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I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS
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 strateginius tikslus, derina skirtingų grupių (steigėjo, suinteresuotų šalių, mokytojų, mokinių, tėvų, vadovų) interesus viena linkme.
Analizuodama gimnazijos pažangos pokytį ypatingą dėmesį skiria aukštesnių mokinių pasiekimų užtikrinimui, gerai savijautai, kokybiškam užimtumui
po pamokų, mokymosi priemonių įvairovei ir kt. Kauno miesto 2018 – 2020 metų 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
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prioritetus gimnazija įgyvendina

specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalį, praplečiant ugdymo turinį ekonominio mąstymo, finansų

raštingumo, tiriamojo darbo kompetencijų ugdymu, organizuojant renginį Kauno mieste „Ekonomikos galaktika“, VEMP turnyrus, ekonominio
raštingumo savaites. Diegiant aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, įgyvendinant praktika grįstą gamtos mokslų, tiksliųjų, technologijos
mokslų mokymą, įgyvendinama STEAM mokslų programa, organizuojamos kūrybinės IT, gamtos mokslų dirbtuvės Kauno miesto ir šalies
mokiniams. 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, bendradarbiaujant
su aukštosiomis mokyklomis, verslo centrais, organizuojama Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjui“. 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. Nuo 2018 metų pradėtas
įgyvendinti „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 prevencinė programa „DofE“, kur mokiniai skatinami savanoriškai įsitraukti į savęs pažinimą, tobulėjimą, aktualumą, atsakomybę sau ir
bendruomenei. „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.

3

II SKYRIUS
PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS
1.

2016 – 2018 metų gimnazijos Strateginiame plane pirmas tikslas buvo „Gerinti mokinių pasiekimus, teikiant savalaikę pagalbą įvairių

gebėjimų mokiniams, skatinant asmeninį tobulėjimą“, kurio buvo siekiama įgyvendinant tokius uždavinius:


Taikyti Nuodugnaus mokymosi programą gimnazijoje;



Teikti mokiniams savalaikę pagalbą, atsižvelgiant į jų poreikius, skiriant ypatingą dėmesį mokinių pažinimui;



Skatinti mokinių kultūringą elgesį, etikos normų laikymąsi gyvenime.

Veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis galima teigti, jog

Nuodugnaus mokymosi programa gimnazijoje įgyvendinama sėkmingai,

gimnazistai atranda mokymą, kuris juos nustebina gilumu ir kokybe. Galima teigti, jog 2016 metais tai buvo brandos darbo pradžia, kasmet didėjo
norinčių mokytis nuodugniai mokinių skaičius, pasirinktų temų įvairovė, mokiniai naudojosi aukštųjų mokyklų laboratorijomis. 2017 metais brandos
darbą iš fizikos dalyko rengė viena gimnazijos mokinė, tema „Nuolatinės elektros srovės šaltiniai ir jų panaudojimas“, kuris buvo Nuodugnaus darbo
tęsinys. 2017 metais Nuodugnaus mokymosi programoje dalyvavo 60 proc. mokinių, 2018 m. 62 proc. mokinių. Gimnazijoje papildyta Pasiekimų ir
pažangos vertinimo tvarka 4 lygmenimis: mokinio, mokytojo, klasės vadovo, administracijos.

Visos metodinės grupės vadovaujasi vienodais

susitarimais, stebinti mokinio pažangą, ypatingas dėmesys skiriamas asmeninės kompetencijos ugdymui, skatinant įsivertinimą pamokoje. Pradėtas
įgyvendinti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą apjungiantis projektas „Aš užaugau „Santaroje“. Gimnazijoje organizuojamos dalykinės
konsultacijos pagal nustatytą tvarkaraštį, kartą per mėnesį vyksta viešos konsultacijos, įgyvendinama mentorystės programa, kurioje dalyvauja
mokiniai savanoriškais pagrindais. 2017 metais Kauno miesto itin gabių mokinių tarpdisciplininiame projekte dalyvavo 3 dešimtų klasių mokiniai,
2018 metais 1 devintos klasės mokinys. 2018 metais 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“
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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. Dalyvaujama integruoto vokiečių
kalbos ir dalyko (matematikos) mokymo projekte „CLILIG @ LITAUEN“, bendradarbiaujant su Gėtės institutu. 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.
Tikslo buvo siekta nuosekliai, kasmet įtraukiant naujas priemones bei tobulinant stipriuosius aspektus, siekiant mokinių pažangos bei
pasiekimų. Vertinamas gerai, pasiekti numatyti sėkmės kriterijai, nenukrypstama nuo suplanuoto tvarkaraščio.
2. 2016 – 2018 metų gimnazijos Strateginiame plane antras tikslas buvo „Skatinti lyderystę gimnazijoje, bendruomenės narių
bendradarbiavimą siekiant gimnazijos pažangos“, kurio buvo siekiama įgyvendinant tokius uždavinius: Stiprinti santykius tarp gimnazijos
bendruomenės narių; Įgyvendinti Mentorystės programą, apimant visus švietimo subjektus: mokytojus, mokinius, tėvus bei socialinius partnerius;
Stiprinti mokinių tarpusavio bendravimą, ugdyti jų socialinius įgūdžius. Veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis galima teigti, jog gimnazijoje
ypatingas dėmesys skiriamas emocinio intelekto ugdymui, todėl naujai atvykusiems mokiniams organizuojama susipažinimo stovykla „Atrask“
netradicinėse erdvėse. Taip pat gimnazijoje socialinių įgūdžių dienos, kurių metu mokiniai skatinami pažinti save, susidraugauti, ugdyti emocinį
intelektą, mokomi empatijos, nuoširdumo. Psichologė veda bendravimo įgūdžių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas. Mokinių tarybos dėka
pradėtas įgyvendinti Lietuvos moksleivių sąjungos projektas „Emocija +“, kuris prisideda prie gimnazijos emocinės aplinkos gerinimo, pozityvios
aplinkos kūrimo. Gimnazijoje aktyviai veikia Tėvų klubas, į kurio veiklą įsitraukia vis daugiau tėvų. Karjeros dienoje „Karjeros laiptai“ tėvai vedė
pamoką mokiniams, pasakodami savo sėkmės istorijas, dalyvavo gimnazijos Kalėdų šventėje „Baltas džiaugsmas“, paruošė kalėdinį sveikinimą.
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Metodinės tarybos iniciatyva sukurta „Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarka“ , patvirtintas bendradarbiavimo modelis „Kolega – kolegai“. Kartą per
metus organizuojama Metodinė diena, dalis metodinių grupių veda atvirus renginius Kauno miesto mokiniams, mokytojams. 2017, 2018 metais
suorganizuotas Kauno miesto renginys „Kūrybinės dirbtuvės: kompiuterinių edukacinių žaidimų kūrimas, projektavimas“, sulaukęs per 40 jaunųjų
informatikų iš daugelio Kauno miesto mokyklų.

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“. Tikslo siekiama įtraukiant įvairius bendruomenės narius: mokinius, mokytojus, tėvus,
socialinius dalininkus, verslo atstovus, skatinant įvairias iniciatyvas, ugdant pasidalytąją lyderystę, akcentuojant organizacijos pažangą. Vertinamas
gerai, pasiekti numatyti sėkmės kriterijai, nenukrypstama nuo suplanuoto tvarkaraščio.
3. 2016 – 2018 metų gimnazijos Strateginiame plane trečias tikslas buvo „Baigti pastato vidaus renovaciją, sukuriant estetišką ir saugią
ugdymosi aplinką, atvirą Šilainių bendruomenei“. Tikslo buvo siekta įgyvendinant šiuos uždavinius: Užbaigti suplanuotą pastato vidaus renovaciją;
Sporto salės kapitalinis remontas; Atlikti vidaus remonto darbus. Veiklos kokybės įsivertinimo grupės duomenimis galima teigti, jog 2016 m. užbaigti
pastato vidaus renovaciją pagal investicinį projektą pavyko tik iš dalies, nes savivaldybė skyrė lėšas I aukšto elektros darbams atlikti. Mokiniai saugiai
sportuos, kadangi pakeista sporto salės grindų danga. Spec. lėšos ir paramos lėšos buvo naudojamos kabinetų ir II aukšto koridorių remonto darbams,
grindų dangos pakeitimui. 2017, 2018 m. toliau įgyvendinome suplanuotus strateginius tikslus, kurdami inovatyvią gimnaziją be sienų: vyksta
metodiniai renginiai Kauno m. mokytojams, kūrybinėse dirbtuvėse, sporto varžybose dalyvauja viso Kauno miesto moksleiviai, įkurtos naujos
edukacinės erdvės mokiniams: laisvalaikio zona, IT laboratorija, STEAM klasė, 3 D klasė. Tikslas įgyvendintas gerai, laikytasi numatytų susitarimų,
nenukrypstama nuo tvarkaraščio, numatyto biudžeto.

Akademiniai ir kiti pasiekimai
2016 metai


2015—2016 m. m. iš viso gimnazijoje mokėsi 137 abiturientai. 135 abiturientai gavo brandos atestatus. Dviem gimnazistams brandos atestatai
įteikti su pagyrimu. 6 mokomųjų dalykų brandos egzaminų rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Tai lietuvių kalbos, anglų kalbos, biologijos,
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chemijos, istorijos, informacinių technologijų. Tai sudaro 66 % mokomųjų dalykų. Pagal VBE rezultatų kokybę gimnazija stabiliai išlieka
penktoje vietoje Kauno mieste.


Abiturientai sėkmingai įstoja į aukštąsias mokyklas. Mokyklos karjeros centro duomenimis, 2016 m. 60 % abiturientų pasirinko studijas
Lietuvos universitetuose, 1 % – pasirinko užsienio universitetus, 19 % pasirinko studijas kolegijose, 8 % – niekur nestojo. Populiariausios
aukštosios mokyklos yra KTU- 24%, VDU – 13 % , toliau seka LSMU – 7 %, VU – 4 %, , LSU – 4 % . Iš kolegijų populiariausia yra Kauno
kolegija, studijas čia rinkosi 15% gimnazistų.



PUPP rezultatai rodo gerus mokinių pasiekimus. PUPP lietuvių kalbos kokybė 67 %, matematikos PUPP kokybė 56 %. Su viso miesto rodikliu
tiek lietuvių kalbos, tiek matematikos PUPP kokybė aukštesnė.



2015/2016 m. m. I pusmečio pažangumas 88 proc., kokybė 31 proc., mokėsi labai gerai 25 (5,47 proc.) mokinių. Metinio pažangumas 99 proc.,
kokybė – 36 proc., mokėsi labai gerai 38 mokiniai (8,4 proc.).



Užimtos prizinės vietos Kauno miesto olimpiadose: fizikos olimpiadoje užimta 2 ir 4 vietos, matematikos olimpiada 2 vieta, istorijos olimpiada
5 vieta, respublikos geografijos olimpiadoje užimta 3 vieta, XXVII jaunųjų geologų olimpiadoje tapta prizininkais.
2017 metai



2017 metais vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. mokinių. Visiems (120) gimnazistų įteikti Brandos atestatai, 2 gimnazistams
įteikti Brandos atestatai su pagyrimu. Iš viso gauta 8 šimto balų įvertinimai: 4 matematikos, du fizikos, vienas anglų kalbos ir istorijos. Visų
mokomųjų dalykų, išskyrus chemiją, brandos egzaminų rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Tai sudaro 89 % mokomųjų dalykų. Kauno miesto
mokyklų vidurkis lenkiamas lietuvių kalbos, biologijos, fizikos, istorijos, tai sudaro 45 % visų mokomųjų dalykų. Pagal pasiekimus gimnazija
trejų metų laikotarpyje stabiliai išlieka penktoje vietoje Kauno mieste.



PUPP lietuvių kalbos kokybė 67 %, matematikos PUPP kokybė 71 %. Su viso miesto rodikliu tiek lietuvių kalbos, tiek matematikos PUPP
kokybė aukštesnė. Lietuvių kalbos PUPP vidurkis 7,20, miesto – 6,89, matematikos PUPP gimnazijos vidurkis – 7,21, miesto – 6,51.



Abiturientai sėkmingai įstoja į aukštąsias mokyklas. Mokyklos karjeros centro duomenimis, 2017 m. 54 % abiturientų pasirinko studijas
Lietuvos universitetuose, 1 % – pasirinko užsienio universitetus, 24 % pasirinko studijas kolegijose, 12 % – niekur nestojo. Populiariausios
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aukštosios mokyklos yra KTU- 30%, VDU – 11 % , toliau seka, LSMU – 5%, VU – 4 %,. Iš kolegijų populiariausia yra Kauno kolegija,
studijas čia rinkosi 16% gimnazistų. Gimnazijos 2016/2017 m.m. I pusmečio pažangumas 91%, kokybė 26% . Metinio mokinių mokymosi
pažangumas 99%, kokybė 32%. Iš duomenų analizės matyti gimnazijos mokinių pažanga. Lyginant su 2015/2016 m.m. Metinio mokymosi
pažangumas išlieka nepakitęs (99%, ), tačiau gimnazijos mokymosi kokybė 2015/2016 m.m. yra aukštesnė (36%). Labai gerai besimokančiųjų
mokinių procentas išlieka tolygus: tiek 2015/2016 m.m., tiek 2016/2017 m.m. Metiniame pusmetyje jis sudaro 8%. Gimnazijoje taikant
pasiekimų gerinimo plane numatytas priemones po signalinio pusmečio mokinių mokymosi pasiekimai pagerėja 2 – 3 proc, 50 proc. mokinių
padaro pažangą. Lyginant gimnazijos 2016/2017 m.m. I pusmečio ir Metinio kokybę, pagerėjimas yra 6 proc. I pusmečio kokybė 26 proc,
Metinio kokybė - 32 proc, laukiama kokybė 37 proc.


2017 metais Vilniaus universiteto premija buvo skirta abiturientei, laimėjusiai bronzos medalį respublikinėje geografijos olimpiadoje (antri
metai iš eilės), Kauno miesto matematikos olimpiadoje 3 vietą, geografijos olimpiadoje 3 vietą, geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ – 2
vietą.



Kiti gimnazijos mokinių pasiekimai: respublikos geografijos žinių konkursas „Adventtur“ 2 vieta, gimnazistė - Europos Sąjungos Jaunųjų
mokslininkų konkurso nacionalinio etapo laureatė, 3 vieta, Vokiečių kalbos projektų „Tavo žvilgsnis“ ir „Kalbų Kengūra“ laureatai,
respublikos fizikos konkurso „ Bandymai aplink mus“ dalyviai. Kauno miesto fizikos olimpiada 2 vieta, matematikos olimpiada – 4 vieta,
Kauno miesto anglų kalbos olimpiada 3 vieta, Kauno miesto anglų kalbos konkursas 9 - 10 klasėms - 3 vieta, 9 klasių anglų kalbos olimpiada 5 vieta, lietuvių kalbos olimpiada 3 vieta, informatikos olimpiada - 3 vieta ir kt.
2018 metai

•

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. 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
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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 + 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.

•

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 proc. 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, gamtos mokslų pamokose
žinias sieti su gyvenimo praktika, taikyti modeliavimo, eksperimentavimo praktikas.
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Mokykla

Skaitymo

Gamtamokslinis Matematinis

Finansinis

gebėjimai

raštingumas

raštingumas

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 20172018 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.


Gimnazijoje, kaip ir ankstesniais metais, pats populiariausias būrelis - tautiniai šokiai. Jį lanko 13,5 % visų gimnazijos mokinių. Kolektyvas
,,Santariečiai“ (vadovas Kazimieras Kondratavičius) nuo šių mokslo metų turi net tris šokėjų grupes. Jie 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
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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.
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 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.
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1 pav. Gimnazijos akademinių pasiekimų pokytis 2017 – 2018 m.
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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%

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 (1 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“.
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3 pav. Gimnazijoje būrelius lankančių mokinių skaičiaus kaita

4. 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.
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5 aukščiausios vertės
2017 m.
3,5

2018 m.
3,5

Mokykloje esame skatinami
bendradarbiauti, padėti vieni kitiems

3,2

3,2

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų
mokinių nesijuokiau, nesišaipiau

3,2

3,0

Mokytojai man padeda pažinti mano
gabumus ir pomėgius
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.)
Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs
mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė

2,9

3,0

Man yra svarbu mokytis

3,0

3,0

5 žemiausios vertės
2017 m.
Su mokytoju planuojame 2,6
mano mokymosi tikslus ir
galimybes tikslams
pasiekti
Per pamokas aš turiu
2,6
galimybę pasirinkti
įvairaus sunkumo
užduotis
Mokykloje su manimi
2,6
aptariamos mokymosi
sėkmės
Aš noriai einu į mokyklą
2,7
Aš nebijau pamokose
bandyti, daryti klaidų ar
neteisingai atsakyti

2,7

2018 m.
2,5

2,5

2,6

2,6
2,8

2,9

4 pav. Mokinių apklausos tendencijų kaita
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).
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5 aukščiausios vertės
Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas
iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė
Mokykla skatina mokinius būti aktyviais
mokyklos gyvenimo kūrėjais
Mokykloje mano vaikas sužino apie
tolimesnio mokymosi ir karjeros
galimybes
Mokykloje mokytojai vaikus moko
bendradarbiauti, padėti vienas kitam
Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi
sėkmių aptarimus mokykloje
Mokytojai padeda mokiniams suprasti
mokymosi svarbą gyvenime

5 žemiausios vertės
2017 m.
3,3

2018 m.
3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,3

3,2

3,2
3,3

Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal
savo gebėjimus
Mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į
mokymosi galimybę
Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo
mokymąsi

2017 m.
2,7

2018 m.
2,7

2,8
3,0

Į mokyklą mano vaikas eina noriai

3,0

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą
(gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant
Įvairių dalykų mokimasis užsienio kalba praturtintų
gimtąją kalbą
Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų
naudingas tik popamokinėje veikloje, bet ne pamokose
Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir
pan.) pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių,
prancūzų) kalba, noriai leisčiau savo vaiką į tokias
pamokas
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.)

3,1
2,9
2,9
3,0

3,0

5 pav. Tėvų apklausos tendencijų kaita
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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5. Bendruomenės saugumo užtikrinimas, mažinant patyčių, smurto, alkoholio ir tabako vartojimą (mokyklos savijautos rodiklis, patyčių
situacijos rodiklis, mokyklos kultūros rodiklis ir kt.).
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 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 įtaką gali
daryti blogėjantis socialinis gimnazijos kontekstas. 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 specialiuosius ugdymosi poreikius. Globojamų vaikų padidėjo nuo 4
iki 6. 7 šeimos dėl tėvystės /socialinių įgūdžių stokos yra stebimos, Kauno miesto socialinių paslaugų centras teikia šeimoms socialinę pagalbą.
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“.
Gimnazijos bendruomenė ir Šilainių bendruomenė Kauno „Santaros“ gimnaziją realiai mato, kaip gimnaziją vykdančią I ir II pagrindinio
ugdymo programas, kadangi Šilainių mikrorajone yra perpildytos mokyklos ir viršijamas optimalus mokinių skaičius jose. Gimnazijos siekiamybė
formuoti 5 klases ir tapti 5-12 klasių gimnazija, įgyvendinanti ekonominio ir IT savitumo programas, stiprinant lyderystės ugdymą. Tokia perspektyva
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kontekste padėtų gimnazijai įgyvendinti pagrindinius strateginius tikslus ir daugiau Kauno miesto mokinių gautų
kokybišką išsilavinimą. Gimnazijos pasiekimai yra geri: pagal 2018 m. reitingus esame 41 vietoje tarp Lietuvos geriausių gimnazijų, kurios neatsirenka
mokinių. Pagal fiksuotus 2016, 2017, 2018 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus gimnazija Kauno mieste stabiliai išlieka ketvirtoje vietoje.
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III SKYRIUS
ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Gautos lėšos pagal finansavimo šaltinius
Gautos ir pritrauktos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma
Parama
Fondų lėšos
Iš viso

2016
333790,68
630776,96
10185,43
13356,58
16280,00
988109,65

2017
239936,80
614551,85
12612,03
10720,50
877821,18

2018
271785
601914
12925,83
6802,83
4070,00
893427,66

Patirtos sąnaudos
Sąnaudos
Darbo užmokesčio išlaidos
Išlaidos prekėms ir paslaugoms
Darbdavių socialinė parama
Ilgalaikio turto išlaidos
Iš viso

2016
751032,26
198791,30
16100
36431,48
1002355,04

2017
733504,85
134458,49
13689,36
5454,09
887106,79

2018
736014,70
131242,92
15702,85
9500,00
892460,47

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Valdymo išlaidos
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

2016
14345,43
13755,49
8731,32
8629,84
45462,08

2017
14823,86
15819,18
11003,34
41646,38

2018
15877,00
15670,00
10730,00
11066,00
53343,00
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2016 metais:
Suremontuota ir moderniai įrengta gimnazijos valgyklos valgymo erdvė;
Įsigyta naujų kompiuterių IT klasei;
Suremontuoti 2 kabinetai;
Pradėtas II aukšto koridorių remontas;
Dalinai įrengtas WI Fi gimnazijoje, įsigytos stotelės.
Naudotos pritrauktos lėšos: 2 % nuo GPM., paramos, spec. bei savivaldybės lėšos.
Rezultatas - Jokių įsiskolinimų per 2016 m. įstaiga neturėjo, MK lėšų netrūko.
2017 metais:
Įkurta ekonomikos ir IT laboratorija;
Pradėta įrengti laisvalaikio erdvė;
Pastatytos vidinės vaizdo kameros;
Suremontuoti 2 kabinetai;
Įsigyta planšečių klasė;
Interaktyvi lenta.
Naudotos pritrauktos lėšos : 2 % nuo GPM., paramos. , spec., bei savivaldybės lėšos.
Rezultatas - Jokių įsiskolinimų per 2017 m. įstaiga neturėjo, MK lėšų netrūko.

2018 metais:
Įkurta biologijos laboratorija, stiprinant STEAM kryptį;
Įsigyta 3D klasė su 4 mokomosioms programomis;
Baigta įrengti laisvalaikio erdvė;
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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 naudojami racionaliai. Lėšos skirtos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti nesudaro 10 proc. efektyviai panaudojamos
biudžetinių įstaigų patalpų nuomos lėšos, kurios kasmet didėja.
IV SKYRIUS
STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Stiprybės
Silpnybės
 Gimnazijos bendruomenė kuria geros, patikimos ir atviros
 Mokinio taisyklių pažeidimai (nepateisintos pamokos,
gimnazijos įvaizdį.
uniformos dėvėjimo problemos, vėlavimas į pamokas,
rūkymas)
 Aktyvūs, reiklūs, skatinantys bendruomenę dirbti
 Atvykstančiųjų mokytis į gimnaziją mokinių
komandoje vadovai.
dominuoja pagrindinis arba patenkinamas pasiekimų
 Modernios
ir
nuolat
atnaujinamos
informacinės
lygis.
komunikacinės technologijos, vykdoma informacinė
sklaida.
 Užduočių ir tempo diferencijavimas pamokose žemų
gebėjimų mokiniams.
 Kvalifikuoti ir kūrybiški mokytojai.
 Aktyvi tėvų įtraukimo politika.
 Sudarytos lygios galimybės įvairių poreikių mokiniams,
teikiama kvalifikuota socialinė, psichologinė ir pedagoginė
 Mažai išplėtotas komandinis darbas pamokose.
pagalba, vykdomos prevencinės, sveikos gyvensenos,
 Dalis mokytojų dirba keliose darbovietėse
karjeros programos.
 Sveikos gyvensenos propagavimas.
 Mokinių taryba ir gimnazijos tarybos veikla skatina
 Silpni mokytojų IT įgūdžiai.
pozityvius pokyčius mokykloje.
 Nedidelė mokinių dalis renkasi IT VBE
 Palaikomi platūs gimnazijos ryšiai su įvairiomis
 VBE IT rezultatai atitinka pagrindinį ir patenkinamą
institucijomis, netradicinės pamokos organizuojamos kitose
lygį.
erdvėse, vykdomi tarptautiniai projektai: ERASMUS+, YFU
 2018 m. prastesni matematikos PUPP rezultatai
mainų programa.
lyginant su 2016-2017 m.
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Mokslinės – tiriamosios, kūrybinės veiklos tradicijos.
Sukurta palanki aplinka vadovų, mokytojų ir tėvų
bendradarbiavimui padedant vaikui mokytis.
Bendrųjų ugdymo planų galimybių pilnas išnaudojimas.
Galimybės
Grėsmės/pavojai
Papildomas ugdymas ir popamokinė veikla tenkina
 Mažėja moksleivių skaičius Lietuvos mokyklose.
 Mažėjantis mokinių skaičius gimnazijoje.
daugumos mokinių savirealizacijos reikmes.
 Didėjanti konkurencija tarp Kauno miesto gimnazijų.
Virtualių aplinkų naudojimas nuotoliniam, savarankiškam
 Nepakankama tėvų atsakomybė už vaikų ugdymą(si) ir
mokymuisi, gabių mokinių ugdymui.
elgesį.
Nuodugnaus mokymosi programos integravimas į visų
 Daugėja žemų pasiekimų mokinių.
mokinių ugdymo turinį.
 Trūksta mokytojų dalykininkų.
Įvairių lėšų tikslingas pritraukimas ir panaudojimas
materialinei bazei stiprinti, jaukioms laisvalaikio zonoms
įrengti.
Socialinio ir emocinio ugdymo programa Lions Quest
„Raktas į sėkmę“
Alumni įtraukimas į ugdymo procesą.
V SKYRIUS
ĮSTAIGOS VIZIJA IR MISIJA
Vizija. Kauno „Santaros“ gimnazija – IT ir ekonomikos gimnazija, kurioje dominuoja tyrimais ir praktika paremtas mokymas (is), kur

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, ugdomos asmenybės – lyderės.
Misija. Teikti pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų kokybišką
pasitikinčius, atvirus, skleidžiančius tyrimų idėjų laisvę, nuomonių įvairovę lyderius.

išsilavinimą, ugdyti visapusiškus inovatyvius,
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VI SKYRIUS
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Gimnazijos filosofija – tik suvieniję savo širdis gerumui ir santarvei pasieksime savo tikslus.
Gimnazijos veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:
• Komandinis darbas – pagarba kitokiai nuomonei, gebėti išklausyti, priimti sprendimus, dirbti komandoje.
• Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.
• Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.
VII SKYRIUS
VEIKLOS STRATEGIJA
Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai
2018 m.

Lėšų poreikis
2019 m.

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų:
(nurodyti, pagal kokias programas
skiriamos):
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos
programa (biudžetas)
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos
programa (spec. lėšos)

284339,89

Projektas
2020 metams

Projektas
2021 metams

265000,00

2019-ųjų
metų
maksimalių
asignavimų
poreikis
269000,00

272000,00

274000,00

251140,00

251000,00

255000,00

257000,00

259000,00

12554,89

14000,00

14000,00

15000,00

15000,00

20645,00
588528,36

602900,00

610000,00

625000,00

629000,00

Investicijų programa (biudžetas)
Programa (3)
Valstybės biudžeto lėšos
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Iš jų:
(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias
programas skiriamos):
Valstybinių funkcijų vykdymo programa
Savivaldybės finansuojamų įstaigų
specialioji dotacija minimalios algos
kėlimui
Valstybinės švietimo strategijos
įgyvendinimo programa
Investicijų programa (VIP lėšos)
Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus)
lėšos
Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio
pavadinimą)
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąžinimas Įstaigai, turinčiai paramos
gavėjo statusą
Parama
IŠ VISO:
Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos

587824,00

602900,00

610000,00

625000,00

629000,00

4777,83

5000,00

6000,00

6500,00

6500,00

6417,83
888133,91
12554,89

6500,00
879400,00
14000,00

7000,00
892000,00
14000,00

7600,00
911100,00
15000,00

7600,00
917100,00
15000,00

704,36

4070,00

Savivaldybės finansuojamų įstaigų
specialioji dotacija minimalios algos
kėlimui
VIII SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
I Tikslas – Siekti pasiekimų ir gimnazijos, kaip socialiai atsakingos, organizacijos pažangos, skatinant kiekvieno mokinio pažangą bei ugdant mokėjimo
mokytis kompetencijas.
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Uždaviniai

Įsteigti kūrybišką
laboratoriją Lyderių
klasės mokiniams:
įgyvendinti vienas
kompiuteris vienam
mokiniui paradigmą,
skirtą
bendradarbiavimui,
personalizavimui ir
aktyviam
mokymuisi.

Priemonės
pavadinimas

Sukurti visų
mokomųjų
dalykų 1
klasėse 30
proc.
suskaitmenintą
ugdymo turinį,
novatoriškus
mokomuosius
scenarijus.
Juos taikyti
ugdymo
procese
kiekvienoje
pamokoje.
Organizuoti IT
gebėjimų
stiprinimo
seminarus dirbtuves
mokytojams

Vykdytojai

Planuojami
rezultatai ir jų
laikas

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai

Metodinė
taryba,
dalykų
mokytojai,
socialiniai
partneriai

Visų mokomųjų
dalykų 1 klasėse
30 proc. ugdymo
turinys yra
suskaitmenintas,
pateikiamas
planšetėse.
Ugdymas
personalizuotas.

Rėmėjų lėšos

Metodinė
taryba

Visi mokytojai
išklauso IT
gebėjimų
seminarus,
kūrybiškų klasių
laboratorijos
kursus, skirtus
skaitmeninio
dizaino
gebėjimų
tobulinimui.
Skaitmeninio
dizaino

MK lėšos

Rezultato vertinimo kriterijus
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti
kriterijai)
Pavadinimas,
mato vnt.
Vienam pedagogui
tenkantis mokinių
skaičius

Skaitmeninę
ugdymo turinio
planavimo
taikančių
pedagoginių
darbuotojų dalis

2019 m.

2020 m.

2021 m.

9

10

12

50 proc.

60 proc.

80 proc.
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Organizuoti
kūrybines IT –
matematikos,
ekonomikos
Galaktikos
dirbtuves
Kauno miesto
mokiniams
įtraukiant
mokytojus,
besimokančius
ir suinteresuotą
sias šalis tiek iš
mokyklos, tiek
iš už mokyklos
ribų.
Taikyti
virtualias
aplinkas:
Edmodo,
Eduka klasė,
Moodle, bei
įsivertinimui
skirtus
skaitmeninius
įrankius:
kahoot,
mentimeeter ir
kt. Diegti
individualios

Tiksliųjų
mokslų
metodinė
grupė

Metodinė
taryba

praktikos
taikomos 50
proc. pamokų.
2021 metai
2019 – 2021m
10 mėn.
Suorganizuotos
kūrybinės
dirbtuvės

80 proc. mokinių
efektyviai
savarankiškai
įsivertina savo
veiklą pamokoje.
Sukurta ir
pamokose
taikoma mokinių
individualios
pažangos
įsivertinimo
modelis.
2021 metai

MK lėšos

Išlaikiusių
matematikos PUPP
7 – 10 balais
mokinių dalis nuo
pasirinkusių
skaičiaus

28 proc.

30 proc.

32 proc.

Skaitmeninę
mokinių pasiekimų
vertinimo sistemą
taikančių
pedagoginių
darbuotojų dalis

30 proc.

50 proc.

80 proc.
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mokinio
pažangos
matavimo
modelį
Taikyti
Kolegialaus
grįžtamojo
ryšio modelį
organizacijoje

Taikyti
grįžtamojo
ryšio ir
refleksijos
instrumentus
ugdymo
procese

Atlikti pilotinį
tyrimą dėl IKT
įrankių
taikymo

Metodinė
taryba,
veiklos
kokybės
įsivertinimo
grupė
Metodinė
taryba,
veiklos
kokybės
įsivertinimo
grupė

Kiekvieno
mokytojo per
metus aplankytos
2 kolegų
apmokos
2019 – 2021 m.

Kiekvienas
mokytojas po I
pusmečio ir
Mokslo metų
pabaigoje
naudoja
grįžtamojo ryšio
ir refleksijos
instrumentus per
iqesonline
platformą.
Duomenis
naudoja
tolimesniam
ugdymo turinio
planavimui
2019 – 2021
metai
Veiklos
Atliktas pilotinis
kokybės
tyrimas,
įsivertinimo atsitiktinė imtis.
grupė
Apklausta 50

Platusis (visuminis) 2,8
įsivertinimas.
4. Srities
„Lyderystė ir
vadyba“, 4.2.1.
rodiklio
„Veikimas kartu“
vertės
Platusis (visuminis) 2,8
įsivertinimas.
4. Srities
„Lyderystė ir
vadyba“, 4.2.1.
rodiklio
„Veikimas kartu“
vertės

3,0

3,2

3,0

3,2

IQES online
apklausos vertės

60 proc.
pritarimo
procentas

70 proc.
pritarimo
procenta
s

50 proc.
pritarimo
procentas
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ugdymo
procese
įvairovės
2. Įgyvendinti
Nuodugnaus
mokymosi (NM)
programą
gimnazijoje.

Atlikti mokinių
polinkių
tyrimą,
išsiaiškinant
nuodugnaus
mokymosi
sritis.

Dalykų
mokytojai,
psichologas
, karjeros
grupė

Sudaryti
pasirinktų
darbo sričių,
temų sąrašus.

Integruoti NM
į ugdymo
turinį.

Dalykų
mokytojai,
klasių
vadovai,
pagalbos
specialistai

Rengiant NM
darbus,

Dalykų
mokytojai,

proc. mokinių,
tėvų, socialinių
partnerių.
2019 – 2021
metai 11 mėn.
Lyderių klasės
mokinių
išsiaiškinti
polinkiai,
numatytos
nuodugnaus
mokymosi sritys.
2019 – 2021 m.
kasmet 09 – 10
mėn.
Visi lyderių
klasės mokiniai
pasirinkę
nuodugnaus
mokymosi sritis.
2019 metai,
spalio
Organizuojama
mokslinių –
tiriamųjų darbų
konferencija,
kartą per mėnesį
organizuojama
viešoji konsultacija dėl NM.
2020 metai
rugsėjo mėn. UP
50 % mokinių,
rengdami NM

Įgijusių vidurinį
išsilavinimą dalis

90 proc.

95 proc.

100 proc.

Įgijusių pagrindinį
išsilavinimą dalis

90 proc.

95 proc.

100 proc.

Abiturientų,
išlaikiusių lietuvių
kalbos ir literatūros
VBE nuo 36 iki
100 balų dalis nuo
pasirinkusiųjų
skaičiaus

55 proc.

56 proc.

58 proc.

Įgijusių vidurinį
išsilavinimą dalis

90 proc.

95 proc.

100 proc.
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3. Taikyti patyriminį
ugdymą, stiprinant

bendradarbiauti su
aukštosiomis
mokyklomis,
verslo
įmonėmis,
tyrimus atlikti
laboratorijose
Organizuoti
savarankiško,
patirtinio
mokymosi
dieną
gimnazijoje,
rengiant
tarpdisciplinini
us projektus 1
– 3 kl.
mokiniams

karjeros
centras

Dalyvauti su
parengtais
darbais miesto,
respublikos
konferencijose, jaunųjų
mokslininkų
konkursuose

Dalykų
mokytojai,
Metodinė
taryba

Vesti
integruotas

Metodinė
taryba,

Metodinė
taryba

darbus,
konsultuojasi su
universiteto
dėstytojais,
verslo įmonėmis.
2019 – 2021
metai, lapkričio
mėn.
Visi 1 – 3 klasių
mokiniai
dalyvauja
patirtinio
mokymosi
dienoje ir
parengia
tarpdisciplininį
projektą.
2019 - 2021
metai, gegužės
mėnuo
80 % mokinių
su parengtais
darbais
dalyvauja
miesto, šalies
konferencijose
arba darbus
ginasi
metodinėse
grupėse. 2019 –
2021 metai,
balandžio mėn.
Mažiausiai 2
kartus per metus

Parengtų
tarpdisciplininių
projektų dalis nuo
pasirinkusiųjų
skaičiaus

70 proc.

75 proc.

80 proc.

Įgijusių vidurinį
išsilavinimą dalis

80 proc.

83 proc.

85 proc.

IT, matematikos,
biologijos,

Viršija
Kauno

viršija
Kauno

Viršija
Kauno

28

STEAM veiklas

pamokas,
akcentuojant
tiksliųjų,
gamtos,
technologijų,
inžinerijos
mokslų ir
menų bei
dizaino sintezę
Organizuoti
pamokas
aukštųjų
mokyklų
laboratorijose,
kitose erdvėse

bendradarbia
ujant su
aukštosiomis
mokyklomis

organizuotos
integruotos
pamokos. Veda
2 mokytojai
2019 – 2021
metai

chemijos, fizikos
VBE rezultatai

miesto ir
miesto ir miesto ir
respublikos respublikos respublikos
vidurkį
vidurkį
vidurkį

Metodinė
taryba,
bendradarbia
ujant su
aukštosiomis
mokyklomis

Mažiausiai 2
kartus per metus
organizuotos
pamokos kitose
erdvėse. 2019 –
2019 - 2021
metai

75 proc.
gebėjimų
viršija
Lietuvos
gimnazijų
lygį

100 proc.
gebėjimų
viršija
Lietuvos
gimnazijų
lygį

100 proc.
gebėjimų
viršija
Lietuvos
gimnazij
ų lygį

Įgyvendinti
mentorystės
programą.

Metodinė
taryba

Mokiniai
mentoriai
dalyvauja
renginiuose,
mentoriauja
pamokoje,
neformaliose
veiklose
2019 – 2021
metai

Mokinių,
atitinkančių
tarptautinio
penkiolikmečių
mokymosi
pasiekimų tyrimo
PISA lygį, dalis
Skaitymo
raštingumas
Matematinis
raštingumas
Gamtamokslinis
raštingumas,
Finansinis
raštingumas
Mokinių mentorių
dalis nuo bendro
mokinių skaičiaus

30 proc.

40 proc.

50 proc.

29

Pamokose
taikyti
mąstymo
žemėlapius,
probleminio
mokymo,
tyrinėjimo
praktikas

Metodinė
taryba,
KPKC

Organizuoti
tarptautinę
Jaunųjų
mokslininkų
konferenciją
„Iššūkis
tyrėjams“
Organizuoti
Kauno miesto
mokiniams
gamtos mokslų
šventę
„Eksperimentų
sala“

Metodinė
taryba,
KPKC

Gamtos
mokslų
metodinė
grupė

50 – 70 proc.
stebėtų pamokų
taikomi
mąstymo
žemėlapiai,
probleminio
mokymo,
tyrinėjimo
praktikos
2019 - 2021 m.
Suorganizuota
tarptautinė
jaunųjų
mokslininkų
konferencija
2019 – 2021 m.
04 mėn.
Suorganizuota
gamtos mokslų
šventė. 2019 –
2021 metai.
Kovo mėn.

Mokinių mokymosi 30 proc.
kokybė procentais

31 proc.

32 proc.

Kandidatų,
pasirinkusių rengti
Brandos darbą,
dalis nuo bendro 3
– 4 kl. mokinių
skaičiaus

5 proc.

10 proc.

15 proc.

Vienam pedagogui
tenkantis mokinių
skaičius

9

10

12

30

II Tikslas – Teikti savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams ugdant socialines kompetencijas ir skatinant asmeninį tobulėjimą
Uždaviniai

1. Ugdyti socialinį
emocinį intelektą

2. Teikti pagalbą
mokiniui
motyvuojant siekti

Priemonės
pavadinimas

Vykdytoj
ai

Planuojami
rezultatai ir jų
laikas

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai

Įdiegti
socialinio ir
emocinio
ugdymo
programą
LIONS
QUEST
,,Raktai į
sėkmę" 1-2
gimnazinėse
klasėse,
„Veiksmo
savaitė be
patyčių“.

Klasių
vadovai (12 klasių),
dalykų
mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai,
administracijos
atstovai,
kitas
mokyklos
personalas,
mokinių
tėvai.

2 dienų arba 16
ak. val. seminaras
mokytojams.
50 mokinių
dalyvavimas
projekte,
įvykdytos patyčių
prevencinės
akcijos.
Atlikto patyčių
paplitimo tyrimo
pokytis 20192021 m.

Valstybės
finansavimas,
ugdymui skirtos
lėšos

DofE
programos
įgyvendinimas

Psichologė Daugiau mokinių
, kūno k.
dalyvaus
mokytoja
programoje
siekdami geriau
pažinti save ir
kryptingai ugdyti
įgūdžius 20192021 m.
Karjeros
Individualios
grupė,
profesinio
klasių
kryptingumo

Ugdymui skirtos
lėšos, paramos
lėšos

Karjeros
ugdymo
programos

Rezultato vertinimo kriterijus
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti
kriterijai)
Pavadinimas,
mato vnt.
Nepatyrusių
Patyčių mokinių
dalis, proc.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

69 %

72 %

75 %

Dalyvaujančių
mokinių procentas
nuo bendro
mokinių skaičiaus

2,6 %

4%

5%

Mokinių
pasirinkimas pagal
pirmą pasirinkimą

75 %

80 %

85 %

31
aukštesnių ugdymosi įgyvendinimas
rezultatų
, karjeros
dienos
„Karjeros
laiptai“
organizavimas

auklėtojai

Naujai
Pradžios
atvykusių
mentoriai,
mokinių
VGK
įtraukimas į
ugdymo
procesą taikant
mentorystės
programą

Specialios
pagalbos
mokiniams
teikimas
individualiai
namų darbų
ruošos klube ir
pamokoje
Tėvų
įtraukimas į
bendradarbiavi
mą padedant

Specialioji
pedagogė

Klasių
vadovai

konsultacijos,
išvykos į įmones,
įstaigas,
bendradarbiavima
s su partnerėmis
aukštosiomis
mokyklomis
2019-2021 m.
Mokytojų
Ugdymui skirtos
mentorių
lėšos
priskyrimas,
individualūs
pokalbiai,
pažangos
stebėsena,
rezultatų
aptarimas kartą
per mėnesį.
Mentorystės
programos
tobulinimas 20192021 m.
2-3 kartus per
savaitę tikslinga
individuali
pagalba, 4-5 kartai
per savaitę
pagalba pamokoje
2019-2021 m.

procentais

Tėvų dienos
gimnazijoje 2
kartus per metus,
individualūs

Pažangumo

89 %

92 %

95 %

Pasiekta pažanga,
proc.

80 %

82 %

85 %

Tėvų apklausa per
IQES online
Lietuva platformą.
Tėvų įtraukimas į

82 %

84 %

86 %

rodiklis procentais
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vaikui
mokytis,
renginys
„Padėkos
vakaras“

Žemų
pasiekimų
gerinimo
programos
įgyvendinimas
, pagalbos
grupių
sudarymas

Dalykų
mokytojai,
mokinys,
mokinio
tėvai

pokalbiai su
mokytojais ir
klasės vadovais,
sudarymas,
Sudaromos
mokinio
pasiekimų
gerinimo trišalės
sutartys, „Tėvų
klubo“ veikla
2019-2021 m.
Asmeninės
pažangos
stebėjimo,
fiksavimo ir
pagalbos mokiniui
teikimo plano
sudarymas
visiems
mokiniams.
Sudaromas
mokinio
pasiekimų
gerinimo trišalės
sutartys, kai
mokinio
įvertinimas
signaliniame
pusmetyje
neigiamas,
Priskirti kuratoriai
individualiai
mokinio pažangai
stebėti,

vaiko mokymosi
sėkmių aptarimus

Padarytas pažangos
rodiklis, proc.

95 %

97 %

100 %

Mokinių apklausa
per IQES online
Lietuva platformą
Su mokytoju
planuojame mano
mokymosi tikslus ir
žingsnius jiems
pasiekti vertės

2.5

2.7

3.0
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Vasaros
stovykla
„Atrask“
Socialinių
įgūdžių dienos
naujai į
gimnaziją
mokytis
atvykusių
mokinių
klasėms,
individualūs
pokalbiai

3. Įgyvendinti VDM
pagal saviugdos
„Patirčių slėnis“ ir
saviraiškos „Talentų
erdvė“ programas

Konsultacijos
skirtos
pasiruošti
VBE 3-4
klasėm, viešos
visų dalykų
konsultacijos
1-4 klasėm.
Namų darbų
ruošos klubo

fiksuojamas
pokytis 20192021 m.
Pagalbos
Parengtas ir
specialistai, laimėtas vaikų ir
klasių
moksleivių
vadovai
užimtumo
projektas 20192021 m. rugpjūčio
mėn.
suorganizuota
stovykla,
dalyvaujančių
mokinių ir
mokytojų skaičius
Suorganizuoti
seminarai,
stebima mokinių
emocinė būsena,
aptariami
lūkesčiai, atliktas
adaptacijos
tyrimas gruodžio
mėnesį
Metodinė Saviugdos
taryba ir
krypties stebėsena
metodinės kartą per mėnesį,
grupės
stebėsenos
rezultatai
aptariami
direkcinių
posėdžių metu,
atliktas poreikių
tyrimas gegužės

„Iniciatyvos
Kaunui“
programos,
ugdymui skirtos
lėšos

Mokinių
80 %
adaptacijos tyrimo
rezultatai, procentai

85 %

90 %

100 % VBE viršija
Lietuvos rezultatus

100 %
VBE
viršija
Lietuvos
mokyklų
rezultatus
ir 75 %
Kauno
miesto

100 %
VBE
viršija
Lietuvos
mokyklų
rezultatu
s ir 100
%
Kauno
miesto

100 %
VBE
viršija
Lietuvos
mokyklų
rezultatus
ir 50 %
Kauno
miesto
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pagalba,
renginys
„Santaros
garbė“
Tyrimas
mokinių
poreikiams
patenkinti
pagal
saviraiškos
pageidaujamas
kryptis.
Saviraiškos
studijos veiklų
įgyvendinimas
neformaliojo
ugdymo
veiklose,
„Būrelių
mugė“ spalio
mėnesį,

menesį ir jų
patenkinimas
2019-2021 m.
Neformali
ojo
ugdymo
mokytojai,
NVŠ
mokytojai

Pagal atskirą
Ugdymui skirtos
tvarkaraštį ir
lėšos, NVŠ lėšos
mokinių poreikius
visus mokslo
metus gimnazistai
dalyvauja
„Patirčių slėnio“
veiklose ,„Atrask
save Santaroje“
įsivertinimo
renginys gegužės
mėnesį 2019-2021
m.

IQES online
apklausos
asmeninių ir
socialinių vertės

75 %

78 %

80 %

III Tikslas – Skatinti visą bendruomenę savo idėjomis ir darbais kurti ugdymo(si) aplinką, kurioje gera, įdomu ir saugu.
Uždaviniai

Stiprinti IKT
naudojimą
gimnazijoje

Priemonės
pavadinimas

Aprūpinti
personaliniais
kompiuteriais

Vykdytoj
ai

Planuojami
rezultatai ir jų
laikas

IKT
Gimnazistų klasės
specialistai, mokosi pagal
direktorės suskaitmenintas

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai

5000 Eur,
spec. lėšos, 2
proc. GPM lėšos,

Rezultato vertinimo kriterijus
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti
kriterijai)
Pavadinimas,
mato vnt.
Planšetės vnt.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

30

30

30
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ar planšetėmis
mokinius

Įrengti STEAM
laboratoriją

pavaduotoj programas,
as ūkiui
naudojantis
personalinėmis
planšetėmis.
2019-2021 m.
Įrengti Wi-Fi
IKT
Visų dalykų
visų mokomųjų specialistai, klasėse galima
dalykų
direktorės ugdymo procesui
kabinetuose,
pavaduoto- naudoti
įsigyti
jas ūkiui
interaktyvias
įrenginius.
mokymosi aplinkas
2019-2021 m.
Įgyvendinti
Projekto
2019 m. rugsėjo
projektą
įgyvendini pirmą savaitę
„Laiko
mo darbo pamokos vedamos
ženklai“,
grupė,
pristatant
tobulinant
direktorius mokyklos istoriją
virtualų
pavaduo- „Virtualioje
gimnazijos
tojas
erdvėje“
muziejų.
ugdymui.
Įsigyta
programinė
įranga ir
informacinis
TV.
Gimnazijos
IKT
Įsigyta dokumentų
dokumentų
specialistai, valdymo talpykla
valdymas
raštvedė,
„debesyse“
talpykloje
dokumentų Dropbox
„debesyse“
valdymo
2019-2021 m.
specialistas
Įsigyti 3 D
IKT
3D klasė
klasę
specialistai, naudojama
direktorės biologijos,

Rėmėjų lėšos

7000 Eur.
spec. lėšos, 2
proc. GPM lėšos,
savivaldybės
lėšos

Dalykų kabinetai,
kuriuose įrengta
papildomi
įrengimai vnt.

12

12

3000 Eur.

Gimnazijos
istorijos
dokumentų, faktų,
pasiekimų
suskaitmeninta
dalis procentais.

50

50

500 Eur.
savivaldybės,
spec. lėšos.

Dokumentų dalis
procentais, kurie
valdomi talpykloje.

10

20

30

7000 Eur.
Savivaldybės,
spec. lėšos.

3D klasę savo
pamokose naudos
mokytojų dalis

10

20

30

12
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Kurti jaukumą
gimnazijoje, atlikti
vidaus ir lauko
remonto darbus,
įrengti poilsio ir
darbo erdves.

pavaduotoj chemijos, fizikos,
as ūkiui
matematikos,
geografijos dalykų
pamokose.
2019-2021 m.
Šiuolaikiškai
Gamtos
Atliekamos
suremontuoti ir mokslų
praktinės fizikos
įrengti fizikos
metodinė ir integruotos
laboratoriją,
grupė,
STEAM veiklos.
įsigyti naujus
direktorės 2019-2020 m,
baldus,
pavaduomokymo
tojas ūkiui
priemones.
Įsigyti baldus
Gamtos
Atliekamos
ir priemones
mokslų
praktinės
chemijos
metodinė chemijos užduotys
laboratorijai
grupė,
ir integruotos
direktorės STEAM veiklos.
pavaduo- 2019-2021 m,
tojas ūkiui
Atlikti pilnus
Metodinė Atnaujintos 4
kabinetų
taryba,
kabinetų
remontus,
direktorės ugdymosi
įsigyti naujus
pavaduo- aplinkos
baldus ir
tojas ūkiui 2019-2021 m.
reikalingas
mokymo
priemones.
II aukšto
direktorės Pilnai
koridorių
pavaduo- suremontuoti II
remontas
tojas ūkiui aukšto koridoriai
2021 m.
Įrengti darbo ir Mokinių
Skaitykloje
poilsio erdves
taryba,
įrengta darbo ir

procentais

10 000 Eur.
Savivaldybės,
spec. lėšos, 2
proc. GPM lėšos,
paramos lėšos

Fizikos
laboratorijos
įrengimas
procentais

4000 Eur. spec.
lėšos, 2 proc.
GPM lėšos,
paramos lėšos

Chemijos
laboratorija
atnaujinta
procentais

40 000 Eur.
Ugdymui skirtos
lėšos, spec. lėšos,
savivaldybės
lėšos.

Įrengtų kabinetų
skaičius vnt.

10 000 Eur. spec.
lėšos,
savivaldybės
lėšos.
20 000 Eur. spec.
lėšos,

Suremontuotų II
aukšto koridorių
procentinė dalis
Darbo ir poilsio
erdvės skaitykloje

50

50

100

1

1

2

100

50

50
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koridoriuose,
skaitykloje

Valgyklos
gamybos
erdvės
kapitalinis
remontas
Vėdinimo
sistemos
projektavimas
ir įrengimas
Drenažo
įrengimas

WC
(„tupyklų“)
keitimas į
klozetus
Aktų salės
remontas

Menų
metodinė
grupė,
socialiniai
partneriai,
tėvų
klubas,
pavaduoto
jas ūkiui.
Pavaduoto
jas ūkiui ir
viešųjų
pirkimų
komisija
Pavaduoto
jas ūkiui ir
viešųjų
pirkimų
komisija
Pavaduoto
jas ūkiui ir
viešųjų
pirkimų
komisija
Pavaduoto
jas ūkiui ir
viešųjų
pirkimų
komisija
Meno
vadovas,
Direktorės
,pavaduot
ojas ūkiui,

poilsio erdvė,
įsigyti baldai,
atvesta elektra,
internetas darbui
su kompiuteriais.
2020-2021 m.

savivaldybės,
rėmėjų lėšos.

įrengimo
procentinė dalis

100000,- Eur.

Suprojektuoti ir
įrengti vėdinimo
sistemą 2020 m

100000,- Eur.
Savivaldybės
lėšos

Įrengta ir
naudojama
vėdinimo sistema
procentais

100

Įrengti drenavimo 100000,- Eur.
sistemą apie
Savivaldybės
gimnazijos pastatą lėšos
2019 m.

Įrengta drenavimo
sistema procentais

100

Pakeisti visas
„tupyklas“ į
klozetus 2019 m.

30000,- Eur.
Savivaldybės
lėšos

Pakeistos visos
„tupyklos“ į
klozetus

100

Remontuoti sienas 50000,- Eur.
ir parketą 2019Rėmėjų lėšos
2020 m

Renovuota aktų
salės dalis
procentais

50

50
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Pakeisti klasių
duris
Sporto
aikštyno
renovacija

ir viešųjų
pirkimų
komisija
Pavaduotojas ūkiui

Pakeisti 20
kabinetų duris
2019 – 2021
Kūno
Suprojektuoti
kultūros
2019 m. ir įrengti
mokytojai, modernaus tipo
Direktorės sporto aikštyną
,pavaduo- 2020 -2021 m.
tojas
ūkiui, ir
viešųjų
pirkimų
komisija

6000 Eur.
Spec. lėšos,
rėmėjų lėšos
300000,- Eur
Savivaldybės
lėšos

pakeistų durų
skaičius vnt.

6

Įrengta sporto
aikštyno dalis
procentais

7

7

50

50

IX SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS
1 tikslas – Siekti pasiekimų ir gimnazijos, kaip socialiai atsakingos, organizacijos pažangos, skatinant mokinių motyvaciją bei ugdant mokinių IT,
mokėjimo mokytis kompetencijas.
Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu Strateginio
planavimo sistemoje)
2019 m.
2020 m.
2021 m.
1 uždavinys.
Įsteigti kūrybišką
laboratoriją
Lyderių
klasės
mokiniams:
įgyvendinti vienas

Valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
lėšos

Specialiosios
lėšos

Parama

Kiti
finansavimo
šaltiniai
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kompiuteris
vienam mokiniui
paradigmą, skirtą
bendradarbiavimui,
personalizavimui ir
aktyviam
mokymuisi.
2 uždavinys.
Įgyvendinti
Nuodugnaus
mokymosi (NM)
programą
gimnazijoje.
3 uždavinys.
Stiprinti STEAM
orientuotą ugdymą
organizacijoje
Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus):

II tikslas - Teikti savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams ugdant socialines kompetencijas ir skatinant asmeninį tobulėjimą
Pasiektas faktinis rezultatas

2019 m.
1 uždavinys
Ugdyti socialinį
emocinį intelektą
2 uždavinys
Teikti pagalbą

2020 m.

2021 m.

Valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
lėšos

Specialiosios
lėšos

Parama

Kiti
finansavimo
šaltiniai
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mokiniui
motyvuojant siekti
aukštesnių
ugdymosi rezultatų
3. uždavinys
Įgyvendinti VDM
pagal saviugdos
„Patirčių slėnis“ ir
saviraiškos
„Talentų erdvė“
programas
Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus):

III tikslas – Skatinti visą bendruomenę savo idėjomis ir darbais kurti ugdymo(si) aplinką, kurioje gera, įdomu ir saugu.
Pasiektas faktinis rezultatas
Valstybės
Savivaldybės Specialiosios
biudžeto lėšos
lėšos
lėšos
2019 m.
1 uždavinys
Stiprinti IKT
naudojimą
gimnazijoje
2 uždavinys
Įrengti STEAM
laboratoriją
3 uždavinys
Kurti jaukumą
gimnazijoje, atlikti
vidaus ir lauko
remonto darbus,
įrengti poilsio ir

2020 m.

2021 m.

Parama

Kiti
finansavimo
šaltiniai
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darbo erdves.
Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus):

________________________
(plano rengėjo pareigos)

PRITARTA
Kauno „Santaros“ gimnazijos
mokytojų tarybos 2018 m. lapkričio 26 d.
posėdžio protokolu Nr. 3

_________________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

