
KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJA 

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą) 

 

 

2016 METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS (KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS) 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ  

1.1. Įstaigos juridinis adresas Baltų per. 51, LT-48239 Kaunas  

1.2. Telefono Nr. 377539 

1.3. El. pašto adresas santarosvm@santara.kaunas.lm.lt  

1.4. Interneto svetainė www.santara.kaunas.lm.lt 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS  

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai): 

Gimnazijos tikslai: 

1. ugdymo turinyje suderinus tautos ir pasaulinės kultūros vertybes, ugdyti įvairių gabumų 

jaunuoles ir jaunuolius, norinčius įgyti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, užtikrinti ugdymo tęstinumą, 

siekti aukštos ugdymo kokybės; 

2. ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines demokratines valstybes orientuotą asmenį, gebantį kurti 

darnos, supratimo tarpasmeninius santykius, gebantį konstruktyviai vertinti, projektuoti, keisti 

visuomenės gyvenimą ir keistis pačiam; 

3. siekiant pagrindinio ugdymo tikslų – laiduojant darnią asmens dvasinių ir fizinių galių plėtotę, 

išugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą, sociokultūrinio raštingumo, būtino sėkmingai socialinei 

integracijai ir tolesniam mokymuisi, pagrindus įgijusį mokinį; 

4. siekiant vidurinio ugdymo tikslų – išugdyti savarankišką, atsakingą asmenį, norintį ir pajėgiantį 

visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus ir padėti jam įgyti asmeninę, pilietinę bei socialinę 

kultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui darbo, profesinės 

veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui krašto pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame 

gyvenime. 

 

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: Ugdymo veikla (bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla), veiklos 

sritis – švietimas, veiklos rūšys – pagrindinis  ugdymas (II) dalis, vidurinis ugdymas. 

 

2.3  Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą (-us), atlieka šias funkcijas:  

1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja gimnazijos veiklą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos nustatytus standartus, bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus 

individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą per 

visus mokslo metus, juos pradedant rugsėjo pirmąja, baigiant ministerijos nustatyta tvarka; 

mailto:santarosvm@santara.kaunas.lm.lt
http://www.santara.kaunas.lm.lt/
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2. individualizuoja ugdymo programas skirtingų gebėjimų mokiniams, užtikrina geros kokybės 

švietimą; 

3. rengia formaliojo švietimo ugdymo programas papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius šių 

programų modulius; 

4. rengia neformaliojo ugdymo programas; 

5. vykdo privalomą mokymo kontrolę, profesinį orientavimą, užtikrina sutartyse prisiimtus 

įsipareigojimus; 

6. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus; 

7. vykdo profesinį orientavimą, kuria gimnazijoje modernią informavimo sistemą, įdiegdama ją 

bibliotekoje ir skaitykloje; 

8. kartu su steigėju sudaro gimnazistams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, vykdo rūkymo, 

alkoholio vartojimo, narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją; 

9. vertina mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, skiria specialųjį ugdymą; 

10. inicijuoja paramą socialiai remtiniems gimnazijos mokiniams, teikia psichologinę, socialinę 

pedagoginę, medicininę pagalbą; 

11. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas 

(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita); 

12. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti; 

13. gimnazijos valdymą grindžia demokratiniais principais, sudaro sąlygas mokiniams mokytis 

pilietiškumo dalyvaujant savivaldoje, skatina mokinių organizacijų veiklą; 

14. kuria mokymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę; 

15. kontroliuoja, kaip sutartyse numatytus įsipareigojimus vykdo mokytojai, techniniai darbuotojai, 

mokiniai ir gimnazijos partneriai; 

16. įsivertina gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir viešai skelbia informaciją apie 

gimnazijos veiklą. 

17. organizuoja gimnazijoje veikiančių keturių meno kolektyvų, puoselėjančių tautines  tradicijas, 

veiklą. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI  

 

3.1. Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė 

3.2. Įstaigos įsteigimo metai: 1989 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ  
(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

4.1. Įstaigos dalininkai:  

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:  

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 
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V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA  

 

5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus  

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 01-

01) 

Atestuot

ų 

mokytoj

ų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

4 8 22 3,75 37,75 0 6 30 9 45 

 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema  

 

 

5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:  

Direktorė Asta Karlienė 

 Naujos suaugusių švietimo proveržio galimybės. Nr. PR-2 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais 

54 teorinių ir praktinių valandų trukmės neformaliojo suaugusių švietimo programa. 

 Diskusija-susitikimas „Programų vystymo ir tobulinimo gairės“, tikslas – sudėlioti kuo išsamesnį 

mokytojo rytojaus mokykloje paveikslą. KTU, socialinių humanitarinių mokslų ir menų 

fakultetas, 2016 m. birželio 1 d.   



 4 

 2016-06-14 seminaras „Integruota pamoka šiuolaikinio mokymo kontekste“ 18 valandų.               

Nr. SK-951 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Karaliūtė 

 Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo aktualijos. Nr. 006534 2016 m. 

birželio 28 – 29 d.  

 Integruota pamoka šiuolaikinio mokymo kontekste. SK – 942. 2016 m. birželio 14 d.  

Mokytojai, pagalbos specialistai  

Psichologė Rita Kulakauskaitė 

 2016-01-15 seminaras: „Prezentavimo įgūdžiai ir žodžio galia“. 2 valandos. 

 2016-01-28 seminaras: „Efektyvi mokytojų ir mokinių sąveika pasirenkant profesiją“,                   

4 valandos. 

 2016-03-15 konferencija „Patyčių prognozės Lietuvai 2020-2030“. 6 valandos. Nr. (1.18) V4-

878 

 2016-06-14 seminaras „Integruota pamoka šiuolaikinio mokymo kontekste“ 18 valandų. Nr. SK-

948 

 2016-09-23 konferencija „Kaip sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio 

sutrikimus“. Nr. Vs-1698 

 2016-10-13 seminaras „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo  požymiai ir minimalios intervencijos 

galimybės ugdymo įstaigose“. 4 valandos. Nr. 011 

Socialinė pedagogė Jolanta Stankūnienė 

 2016-01 15 seminaras: „Prezentavimo įgūdžiai ir žodžio galia“. 2 valandos. 

 2016-03-15 konferencija „Patyčių prognozės Lietuvai 2020-2030“. 6 valandos. Nr. (1.18) V4-

900 

 2016-06-14 seminaras „Integruota pamoka šiuolaikinio mokymo kontekste“ 18 valandų. Nr. SK-

948 

 2016-09-09 Lietuvos banko ir Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Jauna piniginė“ 

mokymai „Vaikų finansinio raštingumo gebėjimų ugdymas“ 40 auditorinių akad. val., 8 

savarankiško darbo akad. val.) Nr. 008502. 

6 gimnazijos mokytojai buvo pakviesti dirbti VBE vertintojais. 

Seminarai, edukacinės programos gimnazijos mokytojų kolektyvui  

„Integruota pamoka šiuolaikinio mokymo kontekste“ 2016 – 06 – 14 Nr. SK – 953 

Paskaita. Lektorius Tomas Lagūnavičius. Kaip praktiškai ir naudingai bendrauti su mokiniais.   

2016-12-13 
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Respublikiniai renginiai, konferencijos. 70 proc. mokytojų, pagalbos specialistės dalyvavo  

respublikos, Kauno miesto renginiuose, konferencijose: „Kuriame ateities mokyklą kartu“, 

ENTELS konferencijoje „Mokytojų tęstinis profesinis tobulinimas: kvalifikuoti mokytojai yra 

sėkmingi mokiniai“ , Respublikos Jaunųjų mokslininkų konferencijoje, konferencijoje „Gamta ir 

mes“, vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencijoje, Lietuvos geografijos mokytojų 

konferencijoje,  

Skaityti pranešimai. Mokytojų, vadovų komanda skaitė pranešimus KPKC organizuotame Kauno 

miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencijoje, skirtoje mokyklų bendruomenių 

metams „Kuriame ateities mokyklą kartu“ tema „Nuodugnaus mokymo (si) įgyvendinimas 

„Santaros“ gimnazijoje. Matematikos mokytojos L. Jocienė ir E. Aukščionienė dalijosi patirtimi 

„Matematikos mokymas kitaip“.  

 10 proc. mokytojų skaitė pranešimus konferencijose: ENTELS konferencijoje skaitytas pranešimas 

„Mokinių tiriamieji darbai: nuo problemos iki darbo pristatymo“, „Bendrojo lavinimo, profesinio 

mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ 

skaitytas pranešimas „ITSlearning aplinka ugdymo procese“. 

4 proc. mokytojų vedė seminarus respublikoje, Kauno mieste temomis „Samsung school 

išmaniosios klasės taikymo galimybės ugdymo procese“, „Gabių mokinių ugdymas: iššūkiai ir 

galimybės“.  

85 proc. mokytojų parengė pranešimus gimnazijos inicijuotoje Metodinėje dienoje „Ieškok 

geriausio“.  

Dalykiniai seminarai.  70 proc. mokytojų kėlė kvalifikaciją, gilindami dėstomo dalyko metodines 

žinias, pavyzdžiui „Brandos darbo pagrindiniai principai ir įgyvendinimas“, Išmanioji klasė,  

Mokymosi laboratorija „„Kūrėjo ir kūrybos tema kultūroje“, Probleminis mokymas – galimybė 

užmegzti dialogą su šiandieniniu mokiniu, Rašinio strategijos, „Mokinių pasiekimų ir pažangos 

įsivertinimas, siekiant geresnių mokymosi rezultatų“, „Fizinės, psichinės ir socialinės aktualijos 

šiandieniniame pasaulyje“, „Vaikų kalbos problemų priežastys“, „Mokymosi motyvacijos 

skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokose, siekiant mokinių asmeninės pažangos“, „Darbas 

su EMA pratybomis“, „Visuomenės saugumo užtikrinimo problemos: teoriniai ir praktiniai 

aspektai“, „Grikio kelio“ paieškos Dzūkijoje, „Kultūros sostinė – septynių kalvų miestas“, 

„Integruota tiriamoji veikla mokykloje“, Užsienio kalbos mokymo metodai“, „Socialinis dialogas 

švietimo įstaigoje. Pedagogo juridinės ir vadybinės kompetencijos plėtojimas“, „Vaizdo pamokų 

kūrybinės dirbtuvės“, „Verslo idėjų generavimas“, „Inžinierijos praktika“ ir kt.  

Dalyvavimas kvalifikacijos programose 20 proc. mokytojų dalyvavo įvairiose programose, 

tobulinant IKT įrankius: „Mokytojo IKT priemonės taikyti inovatyvius į mokinį orientuotus 

pedagoginius požiūrius“, „Virtualių mokymosi objektų kūrimas gamtamoksliniam ugdymui: 
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tarpdalykinis aspektas“, „Novatoriško mokymo dirbtuvės, taikant informacines ir komunikacines 

technologijas“,  vestos viešos konsultacijos respublikos mokytojams (švietimo konsultantės – dvi 

gimnazijos mokytojos).  

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

2 lentelė 

 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 333790,68  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1.  Investicijų programa (biudžetas) 36190,68 Elektros darbai 

1.1.2.  Viešųjų paslaugų teikimo programa 15700,00 Moksleivių vežimo paslaugos 

1.1.3.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa (biudžetas) 

279600,00 Pastato išlaikymui, 

komunaliniams patarnavimams, 

techninio personalo 

atlyginimams išmokėti 

1.1.4.  Viešųjų paslaugų teikimo programa Vaikų 

vasaros poilsio programa Jaunimo stovykla 

,,atRASK“ 

800,00 Jaunimo stovyklos 

organizavimas 

1.1.5. Viešųjų paslaugų teikimo programa 1500,00 Projektas ,,Šokis mus jungia“ 

2. Valstybės biudžeto lėšos  630776,96  

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos): 

  

2.1.1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 

5600,00 Darbuotojų atlyginimams 

išmokėti 

2.1.2. Valstybinių funkcijų vykdymo programa 623200,00 Lėšos skirtos mokinių 

poreikiams, pedagogų darbo 

užmokesčio , kvalifikacijos 

kėlimo, spaudinių išlaidos 

2.1.3. Valstybinės švietimo strategijos 

įgyvendinimas.   

1976,96 Išmokėti atlyginimai ir 

komandiruotės pedagogams, už 

valstybinių egzaminų darbų 

vertinimą 

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos   

3.1.  Erasmus+ projektas  16280,00 Kelionės išlaidos susijusios su 

projektu 

3.2. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

4. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa (spec.lėšos) 

10185,43 Grindų dangos paklojimas 

klasėse,  kabinetų ir koridorių 

remontas 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

7175,58 Kabinetų remontas, teisinės 

paslaugos 

6. Parama  6181,00 Moksleivių spintelių įsigijimas, 

baldų konferencijos salei 

įsigijimas, programinės įrangos 

įsigijimas 

 IŠ VISO: 988109,65  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

 

10185,43 
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VII SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS  
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
965923,56 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 751032,26 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 573722,52 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 177309,74 

2.2. Prekės ir paslaugos  214891,30 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 
 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 100,00 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1200,00 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas 15700,00 

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 3100,00 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 59641,35 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio 

ir kitos komandiruotės išlaidos) 

8869,41 

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuoma 

 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 54100,00 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 2635,00 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 46800,00 

  Šildymas 30000,00 

  Elektros energija 13500,00 

  Vanduo 2100,00 

  Šiukšlių išvežimas 1200,00 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 22745,54 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 100,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 100,00 

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

36431,48 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai 36190,68 

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai  

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

240,80 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  

Iš viso (2+3) 1002355,04 
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VIII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  
4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas) 
1 2 3 4 5 

1. Programinė įranga aSc Tvarkaraščiai 1 240,80 Įsigytos 2016-06-30 

2. Nebaigta statyba, Baltų pr. 51   36190,68 Darbai atlikti 2016 

m. 3 ketv. 

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS  
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1. Direktorius 14345,43  

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 13755,49 1812,00 (priemoka už 

papildomus darbus) 

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8731,32  

4. Direktoriau pavaduotojas ūkio reikalams 8629,84 1242,00 ((priemoka 

už papildomus 

darbus) 

 IŠ VISO: 45462,08 3054,00 

 

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

Asta Karlienė 2015 m. sausio 5 d.  

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija 

 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Nuo 2012 m. gegužės mėn. – 2014 m. 

birželio mėn. 

Baigtas ES Berlyno Produktyvaus 

Mokymo(si) Institutas (IPLE), įgytas 

sertifikatas „Educator of Productive 

Learning“. 

Kauno technologijos universitetas 

2004 m. – 2006 m.  

Vadybos ir verslo administravimo magistro 

kvalifikacinis laipsnis. Specializacija – 

personalo vadyba.  

Vilniaus pedagoginis institutas  

1986 m. – 1991 m. 

Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo 

diplomas. Chemijos ir taikomųjų darbų 
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specialybė. Suteikta vidurinės mokyklos 

chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos 

kvalifikacija.  

 

10.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui 

 

Per metus direktorės darbo užmokestis sudarė 14345,43 Eu. Kitų išmokų nebuvo  

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi)  

 

 
XII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE  

(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

XIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS, KITŲ 

INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS  

(pildoma jei buvo atlikti patikrinimai) 

 

 

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS  

 

 labai gerai      gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 

 
(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos 

vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas) 
                                          

 

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

 

15.1. Įstaigos veiklos rezultatai  

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą) 
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6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1. Tikslas. 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 

80% dalykų brandos egzaminų rezultatai viršija 

Lietuvos vidurkį. 

66 % 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 Paštuvos vienuolyne 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. 

Neformaliojo švietimo veikloje bus tenkinami 

60 % mokinių saviraiškos poreikiai, ugdomas 

mokinių kūrybiškumas. 

Neformaliojo švietimo veikloje tenkinami 

60%  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. 

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. 

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, 1 tikslas vertinamas „ gerai“.  

2.  Tikslas. Skatinti lyderystę gimnazijoje, bendruomenės narių bendradarbiavimą siekiant 

gimnazijos, kaip organizacijos, pažangos. 
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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 

50 % gimnazijos mokinių dalyvauja įvairiuose 

projektuose, konkursuose, konferencijose, 

olimpiadose.  

60 % gimnazijos mokinių dalyvauja įvairiuose 

projektuose, konkursuose, konferencijose, 

olimpiadose.  

25-30 mokinių dalyvauja gimnazijos Mentorystės 

programoje. 

35 mokiniai dalyvavo gimnazijos Mentorystės 

programoje. 

Įkurtas Tėvų klubas gimnazijoje.  Įkurtas Tėvų klubas gimnazijoje, suorganizuota 

viena iniciatyva. 

Visų gimnazijoje veikiančių darbo grupių 

suorganizuotos 1-2 iniciatyvos.  

Visų gimnazijoje veikiančių darbo grupių 

suorganizuotos 2 – 3 inicityvos. 

Kiekvienas mokytojas organizuoja 2-3 pamokas 

kitose edukacinėse erdvėse.  

Kiekvienas mokytojas organizuoja 3-4 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“. 

3 Tikslas. Baigti pastato vidaus renovaciją, sukuriant estetišką ir saugią ugdymosi aplinką, 

atvirą Šilainių bendruomenei. 

Pradėti sporto salės remonto darbai. (2 %; spec. 

lėšos) 

Suremontuotos sporto salės grindys, 

įsigyta švieslentė, atsarginių žaidėjų 

suoleliai ( savivaldybės, 2 %; spec. lėšos) 

Dalinai pakeistos gimnazijos pirmo aukšto kabinetų 

durys. (VIP lėšos ) 

Nepakeistos   

Dalinai sutvarkyti I aukšto kištukiniai lizdai. (VIP 

lėšos ) 

Sutvarkyti I aukšto kištukiniai lizdai. 

(savivaldybės lėšos)  

II aukšte atlikti griovimo darbai,  suremontuotos 

lubos ir sienos laisvalaikio  zonai. (2 %; spec. 

lėšos) 

Iškraustytos patalpos, įrengtas 1 naujai 

logopedės-spec. pedagogės kabinetas.  

Atlikti parengiamieji darbai (2 %; spec. 

lėšos) 

Atliktas vienos informcinių technologijų klasės 

remontas. (2 %; spec. lėšos. 

Suremontuota ir pilnai įrengta informacinių 

technologijų klasė. (2 %; spec. lėšos) 

Renovuota viena nenaudojamų rūbinių 

patalpa.(VIP lėšos ) 

Neatlikta  

Dalinai (vienoje pusėje)atliktas II aukšto koridorių 

remontas, atlikti einamieji remonto darbai. (2 %; 

spec. lėšos). 

Dalinai (vienoje pusėje)atliktas II aukšto 

koridorių remontas, atlikti einamieji 

remonto darbai. (2 %; spec. lėšos). 
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Komentaras 

Gavus savivaldybės finansavimą gimnazijoje suremontuotos sporto salės grindys, 

varžyboms įsigyta švieslentė, atsarginių žaidėjų suoleliai. Planuosimės remonto darbus ir 

balkono taisymo sporto salėje drabus. Savivaldybės lėšomis suremontuoti I aukšto 

kištukiniai lizdai. Džiaugiamės, kad įrengėme informacinių technologijų kabinetą, įsigijome 

17 naujų kompiuterių, atlikome pilną remontą. Vasarą remontavomės II aukšto koridorių 

dalį, naudojant 2 %; spec. lėšas. Džiaugiamės gražėjančiomis gimnazijos erdvėmis, tėvų ir 

savivaldybės pagalba kuriant estetiškas ir saugias ugdymosi aplinkas. Kitų darbų atlikti 

nepavyko, nes negavome VIP lėšų. 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

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 dienai 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).  

15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d.)  

Mokinių 

skaičiaus 

mažėjimas 

2015 m. 

 

2016 m. 

Kauno 

„Santaros“ 

gimnazija 

462 

-22% 

     

430 

-7% 

 

2017 metais išleidžiamos keturios 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. 

15.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl.  

9 – 10 kl. vidutinis mokinių skaičius yra 26, o 3 – 4 klasėse – 27 mokiniai.  

 

15.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija  

Gimnazija aptarnaujamos teritorijos neturi, priima visus pageidaujančius mokytis.  

 7 lentelė 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II 

gim.) kl. 

11-12 (III-

IV) kl. 
1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II gim.) 

kl. 

11-12 

(III-IV) kl. 
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15.4. Mokinių lankomumas  

 8 lentelė 

Praleista pamokų per 

mokslo metus iš viso 
Praleista pamokų per 

mokslo metus 1 mokiniui 
Praleista iš viso pamokų 

be pateisinamos 

priežasties 

Praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

1 mokiniui 

1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 

 15947 25396  80 100  4201 11937  18 50 

 

15.5. Įstaigos socialinis kontekstas  

9 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos 3 

Rizikos grupės mokinių skaičius 15 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius neturime 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 1 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 25 

 

15.6. Mokyklos rezultatai  

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.  

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.  

10 lentelė 

Valstybiniai brandos egzaminai 

Laikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių skaičius 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių dalis 

Išlaikiusių nuo 36 

iki 100 balų dalis 

Lietuvių k.   107  97 %  84 % 

Matematika  88  99 %  46 % 

Anglų k.  116  100 %  88 % 

Istorija  23  100 %  87 % 

 
11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis - 

Kartojančių kursą mokinių dalis - 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis - 
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Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100 % 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 99 % 

 

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla  

12 lentelė 

Būrelių skaičius 
Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, 

skaičius ir dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

 14 36 
 
0  256 mokiniai    64 % 

 

 

15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose  

Baltų pr. 51, Kaunas 13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

62 14 35 7 30 3 

 

15.9. Pastato būklės analizė  

14 lentelė 

Pastatai (nurodyti 

adresus) Plotas (m2) 

Pastabos 

Baltų  pr. 51, Kaunas  

Žemės sklypo plotas   -  16725 m² 

Pastato bendras plotas  -  8773,20 

m² 

Atlikta pastato išorės 

renovacija, nebaigta vidaus 

patalpų renovacija  

 

Valstybinės žemės panaudos sutartis – 2014 07 31 Nr. 8SUN-35. Higienos pasas išduotas Kauno 

visuomenės sveikatos centro – 2013 11 18; Nr. 9-0890(6). Energetinis auditas atliktas 2009 m.  

Gimnazijoje tęsiasi ES lėšomis finansuotas pastato vidaus renovavimas: buvo atliekamas I aukšto 

kištukinių lizdų remontas; sutvarkytos sporto salės grindys. Savivaldybės lėšomis atliktas 

priešgaisrinės saugos sistemos auditas. Gimnazijos lėšomis suremontuota dalis II aukšto koridoriaus 

ir 2 klasės. 

 

15.10. Projektinė veikla  

Tarptautiniuose projektuose: Erasmus + „Keliai, jungiantys Europos šalis“, AISEC „Beyond 

Limits“, „International village“, tarptautinėje moksleivių mainų programoje YFU, tarptautinės 

istorinio teisingumo komisijos projekte „Tolerancijos centras“.  

Respublikos projektuose: „Mokausi iš kino“,  ESF akademija, „Leksikos modernėjimas“, jaunųjų 

geologų stovykloje. Kiekvienai metais gimnazija organizuoja Respublikos Jaunųjų mokslininkų 

konferenciją, kurios metu jaunieji Lietuvos mokslininkai pristatė savo mokslinius-tiriamuosius, 

kūrybinius darbus atskirose sekcijose (kalbų, tiksliųjų, socialinių, gamtos mokslų, menų, 
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technologijų) vertino aukštųjų mokyklų dėstytojai. Iš viso pristatyti 79 darbai iš įvairių Lietuvos 

mokyklų. Geriausiais paskelbta 10 mokslinių – tiriamųjų darbų. 

Kauno miesto projektuose: „Erdvėlaivis žemė“, Kauno apskr. projektas „Svajonių mokykla“, 

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas gyvenimo būdas – pamatas visaverčiam gyvenimui“, 

projektas „Sveikatiada“. 

 

15.10.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas  

15 lentelė 

 

15.10.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

16 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 
1 2 3 

Švietimo mainų paramos fondas  ERASMUS+ projektas 

Tarpmokyklinė strateginė 

partnerystė 

16280,00 

15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai)  

Įgyvendinama specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalis, praplečiant ugdymo turinį 

ekonominio mąstymo, finansų raštingumo, tiriamojo darbo kompetencijų ugdymu. Išskirtinis 

pagalbos mokiniui modelis (edukacinė stovykla „Atrask“ Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne, 

įgyvendinamos Mentorystės, Asmenybės tobulėjimo, Nuodugnaus mokymo(si), Integruota 

bendražmogiškųjų vertybių ugdymo programos, orientuojantis į mokinio pažinimą, holistinį 

ugdymą. Veikia Namų darbų ruošos, savanorystės, tolerancijos centro klubai. Gimnazijoje 

organizuojama Karjeros diena „Karjeros laiptai“, vyksta Orumo pamokos, Metodinės dienos 

„Ieškok geriausio“, lietuvių kalbos projektas „Mokomės kitaip“, ,,Muziejus – mokykla – 

moksleivis“, netradicinės tiksliųjų mokslų savaitės, projektas „Gimnazistas vienai dienai“ su 

aplinkinių mokyklų mokiniais, kūno kultūros projektas „Už sveiką ir sportuojančią „Santarą“, 

prevencijos projektai „Tik drauge“, „Savaitė be patyčių“, dalyvaujama Maisto banko akcijose, 

netradicinės pamokos organizuojamos kitose erdvėse ir kt.  Gimnazijos biblioteka inicijuoja 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

Edukacinė stovykla „Atrask“ 

Paštuvos  Basųjų karmeličių 

vienuolyne 

1 1 800 Eur 

Projektas „Šokis mus jungia“  1 1 1500 Eur  

Ekonomikos informacinių 

technologijų  laboratorijai įrengti  

1 1 16 500 Eur 

Iš viso: 3 3 18 800 Eur 



 16 

projektus: Knygų Kalėdos, Metų Knygos rinkimai, literatūrinius skaitymus „Skaitome pasaką“ ir kt.  

Visa tai padeda įgyvendinti „Mokymosi be sienų“ idėją,  skatina bendradarbiavimą tarp įvairių 

švietimo subjektų. Gimnazijoje pamokos vyksta kitose erdvėse, veikia sukurti tinklaraščiai, 

įgyvendinant virtualių erdvių projektą gimnazijoje: bibliotekos 

(www.bibliotekasantaros.blogspot.com), karjeros centro (www.karjerosugdymas.blogspot.lt), teatro 

(teatrasblog.wordpress.com), metodinės veiklos (www.kuryba.blogspot.com). Įgyvendinant 

bendražmogiškųjų vertybių ugdymo programą bendradarbiaujama su Kauno šv. Jono Pauliaus II-

ojo parapijos koplyčia, Kauno miesto Arkivyskupijos Jaunimo centru, Arkos bendruomene, Kauno 

švento Jurgio Kankinio bažnyčia, Bernardinų vienuolynu, pageidaujantiems mokiniams sudaromos 

sąlygos dalyvauti rekolekcijose. Populiarūs tarp gimnazistų vidiniai projektai: Naminiai gyvūnai,  

Mano mėgstama informacinių technologijų sritis, Kauno „Santaros" gimnazijos reklama, Pažink 

KTU „Santakos” slėnį - mokslo, studijų ir verslo centrą, Su Lietuva širdy" (skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės 100-čiui ir kt.  

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 
(nurodyti 3 metų laikotarpį) 

 

2016 m.  

 Susitarta tarp bendruomenės narių dėl specializuotos ekonomikos gimnazijos modelio 

įgyvendinimo: Įgyvendinama specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalis, praplečiant 

ugdymo turinį ekonominio mąstymo, finansų raštingumo, tiriamojo darbo kompetencijų 

ugdymu, auginant lyderius. 

 Išskirtinis pagalbos mokiniui modelis (edukacinė stovykla „Atrask“ Paštuvos  Basųjų karmeličių 

vienuolyne, įgyvendinamos Mentorystės,  Asmenybės tobulėjimo, Nuodugnaus mokymo(si), 

Integruota bendražmogiškųjų vertybių ugdymo programos, orientuojantis į mokinio pažinimą,  

holistinį ugdymą. Veikia Namų darbų ruošos klubas. 

 70 mokinių, dalyvaujančių Nuodugnaus mokymosi programoje, atstovavo gimnazijai miesto 

bei respublikos konkursuose, konferencijose. Gimnazijoje suorganizuota Respublikos Jaunųjų 

mokslininkų konferencija, skatinanti bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis.  

 Padidėjęs dėmesys mokymuisi ne mokykloje, kiekvienas mokytojas vedė po 2 – 3 netradicines 

pamokas kitose erdvėse.  

 Gimnazija džiaugiasi, 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 % – 

http://www.bibliotekasantaros.blogspot.com/
http://www.karjerosugdymas.blogspot.lt/
http://www.kuryba.blogspot.com/
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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, kuriuo remiantis 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 % - 

 

 

 

 2015/2016 m. m. I pusmečio pažangumas 88 proc., kokybė 31 proc., mokėsi labai gerai 25 (5,47 

proc.) mokinių.  Metinio pažangumas 99 proc., kokybė – 36 proc., mokėsi labai gerai  38 

mokiniai (8,4 proc.). 

 Užimtos prizinės vietos Kauno miesto olimpiadose:  fizikos olimpiadoje užimta 2 ir 4 vietos, 

matematikos olimpiada 2 vieta, istorijos olimpiada 5 vieta, respublikos geografijos olimpiadoje 

užimta 3 vieta, XXVII jaunųjų geologų olimpiadoje tapta prizininkais.  

 Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės (teiginiai ir jų vidurkiai, gauti naudojant  

IQESonline.lt): 

Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose (vertė 3,4). 

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno 

renginiai, projektinės savaitės ir pan.) (vertė 3,4). 

Gerai sutariu su visais bendraklasiais (vertė 3,3). 

Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš manęs niekas nesijuokė, nesišaipė, 

nesityčiojo (vertė 3,3). 
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Daugelis mano mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai (vertė 3,1). 

 Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės (teiginiai ir jų vidurkiai, gauti naudojant  

IQESonline.lt: 

Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais (vertė 3,7). 

Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime kreiptis (vertė 3,6). 

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno 

renginiai, projektinės savaitės ir pan.) (vertė 3,6). 

Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose (vertė 

3,6). 

Aš esu patenkinta(s), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje (vertė 3,6). 

2015 m.  

Gimnazijai 2015 metais įteikta  „Geros mokyklos“ nominacija, išskiriant mokslinės – tiriamosios 

veiklos  ugdymą, „Lyderių klubo“ veiklas, mokinių pasiekimus bei galimybes tobulėti, 

įgyvendinamą „Asmeninio tobulėjimo programą“.  Įgyvendinamos iniciatyvos „Mokytojas – 

mokytojui“ (atviros pamokos, dalijimasis patirtimi per Metodines dienas, per sukurtus tinklaraščius 

, „Mokinys – mokiniui“ (,,Pagalbos grupės, viešosios konsultacijos, protmūšiai ir kt. ‘‘), ,,Mokinys 

– mokytojui“ (mokiniai lyderiai supažindina mokytojus su naujausiais IKT instrumentais), 

įgyvendinama „Mentorystės programa“.  

Bendradarbiaujant su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti Sekretoriatu, Gimnazijoje įkurtas Tolerancijos ugdymo centras, vykdantis  

pilietines veiklas gimnazijoje, sėkmingai įgyvendintas Comenius projektas „Tegul kalba akmenys“, 

gimnazistai biologijos, matematikos, lietuvių kalbos, fizikos, istorijos Kauno miesto olimpiadų 

prizininkai, skaitovų konkurso rusų kalba 2 vietos laimėtojai. 

 Gimnazijoje taikoma nauja mokymosi  forma – tyrimais, analize ir praktika grįstas nuodugnus 

mokymasis. Ugdymo procesas organizuojamas KTU, VDU, LSMU laboratorijose.  Neformalaus 

ugdymo veikloje esame išskirtiniai Kauno mieste, nes turime  jaunimo tautinių šokių kolektyvą 

„Santariečiai“ , kurie neša žinią apie gimnaziją ir  Lietuvą visam pasauliui.   

2014/2015 m.m. iš viso gimnazijoje mokėsi 111 abiturientų. Visi abiturientai gavo brandos 

atestatus. 1 brandos atestatas įteiktas su pagyrimu. Iš viso 11 mokinių surinko po šimtą balų. Vienas 

mokinys gavo 2 šimtukus (anglų kalbos ir informacinių technologijų). Daugelio brandos egzaminų 

vertinimai yra aukštesni už Lietuvos vidurkį, išskyrus chemijos ir geografijos, kur 2014-2015 m. m. 

pasiekimai yra žemesni. Gimnazija džiaugiasi anglų kalbos valstybinio egzamino rezultatais, kur 

kasmet mokinių pasiekimai yra aukščiausi. Abiturientai sėkmingai įstoja į aukštąsias mokyklas. 

Gimnazijos karjeros centro duomenimis, 2015 m. 80 % abiturientų pasirinko studijas Lietuvos 

universitetuose, 3 % – pasirinko užsienio universitetus, 13 % pasirinko studijas kolegijose, 4 % – 
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niekur nestojo. Populiariausios aukštosios mokyklos yra VDU – 30 % abiturientų pasirinko studijas, 

toliau seka KTU –19% LSMU, VU, LSU – 7 %  abiturientų. 

Kiekvienais metais gimnazija organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą, kuri leidžia 

nusistatyti mokinių žinių lygį, kuriuo remiantis planuojamas mokymas vidurinio ugdymo 

programoje. Patikrų rezultatai rodo gerus mokinių pasiekimus.  2014–2015 m. m. rezultatai: 

 
Iš viso Paž. kokybė 

Aukšt

. 
Pagr. Patenk. Nepat. 

Lietuvių 

kalba 
103 100 % 65 % 22 % 61 % 17 % – 

Matematika 103 99 % 53 % 34 % 31 % 34 % 1 % 

 

• 2014/2015 m. m. I pusmečio pažangumas 95 proc., kokybė 28 proc., mokėsi labai gerai 25         

(4 proc.) mokinių.   

Metinio pažangumas 100 proc., kokybė – 37 proc., mokėsi labai gerai  42 mokiniai (8 proc.). 

• Užimtos prizinės vietos Kauno miesto olimpiadose:  fizikos olimpiadoje užimta 3 vieta, chemijos 

olimpiadoje 1 vieta, biologijos olimpiadoje 3 vieta, matematikos 3 vieta, istorijos 2 vieta, lietuvių 

kalbos 2 vieta, anglų kalbos 3 vieta, technologijų – 2 vieta, Kauno miesto rusų kalbos skaitovų 

konkurse 2 vieta, respublikos Nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 

istorija“ skirta paskatinamoji vieta ir kt. Iš tarptautinių konkursų išsiskiria dalyvavimas „Kengūros“ 

konkurse, kuriame dalyvauja tiek kalbų, tiek tiksliųjų mokslų atstovai. 

• Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės (teiginiai ir jų vidurkiai, gauti naudojant  

IQESonline.lt): 

Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose (3,4).   

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno 

renginiai, projektinės savaitės ir pan.) (3,3).   

Daugelis mano mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai (3,3).   

Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš manęs niekas nesijuokė, nesišaipė, 

nesityčiojo (3). 

Gerai sutariu su visais bendraklasiais (3,2).   

• Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės (teiginiai ir jų vidurkiai, gauti naudojant  

IQESonline.lt): 

Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais (3,6). 

Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus (3,5). 

Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje (3,5).   

Mano vaiko mokykla yra gera mokykla (3,4). 

Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri (3,4). 
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2014 m.  

Gimnazija pripažinta Sveikatą stiprinanti mokykla, Saugi mokykla, nes pasižymi išskirtiniais 

pasiekimais, užtikrinant vaiko ir mokyklos saugumą. Taip pat mokykla gavo apdovanojimą 

,,Pažangiausia internetinė svetainė‘‘. Kiekvienam mokiniui pagal jo gebėjimus ir polinkius 

sudaroma galimybę tobulinti savo talentus akademinėje srityje (Jaunųjų mokslininkų konferencija, 

konkursai, olimpiados ir kt.), verslumo (Mokinių mokomosios bendrovės, dėstytojų paskaitos, 

,,tėvų sėkmės istorijos‘‘, Lyderių klubas ir kt.), meninėje (tautinių šokių kolektyvas ,,Santariečiai‘‘, 

dizaino studija ir kt.), sporto (krepšinio, lengvosios atletikos būreliai ir kt.) srityse.  

• Vidurinį išsilavinimą įgijo 99 proc. mokinių, 1 mokiniui brandos atestatas įteiktas su pagyrimu. 

Geriausi abiturientai laikė anglų kabos (laikė 143 mok., vidurkis 71 balas), chemijos (laikė 31 mok., 

vidurkis 64 balai), fizikos (laikė 19 mok., vidurkis 63 balai) valstybinius egzaminus.  

• Pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. mokinių. PUPP (lietuvių kalba pažangumas – 99 proc., 

kokybė – 51 proc.), matematika (pažangumas – 98 proc., kokybė – 43 proc.).  

• 2013/2014 m. m. I pusmečio pažangumas buvo 93 proc., kokybė 33 proc., mokėsi labai gerai 45 

(7 proc.) mokinių.   

 Metinio pažangumas 100 proc., kokybė – 35 proc., mokėsi labai gerai  68 mokiniai (10 proc.).  

• Gimnazistai užima prizines vietas Kauno miesto olimpiadose (chemijos olimpiada – III vieta, 

fizikos olimpiada – II vieta, matematikos olimpiada – III vieta, technologijų olimpiada II vieta, 

geografijos olimpiada ,,Mano gaublys‘‘ II vieta, etikos olimpiada I etapo prizininkas), konkursuose 

(viešojo kalbėjimo konkursas anglų kalba – I vieta, skaitovų konkursas rusų kalba – I vieta), 

respublikos konkursuose (,,Tavo žvilgsnis‘‘, anglų, vokiečių kalbų auksinės ,,Kengūros‘‘ 

nugalėtojai, rašinio konkurso ,,Lietuvos kovų ir netekčių istorija‘‘ laimėtojai ir kt.).  

• Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės (teiginiai ir jų vidurkiai, gauti naudojant  

IQES online.lt): 

Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose (3,4). 

Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko (3,2). 

Gerai sutariu su visais bendraklasiais (3,2). 

Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje (3,2). 

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno 

renginiai, projektinės savaitės ir pan.) (3,2). 

• Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės (teiginiai ir jų vidurkiai, gauti naudojant  

IQESonline.lt): 

Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri (3,5). 

Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime kreiptis (3,5). 
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 Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, kieme, valgykloje, koridoriuose, tualetuose 

(3,4). 

Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais (3,4). 

Aš esu patenkintas, kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje (3,4). 

 

XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI  

 

17.1. Kaune:  11 įstaigos veiklos partnerių: VU, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, KTU, 

VDU, Kauno Šv. Kazimiero progimnazija, V. Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno Taikomosios 

dailės mokykla, Kauno IX forto muziejus, Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla, Kauno Milikonių 

progimnazija, Kauno valstybinis dramos teatras.  

17.2. Lietuvoje: 7 įstaigos veiklos partnerių Lietuvos Kompiuterininkų sąjunga ECDL fondo 

atstovybė Lietuvoje, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, ŠMM, ŠAC, UPC,  

Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija, Kėdainių „Šviesioji gimnazija“. 

17.3. Užsienyje: 3 įstaigos veiklos partnerių: AISEC, YFU mainų programa, ESF akademija. 

 

XVIII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ  

 

Kauno „Santaros“ gimnazija  pagal 2016 m. VBE ir PUPP rezultatus 5 gimnazija pagal bendrus 

Kauno miesto gimnazijų rezultatus. Nors gimnazijos rezultatai yra vieni geriausių Kauno mieste, 

tačiau dėl Šilainių mikrorajono situacijos sunku sukomplektuoti mokinių klases. 2016 metais 

parengta Ekonominio ugdymo specializuota programa, kuri sėkmingai pradėta įgyvendinti, kaip 

papildanti bendrąsias ugdymo programas. Gimnazijos vizija – yra specializuota ekonomikos 

gimnazija nuo 5 iki 12 klasės. Programos tikslas – suteikti ekonominio mąstymo kompetenciją, 

ugdyti visapusiškus lyderius, suteikiant mokslinę ir praktinę infrastruktūrą ir žinias, sukurti 

mokiniams tinkamas sąlygas bręsti kaip kūrybingoms asmenybėms, siekiančioms ne tik prisiderinti 

prie kintančios aplinkos, bet ir keisti ją, gebančioms orientuotis ir sėkmingai veikti nuolat 

kintančioje ekonominėje aplinkoje.  

Gimnazija yra išskirtinė Kauno mieste, kadangi turi 2 jaunimo tautinių šokių kolektyvus 

„Santariečiai“, kurie garsina Gimnaziją, Kauną ir Lietuvą visame pasaulyje.  
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XIX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI   
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus) 

 

 

 

 

 17 lentelė 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai 

metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai 
1 2 3 4 

FINANSINIO PATIKIMUMO 

RODIKLIAI 
 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 

trumpalaikis turtas / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,36 1,25 

Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – 

atsargos, išankstiniai 

apmokėjimai ir nebaigtos 

vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,35 1,25 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir 

įsipareigojimai / turtas, iš 

viso 

0,03 0,03 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai 

/ trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

0,3 0,19 

SĄNAUDŲ LYGIO 
RODIKLIAI 

 

1 2 3 4 
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti 

vienam pardavimų eurui, proc. 
veiklos sąnaudos / pajamos x 

100 
101% 101% 

* Pardavimo savikainos lygis, 

proc. 
suteiktų paslaugų, parduotų 

prekių savikaina / pajamos už 

suteiktas paslaugas, parduotas 

prekes x 100 

  

Pagrindinės veiklos pajamų ir 

sąnaudų santykis, koef. 
(pajamos už suteiktas 

paslaugas, parduotas prekes + 

finansavimo pajamos) / 

(veiklos sąnaudos + suteiktų 

paslaugų, parduotų prekių 

savikaina) 

0.99 0.99 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI  
Pajamos, tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 
pajamos / darbuotojų skaičius 13,1 13,8 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 
pajamos / (trumpalaikis turtas 

– trumpalaikiai 

įsipareigojimai) 

58,9 85,8 

VEIKLOS EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos, tenkančios vienam 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų 
10,0 11,6 
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darbuotojui, tūkst. Eur skaičius 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(ilgiau nei vieni metai) santykis, 

koef. 

po vienų metų gautinos 

sumos / ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

  

Gautinų ir mokėtinų sumų (iki 

vienų metų) santykis, koef. 

per vienus metus gautinos 

sumos / trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1,05 1,06 

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

aukščiausiojo lygio vadovui, 

žm.  

darbuotojų skaičius / 

aukščiausiojo lygio vadovų 

(pvz., vadovas, vyr. 

finansininkas, vadovo 

pavaduotojai, direkcijų, 

tarnybų, departamentų ir pan. 

vadovai) skaičius 

19 20 

* Šis finansinis rodiklis tik viešosioms įstaigoms. 

 

 

 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________                  __________________ 
(parašas)   (vardas ir pavardė) 

 


