. Rodiklis 4.1.2. 

Lyderystė ir vadyba. Mokinio pasiekimai ir pažanga vertinama gerai. Kadangi gimnazijos bendruomenės siekiamybė yra specializuota ekonominio ugdymo 

gimnazija 2017 m. iškeltas 2 Tikslas – gerinti mokyklos įvaizdį vietos bendruomenėje bei mieste, stiprinant mokyklos kultūrą, įgyvendinant ekonominio 

ugdymo programos dalis, vykdant tarpdalykinę integraciją,  ugdant ekonominį ir loginį mąstymą. 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams III strateginį tikslą „Baigti pastato vidaus renovaciją, sukuriant estetišką ir saugią ugdymosi 

aplinką, atvirą Šilainių bendruomenei.“ (uždaviniai: užbaigti suplanuotą pastato vidaus renovaciją, atlikti sporto salės kapitalinį remontą bei vidaus remonto 

darbus) 2016 m. tikslas, baigti pastato vidaus renovaciją, sukuriant estetišką ir saugią ugdymosi aplinką, atvirą Šilainių bendruomenei, kuri bus 

įgyvendinama naudojant VIP, savivaldybės, 2 proc. labdaros paramos ir spec. lėšas. Rodiklis 3.1.2.Pastatas ir jo aplinka. Pagal plačiojo įsivertinimo išvadas 

įvertintas 3,3 iš 5 maksimalių. Kadangi VIP lėšos nebuvo pritrauktos, tikslui įgyvendinti buvo naudojamos savivaldybės lėšos: atliktas sporto salės grindų 

remontas 48 121,76 Eu. bei sutvarkyti I aukšto kištukiniai lizdai 36 190,68 Eu. Panaudojant paramos, 2 proc., spec lėšas baigta įrengti inovatyvią 

konferencijų erdvę,  kurioje vyksta pamokos, seminarai, konferencijos, atliktas remontuotas dalies II aukšto koridoriaus lubų ir sienų, suremontuotos 3 

klasės. Gimnazija siekia ekonomikos specializacijos, todėl 2017 m. 3 tikslas kurti inovatyvias ugdymo(si) aplinkas atviras gimnazijos bendruomenei, 

siekiamymė yra inovatyvi ekonomikos mokslų laboratorija, kuriai įkurti naudosime savivaldybės, paramos, 2 proc. ir spec. lėšas.  

 

IV. SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. TIKSLAS. Ugdyti esmines (bendrąsias ir dalykines) asmens  kompetencijas, siekiant asmenybės ūgties, dirbant bendradarbiaujant, laikantis 

susitarimų. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Asmenybės ūgtis, pasiekta 

bendradarbiaujant visiems 

Įgyvendinama gimnazijos parengta integruota 

vertybių ugdymo programa, atpažįstama dalyje 

veiklų: pamokose, neformaliojo švietimo 

Įgyvendinama gimnazijos parengta integruota vertybių 

ugdymo programa, atpažįstama daugiau nei pusėje veiklų: 

pamokose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose, 
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bendruomenės nariams užsiėmimuose, renginiuose renginiuose 

Įgyvendinama prevencinė programa  mokiniams  Įgyvendinama prevencinė programa, apjungianti 

mokinius, mokytojus ir tėvus.  

Įkurtas savanorystės klubas gimnazijoje  Įkurtas savanorystės klubas gimnazijoje ir suorganizuotos 

1 – 2 iniciatyvos  

50 proc. stebėtų pamokų tikrinami, aptariami, 

diferencijuojami  ir vertinami namų darbai.  

70 proc. stebėtų pamokų tikrinami, aptariami, 

diferencijuojami  ir vertinami namų darbai. 

50 proc. mokytojų įsijungia į vidinį gimnazijos 

bendradarbiavimo kultūros stiprinimo modelį  

(pagal partnerystės planą „kolega – kolegai“  

mokytojai porose stebi ir analizuoja pamokas, 

dalijasi patirtimi) 

70 proc. mokytojų įsijungia į vidinį gimnazijos 

bendradarbiavimo kultūros stiprinimo modelį  (pagal 

partnerystės planą „kolega – kolegai“  mokytojai porose 

stebi ir analizuoja pamokas, dalijasi patirtimi) 

60 proc. dalykų brandos egzaminų rezultatai 

viršija Lietuvos vidurkį. 

Visų dalykų brandos egzaminų rezultatai viršija Lietuvos 

vidurkį. 

PUPP viršija Kauno miesto mokyklų vidurkį PUPP viršija Kauno miesto gimnazijų vidurkį 

50 proc. mokinių teigs, jog jie yra skatinami, 

giriami. 

70 proc. mokinių teigs, jog jie yra skatinami, giriami. 

50 proc. mokinių, mokytojų ir tėvų teigs, kad 

gimnazijoje yra aiški tvarka, laikomasi susitarimų. 

70 proc. mokinių, mokytojų ir tėvų teigs, kad gimnazijoje 

yra aiški tvarka, laikomasi susitarimų, vyrauja dialogo ir 

susitarimų kultūra. 

 50 proc. mokinių teigs, kad tėvai aktyviai 

dalyvauja klasės ir gimnazijos bendruomenės 

gyvenime (Tėvų dienose , Tėvų klubo veikloje, 

bendruomenės renginiuose, akcijose, talkose ir 

kt.).  

70 proc. mokinių teigs, kad tėvai aktyviai dalyvauja 

klasės ir gimnazijos bendruomenės gyvenime (Tėvų 

dienose , Tėvų klubo veikloje, bendruomenės 

renginiuose, akcijose, talkose ir kt.) 
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PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Vertybių ugdymo programos 

įgyvendinimas: atsispindi 

mokytojų teminiuose 

planuose, klasių vadovų 

planuose,  kabinetuose.  

R. Valackaitė – 

Pranckūnienė,  

V. Zujevaitė 

Šv. Jono Pauliaus II – 

ojo parapijos koplyčia 

Visus metus Mokytojai 

Metodinė taryba  

 

2. Narkotinių medžiagų 

vartojimo prevencinės 

programos įgyvendinimas 

Socialinė pedagogė  

J. Stankūnienė, 

psichologė  

R. Kulakauskaitė 

Policijos nuovada  2017 m. lapkričio - 

sausio mėn. 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

Mokinių pasiekimų 

gerinimo ir 

pagalbos mokiniui 

darbo grupė 

 

3. Stovykla naujai atėjusiems į 

gimnaziją mokiniams 

„Atrask“ 

Dir. pav. ugdymui  

D. Karaliūtė 

 2017 m. rugpjūčio 

mėn. 28-31 d. 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

 



 

21 

 

4. Patyčių prevencinės 

priemonės įgyvendinimas. 

Socialinė pedagogė  

J. Stankūnienė, 

psichologė  

R. Kulakauskaitė 

 2017 m. vasario – 

balandžio mėn. 

Mokytojai, 

mokiniai, tėvai 

Ugdymo karjerai 

darbo grupė 

 

5. Asmeninio tobulėjimo 

programos įgyvendinimas 

Socialinė pedagogė  

J. Stankūnienė, 

psichologė  

R. Kulakauskaitė 

KTU Visus metus Mokiniai, 

mokytojai 

 

6. Neformaliojo švietimo mugė Meno vadovė 

D.Škelevaitė 

 rugsėjis Mokytojai, 

metodinė taryba  

 

7. Bendruomenės sporto šventė 

(Krepšinio varžybos tarp 

mokytojų ir tėvų komandų, 

teisėjai mokiniai) 

Meno vadovė 

D.Škelevaitė 

Šilainių seniūnija  rugsėjis mokytojai, 

mokiniai 

Mokinių pasiekimų 

gerinimo ir 

pagalbos mokiniui 

darbo grupė 

 

8. Pirmokų inauguracija Meno vadovė 

D.Škelevaitė 

 spalis tėvai, 

administracija, 

tėvų pedagoginio 

švietimo darbo 

grupė, 

 

9.  Signalinių, pusmečių, 

metinių mokinių mokymosi 

pažangumo ir kokybės 

analizė 

Dir. pav. ugdymui 

D.Karaliūtė 

 Visus metus klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 
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10. PUPP, brandos egzaminų 

analizė 

Dir. pav. ugdymui 

D.Karaliūtė 

NEC Visus metus Mokytojai, 

pagalbos 

specialistai, 

metodinė taryba  

 

11. Nuodugnaus mokymosi 

programos įgyvendinimas 

Dir. pav. ugdymui 

D.Karaliūtė 

VU, KTU Visus metuss Mokiniai, 

mokytojai, 

administracija, 

renginių 

organizavimo 

darbo grupė  

 

12. Mentorystės programos 

įgyvendinimas 

Dir. pav. ugdymui 

D.Karaliūtė 

Savanorystės klubai Visus metus Dalykų mokytojai, 

metodinė taryba  

 

13. Vidinis bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo modelis: 

partnerystės planas „kolega - 

kolegai“. Kolegialus 

mokymasis 

J. Karčiauskienė  Visus metus pagal 

planą 

Mokytojai  

14. Viešosios konsultacijos 

mokiniams 

Dir. pav. D. Karaliūtė  Kiekvieno mėnesio 

3 savaitę per klasės 

valandėles 

mokytojai, 

mokiniai 

 

15. Tėvų klubo susitikimai Dir. pav. D. Karaliūtė  3 kartus per metus tėvai, 

administracija 

 

16. Šimtadienio šventė Meno vadovė            

D. Škelevaitė 

Kauno dramos teatras, 

VDU  

2017 m. vasario 

mėn. 

Mokytojai, 

mokiniai, tėvai 

 

17. Namų darbų ruošos klubas J. Mižutavučienė  Visus metus klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos 
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specialistai 

18. Seminaras „Efektyvi 

pamoka: nuo mokymo prie 

mokymo(si) “ 

Dir. pav. D. Karaliūtė KPKC 2017 m. kovo mėn.  Mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

 

19. Padėkos diena Dir. pav. D. Karaliūtė VU, KHF  2017 m. vasario 

mėn.  

Mokiniai, 

mokytojai, 

administracija 

 

20. Šeimos diena „Titanų 

kovos“ (proto mūšis) 

Meno vadovė 

D.Škelevaitė 

 2017 m. gegužės 

mėn. 

Mokytojai, 

mokiniai, tėvai 

 

21. Vykdant pedagoginę 

priežiūrą, stebėti, kaip 

mokytojai aptaria mokinių 

pasiekimus pamokoje, kaip 

skatina mokinius, kaip 

tikrinami, analizuojami ir 

vertinami namų darbai 

Dir. pav. ugdymui  

D. Karaliūtė 

 

 2017 m. gruodžio 

mėn. 

Dalykų mokytojai  

 

2. TIKSLAS. Gerinti mokyklos įvaizdį vietos bendruomenėje bei mieste, stiprinant mokyklos kultūrą, įgyvendinant ekonominio ugdymo 

programos dalis, vykdant tarpdalykinę integraciją,  ugdant ekonominį ir loginį mąstymą.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įgyvendinant specializuoto 

ekonominio ugdymo programos dalis, 

gerėja mokyklos įvaizdis vietos 

bendruomenėje ir mieste, formuojasi 

ekonominis mąstymas.  

Suorganizuoti 1 – 2 renginiai, įtraukiant vietos 

bendruomenės narius (Šilainių biblioteka, Šilainių 

policijos nuovada, Šilainių koplytėlė, Šilainių 

seniūnija, aplinkinės mokyklos)  

Suorganizuoti 3 – 4 renginiai, įtraukiant 3 – 4 

vietos bendruomenės narius (Šilainių biblioteka, 

policijos nuovada, Jono Pauliaus II – ojo parapija, 

Šilainių seniūnija, aplinkinės mokyklos)  

50 proc. mokinių atstovauja gimnazijai konkursuose 

ir konferencijose mieste ir respublikoje  

70 proc. mokinių atstovauja gimnazijai 

konkursuose ir konferencijose mieste ir 
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respublikoje 

Vestos 1 – 2 integruotos pamokos per metus 

mokykloje  (parengtas planas met. gr.) 

Vestos 3 – 4 integruotos pamokos per metus 

(parengtas planas met gr.) 

Organizuotos 1-2 gimnazijos savivaldos institucijų 

iniciatyvos   

Organizuotos 3-4 gimnazijos savivaldos institucijų 

iniciatyvos   

50 proc. mokinių žino mokyklos istoriją, dėvi 

uniformą, segi ženklelius, žino mokyklos himną  

70 proc. mokinių žino mokyklos istoriją, dėvi 

uniformą, segi ženklelius, žino mokyklos himną   

Įrengta dalis mokyklos istorijos ekspozicijos atviroje 

erdvėje  

Įrengta  mokyklos istorijos ekspozicija atviroje 

erdvėje  

 

PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Pateikčių apie mokyklos 

istoriją parengimas ir 

pristatymas 

Atsakingas už muziejų 

asmuo 

Kauno miesto 

muziejai  

I mokslo metų 

klasės valandėlė, 

pilietinio ugdymo 

pamoka muziejuje 

Klasių vadovai, 

mokiniai, istorijos 

mokytojos 

Įvaizdžio formavimo 

ir viešųjų ryšių  darbo 

grupė 

 

2.  Vidinis kultūros 

stiprinimo modelis: 

partnerystės planas 

„Integruotos pamokos“. 

J. Karčiauskienė  1 pamoka per 

pusmetį 

Mokytojai, mokiniai 

Metodinė taryba  

 



 

25 

 

Pagal parengtą planą 

metodinėse grupėse 

3. Metodinė diena  J. Karčiauskienė Šilainių mokyklos 2017-02-17 Mokytojai 

Metodinė taryba  

 

4. Respublikinė jaunųjų 

mokslininkų konferencija  

Dir. Pav. D. Karaliūtė VU, KTU 2017-04 Metodinė taryba, 

mokytojai, mokiniai 

 

5. Vyresniųjų mokslininkų 

patirties sklaida 

R. Kulakauskaitė ir 

karjeros grupė 

VU KHF, KTU, 

MRU, VDU, LSMU 

2017-04-18 Klasių vadovai, 

mokiniai, tėvai 

Mokinių pasiekimų 

gerinimo ir mokymosi 

pagalbos darbo grupė 

 

6. Sukurta vieningos, 

aktyvios klasės programa 

(klasės vizija, siekiai) 

R. Navickienė  Visus metus Mokytojai, mokiniai 

Projektų valdymo 

darbo grupė 

 

7. Projektinė veikla 

gimnazijoje: 

 Sveikatą stiprinančios 

mokyklos programa 

 

 Mokslo festivalis 

Erdvėlaivis Žemė 

 

 

R. Valauskeinė,          

N. Mulvinskeinė,              

E. Bitkevičienė 

A.Budinavičius 

 

 

LSMU 

 

 

KTU 

Visus metus 

 

 

 

2017-09 

Mokytojai, mokiniai 

Projektų valdymo 

darbo grupė 

 

 

8.  Tarptautinis Erasmus + 

projektas „Keliai, 

jungiantys Europą“ 

S. Asadauskienė Europos Sąjunga Visus metus Mokytojai, mokiniai  

9. Tarptautinės poezijos L Lingytė, R. 

Rinkevičienė, N. 

V. Kudirkos viešoji 2017-03-21 Mokytojai, mokiniai,  
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dienos minėjimas Jagentavičienė biblioteka (Šilainiai) tėvai 

10. Karjeros diena „Karjeros 

laiptai“ 

R. Kulakauskaitė ir 

karjeros grupė 

VU KHF, KTU, 

MRU, VDU, LSMU 

2017-12-06 klasių vadovai, 

mokiniai, mokytojai, 

tėvai 

 

9. Advento vainiko pynimas R. Valackaitė - 

Pranckūnienė 

Jono Pauliaus II – ojo 

parapija 

2017-12 Klasių vadovai, 

mokiniai, tėvai 

 

11. Kalėdinė mugė Meno vadovė D. 

Škelevaitė 

Šilainių seniūnija, 

kitos mokyklos 

2017-12 Mokytojai, mokiniai, 

Šilainių bendruomenė 

 

12. Kalėdų 

bendruomeniškumo 

vakaras – padėkos šventė 

Meno vadovė D. 

Škelevaitė 

Rėmėjai, Šilainių 

seniūnija 

2017-12 Mokytojai, mokiniai, 

tėvai, socialiniai 

partneriai, Šilainių 

bendruomenė 

 

13. Kalėdų rytmetys Meno vadovė D. 

Škelevaitė 

Jono Pauliaus II – ojo 

parapija 

2017-12-22 Mokytojai, mokiniai, 

tėvai, socialiniai 

partneriai, Šilainių 

bendruomenė 

 

14. Mokinių seminaras 

mokytojams „Grupės 

dinamika auklėtojo darbe“ 

Socialinė pedagogė      

J. Stankūnienė, 

psichologė                      

R. Kulakauskaitė 

 2017-12-28 klasių vadovai, 

mokiniai 

 

 

3. TIKSLAS. Kurti inovatyvias ugdymo(si) aplinkas atviras gimnazijos bendruomenei. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Sukurtos inovatyvios ugdymosi aplinkos: 

įrengta IT ekonomikos laboratorija, 

sutvarkytas gimnazijos istorijos 

Dalinai įrengta inovatyvi IT ekonomikos laboratorija 

gimnazijoje. (2 %; paramos, spec. savivaldybės lėšos) 

Visiškai  įrengta inovatyvi IT ekonomikos 

laboratorija gimnazijoje. 

 (2 %; paramos, spec. savivaldybės lėšos) 
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ekspozicija, tęsiami sporto salės, koridorių, 

kabinetų remonto darbai.  

Įrengta dalis mokyklos istorijos ekspozicijos atviroje 

erdvėje (2 %; spec. lėšos). Įrengta  mokyklos istorijos ekspozicija 

atviroje erdvėje (2 %; spec. lėšos). 

Suremontuotas balkonas sporto salėje įsigyta 

atsarginių žaidėjų suoleliai (2 %; paramos, spec. lėšos) 

Suremontuotas balkonas sporto salėje, 

įsigyta atsarginių žaidėjų suoleliai, įsigyta 

švieslentė  (2 %; paramos, spec. lėšos) 

Dalinai pakeistos gimnazijos pirmo aukšto kabinetų 

durys (VIP lėšos) 

Pakeistos visos pirmo aukšto gimnazijos  

kabinetų durys (VIP lėšos ) 

II aukšte atlikti griovimo darbai,  suremontuotos lubos 

ir sienos laisvalaikio  zonai. (2 %; spec. lėšos) 

II aukšte atlikti griovimo darbai,  

suremontuotos lubos ir sienos, pakeista 

grindų danga liasvalaikio  zonai. (2 %; spec. 

lėšos) 

Dalinai (vienoje pusėje)atliktas II aukšto koridorių 

remontas, atlikti einamieji remonto darbai. (2 %; spec. 

lėšos). 

Atliktas abiejuose pusėse II aukšto koridorių 

remontas, atlikti einamieji remonto darbai. 

(2 %; spec. lėšos). 

 

PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 
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1.  Inovatyvios IT ekonomikos 

laboratorijos įrengimas:  

• Parengti vizualinį projektą  

• Paruošti sąmatą 

• Pritraukti lėšų 

• Organizuoti viešuosius 

pirkimus  

• Įsigyti 17 kompiuterių, 34 

monitorius, televizorius, 

projektorius  

• Organizuoti ir atlikti remonto 

darbus 

• Priduoti darbus 

Dir. pav. ūkio 

reikalams 

R. Aleksandravičius  

KTU ekonomikos 

fakultetas  

2017-08-25 2 %; paramos, spec. 

savivaldybės lėšos 

Aptarnaujantis  

personalas, 

informacinių 

technologijų mokytojai 

E. Liniovas,                       

R. Lauraitienė, 

tėvų klubas 

 

Įvaizdžio formavimo ir 

viešųjų ryšių  darbo 

grupė 

Remtis 

BLOOMBERG 

laboratorijos 

įrengimo patirtimi 

KTU  

2.  Įrengta  mokyklos istorijos 

ekspozicija atviroje erdvėje:  

• Atlikti gimnazijos 

bendruomenės apklausą dėl 

eksplozijos pozicionavimo, 

surinkti idėjų banką 

• Parengti vizualinį projektą  

• Paruošti sąmatą 

• Pritraukti lėšų 

• Organizuoti viešuosius 

pirkimus  

• Organizuoti ir atlikti remonto 

darbus 

• Priduoti darbus 

• Mokyklos istorijos 

ekspoziciją naudoti ugdymo 

procese  

Dir. pav. ūkio 

reikalams 

R. Aleksandravičius 

Istorijos mokytoja  

S. Poškuvienė, rusų 

k. mokytoja  

V. Lekešienė  

Šilainių seniūnija  2017-12-20 2 %; parama, spec. lėšos, 

Aptarnaujantis  

personalas, 

 

Įvaizdžio formavimo ir 

viešųjų ryšių  darbo 

grupė 

Mokymosi erdvės 

sukūrimas  
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3.  Suremontuotas balkonas sporto 

salėje įsigyta atsarginių žaidėjų 

suoleliai. 

Dir. pav. ūkio 

reikalams 

R. Aleksandravičius 

Kūno kultūros 

mokytojai  

Krepšinio 

mokykla 

„Snaiperis“  

2017-12-20 2 %; parama, spec. lėšos, 

Aptarnaujantis  

personalas 

 

4.  Pakeistos pirmo aukšto 

gimnazijos  kabinetų durys 

Dir. pav. ūkio 

reikalams 

R. Aleksandravičius 

Seimo nariai  2017-12-20 VIP lėšos  Jeigu bus 

pritrauktos VIP 

lėšos  

5.   Laisvalaikio zonos įrengimas:  

• Parengti vizualinį projektą  

• Paruošti sąmatą 

• Pritraukti lėšų 

• Organizuoti viešuosius 

pirkimus  

• Organizuoti ir atlikti remonto 

darbus 

• Priduoti darbus 

Dir. pav. ūkio 

reikalams 

R. Aleksandravičius, 

technologijų 

mokytojai, dailės 

mokytojas  

KTU studentai  2017-12-20 2 %; parama, spec. lėšos, 

Aptarnaujantis  

Personalas 

Įvaizdžio formavimo ir 

viešųjų ryšių  darbo 

grupė 

Rengti 

laisvalaikio zoną 

esant lėšoms   

6.  Atliktas II aukšto koridorių 

remontas 

Dir. pav. ūkio 

reikalams 

R. Aleksandravičius 

 2017-08-25 2 %; parama, spec. lėšos, 

Aptarnaujantis  

personalas 

Atlikti darbus 

turint lėšų 

7.  Darbas  su  tėvais dėl  2 proc.  

GPM lengvatos  lėšų pervedimo  

gimnazijai 

Direktorė A. 

Karlienė 

Dir. pavad. ūkio 

reikalams  

R. Aleksandravičius 

Gimnazijos  

Taryba, 

Tėvų klubas  

2016-01-22 Klasių  

auklėtojai, mokytojai,  

tėvai,  administracija,  

Gimnazijos  

Taryba. IKT, gimnazijos  

interneto svetainė 

 

Įvaizdžio formavimo ir 

viešųjų ryšių  darbo 

grupė 

Paruošti ir 

platinami  

kviečiamieji 

paremti gimna-

zijai raštai, 

informacija in-

ternetinėje sve- 

tainėje,rengiami 

klasių tėvų  

susirinkimai. 

 

 



V. SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Dir. pavaduotojas ūkio 

reikalams  

R. Aleksandravičius    

Vyr. buhalterė  

R. Baranauskienė  

Gimnazijos  Tarybai ir 

bendruomenei dėl „Ūkinės 

finansinės veiklos už  2016 

metus“. 

Ataskaita raštu 

(skelbiama 

internetiniame 

puslapyje) 

2017 m. sausio mėn.  

trečia savaitė. 

Dir. pavaduotojas ūkio 

reikalams  

R. Aleksandravičius    

Vyr. buhalterė  

R. Baranauskienė 

Gimnazijos Tarybai dėl 

„Viešųjų pirkimų plano“.   

Informacija raštu ir 

žodžiu (skelbiama 

CVP,  bei Mokyklos 

tinklalapyje).  

2017-04-14 

Dir. pav.  

D. Karaliūtė  

Mokytojų Tarybai dėl 

giluminio 

Įsivertinimo, mokyklos tarybai. 

Stendinis pranešimas, 

skelbiama ir 

komentuojamasis 

skaitymas pedagogų 

Tarybos posėdyje. 

2017-12-15 

Direktorė 

 

Mokytojų  Tarybai  dėl   

remonto darbų programos. 

Informacija žodžiu  

Programa raštu. 

2017-01-31 

Direktorė  

 

Atsiskaityti savininko teises 

įgyvendinančiai institucijai 

pateikiant vadovo veiklos 

ataskaitą. 

Ataskaita  raštu.  2017 m. gegužės 

mėn.  

Mokytojai  Kuruojančiam vadovui. Svarbiausi mokinių ir 

mokytojų pasiekimai 

už 2016-2017  m.m. 

2017-05-25 

Direktorė Mokytojų taryboje dėl „2016 

m. veiklos programos 

įgyvendinimo ir koregavimo“. 

Pranešimas.  2017-08-30 

Dir. pav. ugdymui 

D. Karaliūtė  

 

Mokytojų Tarybai dėl 

gimnazijos tikslų 

įgyvendinimo. 

 

Pranešimas 

Informacija skelbiama 

internetiniame  

Puslapyje. 

2017-12-15 

Dir. pav. ugdymui 

D. Karaliūtė 

 

Mokytojų Tarybai  

 

Specializuoto ekonominio 

ugdymo programos dalies 

įgyvendinimas gimnazijoje.  

Pranešimai  

Ataskaitos 

2017-11-15 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Metodinėje Taryboje dėl tikslų 

įgyvendinimo sėkmių ir 

nesėkmių. 

Ataskaitos.  2017-12-15 

Dir. pavaduotojas ūkio 

reikalams  

R. Aleksandravičius    

Vyr. buhalterė  

R. Baranauskienė 

Direktorei dėl „Ūkinės veiklos 

ir finansinės padėties“. 

Ataskaitos žodžiu ir 

raštu. 

2017-12-15 

Dir. pav. ugdymui 

D. Karaliūtė  

 

Mokytojų Tarybai, gimnazijos 

Tarybai Vidinio (plačiojo 

audito) 

įsivertinimo grupės ataskaita. 

Stendinis pranešimas. 

 

2017-12-15 
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Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

D. Karaliūtė 

 

Mokytojų Tarybai dėl 

ugdomojo inspektavimo tema  

,,Mokinių pasiekimų stebėsena 

ir vertinimas pamokose“. 

Pranešimai  

Ataskaitos. 

2017-12-15 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui  

D. Karaliūtė 

 

Direktorei ir Mokytojų Tarybai  

dėl „Lėšų, skirtų mokymo 

priemonėms įsigyti ir 

kvalifikacijai kelti, mokinių 

pažintinės veiklos ir profesinio 

konsultavimo  panaudojimo“. 

Ataskaita žodžiu ir 

derinimas lėšų 

panaudojimo. 

2017-12-15  

Dir. pavaduotojas ūkio 

reikalams  

R. Aleksandravičius    

Vyr. buhalterė  

R. Baranauskienė 

Direktorei dėl „Ūkinės veiklos 

ir finansinės ataskaitos. 

Ataskaitos žodžiu ir 

raštu. 

2017-12-11 

Direktorė  

A. Karlienė 

Gimnazijos Tarybai dėl 

„Gimnazijos tikslų 

įgyvendinimo“. 

Pranešimas raštu 

skelbiama 

internetiniame 

puslapyje. 

2017-12-20 

 

_______________                  _________________                                         ________________ 
  (plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė) 
 

_______________                  _________________                                         ________________ 
  (plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                                

 

_______________                  _________________                                         ________________ 
  (plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė) 

 

_______________                  _________________                                         ________________ 
  (plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė) 

 

 _______________                  _________________                                         ________________  

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

_______________                  _________________                                         ________________ 
  (plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                                

 

_______________                  _________________                                         ________________ 
  (plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė) 
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