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Gimnazijos išskirtinumas 

Ekonominis ugdymas, lyderystė

1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO POKYČIAI

• Stabilus mokinių skaičius 2 metus po 380 mokinių (po 14 klasių komplektų).
• 2018 m. dirbo 42 mokytojai (30,69 etato), iš jų 30% pilnu etatu, 70% nepilnu.
• Iš SB lėšų finansuojama 18,25 pareigybių, iš UP lėšų 11,5 pareigybių.
• Įvestas mokytojų reitingavimas, kuris vertinamas ir aptariamas.
• Su vadovais vedami mokytojų individualūs vertinimo pokalbiai, kurių metu aptarta ir etato

sandara.

2. PASIEKIMŲ POKYČIAI

• 2018 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis gimnazija yra 49 vietoje tarp Lietuvos gimnazijų, 2017
m. buvome 70 vietoje.

• Gimnazijos išskirtinumas – ekonominis ir IT ugdymas, lyderystė.
• Trečius metus iš eilės gimnazija pagal fiksuotus Kauno miesto VBE rezultatus yra 4-5 vietoje

tarp miesto gimnazijų.
• 2018 metais vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. mokinių.
• Iš viso gauti 8 šimto balų VBE įvertinimai: 7 anglų kalbos ir 1 biologijos.  
• Lyginant su šalies rezultatais 36 – 100 balų intervale gimnazijoje geriausiai sekasi laikyti

istorijos VBE (+36 proc.), chemijos VBE (+21 proc.), fizikos VBE (+14 proc.).
• Išsiskiria istorijos VBE įvertinimų vidurkis, kuris yra 1,43, t.y. mokykla yra tarp geriausių šioje

srityje 16 proc. šalies mokyklų. Stabiliai išliekame trejus metus.
• Visų mokomųjų dalykų, išskyrus informacinių technologijų, brandos egzaminų rezultatai

viršija Lietuvos vidurkį.
• Brandos darbą pasirinko 10 III – IV klasių gimnazistų. Pernai buvo pasirinkę tik 2.
• Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP kokybė 65%, matematikos PUPP kokybė 26%.

3. UGDYMO POKYČIAI

• I-II gimnazijos klasėse mokiniai matematikos,
lietuvių k. ir anglų k. mokosi pagal pasiekimų
lygius. 2017 m. mokėsi tik I klasių gimnazistai.

• 2018 m. I-II klasių mokiniai mokosi pagal
pasirinktas kryptis: technologinę, ekonomikos-
matematikos, tyrimų laboratorijos. 2017 m.
mokėsi tik I klasių gimnazistai.

• Ekonomikos mokslo šakos integruojamos į
ugdymo turinį visose klasėse.

• Naudojamos virtualios aplinkos: Edmodo,
Moodle, Eduka klasė, Kahoot.

• Pamokose naudojami „Mąstymo žemėlapiai“.
• Stebimas vertinimo dažnis visų dalykų pamokose

(tikslas - teisingas žinių vertinimas).
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5. FINANSŲ VALDYMO POKYČIAI

• Įkurta moderni STEAM biologijos laboratorija,
įsigyti nauji baldai.

• Baigta įrengti laisvalaikio erdvė gimnazistams.
• Suremontuotas kabinetas, 2 kabinetams įsigyti

nauji baldai.
• Įsigyta 3D klasė su 4 dalykų programomis.
• Įsigytas info ekranas projektui „Laiko ženklai“

įgyvendinti, gimnazijos virtualiam muziejui
įkurti.

• Spec. lėšų per 2018 m surinkta 13274,94 Eur. 2
proc. paramos gauta 4777,83 Eur, o tėvų
paramos 2810 Eur. Iš viso 20862,77 Eur. 2018
m. spec. lėšų pritraukta 663 Eur daugiau nei
2017 m.

• Sėkmingai įgyvendintas etatinis apmokėjimas,
2018 m. rugsėjo mėn. mokytojų darbo
užmokesčio bendra suma išaugo 3259 Eur,
lyginant su 2017 m. rugsėjo mėn. darbo
užmokesčiu, t.y. 12 proc.

• Valdymo išlaidos neviršijo 10 proc. UP išlaidų.
• Lėšų ugdymo planui įgyvendinti ir

savivaldybės lėšų netrūko.

Mano, kaip vadovo, vaidmuo –
analizuoti, planuoti, veikti, reflektuoti , susitarti 

4. POKYČIAI TEIKIANT PAGALBĄ

• Visų mokomųjų dalykų viešos konsultacijos visiems gimnazistams vyksta paskutinį
mėnesio ketvirtadienį.

• Po signalinių pusmečių sudaromos trišalės sutartys su žemų pasiekimų mokiniais, jų
tėvais, mokytojais.

• Vyksta socialinių įgūdžių dienos I klasių gimnazistams kitose erdvėse „Pažink save ir
kitus“.

• Stovykloje „atRASK“ dalyvavo 70 gimnazistų, 5 mokytojai ir 2 tėvai savanoriai.
• 2018 m. buvo suorganizuoti ir pravesti socialinių įgūdžių seminarai.
• Bendruomenės nariai gali pranešti apie patyčias svetainėje suformuotoje nuorodoje arba

pagalbos dėžutėje.
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8. VADOVO INICIATYVOS  2019  metais

• Užtikrinti VDM saviugdos krypties „Patirčių slėnis“ ir saviraiškos krypties „Talentų erdvė“
įgyvendinimo kokybę.

• Atlikti vidaus auditą 2019 m.
• Stiprinti IKT naudojimo apimtis.
• Aprūpinti Ia klasę personaliniais kompiuteriais.
• Užtikrinti bevielio interneto ryšį gimnazijoje.
• Tęsti ir tobulinti etatinio apmokėjimo įgyvendinimą gimnazijoje.
• Įkurti modernią STEAM fizikos laboratoriją ir mokymo bei poilsio erdvę.
• Inicijuoti projektinę veiklą.
• Siekti finansavimo šokių kolektyvo „ Santariečiai“ tautiniams drabužiams įsigyti.
• Siekti finansavimo valgyklos gamybos erdvei remontuoti, įrengti bei vėdinti.
• Stiprinti gimnazijos finansines galias.
• Inicijuoti veiklas, stiprinančias gimnazijos prestižą.

Gimnazijoje vedami TINKLARAŠČIAI
Nuoroda - https://www.santara.kaunas.lm.lt/biblioteka/tinklarastis/

„Santaros“ gimnazijos nuoroda: https://www.santara.kaunas.lm.lt

6. VADOVO PASIDALYTA LYDERYSTĖ

• Bendradarbiaujant su KTU dėstytojais vesti seminarai VDM išbandančioms 5 mokykloms
respublikoje bei parengtos rekomendacijos Lietuvos mokykloms, kurioms pritarta ŠMM, kaip
įgyvendinti VDM modelį.

• Dalyvauta LL3 projekto stažuotėse. Aplankytos Druskininkų, Klaipėdos švietimo įstaigos.
• Dalyvauta edukaciniuose mokymuose Suomijoje „Suomijos mokyklų patirtis“ .

7. PROJEKTINĖ VEIKLA

„Eksperimentų sala“, „IT - matematikos kūrybinės dirbtuvės“ „Europos kalbų diena“, AISEC
tarptautinis projektas, „Gimnazija - Europos parlamento ambasadorė“. Dalyvaujama integruoto
vokiečių kalbos ir dalyko (matematikos) mokymo projekte „CLILIG @ LITAUEN“,
bendradarbiaujant su Gėtės institutu.

https://www.santara.kaunas.lm.lt/biblioteka/tinklarastis/
https://www.santara.kaunas.lm.lt/

