
                                                                                                                                            
KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 

2018 M. VEIKLOS PLANAS 
 

I. BENDROJI  DALIS 

 

1. Veiklos planas parengtas vadovaujantis 2016 – 2018 m. m. gimnazijos veiklos strateginiu planu, 

patvirtintas 2015-12-29 direktoriaus įsakymu Nr. VI-445, 2016-2018 m. strateginis planas 

patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-17 įsakymu Nr. A-

3637. 2017 metų veiklos planu patvirtinti direktoriaus įsakymu 2017-01-24 Nr. V1-45,  Gimnazijos 

veiklos kokybės vidinio įsivertinimo rezultatais, stebėsenos sistemos rodiklius, 2017 m. gimnazijos 

tarybos veiklos plano sėkmingumo įvertinimo ataskaita.  

2. Gimnazijos tarybos planą rengė gimnazijos taryba: 

Nomedas Špilkovas – gimnazijos tarybos pirmininkas; 

Daiva Noreikaitė  – gimnazijos tarybos sekretorė;  

 

Mokytojai: 

Regina Navickienė 

Gitana Vėterienė 

Jolanta Karčiauskienė 

Mokiniai: 

Jonas Šoliūnas IIIA  

Justas Pridotkas  IIIC          

 

Mokinių tėveliai:  

Giedrius Andriuškevičius 

Rita Petkauskienė  

Ingrida Andriulienė  



 

II.  2017 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR 2017 METŲ  

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO REKOMENDACIJOS 

 

4. 2017 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimų rekomendacijos 2018 m. veiklos planui yra: 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje; 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga; 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu; 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. 

5. 2017 m. gimnazijos tarybos veiklos įsivertinimo rekomendacijos 2018 m. veiklos planui yra: 

5.1. Ugdymo kokybė ir pasiekimai; 

5.2. Saugi, moderni ir sveika ugdymo(si) aplinka. 

 

III. 2018 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. PRIORITETAS. Ugdymo kokybė ir pasiekimai. 

6.1. TIKSLAS.  Siekti gimnazijos pažangos, aukštesnių akademinių pasiekimų skatinant 

autentiškąją lyderystę.  

6.2. UŽDAVINIAI: 

6.2.1. Skatinti kūrybinį mąstymą, pilietiškumą, lyderystę ir sveiką gyvenseną. 

6.2.2. Įtraukti tėvus į gimnazijos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai. 

6.2.3. Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas ir 

bendradarbiavimą.  

 

 



7. PRIORITETAS. Saugi, sveika, moderni ugdymo(si) aplinka.  

7.1. TIKSLAS. Kurti dinamišką, saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymosi aplinką 

saviraiškiam bendruomenės gyvenimui. 

7.2. UŽDAVINIAI: 

7.2.1. Modernizuoti ugdymo procesą. 

7.2.2. Stiprinti Į STEAM orientuotą ugdymą, siekiant gerinti mokinių pasiekimus. 

7.2.4. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu ir pagarba, veikimo laisve ir 

bendradarbiavimu.



IV. VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas. Siekti gimnazijos pažangos, aukštesnių akademinių pasiekimų skatinant autentiškąją lyderystę.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai  Reikalingos lėšos Laukiami rezultatai 

1 uždavinys. Skatinti kūrybinį mąstymą, pilietiškumą, lyderystę ir sveiką gyvenseną. 

1. Gimnazijos savivaldos institucijų 

bendradarbiavimo skatinimas/ 

gimnazijos bei gimnazistų tarybos 

bendradarbiavimas.  

Visus metus Gimnazijos ir 

mokinių tarybos  

 Glaudus bendradarbiavimas 

su gimnazistų taryba, 

sprendžiant iškilusias 

problemas / diskusijos/ 

bendri renginiai. 

2. Metodinės tarybos vykdomas 

bendradarbiavimo projektas 

,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas“.   

Rezultatų pristatymas ir 

rekomendacijų ugdymo kokybei 

gerinti, siekiant aukštesnių ugdymosi 

pasiekimų, parengimas 

Visus metus Gimnazijos ir 

Metodinės tarybos 

 Metodinės tarybos 

vykdomas 

bendradarbiavimo projektas 

,,Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“  atpažįstamas 

daugiau nei pusė pamokų, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų, renginių. 

3. „Santaros“ garbė šventės 

organizavimas 

Gegužės mėnesį  Visa taryba Tėvų parama  Gimnazijos geriausių 

apdovanojimo ceremonijoje 

dalyvauja visa gimnazijos 

bendruomenė.  



4. Kalėdinis padėkos vakaras Gruodžio mėnesį Visa taryba 

Tėvų klubas  

Tėvų parama Dalyvauja visa gimnazijos 

bendruomenė. 

2 uždavinys. Įtraukti tėvus į gimnazijos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai. 

1.  Tėvų švietimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo formų, būdų, 

priemonių tobulinimas.  

Kiekvieno mėnesio 

paskutinį penktadienį.  

Visa taryba 

Tėvų klubas 

 Tėvų ir gimnazijos tarybos 

iniciatyva suorganizuotas 

neformalių paskaitų ciklas.  

„Kaip padėti vaikui 

mokytis“  

2. Nuodugnaus mokymosi programos 

įgyvendinimas 

Visus metus  Visa taryba 

Tėvų klubas 

 Tėvai įsitraukia į 

„Nuodugnaus mokymosi“ 

programos įgyvendinimą, 

dalyvauja 

apibendrinamojoje 

konferencijoje  

3 uždavinys. Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas ir  bendradarbiavimą.  

1. 2019- 2021 m. gimnazijos strateginio 

plano svarstymas.  

Sausio mėn. Administracija 

Visa taryba 

 Parengta apgalvota ir 

efektyvi gimnazijos veiklos 

strategija. 

2.  2019 m. gimnazijos tarybos veiklos 

plano rengimas.  

Sausio mėn. Visa taryba  Parengtas 2019 m. 

gimnazijos tarybos veiklos 

planas. 



3. 

 

 

 

Švietimo veiklą reglamentuojančių 

dokumentų analizė bei sklaida 

gimnazijos bendruomenei. 

Visus metus Visa taryba  Taryba žino naujausius 

švietimą 

reglamentuojančius 

dokumentus bei vykdo 

sklaidą – parengtas 

informacinis stendas. 

4.  Mokytojų reitingai 2018 m.  Gegužės mėn. Visa taryba  Aptaria mokytojų reitingų 

rezultatus, palygina su 2017 

m. reitingas, teikia 

pasiūlymus. 

 

 

2 Tikslas. Kurti dinamišką, saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymosi aplinką saviraiškiam bendruomenės gyvenimui. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai  Reikalingos lėšos Laukiami rezultatai 

1 uždavinys: Modernizuoti ugdymo procesą. 

1. Informacinių komunikacinių 

technologijų ir priemonių naudojimas, 

kuriant virtualias aplinkas moodle, 

edmodo.  

Visus metus  Visa taryba  

 

 Parengtos 

rekomendacijos dėl 

efektyvios/ tikslingos 

virtualios aplinkos 

naudojimo pamokose, 

veiklose.  



Moodle ir edmodo 

aplinkas naudoja 

pamokose 10 proc. 

mokytojų.  

2.  Įrengta planšetinių kompiuterių klasė Vasario mėn  Visa taryba Savivaldybės 

lėšos  

Pamokose naudojamos 

technologijos, pamokos 

vedamos įdomiai, gerėja 

mokinių pasiekimai  

2 uždavinys: Stiprinti Į STEAM orientuotą ugdymą, siekiant gerinti mokinių pasiekimus. 

 

1. Susipažinimas su mokinių STEAM 

dalykų ugdymosi poreikių tyrimo 

rezultatais; rekomendacijų dėl 2018- 

2019 m. m. gimnazijos ugdymo plano 

bei individualių planų sudarymo 

teikimas. 

Gegužės mėn. Visa taryba  

 

 Aptarti tyrimo rezultatai/ 

pateikti siūlymai dėl 

gimnazijos ugdymo plano 

bei individualių planų 

sudarymo. Parengtas 

kokybiškas, mokinių 

poreikius tenkinantis 

ugdymo planas. 

2.  Socialinė partnerystė STEAM dalykų 

ugdymo srityse. 

Balandžio mėn. Visa taryba 

STEAM grupė 

 Išanalizuoti duomenys 

gimnazijos tarybos 

posėdyje/ aptartos 

sutarčių su socialiniais 

partneriais pasirašymo 

galimybės. 

3. Materialinių resursų šaltinių aptarimas, 

finansinių ataskaitų nagrinėjimas, 

dviejų procentų pajamų mokesčio 

Gruodžio/ vasario 

mėn. 

Visa taryba  Efektyviai panaudojamos 

dviejų procentų pajamų 



panaudojimo aptarimas.  mokesčio lėšos. 

3 uždavinys. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu ir pagarba, veikimo laisve ir bendradarbiavimu. 

1.  Prevencinių priemonių, padedančių 

kurti saugią ir draugišką aplinką 

gimnazijoje.  

Visus metus Gimnazijos ir 

gimnazistų tarybos 

 Efektyviai veikianti 

pasiūlymų/ problemų 

sprendimo „dėžutė“ „Būk 

atviras“. 

2.  „LionsQuest“ programos „Raktas į 

sėkmę“ įsigijimas ir jos  

veiklų taikymas mokiniams 

motyvuoti 

siekiant asmeninės pažangos. 

Visus metus Gimnazijos 

bendruomenė  

2 proc. paramos  Įsigyta programa 

„LionsQuest“ „Raktas į 

sėkmę“ ir įgyvendinama 

gimnazijoje. Taikomos 

veiklos motyvacijai didinti. 

3. Pozityvaus mąstymo lavinimo 

jaunuolių programos sukūrimas ir 

įgyvendinimas:  

- savęs ir klasės draugų pažinimo; 

- menų terapijos; 

- emocinio lavinimo; 

- streso valdymo. 

Visus metus Gimnazijos Taryba, 

psichologė  

2 proc. paramos  Parengta ir įgyvendinama 

pozityvaus jaunuolių 

mąstymo ugdymo 

programa, kurioje 

dalyvauja 50 proc. 

gimnazistų. Įtraukiami į 
programos įgyvendinimą ir 
tėvai.  

 

 

 



V. ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS 

 

1. Veiklos plano įgyvendinimas bus vertinamas 2018 metų gruodžio mėnesį, išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, 

ar pasiekti laukiami rezultatai. 

2. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks gimnazijos taryba.  

3. 2018 metų gimnazijos metodinės tarybos veiklos planas bus rengiama 2018 metų sausio mėnesį. 

 

 


