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ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas.  

2018/2019 m. m. pradėjo 376 mokiniai, tai beveik tiek pat mokinių, kaip ir praėjusiais mokslo 

metais (380). Mokymosi įstaigą mokiniai renkasi teritoriniu principu, tačiau 10,5 proc. atvažiuoja ir iš 

kitų miesto mikrorajonų, kurie gyvena toliau kaip už 3 km. ir jiems kompensuojamos transporto išlaidos. 

Mokyklos socialinį kontekstui daro įtaką mokinių šeimų socialinė padėtis. Daugumos gimnaziją 

lankančių mokinių šeimų socialinė - ekonominė padėtis yra vidutinė. 256 mokiniai (69 proc.) gyvena 

pilnose šeimose, tačiau tik 27 (7,3 proc.) auga su vienu iš tėvų. Mokinių skaičius augančių daugiavaikėse 

šeimose padidėjo 2 proc., t.y. mokosi 68 (18,3 proc.) mokiniai iš daugiavaikių šeimų.  Mokinių, kurių 

vienas iš tėvų dirba užsienyje padidėjo 1,4 proc. ir sudaro 7,5 proc. (28 mok.) ir tik dviejų mokinių tėvai 

abu dirba užsienyje. Pastaraisiais metais padaugėjo vaikų našlaičių. Šis skaičius išaugo 3 proc., t.y.  32 

(8,6 proc.)  mokinių vienas iš tėvų miręs, iš jų 1 našlaitis neturi nei vieno iš tėvų. Gimnazijoje mokosi 

11 mokinių, turinčių  ugdymosi poreikius. Globojamų vaikų padidėjo nuo 4 iki 6. Socialinės pagalbos 

poreikis pradėjo augti: nemokamą maitinimą gauna 29 mokiniai, tai sudaro 7,8 proc. mokinių, vienam 

iš jų skirti ir pusryčiai. 7 šeimos dėl tėvystės /socialinių įgūdžių stokos yra stebimos, Kauno miesto 

socialinių paslaugų centras teikia šeimoms socialinę pagalbą. Daugėja mokinių, turinčių elgesio 

problemų. Lyginant su ankstesniais metais šis skaičius padidėjo 1 proc. Gimnaziją renkasi įvairius 

pasiekimo lygmenis turintys mokiniai, daugėja mokinių, turinčių žemus pasiekimus, todėl vienas iš 

gimnazijos prioritetų - efektyvios pagalbos teikimas žemų pasiekimų ir ypatingų gebėjimų mokiniams, 

ypač akcentuojant pagrindinio ugdymo II dalies programą. 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Jeigu Įstaiga yra mokykla, mokinių skaičiaus vidurkio 

kaita 1–4, 5–8, 9–10 ir  11–12  klasėse.  

Mokinių mažėjimas pastaraisiais metais stabilizuojasi. Skirtumas tarp paskutinių dvejų metų 

tik šeši mokiniai. 2015-2016 m.m. rugsėjo 1 dieną naujų mokinių į mokyklą atvyko  – 73 mokiniai, 

2016-2017 m.m. – 109, 2017-2018 m.m. – 101, 2018-2019 m.m. – 82. Per mokslo metus mokyklą 

palikusių mokinių skaičius taip pat mažėjo. 2014-2015 mokslo metais mokyklą paliko 51 mokinys, 
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2015-2016 m.m. – 27, 2016-2017 m.m. – 12, 2017-2018 m.m. – 13. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 

2017-2018 m.m. buvo: 2017-2018 m.m. 9-10 klasėse – 27,1 mokiniai, 11-12 klasėse 26,3 mokiniai. 

2018-2019 m.m. 9-10 klasėse – 25,5 mokiniai, 11-12 klasėse – 26,8 mokniai.  

Klasių komplektų skaičius 2018 metais išliko toks pat, kaip ir 2017 metais – 14 komplektų. ( 

2016 metais buvo 15, 2015 metais - 16, 2014 metais – 21). 

 

 

3.Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

2018 metais vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. mokinių. Visiems gimnazistams 

įteikti Brandos atestatai, 1 gimnazistui įteiktas Brandos atestatai su pagyrimu. Iš viso gauta 8 šimto balų 

įvertinimai: 7 anglų kalbos VBE ir 1 – biologijos VBE.  2018 metais vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą 

įgijo 100 proc. mokinių. Visų mokomųjų  dalykų, išskyrus informacinių technologijų,  brandos egzaminų 

rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Tai sudaro 87,5 % mokomųjų dalykų. Kauno miesto mokyklų 

vidurkis lenkiamas anglų kalbos, istorijos, fizikos ir chemijos, tai sudaro 50 % visų mokomųjų dalykų. 

Pagal pasiekimus gimnazija trejų metų laikotarpyje stabiliai išlieka tarp geriausių gimnazijų Kauno 

mieste. Lyginant su šalies rezultatais 36 – 100 balų intervale gimnazijoje geriausiai sekasi laikyti 

istorijos VBE (+36 proc.), chemijos VBE (+21 proc.), fizikos VBE (+14 proc.). Lyginant su Kauno 

miesto rezultatais 36 – 100 balų intervale gimnazijoje geriausi rezultatai yra istorijos VBE (+28 proc.), 

chemijos VBE (+19 proc.),  fizikos VBE (+10 proc.). Standartizuotas apibendrintas visų VBE rodiklis 

yra 0,56, atspindintis mokyklos darbo kokybę ir efektyvumą. Standartizuotas visų VBE įvertinimų 

vidurkis yra 0,78, atspindintis bendrą gimnazijos darbo kokybę, rengiant mokinius brandos egzaminams. 

Išsiskiria istorijos VBE įvertinimų vidurkis, kuris yra 1,43, t.y. mokykla yra tarp geriausių šioje srityje 

16 proc. šalies mokyklų.  

PUPP lietuvių kalbos ir literatūros kokybė 65 %, matematikos PUPP kokybė 26 %. Lyginant 

PUPP kokybę su šalies rodikliu, tai gimnazijos PUPP lietuvių kalbos ir literatūros kokybė aukštesnė + 
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18 proc., o matematikos PUPP + 2 proc. Lyginant su Kauno miesto rodikliu lietuvių kalbos ir literatūros 

PUPP + 2 proc., matematikos PUPP kokybė žemesnė 5 proc.  

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

Mokykloje neformalaus ugdymo veiklas lanko 278 gimnazistai, kas sudaro 73 % mokinių.  

Neformaliojo švietimo galimybėmis už mokyklos ribų šiais metais naudojasi 86 gimnazistai - 22,7 % 

Kasmet yra kaupiamos žinios apie mokinių dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje. Prioritetinė sritis 

-  etnokultūrinis ugdymas. Yra suburtos trys tautinių šokių kolektyvo grupės. Jose dalyvauja 48 

gimnazistai. „Santariečiai“ aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, garsina ,,Santaros“ vardą ne tik  

Lietuvoje bet ir visame pasaulyje. Šių metu rugsėjo 20 - 24 dienomis kolektyvas dalyvavo 

tarptautiniame dainų ir šokių festivalyje „Le spiagge d'Italia“. Riccione buvo suorganizuoti du koncertai, 

kuriuose  puikiai pasirodė „Santariečiai“ bei svečiai iš Indijos, Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Italijos. 

Taip pat spalio 26 dieną dalyvavo liaudiškų šokių festivalį – koncerte „Šokis mus jungia“, kuris vyko 

Alantoje. Iš šio konkurso vyresnieji ,,Santariečiai“ parsivežė kūrybiškiausios šokių grupės, o jaunesnieji- 

stilingiausios šokių grupės nominacijas. MMB (mokinių mokomoji bendrovė) aktyviai įsitraukia į 

Kauno miesto renginius. Kauno miesto Monopolio turnyre užimta 2 vieta, Kauno miesto mokyklų 

mokinių mokomųjų bendrovių konkurse KTU „Startuolių mugė“ gautas apdovanojimas „Kūrybiškiausia 

idėja. Gimnazijoje veikia ir Jaunųjų paramedikų būrelis. Jaunieji paramedikai dalyvavo pirmosios 

medicinos pagalbos teikimo konkurse A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje ir laimėjo 2 –ąją vietą 

tarptautiniame dainų ir šokių festivalyje „Le spiagge d,Italia“. Riccione buvo suorganizuoti du koncertai, 

kuriuose  puikiai pasirodė „Santariečiai“ bei svečiai iš Indijos, Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Italijos. 

Taip pat spalio 26 dieną dalyvavo liaudiškų šokių festivalį – koncerte ,,Šokis mus jungia“, kuris vyko 

Alantoje. Iš šio konkurso vyresnieji ,,Santariečiai“ parsivežė kūrybiškiausios šokių grupės, o jaunesnieji 

- stilingiausios šokių grupės nominacijas. MMB (mokinių mokomoji bendrovė) aktyviai įsitraukia į 

Kauno miesto renginius. Kauno miesto Monopolio turnyre užimta 2 vieta, Kauno miesto mokyklų 

mokinių mokomųjų bendrovių konkurse KTU „Startuolių mugė“ gautas apdovanojimas „Kūrybiškiausia 

idėja. Gimnazijoje veikia ir Jaunųjų paramedikų būrelis. Jaunieji paramedikai dalyvavo pirmosios 

medicinos pagalbos teikimo konkurse A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje ir laimėjo 2 –ąją vietą.  

 

Tarifikuota 

 

 

 

2015/2016 

m. m. 

 

 

2016/2017 

m.m. 

 

 

2017/2018 

m.m. 

 

 

 2018/ 

2019m.m.  

                   

Neformalaus ugdymo valandų 

dalis nuo 

bendro tarifikuotų valandų 

skaičiaus 

gimnazijoje 

5,2 %  5,3 % 4,6% 

 

 

5,72% 

 



4 

 

 

 

Mokinių būrelių lankomumo duomenys.  

 

5. Mokinių lankomumo duomenys . 

Kasmet didėja praleidžiamų pamokų skaičius. 2016/2017 m.m. vienas mokinys vidutiniškai per 

mokslo metus praleido iš viso 110 pamokų, 2017/2018 m. m.  – 116,5., tam įtakos turi padidėjęs vaikų 

sergamumas įvairiomis lėtinėmis ligomis. Didelis, tačiau per 2-jus metus beveik nepakito,  pamokų 

praleidžiamų be pateisinamos priežasties skaičius. 2016/2017m.m.  vienas mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 43,  2017/2018m.m.  – 43,5. Gerinant mokinių 

lankomumą svarbią vietą užima Vaiko gerovės komisijos veikla, kur 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. Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičiui įtakos turi  

3-4 klasių mokinių individualūs mokinių pasirinkimų tvarkaraščiai, t.y., kai  susidarę tarp pamokų langai 

užpildomi individualiais interesais: mokymasis vairuoti,  darbas ir pan.  Stiprinant mokinių lankomumą 

buvo priimta „Pamokų lankomumo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka (20018 05 10 direktorės 

įsakymu Nr. VI-148), kurioje reglamentuota stebėsenos sistema, aprašytas mokyklos lankymo 

prevencijos veiksmų algoritmas, drausminimo ir skatinimo priemonės. 

Nr. Būrelio pavadinimas Vedantis mokytojas Lankančių 

gimnazistų skaičius 

1. Tautinių šokių kolektyvas „Santariečiai“    K. Kondratavičius 48 

2. Vokalinis - instrumentinis ansamblis          R. Jankauskienė 19 

3. Krepšinio būrelis D. Mulvinskas 20 

4. Stalo tenisas                                                S. Bukšnienė 15 

5. Lengvosios atletikos būrelis.                      S. Bukšnienė 15 

6. Debatų klubas.                                            D. Jarmalavičienė 12 

7. Fotografijos būrelis A.Budinavičius 15 

8. E-Journal žurnalo kūrimas R. Baltrušaitienė 12 

9. Jaunojo vadovo būrelis, integruojant 

TCK veiklą                                                 

D. Noreikaitė 19 

10. MMB                                                          D. Misionienė 15 

11. Jaunųjų paramedikų būrelis                        R. Valauskienė 15 

12. Pozityvaus mąstymo programa – 

bendravimo įgūdžių grupė Projektas DoFe                                            

I.Kazlauskaitė - Nefė 12 

13. Tarpdisciplininiai projektai                         S. Poškuvienė 17 

14. ARV – auto                                                 D. Mulvinskas 14 

15. Lyderių  klubas                                           J. Stankūnienė 30 
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Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

Mokslo 

metai  
Vidutiniškai I–II kl. 

III–IV 

kl. 
Vidutiniškai I–II kl 

III–IV 

kl. 

2017/2018 116,5 123 110 43,5 35 52 

2016/2017 110 120 100 43 30 56 

2015/2016 90 80 100 34 18 50 

 

Mokyklos lankymui taip pat turi įtakos ir geras mikroklimatas. Mokykloje  stiprinama mokinių 

savivalda, kuri siekia labiau atliepti mokinių poreikius, interesus,  aktyviau įsitraukti mokinius į 

mokyklos gyvenimą. Prieš mokslo metus organizuojama vasaros stovykla „Atrask“, socialinių įgūdžių 

diena „Pažink save ir kitus“, kurių tikslas padėti mokiniams susipažinti ir gerai jaustis klasėje ir 

mokykloje. 2018 m.  buvo suorganizuoti ir pravesti socialinių įgūdžių seminarai „Pažink save ir kitus, 

„Patyčios turi liautis“,  diskusija „Patyčios netoleruojamas elgesys“. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ – 

Draugystės dovana. Gimnazijoje patyčios netoleruojamos,  visi bendruomenės nariai gali parašyti apie 

patyčias ar kitą netinkamą elgesį gimnazijos tinklapyje suformuotoje nuorodoje „Pranešimas apie 

patyčias“ arba savo skundą įmesti į anoniminę pagalbos dėžutę. 2018 metų įsivertinimo ir pažangos 

anketoje mokinių nuomonė apie patyčias: 

Aukščiausios vertės (teiginiai ir jų vidurkiai, gauti naudojant  IQESonline.lt):  

 Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė (vertė 2.9). 

 Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau (vertė 3.0) 

Gimnazijoje įgyvendinamos „Pagalbos mokiniui teikimo tvarka“, „Žemų mokinio pasiekimų 

gerinimo programa“ kurių tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą 

mokinių ugdymąsi gimnazijoje ir patirti sėkmę. Mokiniui gavus du ar daugiau kontrolinių darbų (ar kiti 

atsiskaitomieji darbai) nepatenkinamus įvertinimus ar mokinio signalinis, pusmečio pažymys yra 

nepatenkinamas, kai mokinys nedaro pažangos sudaromos trišalės sutartys, kuriame  aptariami pagalbos 

būdus ir formas, kurios padėtų pasiekti pažangą ir atlieptų mokinio lūkestį.  

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

dalis.  

Mokytojai ekspertai 7 

Mokytojai metodininkai 24 

Vyresnieji mokytojai 9 

Mokytojai - 

Viso 40 
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2018 metais gimnazijoje dirbo 40 mokytojų, lyginant su 2017 metais, jų sumažėjo 5. Dalis 

mokytojų dirba keliose ugdymo įstaigose.  

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.  

Energijos vartojimo 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 

2017- 2018 m. baigiami  rekonstrukcijos darbai, susiję su gimnazijos pastato kištukinių lizdų pakeitimo 

ir elektros instaliacijos remontu. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

Gimnazijoje gabių mokinių ugdymas organizuojamas taikant patyriminį mokymąsi, mokymąsi 

kitose aplinkose, sudarant sutartis su aukštosiomis mokyklomis, įgyvendinant Nuodugnaus mokymosi 

programą, gilinant produktyviojo mokymo ir mokymosi kompetencijas, rengiant tarpdisciplininius 

projektus. Nuodugnaus mokymosi programoje dalyvauja 60 proc. gimnazijos mokinių. 1 mokinys 

dalyvauja Kauno miesto itin gabių mokinių tarpdisciplininiame projekte.  

Diegiant aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, įgyvendinant praktika grįstą 

gamtos mokslų, tiksliųjų, technologijos mokslų mokymą, įgyvendinama STEAM mokslų programa: 

kartą per pusmetį kiekvienas mokytojas organizuoja integruotas pamokas, veikia kūrybinės IT – 

matematikos, gamtos mokslų dirbtuvės Kauno miesto mokiniams „Edukacinių žaidimų kūrimas ir 

programavimas“ bei „Eksperimentų sala“. Dalyvaujama Suomijos LUMA centro „StarT“ projekte, kurio 

tikslas skatinti mokymosi bendradarbiavimo svarbą per projektinio darbo metodą. Gimnazija STEAM 

patirtimi dalijosi respublikos parodoje „Mokykla 2018“, kur Atradimų laboratorijoje organizavo 

„Alchemikų paslaptis“, Kūrybinėje laboratorijoje vedė kūrybines IT – matematikos dirbtuves, o 

Mokytojų kambaryje moderavo diskusiją „Galimybės: gebu, tik to dar nežinau“. Toliau įgyvendinama 

specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalis, praplečiant ugdymo turinį ekonominio mąstymo, 

finansų raštingumo, tiriamojo darbo kompetencijų ugdymu, organizuojant renginį Kauno mieste 

„Ekonomikos galaktika“, VEMP turnyrus, ekonominio raštingumo savaites. 

Saugios ir įtraukiančios mokyklos kūrimas organizuojamas dalyvaujant vidiniuose gimnazijos 

projektuose, įtraukiant tėvus ir socialinius partnerius, tobulinant virtualių aplinkų panaudojimo 
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galimybes, ugdant lyderystės, komandinio darbo, bendradarbiavimo įgūdžius. Gimnazijoje veikia 

virtualūs karjeros, informacinio centro, teatro, etnokultūrinio ugdymo, projekto „Gimnazija – Europos 

parlamento ambasadorė“ tinklaraščiai. (https://www.santara.kaunas.lm.lt/biblioteka/tinklarastis/). 

Ugdant mokinių pasididžiavimo savo mokykla jausmą, po pirmo pusmečio organizuojama „Padėkos 

refleksijos diena “ (mokytojai, mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai, administracija), o metų pabaigoje-  

„Santaros“ garbė“, aptariant mokymosi rezultatus, individualią pažangą, skatinant toliau tobulėti ir siekti 

kuo geresnių rezultatų, skiriant „Santaros“ stipendijas geriausiems gimnazijos mokiniams.  Mokslo metų 

pabaigoje gimnazijoje vykdomas vidinis pasiekimų ir pažangos  projektas „Aš užaugau „Santaroje“, 

skatinantis sisteminti, analizuoti ir įsivertinti, akcentuojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas organizuojamas per visų dalykų pamokas, taikant metodinėse 

grupėse priimtus mąstymo žemėlapius, dalyvaujant vidiniame gimnazijos projekte „Mąstymo kultūrą 

ugdanti mokykla“. Pilietinis ugdymas akcentuojamas įvairiose projektinėse veiklose: veikia  prie 

tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įkurtas „Tolerancijos centras“, dalyvaujama Kauno miesto 

projektuose „Erdvėlaivis žemė“, Sveikatos stiprinimo programoje „Sveikas gyvenimo būdas – pamatas 

visaverčiam gyvenimui,  Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamame projekte „Būk detektyvas“, 

Kauno miesto projektuose, skirtuose Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti: „Geros idėjos veža“, 

„Kaunas – Laisvė patikrinti“ (10 x 10), „Su Lietuva Širdy“ bei vidiniuose gimnazijos projektuose „Anglų 

kalba kitaip:  pažinkime Latvijos pilis angliškai“, integruotame istorijos – lietuvių kalbos projekte „Ačiū 

Lietuvai“, lietuvių kalbos projekte „Mokomės kitaip“, ,,Muziejus – mokykla – moksleivis“, Knygų 

Kalėdos, Metų Knygos rinkimai, literatūriniai skaitymai „Skaitome pasaką“ ir kt. Dalyvaujama 

integruoto vokiečių kalbos ir dalyko (matematikos) mokymo projekte „CLILIG @ LITAUEN“, 

bendradarbiaujant su Gėtės institutu. Tai projektas, leidžiantis mokiniams dalyką pamatyti kitaip, didinti 

mokinių motyvaciją, mokant sieti žinias bei ugdant mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo 

kompetencijas.  

Visuminio ugdymo filosofijos nuostatos įkvėpti ir auginti mokinį apima 5 kryptis: 1. 

Orientavimasis į mokinių poreikius, poreikių pažinimas; 2. Ugdymas (mokymasis) įdomus ir auginantis; 

3. Pagalba mokiniui; 4. Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas, ugdymosi integralumas; 5. 

Pasidalyta lyderystė. Išskirtinis pagalbos mokiniui modelis: edukacinė išvažiuojamoji stovykla „Atrask“ 

naujai į gimnaziją priimtiems mokiniams, įgyvendinamos Mentorystės, Integruota bendražmogiškųjų 

vertybių ugdymo programos, orientuojantis į mokinio pažinimą, holistinį ugdymą. Visa tai padeda 

įgyvendinti „Mokymosi be sienų“ idėją, skatina bendradarbiavimą tarp socialinių dalininkų. 

Įgyvendinamas srautinis mokymasis, pasitelkiant išorinio diferencijavimo metodą 1- 2 kl. per 

lietuvių kalbos ir matematikos pamokas, kai mokiniai pagal jų gebėjimus motyvaciją, mokymosi 

poreikius suskirstomi į laikinas grupes. Tikslinės grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

https://www.santara.kaunas.lm.lt/biblioteka/tinklarastis/
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pasiekimus, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, mokino ir mokinio tėvų, globėjų, 

rūpintojų individualius lūkesčius.  

Sudaromos sąlygos savęs ir savo karjeros pažinimui, jos planavimui, pasirinktos srities žinių 

gilinimui, todėl 1 - 2 klasėse siūloma mokytis pasirinktų dalykų, atsižvelgiant į polinkius ir interesus:  

Išmaniųjų technologijų, matematikos – ekonomikos,  Tyrimų laboratorijos. Per ekonomikos – 

matematikos pamokas taikomi modernūs verslumo metodai, įvairūs simuliaciniai žaidimai, ekonomikos 

ir verslo pažinimo situacijos, komandinio darbo užduotys. Tyrimų laboratorijoje mokiniai taikant 

praktinę tiriamąją veiklą gimnazijos ir universitetų laboratorijose stebi gyvąją gamtą, mokslo idėjas ir 

technologijas pritaiko kasdieniniame gyvenime. Išmaniųjų technologijų pamokose mokiniai pagal 

Bloomberg laboratorijos idėją įgyvendina savo svajones, vykdo finansinius skaičiavimus ir kitokias 

užduotis. 

Įgyvendinamas „Visos dienos mokyklos“ modelis, kurį sudaro dvi kryptys: saviugdos „Patirčių 

slėnis“, nukreipta į pasiekimų gerinimą, bei saviraiškos kryptis -  „Talentų erdvė“, skirianti dėmesį 

kūrybiniams gebėjimas atsiskleisti.  

Įgyvendinama nuosekli ir ilgalaikė socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevencinė 

programa „DofE“, kur mokiniai skatinami savanoriškai įsitraukti į savęs pažinimą, tobulėjimą, 

aktualumą, atsakomybę sau ir bendruomenei.  

Abiturientai sėkmingai įstoja į aukštąsias mokyklas. Mokyklos karjeros centro duomenimis, 

2018 m. 42 % abiturientų pasirinko studijas Lietuvos universitetuose, 13 % – pasirinko užsienio 

universitetus, 20 % pasirinko studijas kolegijose, 12 % – niekur nestojo. Populiariausios aukštosios 

mokyklos yra KTU- 15%,  VDU – 10 % , toliau seka VU – 10 %, LSMU – 3%,  . Iš kolegijų 

populiariausia yra Kauno kolegija, studijas čia rinkosi 11%  gimnazistų. 

Gimnazijos 2017/2018 m.m.  I pusmečio pažangumas 89%, kokybė 24% . Metinio mokinių 

mokymosi pažangumas 99%, kokybė 30%. Lyginant su 2016/2017 m.m. Metinio mokymosi 

pažangumas išlieka nepakitęs (99%, ), tačiau gimnazijos mokymosi kokybė 2016/2017 m.m. yra 

aukštesnė (32%). Labai gerai besimokančiųjų mokinių procentas 2016/2017 m.m. Metiniame pusmetyje 

sudarė 8%, o 2017/2018 m.m. 5 %. Gimnazijoje taikant pasiekimų gerinimo plane numatytas priemones 

po signalinio pusmečio mokinių mokymosi pasiekimai pagerėja 2 – 3 proc. 50 proc. mokinių padaro 

pažangą. Lyginant gimnazijos 2017/2018 m.m. I pusmečio ir Metinio kokybę, pagerėjimas yra 6 proc. I 

pusmečio kokybė 24 proc. Metinio kokybė - 30 pro. laukiama kokybė 36 proc.  

2018 metais gimnazija dalyvavo OECD PISA 2018 tyrime, kur buvo tiriami 15 - mečių 

skaitymo, gamtamokslinio raštingumo, matematinio raštingumo, finansinio raštingumo gebėjimai. Iš 

duomenų matyti, kad gimnazijos mokiniai gebėjimais lenkia Lietuvos gimnazijų mokinių tendencijas, 

išskyrus gamtamokslinio raštingumo, kur procentas šiek tiek žemesnis. Nutarta, stiprinant STEAM, 
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gamtos mokslų pamokose žinias sieti su gyvenimo praktika, taikyti modeliavimo, eksperimentavimo 

praktikas.  

Mokykla Skaitymo 

gebėjimai 

Gamtamokslinis 

raštingumas 

Matematinis 

raštingumas 

Finansinis 

raštingumas 

„Santaros“ 

gimnazija 

57,2 proc. 45,7 proc.  41, 8 proc.  50,8 proc. 

Lietuvos 

gimnazijos 

55,9 proc. 46,2 proc.  41,5 proc. 48,3 proc. 

 

2018 metais „Santaros“ premija skirta 11 gimnazijos mokinių, kurie pasidalijo I – III laipsnio 

diplomais už akademinius gimnazijos pasiekimus: respublikiniame skaitmeninių žemėlapių kūrimo 

konkurse „Mano žemėlapis Lietuvai“ 2 vieta, Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žmonės“ 

dalyvis II etape, respublikinėje „Kings“ anglų kalbos olimpiadoje antra vieta, Kauno miesto Epistolinio 

rašinio konkurse 1 vieta, Kauno miesto 11 klasių anglų kalbos olimpiadoje 3 vieta, Kauno miesto 11 

klasių informatikos olimpiadoje 1 vieta,   Kauno miesto Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 3 vieta, 

Kauno miesto istorijos olimpiadoje 3 vieta,  Kauno miesto mokinių literatūrinių kūrinių konkurse 

laureatas, pilietiškumo konkurse „Atminimo keliu“ 2 vieta, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo (VKIF) 

„Tavo žvilgsnis“ 2018 konkurse laureatas vertimo iš vokiečių kalbos sekcijoje, Kauno miesto pilietinio 

ugdymo konkurse „Prezidentų keliu“ 2 vieta. Lietuvos mokinių 2017-2018 m.m. Technologijų 

olimpiadoje " Šimtas ateities ženklų Lietuvai" 2 vieta, Kauno m. mokinių kūrybinių darbų parodoje - 

konkurse šv. Apolonija - odontologų globėja – 1 vieta, Kauno m. gimnazijų KKLM organizuojamame 

krepšinio čempionate pogrupyje 3 vieta, Kauno miesto BLM mergaičių 2001-2002 gimimo tinklinio 

turnyre 3 vieta,  Kauno m. tapybos, žemės meno, skulptūros projekte-plenere laimėta I-a vieta, 

Respublikiniame skaitovų konkurse Kauno ture 2 vieta. 

Pažanga, pokytis 

1. Akademinių pasiekimų (VBE, PUPP) pokytis. 

Analizuojant akademinių apsiekimų pokytį (1 pav.) matyti, jog mokyklos VBE ir PUPP 

palyginimas su šalies ir miesto rezultatais išlieka panašus kaip ir 2017 metais: Visų mokomųjų  dalykų, 

išskyrus informacinių technologijų,  brandos egzaminų rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Tai sudaro 

87,5 % mokomųjų dalykų. Kauno miesto mokyklų vidurkis lenkiamas anglų kalbos, istorijos, fizikos ir 

chemijos, tai sudaro 50 % visų mokomųjų dalykų. Pagal pasiekimus gimnazija trejų metų laikotarpyje 

stabiliai išlieka tarp geriausių gimnazijų Kauno mieste. Lyginant su šalies rezultatais 36 – 100 balų 

intervale gimnazijoje geriausiai sekasi laikyti istorijos VBE (+36 proc.), chemijos VBE (+21 proc.), 

fizikos VBE (+14 proc.). Lyginant su Kauno miesto rezultatais 36 – 100 balų intervale gimnazijoje 

geriausi rezultatai yra istorijos VBE (+28 proc.), chemijos VBE (+19 proc.),  fizikos VBE (+10 proc.). 

Standartizuotas apibendrintas visų VBE rodiklis yra 0,56, atspindintis mokyklos darbo kokybę ir 
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efektyvumą. Standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis yra 0,78, atspindintis bendrą gimnazijos 

darbo kokybę, rengiant mokinius brandos egzaminams. Išsiskiria istorijos VBE įvertinimų vidurkis, 

kuris yra 1,43, t.y. mokykla yra tarp geriausių šioje srityje 16 proc. šalies mokyklų.  PUPP lietuvių kalbos 

ir literatūros kokybė 65 %, matematikos PUPP kokybė 26 %. Lyginant PUPP kokybę su šalies rodikliu, 

tai gimnazijos PUPP lietuvių kalbos ir literatūros kokybė aukštesnė + 18 proc., o matematikos PUPP + 

2 proc. Lyginant su Kauno miesto rodikliu lietuvių kalbos ir literatūros PUPP + 2 proc., matematikos 

PUPP kokybė žemesnė 5 proc.  

 
 

1 pav. Gimnazijos akademinių pasiekimų pokytis 2017 – 2018 m. 

 

2. Abiturientų stojimo į aukštąsias mokyklas pokytis. 

Nagrinėjant abiturientų stojimo į aukštąsias mokyklas tendencijas, 2018 metais ženkliai 

daugiau mokinių rinkosi studijas užsienyje  (13%), kai 2017, 2016 metais šis rodiklis tesiekė vos kelis 

procentus. 2018 m. 42 % abiturientų pasirinko studijas Lietuvos universitetuose, 13 % – pasirinko 

užsienio universitetus, 20 % pasirinko studijas kolegijose, 12 % – niekur nestojo. Populiariausios 

aukštosios mokyklos yra KTU- 15%,  VDU – 10 % , toliau seka VU – 10 %, LSMU – 3%,  . Iš kolegijų 

populiariausia yra Kauno kolegija, studijas čia rinkosi 11%  gimnazistų. 
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2 pav. Abiturientų stojimo į aukštąsias mokyklas pokytis. 

3. Pažanga, pokytis neformaliojo švietimo srityje:  2016 m. gimnazijoje neformaliojo 

švietimo veiklas  lankė 26,5 %, 2017 m.– 69,5%, 2018 m. - 73%. gimnazistų (3 pav.). Neformaliojo 

švietimo galimybėmis už mokyklos ribų šiais metais naudojasi 19,7 % gimnazistų.  2015 ir 2016 m. šis 

skaičius siekė 36.9 %. Manoma, kad 2018 m. pavyko pritraukti mokinius į gimnazijos neformaliojo 

švieitmo veiklas dėl kasmet atliekamų mokinių poreikių tyrimų, kurių duomenimis remiantis mokiniams 

užtikrinamos patrauklios neformaliojo švietimo veiklos, taip 2018 metais įgyvendinant visos dienos 

mokyklos modelį: saviugdos studiją „Patirčių slėnis“ bei „Talentų erdvė“.  

 
3 pav. Gimnazijoje būrelius lankančių mokinių skaičiaus kaita 

4.Bendruomenės saugumo užtikrinimas, mažinant patyčių, smurto, alkoholio ir tabako 

vartojimą. 

2017 metų NMVA apklausoje išryškėjo, kad mokiniai jaučiasi šioje mokykloje saugiai (3,4), 

gerai sutaria su bendraklasiais (3,2), greta įprastinių pamokų organizuojama ir kitokia veikla (3,3). 

Apklausos duomenimis mokymasis yra orientuotas į ugdymo (si) tikslus (3,3), mokinių poreikius (3,3), 

mokymosi lūkesčius (3,3), mokinių skatinimą (3,3) ir aplinkų bendrakultūrą (3,3), mokykloje esame 

skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems (3,2). Lyginant 2017 ir 2018 metų  mokinių apklausos 
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patyčių rezultatus pastebima, kad 2018 metais gimnazijoje padaugėjo patyčių atvejų. Į klausimą, ar per 

pastaruosius du mėnesius iš manęs niekas nesijuokė, nesišaipė, mokiniai atsako taip: 2017 m. – 71%, o 

2018 m. – 66%. Šiam rodikliui blogą įtaką daro prastėjantis socialinis kontekstas. Gimnazijoje patyčios 

netoleruojamos visi bendruomenės nariai gali parašyti apie patyčias ar kitą netinkamą elgesį gimnazijos 

tinklapyje suformuotoje nuorodoje „Pranešimas apie patyčias“ arba savo skundą įmesti į anoniminę 

pagalbos dėžutę. Sprendžiant šią problemą gimnazijoje nuo 2019 m. bus diegiama LIONS QUEST 

programa „Raktai į sėkmę“.  

5. Mokinių apklausos, siekiant išsiaiškinti gimnazijos pažangą, rezultatai 

2018 metais apklausus 50 proc. gimnazijos mokinių nustatytos aukščiausios ir žemiausios 

vertės, kurių tendencijos išlieka panašios kaip ir 2017 metais (4 pav.). Matyti, jog daugumai gimnazijos 

mokinių yra svarbu mokytis, siekti tobulėti ir augti kaip asmenybėms, jog mokytojo vaidmuo pažįstant 

gabumus ir pomėgius yra pripažįstamas ir vertinamas, tačiau vidutiniškai padedama mokiniams 

planuotis mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti, aptariamos mokymosi sėkmės, parenkamos 

skirtingos užduotys.  

5 aukščiausios vertės 5 žemiausios vertės 

 2017 m. 2018 m.  2017 m. 2018 m. 
Man yra svarbu mokytis 3,5 3,5 Su mokytoju 

planuojame mano 

mokymosi tikslus ir 

galimybes tikslams 

pasiekti 

2,6 2,5 

Mokykloje esame 

skatinami bendradarbiauti, 

padėti vieni kitiems 

3,2 3,2 Per pamokas aš turiu 

galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo 

užduotis 

2,6 2,5 

Per paskutinius 2 mėnesius 

aš iš kitų mokinių 

nesijuokiau, nesišaipiau 

3,2 3,0 Mokykloje su manimi 

aptariamos mokymosi 

sėkmės 

2,6 2,6 

Mokytojai man padeda 

pažinti mano gabumus ir 

pomėgius 

2,9 3,0 Aš noriai einu į 

mokyklą 

2,7 2,6 

Per paskutinius 2 mėnesius 

iš manęs mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė 

3,0 2,9 Aš nebijau pamokose 

bandyti, daryti klaidų ar 

neteisingai atsakyti 

2,7 2,8 

Man labai patinka 

integruotos pamokos, kai 

vienoje pamokoje mokoma 

kelių dalykų (pavyzdžiui, 

užsienio kalbos ir 

geografijos, istorijos ir 

lietuvių kalbos, dailės ir 

muzikos, ir pan.) 

 3,0    

 

Sisteminis požiūris, apimantis pagalbos teikimą organizacijoje, sudarant trišales sutartis, 

vadovaujantis pasidalytos lyderystės principais, užtikrina ir ,tikėtina, užtikrins, jog mokinių pasiekimai 

stabiliai išliks geri ir tenkins mokinių, mokytojų, vadovų, tėvų poreikius ir lūkesčius ateityje. 
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6. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

Gauta 2018 m. 598,2 tūkst. Eur. Panaudotos lėšos tūks.Eur. 

Darbo užmokestis 448,6 

Socialinis draudimas 137,7 

Mokymo prekės 7,2 

Mokytojų kvalifikacija 3,5 

Mokinių pažintinė veikla 1,2 

 

Mokytojų atlyginimų koeficientas maksimalus. Pagal etatinį mokytojų apmokėjimo modelį, 

skiriamų lėšų pedagogų atlyginimams finansavimas pakankamas, tačiau pagalbos mokiniui specialistų 

darbo užmokesčiui lėšų trūksta.  

2 proc. ir paramos  lėšų:  

 Gauta lėšų, Eur 

2 procentai 4777,83  

Paramos lėšos 6417,00 

 

Per 2018 m. pirkta prekių su mokyklos logotipu, kanceliarinių prekių už 1,1 tūkst. Eur., 

reprezentacinės, švenčių ir kitos išlaidos sudarė 0,4 tūkst. Eur., reklamai išleista 1,5 tūkst. Eur., teisinėms 

paslaugoms 0,2 tūks. Eur., moksleivių pažintinei veiklai, bei skatinimui 1,5 tūks. Eur. 

Projektinės lėšos: 2015 m. pradėtas naujas tarptautinis projektas pagal Erasmus+ programą – 

20,4 tūkst. Eur. 2018 m. gautas projekto finansavimas 4070,00 Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Gauta 2018 m. 251,1 tūkst. Eur. Panaudotos lėšos tūks.Eur. 

Darbo užmokestis 113,9 

Socialinis draudimas 34,8 

Medikamentai 0,1 

Ryšių paslaugos 1,5 

Prekės 12,5 

Šildymas 38,2 

Elektra 10,6 

Vandentiekis ir kanalizacija 2,2 

Šiukšlių išvežimo išlaidos 1,3 

Paslaugos 9,8 

Socialinė parama 16,0 

Darbdavių socialinė parama 0,7 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 9,5 

  

Per 2018 m. papildomai skirta lėšų pagal Pastatų ir kiemo statinių priežiūros ir remonto veiklos 

programą– 20,5 tūkst. Eur. elektros instaliacijai įrengti, bei valgyklos įrangai atnaujinti. 
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Specialiosios lėšos: 

Valgyklos nuomos ir trumpalaikės nuomos lėšų surinkta – 12,8 tūkst. Eur.    

Panaudota: Kitoms prekėms – 6,9 tūkst. Eur., kitoms paslaugoms – 5,9 tūkst. Eur., aplinkos 

priežiūrai ir švarai palaikyti, pastato draudimui, kompiuterinių tinklų priežiūrai (eksploatacinėms 

medžiagoms), ūkinėms, santechninėms, elektros prekėms įsigyti, mokyklos inventoriui įsigyti, 

signalizacijos remonto darbams, koridorių ir kabinetų remontui. 

2018 metų iniciatyvos:  

 Įkurta biologijos laboratorija, stiprinant STEAM kryptį;  

 Įsigyta 3D klasė su 4 mokomosioms programomis; 

 Baigta įrengti laisvalaikio erdvė; 

 Įsigyta įranga interaktyviam muziejui įkurti ir projektui „Laiko ženklai“ vykdyti; 

 Suremontuoti 2 kabinetai; 

 Įsigyti nauji baldai 2 mokymo klasėms. 

Naudotos pritrauktos lėšos: 2 % nuo GPM., paramos. , spec., bei savivaldybės lėšos. 

Rezultatas – Ugdymo planui skirtų lėšų gimnazijai pakako, tačiau pritrūko lėšų pagalbos 

specialistų išlaikymui.  

Finansiniai ištekliai gimnazijoje naudojami racionaliai. Lėšos skirtos ugdymo procesui 

organizuoti ir valdyti nesudaro 10 proc. efektyviai panaudojamos biudžetinių įstaigų patalpų nuomos 

lėšos, kurios kasmet didėja. 
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7. Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę  

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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 Gimnazijoje nėra 

vėdinimo sistemos. 

 

Investicinis projektas 

įvykdytas 86% 

 

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. 
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8. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

Tikslas Minimalus 

lauktas rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1. Siekti aukštesnių 

akademinių 

pasiekimų ir 

gimnazijos 

pažangos, ugdant 

mokinių bendrąsias 

ir dalykines 

kompetencijas, 

auginant  

kūrybingą, 

pasitikinčią savimi, 

skleidžiančią 

tyrimų, idėjų laisvę 

asmenybę – ateities 

mokslo lyderę.  

 

Įgyvendinamas 

vidinis projektas 

„Aš užaugau 

„Santaroje“ 

pamokose, 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimuose, 

renginiuose. 

Gimnazijoje pradėtas 

įgyvendinti vidinis 

projektas „Aš užaugau 

„Santaroje“ išbaigtai 

atpažįstamas įvairiose 

veiklose iš dalies: 

daugiausia atpažįstamas 

pamokose bei  gimnazijos 

renginiuose. skatinantis 

sisteminti, analizuoti ir 

įsivertinti, akcentuojant 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

Suorganizuotas 

baigiamasis projekto 

renginys birželio mėnesį, 

parengtos dalykų 

asmeninės vizualizacijos 

ant kabinetų durų.  

Asmenybės ūgtis, pasiekta 

bendradarbiaujant 

mokytojams ir mokiniams, 

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas.  
 

Įgyvendinamas vidinis 

projektas „Aš užaugau 

„Santaroje“ 

atpažįstamas įvairiose 

veiklose: pamokose, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, 

renginiuose. 

Suorganizuotas 

baigiamasis projekto 

renginys birželio 

mėnesį. 

Visi gimnazijos 

mokytojai ir 

mokiniai įsijungs 

į vieną projektą, 

tobulinant 

mokinių ir 

mokytojų 

komunikacinius 

įgūdžius, 

tarpdalykinę 

integraciją. 

 

Visi gimnazijos mokytojai 

ir mokiniai įsijungė į 

projektus, tobulinant 

mokinių ir mokytojų 

komunikacinius įgūdžius, 

tarpdalykinę integraciją. 

Gamtos mokslų – 

„Eksperimentų sala“, 

tiksliųjų mokslų – „IT - 

matematikos kūrybines 

dirbtuves“, kalbų 

mokytojai – „Europos 

kalbų diena“, AISEC 

tarptautiniame projekte,  

socialinių mokslų – 

Gimnazija „Europos 

parlamento ambasadorė“. 

Dalyvaujama integruoto 

vokiečių kalbos ir dalyko 

(matematikos) mokymo 

Visi gimnazijos 

mokytojai ir mokiniai 

dalyvaus dviejuose 

projektuose. 

Organizuoja vieną 

projektą gimnazijoje, 

kuriame dalyvauja 

miesto mokyklų 

mokiniai. Projektinę 

veiklą kaip ugdymo 

formą taiko ugdymo 

procese. 
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projekte „CLILIG @ 

LITAUEN“, 

bendradarbiaujant su 

Gėtės institutu. Visi 

gimnazijos mokytojai 

dalyvauja Nuodugnaus 

ugdymo programoje, 

projekte „Mąstymo 

mokykla“ ir kt. Pasiektas 

maksimalus laukiamas 

rezultatas. Aukščiausias 

kokybės būvis. 

Mąstymo 

žemėlapiai 

taikomi ne 

mažiau kaip 30 

proc. 1 – 2 klasių 

pamokų  ir ne 

mažiau kaip 10 

proc. 3 – 4 klasių 

pamokų. 

Gimnazijos 

mokinių 

mokymosi 

kokybė padidės 

nuo 30 proc. iki 

32 proc.  

 

Stebėtose pamokose 

mąstymo žemėlapiai buvo 

naudojami 30 proc. 1 – 2 

klasių pamokų ir 20 proc.   

3 – 4 klasių pamokų. 

Gimnazijos mokinių 

mokymosi kokybė išliko 

30 proc. Mąstymo 

kultūros įgyvendinimas 

gimnazijoje 

nepakankamas ir 

neduodantis tokios 

pridėtinės vertės, kaip 

norėtųsi. Reikalingas 

efektyvesnis klasės 

vadovų, dėstančių 

mokytojų, pagalbą 

teikiančių specialistų 

bendradarbiavimas,  

sprendžiant mokymosi 

problemas. Pasiektas 

minimalus lauktas 

rezultatas.  

Mąstymo žemėlapiai 

taikomi ne mažiau 

kaip 50 proc. 1 – 2 

klasių pamokų  ir ne 

mažiau kaip 20 proc. 

3 – 4 klasių pamokų.  

Gimnazijos mokinių 

mokymosi kokybė 

padidės nuo 30 proc. 

iki 35 proc. 

Metodinės 

tarybos vykdomas 

bendradarbiavimo 

projektas 

,,Bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas“  

atpažįstamas 

dalyje pamokų. 

Metodinės tarybos 

vykdomas 

bendradarbiavimo 

projektas ,,Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas“  

atpažįstamas 50 proc. 

pamokų. Pamokose 

tikslingai ugdomos 

dalykinės kompetencijos, 

taikant tradicinius 

mokymo metodus,  

bendrosios kompetencijos 

nuosekliai ugdytos 30 

proc. pamokų: pažinimo, 

komunikavimo, mokėjimo 

Metodinės tarybos 

vykdomas 

bendradarbiavimo 

projektas ,,Bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas“  

atpažįstamas daugiau 

nei pusė pamokų, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų, renginių. 
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mokytis. Reikėtų stiprinti 

kolegialaus grįžtamojo 

ryšio modelio 

įgyvendinimą bei projekto 

,,Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“  patirties 

sklaida gimnazijoje. 

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas. 
 

Dalyje pamokų 

veikia mokinių 

mokymosi 

pažangos 

vertinimo 

sistema. 

Vadovaujamasi 

gimnazijos 

parengta 

„Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo tvarka“. 

Pusėje stebėtų pamokų 

veikia mokinių mokymosi 

pažangos vertinimo 

modelis. 50 proc. 

mokytojų vadovaujasi 

gimnazijos parengta 

„Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarka“, su mokiniais 

pildo asmeninės pažangos 

lapai, darbai segami į 

aplankus. Kai kurie 

mokytojai naudoja 

virtualią aplinką 

EDMODO pažangai 

matuoti.  

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas. 

Daugiau nei pusėje 

pamokų veikia 

mokinių mokymosi 

pažangos vertinimo 

sistema. 

Vadovaujamasi 

gimnazijos parengta 

„Mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo 

tvarka“. 

60 proc. dalykų 

brandos egzaminų 

rezultatai viršija 

Lietuvos vidurkį. 

Visų mokomųjų  dalykų, 

išskyrus informacinių 

technologijų,  brandos 

egzaminų rezultatai viršija 

Lietuvos vidurkį. Tai 

sudaro 87,5 % mokomųjų 

dalykų. 

Valstybinių brandos 

egzaminų kokybės imtis 

atitinka minimalų lauktą 

rezultatą. 

Visų dalykų brandos 

egzaminų rezultatai 

viršija Lietuvos 

vidurkį. 

PUPP viršija 

šalies mokyklų 

vidurkį. 

PUPP lietuvių kalbos ir 

literatūros kokybė 65 %, 

matematikos PUPP 

kokybė 26 %. Lyginant 

PUPP kokybę su šalies 

rodikliu, tai gimnazijos 

PUPP lietuvių kalbos ir 

literatūros kokybė 

aukštesnė + 18 proc., o 

matematikos PUPP + 2 

proc. Lyginant su Kauno 

PUPP viršija Kauno 

miesto gimnazijų 

vidurkį. 
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miesto rodikliu lietuvių 

kalbos ir literatūros PUPP 

+ 2 proc., matematikos 

PUPP kokybė žemesnė 5 

proc.  

PUPP kokybės imtis 

atitinka minimalų lauktą 

rezultatą 

Komentaras  
Saugios ir įtraukiančios mokyklos kūrimas, asmenybės ūgtis atpažįstama vidiniuose 

gimnazijos projektuose, įtraukiant tėvus ir socialinius partnerius, tobulinant virtualių aplinkų 

panaudojimo galimybes, ugdant lyderystės, komandinio darbo, bendradarbiavimo įgūdžius. 

Gimnazijoje veikia virtualūs karjeros, informacinio centro, teatro, etnokultūrinio ugdymo, 

projekto „Gimnazija – Europos parlamento ambasadorė“ tinklaraščiai. 

(https://www.santara.kaunas.lm.lt/biblioteka/tinklarastis/). Ugdant mokinių pasididžiavimo savo 

mokykla jausmą, po pirmo pusmečio organizuojama „Padėkos refleksijos diena “ (mokytojai, 

mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai, administracija), o metų pabaigoje -  „Santaros“ garbė“, 

aptariant mokymosi rezultatus, individualią pažangą, skatinant toliau tobulėti ir siekti kuo 

geresnių rezultatų, skiriant „Santaros“ stipendijas geriausiems gimnazijos mokiniams.  Mokslo 

metų pabaigoje gimnazijoje vykdomas vidinis pasiekimų ir pažangos  projektas „Aš užaugau 

„Santaroje“, skatinantis sisteminti, analizuoti ir įsivertinti, akcentuojant bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas organizuojamas per visų dalykų 

pamokas, taikant metodinėse grupėse priimtus mąstymo žemėlapius, dalyvaujant vidiniame 

gimnazijos projekte „Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla“, Nuodugnaus mokymosi programoje. 

Pilietinis ugdymas akcentuojamas įvairiose projektinėse veiklose: veikia  prie tarptautinės 

istorinio teisingumo komisijos įkurtas „Tolerancijos centras“, dalyvaujama Kauno miesto 

projektuose „Erdvėlaivis žemė“, Sveikatos stiprinimo programoje „Sveikas gyvenimo būdas – 

pamatas visaverčiam gyvenimui,  Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamame projekte „Būk 

detektyvas“, Kauno miesto projektuose, skirtuose Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti: 

„Geros idėjos veža“, „Kaunas – Laisvė patikrinti“ (10 x 10), „Su Lietuva Širdy“ bei vidiniuose 

gimnazijos projektuose „Anglų kalba kitaip:  pažinkime Latvijos pilis angliškai“, integruotame 

istorijos – lietuvių kalbos projekte „Ačiū Lietuvai“, lietuvių kalbos projekte „Mokomės kitaip“, 

,,Muziejus – mokykla – moksleivis“, Knygų Kalėdos, Metų Knygos rinkimai, literatūriniai 

skaitymai „Skaitome pasaką“ ir kt. Dalyvaujama integruoto vokiečių kalbos ir dalyko 

(matematikos) mokymo projekte „CLILIG @ LITAUEN“, bendradarbiaujant su Gėtės institutu. 

Tai projektas, leidžiantis mokiniams dalyką pamatyti kitaip, didinti mokinių motyvaciją, 

mokant sieti žinias bei ugdant mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo kompetencijas. Visuminio 

ugdymo filosofijos nuostatos įkvėpti ir auginti mokinį apima 5 kryptis: 1. Orientavimasis į 

mokinių poreikius, poreikių pažinimas; 2. Ugdymas (mokymasis) įdomus ir auginantis; 3. 

Pagalba mokiniui; 4. Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas, ugdymosi integralumas; 

5. Pasidalyta lyderystė. Išskirtinis pagalbos mokiniui modelis: edukacinė išvažiuojamoji 

stovykla „Atrask“ naujai į gimnaziją priimtiems mokiniams, įgyvendinamos Mentorystės, 

Integruota bendražmogiškųjų vertybių ugdymo programos, orientuojantis į mokinio pažinimą, 

holistinį ugdymą. Visa tai padeda įgyvendinti „Mokymosi be sienų“ idėją, skatina 

bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis.  

Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog tikslas vertinamas „ gerai“, Tikslo 

siekiama nuosekliai, kasmet įtraukiant naujas priemones bei tobulinant stipriuosius aspektus, 

siekiant mokinių individualios pažangos bei pasiekimų. 

 

 

https://www.santara.kaunas.lm.lt/biblioteka/tinklarastis/
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2.Tikslas  Minimalus 

lauktas rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Skatinti 

autentiškąją 

lyderystę 

gimnazijoje, 

kuriant pozityvaus 

jaunuolių 

gyvenimo idėjas ir 

užpildant mokyklos 

gyvenimą 

prasmingomis 

veiklomis. 

Įsigyta programa 

„LionsQuest“ 

„Raktas į sėkmę“ 

ir suplanuotos  

įgyvendinimo 

galimybės. 

Įsigyta programa 

„LionsQuest“ „Raktas į 

sėkmę“ ir suplanuotos  

įgyvendinimo galimybės. 

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas.  

Įsigyta programa 

„LionsQuest“ „Raktas 

į sėkmę“ ir 

įgyvendinama 

gimnazijoje. 

Taikomos veiklos 

motyvacijai didinti.  

25% gimnazistų 

turės savo NU 

veiklos „pasą“, 

kuriame bus 

kaupiami 

duomenys apie jo 

asmeninę 

pažangą. 

25% gimnazistų turės savo 

NU veiklos „pasą“, 

kuriame bus kaupiami 

duomenys apie jo 

asmeninę pažangą. 

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas.  

50% moksleivių, turės 

savo NU veiklos 

„pasą“, kuriame bus 

kaupiami duomenys 

apie jo asmeninę 

pažangą. 

Parengta ir 

pradėta 

įgyvendinti 

pozityvaus 

jaunuolių 

mąstymo ugdymo 

programa, kurioje 

dalyvauja 30 

proc. gimnazistų. 

Įgyvendinama nuosekli ir 

ilgalaikė socialines ir 

emocines kompetencijas 

ugdanti prevencinė 

programa „DofE“, kur 

mokiniai skatinami 

savanoriškai įsitraukti į 

savęs pažinimą, 

tobulėjimą, aktualumą, 

atsakomybę sau ir 

bendruomenei. Šioje 

pozityvaus jaunuolių 

mąstymo programoje 

dalyvauja 30 proc. 

gimnazistų. Pasiektas 

minimalus lauktas 

rezultatas.  

Parengta ir 

įgyvendinama 

pozityvaus jaunuolių 

mąstymo ugdymo 

programa, kurioje 

dalyvauja 50 proc. 

gimnazistų. 

50 proc. 

specialiųjų 

poreikių 

moksleivių 

įsitraukia į namų 

darbų ruošos 

klubo  veiklą. 

Parengti švietimo 

pagalbos gavėjų 

individualūs planai; 

sudaryti pagalbos gavėjų 

sąrašai ir mokiniams 

teikiamos pagalbos 

tvarkaraščiai; mokytojų 

konsultavimas, rengiant 

individualizuotas ir 

pritaikytas programas.  

70 proc. specialiųjų 

poreikių moksleivių 

įsitraukia į namų darbų 

ruošos klubo, gamtos 

mokslų, konstruktorių  

70 proc. specialiųjų 

poreikių moksleivių 

įsitraukia į namų 

darbų ruošos klubo, 

gamtos mokslų, 

konstruktorių  būrelių 

veiklą. 
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būrelių veiklą. Pasiektas 

maksimalus laukiamas 

rezultatas. Aukščiausias 

kokybės būvis.  

Įtraukta  5 proc. 

visų gimnazistų į 

savanorystės 

klubo veiklą 

Įtraukta  5 proc. visų 

gimnazistų į savanorystės 

klubo veiklą. Pasiektas 

minimalus laukiamas 

rezultatas.  

Įtraukti 10 proc. 

moksleivių į 

savanorystės klubo 

veiklą 

2017–2018 mokslo metais pagalba mokiniui buvo planuojama ir vykdoma pagal 

individualius planus, atsižvelgdami į numatytus progimnazijos bei Vaiko gerovės komisijos 

uždavinius. Buvo parengtas bendras teikiamos pagalbos tvarkaraštis, kiekvienas specialistas 

turėjo individualų grafiką, siekė užtikrinti pagalbos efektyvumą, saugų mikroklimatą. Daug 

dėmesio buvo skiriama SUP mokinių ugdymui. Pradėta įgyvendinti nuosekli ir ilgalaikė 

socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa „DofE“, kur mokiniai 

skatinami savanoriškai įsitraukti į savęs pažinimą, tobulėjimą, aktualumą, atsakomybę sau ir 

bendruomenei, įsigyta programa „LionsQuest“ „Raktas į sėkmę“ ir suplanuotos  įgyvendinimo 

galimybės. Savanorystės raiška atpažįstama dalyvaujant įvairiose akcijose: Maisto banko 

akcija, išvyka šunų prieglaudą „Penkta koja“, kovo 11 – osios pilietiškumo akcija, rūšiavimo 

akcija ir kt.  

Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog tikslas vertinamas „neblogai“, 

Tikslo siekiama nuosekliai, kasmet įtraukiant naujas priemones bei tobulinant stipriuosius 

aspektus, siekiant mokinių individualios pažangos bei pasiekimų. 

3.Tikslas  Minimalus 

lauktas rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Sukurti dinamišką, 

atvirą ir saugią 

ugdymosi aplinką, 

skatinant 

bendradarbiavimą.    

Į STEAM 

orientuoto 

ugdymo situacijos 

gimnazijoje 

analizė ir  

rezultatų 

pristatymas 

bendruomenei 

Atliktas I-IV klasių 

poreikių tyrimas, kurio 

rezultatai pristatyti 

bendruomenei.  

Pradėtas įgyvendinti į 

STEAM orientuotas 

ugdymo turinys, vykdomi 

integralūs projektai, 

kūrybinės dirbtuvės: 

Gamtos mokslų – 

„Eksperimentų sala“, 

tiksliųjų mokslų – „IT - 

matematikos kūrybines 

dirbtuves“ 

Pasiektas maksimalus 

lauktas rezultatas.  

Pradėtas įgyvendinti į 

STEAM orientuotas 

ugdymo turinys, 

integralūs projektai 

gimnazijoje. 

Parengtas 

STEAM mokslų 

laboratorijos 

projektas, 

numatytos 

patalpos, 

priemonės.   

Įrengta biologijos STEAM 

mokslų laboratorija, 

suremontuotos patalpos, 

įsigyti baldai ir visos 

reikalingos priemonės. 

Įrengta STEAM 

mokslų laboratorija, 

suremontuotos 

patalpos, įsigyti baldai 

ir visos reikalingos 

priemonės. 
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Įrengta inovatyvi 

biologijos mokslų 

laboratorija, kurioje 

atliekamos praktinės 

užduotys ir eksperimentai.  

Pasiektas maksimalus 

lauktas rezultatas.  

 

Parengtas 

projektas-vizija 

dėl eksponatų 

išdėstymo 

Parengtas projektas 

„Laiko ženklai“, sudėliota 

vizija dėl gimnazijos 

istorijos eksponatų 

perkėlimo į virtualią 

erdvę, suplanuota 

programa, kurią 

naudosime projekto 

įgyvendinimui,   įsigyta 

informacinio TV įranga, 

dalinai suskaitmeninta 

informacija.  

 

Pasiektas maksimalus 

laukiamas rezultatas. 

Aukščiausias kokybės 

būvis.  

Visiškai įrengta ir 

sutvarkyta gimnazijos 

istorijos ekspozicija 

patalpoje, kurioje 

vedamos pamokos 

apie gimnazijos 

istoriją.  

Dalinai atliktas II 

aukšto 

koridoriaus 

remontas 

Dalinai atliktas II aukšto 

koridoriaus remontas, 

užbaigta įrengti 

laisvalaikio erdvė II 

aukšte, įsigyti baldai.  

Pasiektas tarpinis 

laukiamas rezultatas.  
 

Visiškai 

suremontuotas II 

aukšto koridorius 

2017–2018 mokslo metais buvo planuojama pradėti stiprinti STEAM mokslų sritis, 

įrengti laboratoriją. Po įvairių bendruomenės susitikimų ir diskusijų savivaldos institiucijojse 

nutarta įrengti biologijos inovatyvią laboratoriją. Atliktas kapitalinis remontas, nauja grindų 

danga, įsigyti šiuolaikiški baldai. Tai skatina gimnazistus patirti, atrasti ir giliau suprasti  gamtos 

mokslus. Išspręsta gimnazijos muziejaus atnaujinimo problema: suskaitmeninant eksponatus ir 

rengiant gimnazijos metraštį dešimtmečiais virtualioje erdvėje. Tam tikslui įsigyta TV 

informacinė įranga, pradėtas įgyvendinti projektas „Laiko ženklai“. II aukšto koridoriai dalinai 

suremontuoti, tačiau puikiai įrengta moderni laisvalaikio erdvė gimnazistams, įsigyti baldai. 

Įsigyta 3D klasė su 4 mokomosioms programomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados  
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

2.2.1. Mokymosi lūkesčių ir 

mokinių skatinimas 

3.2.2. Mokymasis virtualioje 

aplinkoje 

3.2.2. Mokymasis virtualioje 

aplinkoje 

2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 4.2.1. Veikimas kartu 4.2.1. Veikimas kartu 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai 4.2.2. Bendradarbiavimas su 

tėvais 

 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai 

 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados  
 

Tirta:  

Sritis  1. Sritis. Rezultatai 

Tema 1.1. Pasiekimai ir pažanga 

Rodiklis   1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai: 2018 m. valstybinių brandos egzaminų lyginamoji 

analizė (ataskaita NEC), Kauno „Santaros“ gimnazijos 2017 – 2018 mokslo metų pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas, Metodinės tarybos, grupių protokolai, Švietimo 

pagalbos teikimo ir specialiojo ugdymo skyrimo organizavimo tvarkos aprašas, Gabių ir 

talentingų mokinių ugdymo programa, 2017-2018 m.m. pažangumo ataskaitos,  2017-2018 

m.m. pamokų stebėjimo protokolai, mokinių individualios pažangos stebėjimo lapai, aplankai, 

mokinių apklausa NMVA 2018 m., Nuodugnaus mokymo(si) programos dalyvių sąrašas, 

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

Išanalizavus duomenis nustatyta: 

1. Gimnazijoje siūloma įvairūs edukaciniai projektai: tarptautiniai projektai (3), 

Respublikos projektai (4), Kauno miesto projektai (4), vidiniai gimnazijos projektai  (14). 

Ugdant mokinių pasididžiavimo savo mokykla jausmą, po pirmo pusmečio organizuojama 

„Padėkos refleksijos diena “ (mokytojai, mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai, administracija), 

o metų pabaigoje -  „Santaros“ garbė“, aptariant mokymosi rezultatus, individualią pažangą, 

skatinant toliau tobulėti ir siekti kuo geresnių rezultatų, skiriant „Santaros“ stipendijas 

geriausiems gimnazijos mokiniams.  Mokslo metų pabaigoje gimnazijoje vykdomas vidinis 

pasiekimų ir pažangos  projektas „Aš užaugau „Santaroje“, skatinantis sisteminti, analizuoti ir 

įsivertinti, akcentuojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas organizuojamas per visų dalykų pamokas, taikant metodinėse grupėse 
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priimtus mąstymo žemėlapius, dalyvaujant vidiniame gimnazijos projekte „Mąstymo kultūrą 

ugdanti mokykla“, Nuodugnaus mokymosi programoje. Pilietinis ugdymas akcentuojamas 

įvairiose projektinėse veiklose: veikia  prie tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įkurtas 

„Tolerancijos centras“, dalyvaujama Kauno miesto projektuose „Erdvėlaivis žemė“, Sveikatos 

stiprinimo programoje „Sveikas gyvenimo būdas – pamatas visaverčiam gyvenimui,  

Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamame projekte „Būk detektyvas“, Kauno miesto 

projektuose, skirtuose Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti: „Geros idėjos veža“, „Kaunas – 

Laisvė patikrinti“ (10 x 10), „Su Lietuva Širdy“ bei vidiniuose gimnazijos projektuose „Anglų 

kalba kitaip:  pažinkime Latvijos pilis angliškai“, integruotame istorijos – lietuvių kalbos 

projekte „Ačiū Lietuvai“, lietuvių kalbos projekte „Mokomės kitaip“, ,,Muziejus – mokykla – 

moksleivis“, Knygų Kalėdos, Metų Knygos rinkimai, literatūriniai skaitymai „Skaitome 

pasaką“ ir kt. Dalyvaujama integruoto vokiečių kalbos ir dalyko (matematikos) mokymo 

projekte „CLILIG @ LITAUEN“, bendradarbiaujant su Gėtės institutu. Tai projektas, 

leidžiantis mokiniams dalyką pamatyti kitaip, didinti mokinių motyvaciją, mokant sieti žinias 

bei ugdant mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo kompetencijas.   

2. Gimnazijoje veikia virtualūs karjeros, informacinio centro, teatro, etnokultūrinio 

ugdymo, projekto „Gimnazija – Europos parlamento ambasadorė“ tinklaraščiai. 

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

Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog tikslas vertinamas „ gerai“, Tikslo 

siekiama nuosekliai, kasmet įtraukiant naujas priemones bei tobulinant stipriuosius aspektus, 

siekiant mokinių individualios pažangos bei pasiekimų. 

3. Dauguma gabių mokinių dalyvauja Nuodugnaus mokymosi programoje. Programos 

paskirtis – užtikrinti gabių vaikų gabumų atskleidimą ir visavertį ugdymą: plėtoti gebėjimus ir 

polinkius, sudaryti socialines ir edukacines ugdymo(si) sąlygas. 60% mokinių, dalyvaujančių 

Nuodugnaus mokymosi programoje, atstovavo gimnazijai konkursuose ir konferencijose, įgijo 

naujų gebėjimų bei tvirtesnių vertybinių nuostatų. Nuodugnaus programos mokiniai dalyvauja 

tarptautinėje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“ 

4. Asmeninė mokinių pažanga stebima vadovaujantis „Mokinių pasiekimų ir pažangos 

tvarka“, kurioje numatyti asmeninės pažangos stebėjimo lygmenys: mokinys (individuali 

pažanga pamokoje, neformaliajame ugdyme), organizacijos pažanga. Pusėje stebėtų pamokų 

veikia mokinių mokymosi pažangos vertinimo modelis. 50 proc. mokytojų vadovaujasi 

gimnazijos parengta „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“, su mokiniais pildo 

asmeninės pažangos lapus, darbai segami į aplankus. Kai kurie mokytojai naudoja virtualią 

aplinką EDMODO pažangai matuoti.  

https://www.santara.kaunas.lm.lt/biblioteka/tinklarastis/
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5. 30 proc. stebėtų pamokų naudojami mąstymo žemėlapiai, įgyvendinamas vidinis 

projektas „Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla“. Metodinės tarybos vykdomas 

bendradarbiavimo projektas ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas“  atpažįstamas 50 proc. 

pamokų. Pamokose tikslingai ugdomos dalykinės kompetencijos, taikant tradicinius mokymo 

metodus,  bendrosios kompetencijos nuosekliai ugdytos 30 proc. pamokų: pažinimo, 

komunikavimo, mokėjimo mokytis.  Gimnazijos mokinių mokymosi kokybė išliko stabili kaip 

2017 metais - 30 proc. Visų mokomųjų  dalykų, išskyrus informacinių technologijų,  brandos 

egzaminų rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Tai sudaro 87,5 % mokomųjų dalykų. PUPP 

lietuvių kalbos ir literatūros kokybė 65 %, matematikos PUPP kokybė 26 %. Lyginant PUPP 

kokybę su šalies rodikliu, tai gimnazijos PUPP lietuvių kalbos ir literatūros kokybė aukštesnė 

+ 18 proc., o matematikos PUPP + 2 proc. Lyginant su Kauno miesto rodikliu lietuvių kalbos ir 

literatūros PUPP + 2 proc., matematikos PUPP kokybė žemesnė 5 proc. 

Siekiant gimnazijos pažangos, reikalingas efektyvesnis klasės vadovų, dėstančių 

mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų bendradarbiavimas,  sprendžiant mokymosi 

problemas, stiprinti kolegialaus grįžtamojo ryšio modelio įgyvendinimą bei projekto ,,Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas“  patirties sklaida gimnazijoje.  

6. 2018 metų mokinių įsivertinimo ir pažangos anketoje teiginių vertės: „Aš nebijau 

pamokose daryti klaidų ar neteisingai atsakyti“ (2,8), „Su manimi aptariamos mokymosi 

sėkmės“ (2,6), Su mokytoju planuoju savo mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti (2,5). 

Išvada:  

Mokiniai iš esmės turi būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų (t. y. žinių bei 

supratimo, praktinių gebėjimų bei pozityvią vertybinę orientaciją) visumą ir geba pagrįsti savo 

nuostatas, sprendimus, pasirinkimus. Tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos 

planavimas daugumoje grindžiami informacija apie mokinio kompetencijų lygį, jo pasiekimų 

įrodymais ir dialogu su mokiniu. Asmeninė mokinio pažanga iš dalies atpažįstama, įrodoma, 

parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga. Visi 

mokiniai turi ypatingų asmeninių mokymosi bei kitų veiklų – projektų, renginių, pilietinių 

iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos ir kt., būrelių, konkursų – pasiekimų (darbų ir 

kūrinių, gebėjimų, laimėjimų). Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos iš dalies matomi, 

pripažįstami, skatinami. Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog rodiklio vertinamas 

„ geras“. 

Rekomenduojama: 

1. Kelti mokinių savivertę, kryptingai siekiant individualios mokymosi pažangos, 

įgyvendinant individualios pažangos stebėsenos projektą „Aš užaugau „Santaroje“. Laikytis 

gimnazijoje priimtos Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos, pildyti su mokiniais 
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individualios pažangos stebėjimo lapus, ypatingą dėmesį skiriant mokinių mokėjimo mokytis 

bei įsivertinimo kompetencijoms ugdyti.  

2. Efektyviau taikyti mąstymo žemėlapius pamokose, kad jie būtų atpažįstami 

visame ugdymo procese. 

3. Tobulinti neformaliojo švietimo veiklą, atliepiant šiuolaikinius mokinių poreikius, 

išryškinant organizacijos savitumą, atskleidžiant asmenybės unikalumą, skatinant savęs 

pažinimą ir asmenybės augimą 

4. Plačiau naudoti virtualias aplinkas ugdymo procese, siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos.  

5. Gerinti PUPP, VBE rezultatus, stiprinant STEAM įgyvendinimo modelį 

gimnazijoje 

Sritis 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

Tema 2.1. Ugdymo(si) planavimas; 2.3. Mokymosi patirtys  

Rodikliai 2.1.3 Orientavimasis į mokinių poreikius, 2.3.2 Ugdymas mokyklos 

gyvenimu. 

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai: 2017 – 2018 m. m. gimnazijos Ugdymo planas, 

mėnesių planai, klasių vadovų planai, Metodinės tarybos, grupių protokolai,  mokinių apklausa 

NMVA 2018 m., gimnazijos internetinė svetainė, neformaliojo švietimo programos. 

Išanalizavus duomenis nustatyta: 

1.Gimnazijoje sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai: atliekami tyrimai, 

diagnostinio vertinimo rezultatai leidžia atpažinti mokinių poreikius, polinkius ir galimybes. 

Naujų mokslo metų pradžioje (rugsėjo/spalio mėn.) psichologės vykdomi individualūs 

pokalbiai su visais naujai į gimnaziją atvykusiais mokiniais, siekiant išsiaiškinti, kaip jie jaučiasi 

naujoje mokykloje, su kokiais lūkesčiais atėjo. Lapkričio mėnesį atliekamas visų pirmų klasių 

mokinių mokymosi stilių tyrimas, padedantis mokytojams atsižvelgiant į skirtingus mokinių 

mokymosi stilius parinkti skirtingo lygio užduotis. Be to, kiekvieno dalyko mokytojai 1 kl. rašo 

diagnostinius testus, remiantis jais sudaromos galutinės laikinosios lietuvių kalbos ir 

matematikos grupės. Gruodžio mėnesį gimnazijoje atliekamas visų pirmų klasių mokinių 

adaptacijos tyrimas, identifikuojant mokinių sunkumus  bei pagalbos galimybes prisitaikant 

naujoje mokykloje. Gimnazijoje veikia anoniminis paštas bei pagalbos dėžutė, kur mokiniai gali 

pranešti apie patyčias. Prevencinės programos formaliai yra integruojamos pagal patvirtintą 

Vaiko gerovės komisijos planą į dalykus, klasių vadovų veiklas, būrelius, tačiau pasigendama 

nuoseklesnio, reflektyvaus prevencinio darbo, skiriant ypatingą dėmesį kiekvienam vaikui, t.y. 

mokinių stebėjimo po individualių pokalbių, pokyčių fiksavimo ir pažangos.  
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2. 2017–2018 mokslo metais pagalba mokiniui buvo planuojama ir vykdoma pagal 

individualius planus, atsižvelgdami į numatytus progimnazijos bei Vaiko gerovės komisijos 

uždavinius. Buvo parengtas bendras teikiamos pagalbos tvarkaraštis, kiekvienas specialistas 

turėjo individualų grafiką, siekė užtikrinti pagalbos efektyvumą, saugų mikroklimatą. Daug 

dėmesio buvo skiriama SUP mokinių ugdymui. Gimnazijoje 9-12 klasėse mokėsi 14 mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių: 13 buvo ugdomi pagal pritaikytas pagrindinio ugdymo 

programas, 1-pagal individualizuotą programą. Mokinys, mokomas pagal individualizuotą 

programą, padarė pažangą, mokomi pagal pritaikytas programas pasiekė patenkinamą arba 

pagrindinį mokomųjų dalykų lygį. Vienam SUP mokiniui buvo pritaikyta mokymosi aplinka. 

Gimnazijoje buvo suorganizuota kūrybinių fotografijų  paroda ,,Santaros veidai 2018“, 

skirtingų specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai buvo suburti kūrybinėms veikloms, 

sudaryta galimybė atskleisti save, ugdytis kūrybiškumo kompetenciją. Palyginus I trimestro 

rezultatus su metiniu, 14 SUP turinčių mokinių padarė asmeninę pažangą. Sėkmės veiksniai: 

teikta kvalifikuota specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba; sistemingai 

organizuoti SUP turinčių mokinių, mokytojų ir tėvų susirinkimai, kuriuose aptartos ugdymo(si) 

problemos, teikiamos pagalbos efektyvumas, numatomi tolesni mokymosi žingsniai; 

stiprinamas komandinis darbas, pedagoginė sąveika, siekiant pagalbos mokiniui priemonių 

tarpusavio dermės. Gimnazijos specialioji pedagogė pagalbą teikė 14  mokinių. 

3. Dauguma mokinių dalyvauja gimnazijos būrelių veikloje, daugiausia tuose 

būreliuose, kurių veikla siejasi su mokomaisiais dalykais. Pradėtas įgyvendinti visos dienos 

mokyklos modelis įtraukia daugiau mokinių į neformalaus ugdymo veiklas, tačiau trūksta 

asmeninės pažangos matavimo įrankių neformaliajame ugdyme, akcentuojant bendrąsias 

kompetencijas, asmenybės ūgtį.  70% specialiųjų poreikių mokinių įsitraukia į saviugdos 

krypties, neformaliojo švietimo veiklas. 2018 m. neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja 

73%. gimnazistų.  Neformaliojo švietimo galimybėmis už mokyklos ribų šiais metais naudojasi  

19,7 % gimnazistų.  Manoma, kad 2018 m. pavyko pritraukti mokinius į gimnazijos 

neformaliojo švietimo veiklas dėl kasmet atliekamų mokinių poreikių tyrimų, kurių 

duomenimis remiantis mokiniams užtikrinamos patrauklios neformaliojo švietimo veiklos, taip 

2018 metais įgyvendinant visos dienos mokyklos modelį: saviugdos studiją „Patirčių slėnis“ bei 

„Talentų erdvė“. Gimnazijoje, kaip ir ankstesniais metais, pats populiariausias būrelis  - tautiniai 

šokiai.  Jį lanko 13,5 % visų gimnazijos mokinių.  

4. Išrinkta Mokinių taryba organizavo metų mokytojo, moksleivio, renginio nominacijų 

konkursą. Aktyviai dalyvavo „ Santaros garbė“ renginyje, valstybinių švenčių minėjimuose, 

gimnazijos renginiuose (mokytojų diena, boso diena, moters dienos minėjimuose). Pradėta 

įgyvendinti jaunuolių pozityvaus mąstymo ugdymo programa bei projektas DoFe, kuriose 
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dalyvauja 20 proc. mokinių. Tačiau nebuvo įgyvendinta prevencinė emocinio intelekto 

ugdyymo programa „Lions QUEST“.  Gimnazijoje veikia Lyderių klubas, įgyvendinama 

Asmeninio tobulėjimo programa. Organizuotos 5 savanorystės akcijos. Savivalda grindžiama 

tarimosi kultūra, leidžiant mokiniams inicijuoti, priimti ir įgyvendinti sprendimus, skatinant 

mokinių lyderystę įvairiose veiklose, įgyvendinant Mentorystės programą.  

5. 2018 metų mokinių įsivertinimo ir pažangos anketoje teiginių vertės: „Mokytojai 

man padeda pažinti savo gabumus ir polinkius“ (3,0), „Mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno 

vaiko nuomonę, svarstomi pasiūlymai“ (2,8), „Man įdomi ir prasminga mokyklos 

organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla“ (2,8).  

Išvada:  

Daugumos gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, 

pasitikėjimu, noru suprasti kitą. Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir 

saugus. Dauguma mokinių jaučiasi mokyklos bendruomenės dalimi, prisiima įsipareigojimus ir 

dalyvauja mokyklos savivaldoje. Savivalda grindžiama tarimosi kultūra, leidžiant mokiniams 

inicijuoti, priimti ir įgyvendinti sprendimus. Skatinama mokinių lyderystė įvairiose veiklose. 

Gimnazija neblogai atlieka vaidmenį kuriant pozityvaus paauglių ir jaunuolių gyvenimo idėjas 

ir jį užpildo prasmingomis veiklomis, įgyvendina prevencines, emocinio intelekto programas.  

Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog rodiklių vertinamas yra neblogas. 

Rekomendacijos: 

1.Metų pradžioje ir pabaigoje organizuoti  talentų muges ir neformaliojo ugdymo  

kūrybinės veiklos dirbtuves. Parengti NU pasus, akcentuojant bendrųjų kompetencijų ugdymo 

stebėseną ir individualią pažangą.   

2.Stiprinti pagalbos specialistų, Vaiko gerovės komisijos, mokytojų  nuoseklų 

bendradarbiavimą su mokiniais bei tėvais, stebint mokinių pažangą, sudarant trišales mokymosi 

sutartis, pagalbos grupes, priskiriant mentorius – kuratorius.  

3.Emocinis mikroklimatas gimnazijoje orientuotas, kad mokyklos bendruomenės narių 

tarpusavio santykiai būtų grindžiami pagarba, pasitikėjimu, noru suprasti kitą. Siekti, kad 

kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus, atliepti socialiai atsakingos organizacijos 

principus: atskaitomybė, pagarba žmogui, bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis, 

įstatymų laikymasis, skaidrumas ir kt. Stiprinti emocinio intelekto ugdymo programų 

įgyvendinimo efektyvumą, fiksuojant konkretų pokytį, emocinio saugumo indeksą ir pan. 
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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: 

• 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.): 

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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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. 

 4. 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. 

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, supažindindavo pasirašytinai 

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

Gimnazijoje 2016 m. buvo atliktas Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos auditas.  

Atliekant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2016 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio auditą, suplanuotos ir atliktos pagrindinės audito procedūros Kauno „Santaros“ 

gimnazijoje (toliau – įstaiga), skirtos Įstaigos 2016 metų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių duomenims ir Savivaldybės turto ir biudžeto lėšų valdymo, naudojimo, disponavimo 

jomis teisėtumui ir jų naudojimui įstatymų nustatytiems tikslams (toliau – turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo teisėtumas) patikrinti.  

Atliktų audito procedūrų rezultatai bus panaudoti rengiant audito ataskaitą ir reiškiant 

nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų ir 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. 

2017-05-22 gautame rašte Nr. A-01-72 dėl atliktų audito procedūrų,  rezultatai remiantis pateikiamos 

šios rekomendacijos:  

1. Priimti kontrolės priemones, kad darbo diena neviršytų LR Darbo kodekse nustatytos trukmės. 

2. Rekomenduojame sugriežtinti kontrolę, kad įstaigos programoms vykdyti patvirtintų biudžeto 

lėšų naudojimo pagal ekonominę klasifikaciją paskirtis būtų keičiama tik patikslinus nustatyta 

tvarka įstaigos vykdomų programų sąmatas, o biudžeto asignavimų panaudojimas (kasinės 

išlaidos) būtų teisingai parodytos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose. 

3. Rekomenduojame įstaigai sukurti veiksmingą pirkimų planavimo ir vykdymo kontrolę, kad 

vykdant pirkimus pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyje ir PVM sąskaitoje faktūroje būtų 

vienodai nurodomas pirkimo objektas. 

4. Rekomenduojame paskelbti privalomą informaciją vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

5. Rekomenduojame įsigytus 17 kompiuterių apskaityti kaip ilgalaikį turtą ir priimti kontrolės 

priemones, kad klaidos nepasikartotų ateityje. 

6. Rekomenduojame apskaitos politikoje nusistatyti knygų apskaitos principus ir registruoti 

apskaitoje mokyklos bibliotekos fondą. 

Apie priimtas priemones įgyvendinant pateiktas rekomendacijas raštu informavome Kauno 

miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą. 
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III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI  

 

Valstybinėje švietimo strategijoje 2013 – 2022 m. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 

2030“, iškelta sumanios Lietuvos vizija. Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. 

Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. Remiantis šiomis nuostatomis gimnazijoje 

siekiama kokybės per susitarimus, įtrauktį ir įgalinimą.  Geros mokyklos koncepcijoje (2015) fiksuojami 

geri mokinių pasiekimai, gera jų savijauta, maloni aplinka, inovatyvios klasės, šiuolaikinis ugdymas. 

„Santaros“ gimnazijos bendruomenė, atliepdama šias nuostatas, keldama ambicingus tikslus, derina 

skirtingų grupių (steigėjo, suinteresuotų šalių, mokytojų, mokinių, tėvų, vadovų)  interesus viena linkme. 

2018 metais apklausus 50 proc. gimnazijos mokinių nustatytos aukščiausios ir žemiausios vertės, kurių 

tendencijos išlieka panašios kaip ir 2017 metais (4 pav.). Matyti, jog daugumai gimnazijos mokinių yra 

svarbu mokytis, siekti tobulėti ir augti kaip asmenybėms, jog mokytojo vaidmuo pažįstant gabumus ir 

pomėgius yra pripažįstamas ir vertinamas, tačiau vidutiniškai padedama mokiniams planuotis mokymosi 

tikslus ir galimybes tikslams pasiekti, aptariamos mokymosi sėkmės, parenkamos skirtingos užduotys.  

5 aukščiausios vertės 5 žemiausios vertės 

 2017 m. 2018 m.  2017 m. 2018 m. 
Man yra svarbu mokytis 3,5 3,5 Su mokytoju 

planuojame mano 

mokymosi tikslus ir 

galimybes tikslams 

pasiekti 

2,6 2,5 

 

Mokykloje esame 

skatinami bendradarbiauti, 

padėti vieni kitiems 

3,2 3,2 Per pamokas aš turiu 

galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo 

užduotis 

2,6 2,5 

Per paskutinius 2 mėnesius 

aš iš kitų mokinių 

nesijuokiau, nesišaipiau 

3,2 3,0 Mokykloje su manimi 

aptariamos mokymosi 

sėkmės 

2,6 2,6 

Mokytojai man padeda 

pažinti mano gabumus ir 

pomėgius 

2,9 3,0 Aš noriai einu į mokyklą 2,7 2,6 

 

Man labai patinka 

integruotos pamokos, kai 

vienoje pamokoje mokoma 

kelių dalykų (pavyzdžiui, 

užsienio kalbos ir 

geografijos, istorijos ir 

lietuvių kalbos, dailės ir 

muzikos, ir pan.) 

 3,0 Aš nebijau pamokose 
bandyti, daryti klaidų 

ar neteisingai atsakyti 

2,7 2,8 

Per pastaruosius 2 mėnesius 

iš manęs mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė  

3,0 2,9 
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2018 metais apklausus 50 proc. gimnazijos tėvų nustatytos aukščiausios ir žemiausios vertės, 

kurių tendencijos skiriasi nuo mokinių. Tėvai aukščiausiomis vertėmis įvardija, jog per paskutinius 2 

mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė (3,4), mokykla skatina mokinius būti 

aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (3,3), mokytojai padeda suprasti mokymosi svarbą gyvenime 

(3,3), mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes (3,2), mokykloje 

mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam (3,2). Pageidautų tobulinti 

individualizavimo galimybes pamokose (2,7), integruotų pamokų, mokant kelių dalykų (3,0).  

5 aukščiausios vertės 5 žemiausios vertės 

 2017 m. 2018 m.  2017 m. 2018 m. 

Per paskutinius 2 

mėnesius mano vaikas iš 

kitų mokinių nesijuokė, 

nesišaipė 

3,3 3,4 Mano vaikas per pamoką 

gali pasirinkti užduotis 

pagal savo gebėjimus 

2,7 2,7 

Mokykla skatina 

mokinius būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo 

kūrėjais 

3,3 3,3  Mano vaiko klaidas per 

pamokas yra žiūrima 

kaip į mokymosi 

galimybę 

2,8  

Mokykloje mano vaikas 

sužino apie tolimesnio 

mokymosi ir karjeros 

galimybes 

3,2 3,2 Mokykloje mano vaikas 

mokomas planuoti savo 

mokymąsi 

3,0  

Mokykloje mokytojai 

vaikus moko 

bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam 

3,3 3,2  Į mokyklą mano vaikas 

eina noriai 

3,0  

Aš esu įtraukiamas į 

vaiko mokymosi sėkmių 

aptarimus mokykloje 

3,2  Mokykloje atsižvelgiama 

į mano vaiko savitumą 

(gabumus, polinkius) jį 

ugdant ir mokant 

3,1  

Mokytojai padeda 

mokiniams suprasti 

mokymosi svarbą 

gyvenime 

 3,3 Įvairių dalykų mokimasis 

užsienio kalba praturtintų 

gimtąją kalbą 

 2,9 

   Dalykų mokymas anglų, 

vokiečių, prancūzų kalba 

būtų naudingas tik 

popamokinėje veikloje, 

bet ne pamokose 

 2,9 

   Jei kai kurių dalykų 

(muzikos, istorijos, 

biologijos ir pan.) 

pamokose būtų mokoma 

užsienio (anglų, 

vokiečių, prancūzų) 

kalba, noriai leisčiau 

savo vaiką į tokias 

pamokas 

 3,0 

   Mano manymu yra labai 

gerai, kai vienoje 

pamokoje mokoma kelių 

dalykų (pavyzdžiui, 

užsienio kalbos ir 

geografijos, istorijos ir 

lietuvių kalbos, dailės ir 

muzikos, ir pan.) 

 3,0 
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Atliepdama suinteresuotųjų šalių (tėvų, mokinių, steigėjų ir kt.) poreikius, gimnazija ypatingą 

dėmesį skiria aukštesnių mokinių pasiekimų užtikrinimui, gerai savijautai, kokybiškam užimtumui po 

pamokų, mokymosi priemonių įvairovei, edukacinių aplinkų modernizavimui  ir kt. Kauno miesto 2018 

– 2020 metų Kauno miesto strateginiame veiklos plane įvardijama sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymo programa, kurioje siekiama užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę, reglamentuotą Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme, mažinant patyčių indeksą organizacijose, modernizuojant edukacines 

aplinkas ir kt. Atliepdama Lietuvos respublikos ir Kauno miesto švietimo politikos prioritetus gimnazija 

„Santaros“ gimnazija, turėdama pakankamą kiekį duomenų nacionaliniu, savivaldos, organizacijos 

lygmenimis, paverčia informaciją apie konkretų vaiką, jo daromą individualią pažangą ir toliau siekia 

geros mokyklos vardo, ugdymą grindžia pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis, veiklas organizuoja 

ieškant prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės, besivadovaujant bendruomenės susitarimais ir 

mokymusi. Todėl, keldama tikslus 2019 metams, diegiant aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam 

mokiniui, siekiant gerinti tiksliųjų, gamtos mokslų VBE, PUPP rezultatus, gimnazija orientuojasi į 

praktika grįstą gamtos mokslų, tiksliųjų, technologijos mokslų mokymą, įgyvendinant STEAM mokslų 

programą bei IT kompetencijų stiprinimą, įgyvendinant vienas kompiuteris vienam mokiniui paradigmą, 

skirtą bendradarbiavimui, personalizavimui ir aktyviam mokymuisi. Toliau dalyvaujama vidiniame 

gimnazijos projekte „Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla“, Nuodugnaus mokymosi programoje, 

bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis, verslo centrais, organizuojama Tarptautinė jaunųjų 

mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjui“.  Toliau įgyvendinamas „Visos dienos mokyklos“ modelis, 

kurį sudaro dvi kryptys: saviugdos „Patirčių slėnis“, nukreipta į pasiekimų gerinimą, bei saviraiškos 

kryptis  -  „Talentų erdvė“, skirianti dėmesį kūrybiniams gebėjimas atsiskleisti, taip pat nuosekli ir 

ilgalaikė socialines ir emocines kompetencijas ugdanti programa „DofE“ bei prevencinė programa 

„Lions Quest“. Teikdama pagalbą mokiniams vadovaujamasi Žemų pasiekimų ir Gabių mokinių 

programomis, sudaromos pagalbos grupės, priskiriami mokytojai mentoriai, siekiant individualios 

pažangos. Išsikeltais gimnazijos tikslais siekiama auginti ugdyti visapusiškus inovatyvius, pasitikinčius, 

atvirus, skleidžiančius tyrimų idėjų laisvę, nuomonių įvairovę lyderius, gebančius prisitaikyti prie 

gyvenimo iššūkių, realizuojančius save gyvenime.  

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas – siekti pasiekimų ir gimnazijos, kaip socialiai atsakingos, organizacijos pažangos, 

skatinant kiekvieno mokinio pažangą bei ugdant mokėjimo mokytis kompetencijas. 
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Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

IKT taikymo galimybių 

ugdymo procese apimtis, 

įgyvendinant vienas 

kompiuteris vienam mokiniui 

paradigmą, skirtą 

bendradarbiavimui, 

personalizavimui ir aktyviam 

mokymuisi. 

Integruojant ekonomiką į 

mokomųjų dalykų ugdymo 

turinį, sukurtas1 klasėse Gamtos,  

IT,  ekonomikos mokslų, 

mokomųjų dalykų 30 proc. 

suskaitmenintas ugdymo turinys, 

novatoriški mokomieji 

scenarijai. Jie taikomi gamtos 

mokslų, ekonomikos, IT 

pamokose.   

Integruojant ekonomiką į 

ugdymo turinį sukurtas 

visų 1 klasėse mokomųjų 

dalykų 30 proc. 

suskaitmenintas ugdymo 

turinys, novatoriški 

mokomieji 

scenarijai. Jie taikomi 

visų dalykų pamokose.  

Asmenybės ūgtis, pasiekta 

bendradarbiaujant visai 

bendruomenei. Veikia mokinių 

mokymosi pažangos vertinimo 

modelis. 

Įgyvendinamas individualios 

mokinio pažangos matavimo 

modelis, laikantis gimnazijoje 

priimtos „Pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos“ visų dalykų 

pamokose,   organizuojant vidinį 

projektą „Aš užaugau 

„Santaroje“ pamokose, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, renginiuose. 

Neformaliojo švietimo veiklose 

individualiai pažangai matuoti 

naudojamas NF pasas.  

 

 

 
 

Įgyvendinamas 

individualios mokinio 

pažangos matavimo 

modelis, laikantis 

gimnazijoje priimtos 

„Pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos“ visų 

dalykų pamokose,   

organizuojant vidinį 

projektą „Aš užaugau 

„Santaroje“ pamokose, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, 

renginiuose. 

Neformaliojo švietimo 

veiklose individualiai 

pažangai matuoti 

naudojamas NF pasas.  
Virtualių aplinkų taikymo 

ugdymo procese apimtis 
Kiekvienas mokytojas nuosekliai 

taiko bent vieną virtualią aplinką 

ugdymo procese.  
 

Nuosekliai taikomos 

virtualios aplinkos 

ugdymo procese  

Edmodo, Eduka klasė, 

Moodle, bei įsivertinimui 

skirti skaitmeniniai 

įrankiai: kahoot, 

mentimeeter ir kt. 

Kiekvienas mokytojas 

nuosekliai taiko dvi 

virtualias aplinkas 

ugdymo procese.  
Nuodugnaus mokymosi 

programos įgyvendinimo laipsnis, 

ugdant gabius mokinius. 

Įgyvendinama Nuodugnaus 

mokymosi (NM) programa, 

ugdant gabius mokinius. 

gimnazijoje. 50 proc.  mokinių 

dalyvauja NM programoje.  

Organizuota savarankiško, 

patirtinio mokymosi dieną 

gimnazijoje, rengiant 

tarpdisciplininius projektus 1 – 3 

kl. mokiniams 

Įgyvendinama 

Nuodugnaus mokymosi 

(NM) programa, ugdant 

gabius mokinius. 

gimnazijoje. 30 proc.  

mokinių dalyvauja NM 

programoje rašant 

tiriamuosius darbus IT, 

ekonomikos, gamtos 

mokslų dalykų.  
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Organizuota 

savarankiško, patirtinio 

mokymosi dieną 

gimnazijoje, rengiant 

tarpdisciplininius 

projektus 1 – 3 kl. 

mokiniams. 

STEAM įgyvendinimas 

gimnazijoje. Tikslingas klasės 

mokytojų pagal koncentrus 

bendradarbiavimas praturtinant 

ugdymo turinį.  

Stiprinant STEAM veiklas, 

vedamos integruotos pamokos, 

rengiami integruoti 

tarpdisciplininiai projektai.  

Vesta 30 proc. integruotų 

pamokų per metus, parengta 30 

proc. integruotų tarpdisciplininių 

projektų.  

Stiprinant STEAM 

veiklas, vedamos 

integruotos pamokos, 

rengiami integruoti 

tarpdisciplininiai 

projektai.  

Vesta 50 proc. integruotų 

pamokų per metus, 

parengta 50 proc. 

integruotų 

tarpdisciplininių 

projektų.  

Metodinės tarybos vykdomo 

Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

modelio  patirties sklaidos 

imtis. 

Įgyvendinamas Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio modelis: 

aplankomos bent 2 kolegų 

pamokos per metus, taikomi 

grįžtamojo ryšio ir refleksijos 

instrumentai 30 proc. pamokų ir 

instrumentus per iqesonline 

platformą. 

Įgyvendinamas 

Kolegialaus grįžtamojo 

ryšio modelis: 

aplankomos 3 kolegų 

pamokos per metus, , 

taikomi grįžtamojo ryšio 

ir refleksijos instrumentai 

50 proc. pamokų per 

iqesonline platformą. 

Valstybinių brandos egzaminų 

kokybės imtis. 

60 proc. dalykų brandos 

egzaminų rezultatai viršija 

Lietuvos vidurkį, 50 proc. Kauno 

miesto vidurkį. 

Visų dalykų brandos 

egzaminų rezultatai 

viršija Lietuvos vidurkį, 

70 proc. Kauno miesto 

vidurkį.  

PUPP kokybės imtis. PUPP viršija Lietuvos mokyklų 

vidurkį. 

PUPP viršija Lietuvos, 

Kauno miesto mokyklų 

vidurkius. 

  
 

Priemonės 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. IT gebėjimų stiprinimo 

seminarai - dirbtuvės 

mokytojams  

Metodinė 

taryba 

KPKC 04 mėn.  žmogiškieji, 

MK lėšos 

 

2. visų mokomųjų 1 klasėse 

dalykų 30 proc. 

suskaitmenintas ugdymo 

turinys, 

novatoriški mokomieji 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

UPC 06 mėn.  žmogiškieji, 

MK lėšos 
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scenarijai. Taikomi 

pamokose. 

3. Kūrybinės IT – 

matematikos, ekonomikos 

Galaktikos, gamtos 

mokslų dirbtuvės Kauno 

miesto mokiniams 

įtraukiant mokytojus, 

besimokančius ir 

suinteresuotą 

sias šalis tiek iš 

mokyklos, tiek iš už 

mokyklos ribų. 

Tiksliųjų, 

gamtos mokslų 

metodinė 

grupė, 

Karjeros grupė 

KTU 03, 10 

mėn. 

  

4. Virtualios aplinkos 

pamokose: Edmodo, 

Eduka klasė, Moodle, bei 

įsivertinimui skirti 

skaitmenininiai įrankiai: 

kahoot, mentimeeter ir kt.  

Metodinė 

taryba 

KPKC 11 mėn. žmogiškieji  

5.  Individualios mokinio 

pažangos matavimo 

modelis, taikomos 

individualios pažangos 

stebėjimo lentelės, 

dalyvaujama vidiniame 

gimnazijos projekte „Aš 

užaugau „Santaroje“  

Metodinė 

taryba 

D. Karaliūtė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

KPKC 06 mėn. žmogiškieji  

6. Integruotos pamokos, 

akcentuojant  tiksliųjų, 

gamtos, technologijų, 

inžinerijos mokslų ir 

menų bei dizaino sintezę 

Metodinė 

taryba 

KTU, 

VDU, 

LSMU, 

LSU, VU 

Visus 

metus 

žmogiškieji  

7. Savarankiško, patirtinio 

mokymosi diena 

gimnazijoje, rengiant 

tarpdisciplininius 

projektus 1 – 3 kl. 

mokiniams 

Metodinė 

taryba 

KTU, 

VDU, 

LSMU, 

LSU, VU 

06 mėn. žmogiškieji  

9. Atvirų pamokų, kuriose 

mokytojai sėkmingai 

taiko IKT bei 

individualios pažangos 

matavimo modelį, 

stebėjimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

KPKC Visus 

metus 

žmogiškieji  
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10. grįžtamojo ryšio ir 

refleksijos instrumentai 

ugdymo procese 

Veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

grupė 

KPKC 06 žmogiškieji  

11. Signalinių, pusmečių, 

metinių mokinių 

mokymosi pažangumo ir 

kokybės analizė. Pagalbos 

grupių sudarymas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

D.Karaliūtė 

 Visus 

metus 

klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

 

12. Nuodugnaus mokymosi 

programos įgyvendinimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

D. Karaliūtė 

VDU, 

KTU, 

LSMU, 

verslo 

įmonės 

Visus 

metus 

Mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai 

 

13. Mentorystės programos 

įgyvendinimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

Savano-

rystės 

klubai 

Visus 

metus 

Mokiniai, 

mokytojai 

 

14.  Vidinis bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

modelis: partnerystės 

planas „kolega - kolegai“. 

Kolegialus mokymasis 

Metodinės 

Tarybos 

pirmininkė 

J. 

Karčiauskienė 

 Visus 

metus 

pagal 

planą 

Mokytojai  

15. Tarptautinė jaunųjų 

mokslininkų konferencija 

„Iššūkis tyrėjui“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

VU, KTU 2017 - 04 finansiniai  

16. Ugdomosios veiklos 

priežiūra.  

Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas pamokoje:  

ugdymo proceso 

planavimas,   mokymosi 

metodų įvairovė, IKT 

taikymas, mokinių 

pasiekimų vertinimas, 

pažangos matavimas, 

išmokimo stebėjimas. 

A. Karlienė, 

gimnazijos 

direktorė, 

D. Karaliūtė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

 Visus 

metus, 

numatant 

mėnesio 

plane 

žmogiškeiji  

 

2. Tikslas – teikti savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams ugdant socialines 

kompetencijas ir skatinant asmeninį tobulėjimą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

LION QUEST programos 

„Raktas į sėkmę“ vykdymas 

7 proc. gimnazistų dalyvauja 

prevencinėje programoje 

„Raktas į sėkmę“. 30 proc. 

14 proc. gimnazistų 

dalyvauja prevencinėje 

programoje „Raktas į 

sėkmę“ 80 proc. 
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mokytojų dalyvauja mokymuose 

ir įgyvendina šią programą.  

mokytojų dalyvauja 

mokymuose ir 

įgyvendina šią programą. 

Žemų pasiekimų gerinimo 

programos įgyvendinimo 

apimtis  gimnazijoje.  

50 proc. mokinių po signalinių 

pagalbos grupių padarys 

individualią pažangą.  

70 proc. mokinių po 

signalinių pagalbos 

grupių padarys 

individualią pažangą. 

Lankomumo stebėsena 

gimnazijoje: lankomumo 

suvestinės, teikiant grįžtamąjį 

ryšį.  

2 proc. gerėja mokinių 

lankomumas I-IV klasėse. 

4 proc. gerėja mokinių 

lankomumas I-IV klasėse  

VDM saviugdos krypties 

„Patirčių slėnis“ ir saviraiškos 

krypties „Talentų erdvė“ 

įgyvendinimas  

50 proc. I-IV klasių gimnazistų 

lanko VDM  saviugdos ir 

saviraiškos užsiėmimus. 

70 proc. I-IV klasių 

gimnazistų lanko VDM  

saviugdos ir saviraiškos 

užsiėmimus. 
 

 

 

 Priemonės 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. LION QUEST 

programos „Raktas į 

sėkmę“ vykdymas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

VšĮ 

LIONS 

QUEST 

Lietuva 

Visus 

metus 

Klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

Projekto 

“Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas II” 

lėšos 

 

2. Savaitė be patyčių Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Kauno 

Milikonių 

progimna-

zija  

Kovo 

mėn. 

Mokyklos 

bendruome

nė 

 

3. Įvadinis seminaras 

mokytojams apie 

programos „Raktai į 

sėkmę“ įgyvendinimą 

Dalykų 

mokytojai, 

VGK nariai 

VšĮ 

LIONS 

QUEST 

Lietuva  

Rugsėjo 

mėn. 

Administra

cijos 

atstovai, 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai, 

kl. 

aukėltojai 

 

4. Tabako ir medikamentų 

naudojimo tyrimas 

Soc. 

pedagogė J. 

Stankūnienė, 

spec. 

pedagogė  R. 

Valackaitė-

Pranckūnienė 

Visuomen

ės 

sveikatos 

centras  

Sausio 

mėn. 

1-3 klasių 

mokiniai 
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5. DofE programos 

įgyvendinimas  

I. Kazlauskait

ė-Nefė, 

psichologė 

 Visus 

metus 

Pageidauja

ntys 

mokiniai 

 

6. Tyrimas dėl patyčių I. Kazlauskait

ė-Nefė, 

psichologė 

PPT  Kovo 

mėn. 

1-4 klasių 

mokiniai 

 

7. Karjeros ugdymo 

renginys „Karjeros 

laiptai“ 

Karjeros 

grupė, klasių 

auklėtojai 

Kauno m. 

universite-

tai ir 

kolegijos 

Gruodžio 

mėn. 

Klasių 

auklėtojai, 

mokiniai, 

mokytojai 

 

8. Sveikatos diena 

„Sveikame kūne – 

sveika siela“ 

Soc. 

pedagogė J. 

Stankūnienė, 

darbo grupė 

LSMU 04 - 01 Mokyklos 

bendruome

nė 

 

9. Namų darbų ruošos 

klubas, pagalba 

pamokoje   

spec. poreikių 

mokiniams 

Soc. 

pedagogė J. 

Stankūnienė 

Spec. 

pedagogė 

R.Valackaitė- 

Pranckūnienė  

 Visus 

metus 

Mokiniai, 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

 

10. Tėvų klubo  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė 

 Visus 

metus 

Tėvai  

11. Žemų pasiekimų 

gerinimo programos 

įgyvendinimas, pagalbos 

grupių sudarymas 

VGK  Visus 

metus 

Mokytojas, 

mokinys, 

tėvai 

 

12. Lankomumo suvestinės  Socialinė 

pedagogė, 

VGK, 

direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus  

Policija, 

Vaikų 

teisių 

apsaugos 

tarnyba.  

Kartą per 

mėnesį  

klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai,  

mokiniai, 

socialinė 

pedagogė  

 

12. Jaunimo vasaros 

stovykla 

"atRASK", naujai 

priimtiems mokiniams 

 Soc. 

pedagogė 

Jolanta 

Stankūnienė, 

spec. 

pedagogė 

Rasa 

Valackaitė - 

Pranckūnienė 

Asociacija 

„Nemunai

čio“ 

stovykla 

Rugpjūčio 

mėn. 

Tikslinis 

finansavim

as 

projektinės 

lėšos  

 

13. VDM projekto „Patirčių 

slėnis“ programos  

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

 Visus 

metus 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

 

14. VDM projekto „Talentų 

erdvė“ programos  

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

NVŠ 

dalyviai 

Visus 

metus 

Metodinė 

taryba, 
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ugdymui G. 

Daškus 

metodinės 

grupės 
15. Etatinio apmokėjimo 

modelis gimnazijoje 

sukuria pridėtinę vertę. 

Kontaktinių ir 

nekontaktinių valandų 

paskirstymas derinamas 

su metodine taryba, 

darbo taryba ir 

gimnazijos taryba. 

Įvertiname finansavimą 

ir efektyviai jį 

panaudoti.   

Direktorė A. 

Karlienė,  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui D. 

Karaliūtė, G. 

Daškus.  

 2019 m. 

birželis.  

Metodinė 

taryba, 

Gimnazijos 

taryba, 

Darbo 

taryba  

 

16. Tarptautine 

savanorystės diena, 

pažintis su savanoriškos 

veiklos galimybėmis 

Soc. 

pedagogė J. 

Stankūnienė 

VšĮ „Actio 

Catholica 

Patria“ 

I pusmetis Klasių 

auklėtojai, 

mokiniai 

 

17. Mentorystės programos 

papildymas ir 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

 Spalio 

mėn. 

VGK  

18. Socialinių įgūdžių 

dienos „Pažink save ir 

kitus“ naujoms klasėms 

Soc. 

pedagogė 

Jolanta 

Stankūnienė, 

psichologė I. 

Kazlauskaitė-

Nefė 

 Rugsėjo 

mėn. 

1-ųjų klasių 

mokiniai 

 

19. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui G. 

Daškus 

VTAS, 

soc. 

paslaugų 

centras  

Kartą per 

mėnesį  

VGK nariai  

20. Socialinės akcijos: 

"Maisto banko", 

"Darom", "Penkta koja" 

ir kt.  

Administracij

os atstovai, 

soc. 

pedagogė J. 

Stankūnienė 

VšĮ, 

nevyriausy

binės 

organizaci

jos 

Visus 

metus 

Klasių 

auklėtojai, 

mokiniai 

 

 

  

2. Tikslas – Kurti sveiką ir dinamišką, partneryste grįstą ugdymo(si) aplinką. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Aprūpinti personaliniais 

kompiuteriais ar planšetėmis 

gimnazistus, kurie dalyvaus 

suskaitmeninto ugdymo turinio 

įgyvendinimo programoje.  

7 proc. gimnazistų turės 

personalines planšetes ar 

kompiuterius, kuriuos naudos 

mokymo procese ir sieks 

individualios pažangos.  

14 proc.  gimnazistų 

turės personalines 

planšetes ar 

kompiuterius, kuriuos 

naudos mokymo procese 

ir sieks individualios 

pažangos. 
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Stiprinti STEAM kryptį. 

Šiuolaikiškai suremontuoti ir 

įrengti fizikos laboratoriją, 

įsigyti naujus baldus, mokymo 

priemones. Įrengti poilsio 

erdvę gimnazistams tyrėjams.  

 

50 proc. šiuolaikiškai 

suremontuota ir įrengta fizikos 

laboratoriją, įsigyti nauji baldai 

100 proc. šiuolaikiškai 

suremontuota ir įrengta 

fizikos laboratoriją, 

įsigyti nauji baldai, 

mokymo priemones. 

Įrengta poilsio erdvė 

gimnazistams tyrėjams. 

Užtikrinti mokinių saugumą, 

atlikti vidaus ir lauko remonto 

darbus. 

Atliktas valgyklos gamybos 

patalpų  kapitalinis remontas, 

baigti II aukšto koridoriaus 

remonto darbai.  

Atliktas valgyklos 

gamybos patalpų  

kapitalinis remontas, 

baigti II aukšto 

koridoriaus remonto 

darbai, parengtas 

vėdinimo sistemos 

įrengimo projektas ir kiti 

svarbūs darbai.  

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

susijusiuose su 

STEAM ir IT  

įgyvendinimu. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui D. 

Karaliūtė, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

J.Karčiauskienė 

KPKC, 

UPC, KTU, 

VU 

2019 m. 

12 mėn.  

Kvalifikacijai 

skirtos lėšos  

Dalyvauja 

visų 

dalykų 

mokytojai.  

2.  Įrengti Wi-Fi 

pagrindinių 

mokomųjų dalykų 

kabinetuose, 

įsigyti įrenginius. 

IKT 

specialistai, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkiui 

KTU, UAB 

Litnet  

2019 m. 

12 mėn. 

spec. lėšos,  

2 proc. GPM 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

 

3.  Aprūpinti 

personaliniais 

kompiuteriais ar 

planšetėmis 

mokinius 

IKT 

specialistai, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkiui 

UPC 2019 m. 

09 mėn 

Ugdymui 

skirtos lėšos  

 

4.  Įrengti STEAM 

fizikos 

laboratoriją 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija, 

Fizikos 

mokytojai, 

mokinių taryba  

KTU, VU,  

Kauno m. 

savivaldybė 

2019 m. 

12 mėn. 

spec. lėšos,  

2 proc. GPM 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

 

5.  Įgyvendinti 

projektą „Laiko 

ženklai“, 

tobulinant 

virtualų 

Projekto 

įgyvendinimo 

darbo grupė, 

direktorės 

pavaduotojas 

Kauno 

muziejai, 

Viešoji 

biblioteka  

2019 m.  Ugdymui 

skirtos lėšos 
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gimnazijos 

muziejų. 

ugdymui G. 

Daškus 
6.  Valgyklos 

gamybos patalpų  

kapitalinis 

remontas 

Pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 

2019 m. 
12 mėn. 

Savivaldybės 

lėšos  
 

7.  Pirmo aukšto ir 

rūsio elektros 

instaliacijos 

įrengimo 

užbaigimas 

Pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 

2019 m. 
12 mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 
 

8.  WC („tupyklų“) 

keitimas į 

klozetus 

Pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 

2019 m. 
12 mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 
 

9.  Sporto aikštyno 

renovacija 

(projektas) 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkiui, ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 

2019 m. 

12 mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 
 

10.  Automobilių 

aikštelės 

asfaltavimas 

Pavaduotojas 

ūkiui ir viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Kauno m. 

savivaldybė 

2019 m. 

12 mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 
 

11.  Remontuoti 

klasių patalpas ir 

koridorius 

Pavaduotojas 

ūkiui 

Tėvų klubas, 

verslo 

įmonės 

2019 m. Spec. lėšos,  

paramos, 2 

proc. GPM 

lėšos, 

 

12.  Pakeisti  4 klasių 

duris 

Pavaduotojas 

ūkiui 

Tėvų klubas, 

verslo 

įmonės 

2019 m. 

12 mėn. 
Spec. lėšos,  

paramos, 2 

proc. GPM 

lėšos. 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA  

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo 

terminas 

Dir. pav.  

D. Karaliūtė 

Kauno miesto 

savivaldybei dėl pasiektų 

strateginių ir veiklos 

planųkokybės rodiklių  

Sistema STRAPIS 2019 m. sausio, 

gegužės, gruodžio 

mėn.  

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius  

 

 

Gimnazijos  Tarybai ir 

bendruomenei dėl 

„Ūkinės finansinės 

veiklos už  2018 metus“. 

 

Ataskaita raštu 

(skelbiama 

internetiniame 

puslapyje) 

2019 m. sausio 

mėn.  trečia 

savaitė. 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius 

Gimnazijos Tarybai dėl 

„Viešųjų pirkimų plano“.   

Informacija raštu ir 

žodžiu (skelbiama 

CVP,  bei 

2019 m. 

balandžio pirma 

savaitė 
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Mokyklos 

tinklalapyje).  

Dir. pav.  

D. Karaliūtė  

Mokytojų Tarybai dėl 

giluminio 

Įsivertinimo, mokyklos 

tarybai. 

Stendinis 

pranešimas, 

skelbiama ir 

komentuojamasis 

skaitymas 

pedagogų Tarybos 

posėdyje. 

2019-12-12 

Direktorė 

 

Mokytojų  Tarybai  dėl   

remonto darbų programos. 

Informacija žodžiu  

Programa raštu. 

2019-01-31 

Direktorė  

 

Atsiskaityti savininko 

teises įgyvendinančiai 

institucijai pateikiant 

vadovo veiklos ataskaitą. 

Ataskaita  raštu.  

 

 

 

2019 m. vasaris 

mėn.  

 

Mokytojai  Kuruojančiam vadovui. Svarbiausi mokinių 

ir mokytojų 

pasiekimai už 

2018-2019  m.m. 

2019-05-22 

Direktorė Mokytojų taryboje dėl 

„2018 m. veiklos 

programos įgyvendinimo 

ir koregavimo“. 

Pranešimas.  2018-08-29 

Direktoriaus pav. 

ugdymui 

D. Karaliūtė  

G. Daškus  

 

Mokytojų Tarybai dėl 

gimnazijos tikslų 

įgyvendinimo. 

 

Pranešimas 

Informacija 

skelbiama 

internetiniame  

Puslapyje. 

2019-12-12 

Dir. pav. ugdymui 

D. Karaliūtė 

G. Daškus 

 

Mokytojų Tarybai  

Specializuoto ekonominio 

ugdymo programos dalies 

įgyvendinimas 

gimnazijoje, STEAM 

integravimo į ugdymo 

turinį, IT naudojimo 

ugdymo procese 

stiprinimo.  

Pranešimai  

Ataskaitos 

2019-11-15 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Metodinėje Taryboje dėl 

tikslų įgyvendinimo 

sėkmių ir nesėkmių. 

Ataskaitos.  2019-12-12 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius    

Direktorei dėl „Ūkinės 

veiklos ir finansinės 

padėties“. 

Ataskaitos žodžiu 

ir raštu. 

2019-12-12 

Dir. pav. ugdymui 

D. Karaliūtė  

 

Mokytojų Tarybai, 

gimnazijos Tarybai 

Vidinio (plačiojo audito) 

įsivertinimo grupės 

ataskaita. 

Stendinis 

pranešimas. 

 

2019-12-12 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

D. Karaliūtė 

Mokytojų Tarybai dėl 

ugdomojo inspektavimo 

tema  ,,Mokinių 

Pranešimai  

Ataskaitos. 

2019-12-12 
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G. Daškus 

 

pasiekimų stebėsena ir 

vertinimas pamokose“. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

D. Karaliūtė 

G. Daškus 

 

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. 

2019-12-12  

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams  

R. Aleksandravičius    

Direktorei dėl „Ūkinės 

veiklos ir finansinės 

ataskaitos. 

Ataskaitos žodžiu 

ir raštu. 

2019-12-11 

Direktorė  

A. Karlienė 

Gimnazijos Tarybai dėl 

„Gimnazijos tikslų 

įgyvendinimo“. 

Pranešimas raštu 

skelbiama 

internetiniame 

puslapyje. 

2019-12-18 

 

 

_______________                _______________________  ___________ 
(Plano rengėjo pareigos)                                    (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)                                
 

PRITARTA 

Kauno „Santaros“ gimnazijos 

mokytojų tarybos 2018 m. lapkričio 26 d. 

posėdžio protokolu Nr.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


