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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJA 

  

2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

  

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos (toliau – gimnazija) strateginis 

planas 2019-2021 metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo           

2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. 

nutarimu Nr. XII–745 „Dėl valstybės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. 

nutarimu Nr. XI–2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“ patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Sporto ir sveikatos ugdymo 

samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Sporto ir sveikatos ugdymo patvirtinimo“. 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 2019-2021 metų strateginis veiklos 

planas rengiamas siekiant įgyvendinti Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 metų Strateginio 

veiklos plano prioritetą– sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymą. 

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Valstybės Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. Gimnazijos 

mokytojai, organizuodami ugdymo procesą, stengiasi užtikrinti mokinių gabumų atskleidimą ir 

visavertį ugdymą plėtojant gebėjimus ir polinkius, sudarant socialines ir edukacines ugdymo(si) 

sąlygas, suteikiant mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus. Ugdymas 
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gimnazijoje apima mokinių pažinimą, ugdymo turinio išplėtimą, ugdymo individualizavimą, 

diferencijavimą, spartinimą ir netradicinių ugdymosi aplinkų bei žinių perteikimo ir įgūdžių 

formavimo metodikų naudojimą. 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija – ilgoji gimnazija, teikianti pradinį, 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą. 2018–2019 m. m. mokosi 439 mokiniai, 

sukomplektuotos keturios 1-4 klasės, septynios 5-8 klasės, keturios I-II klasės ir keturios III-IV 

klasės. Nuo 2015-09-01 gimnazija įgyvendina sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus – 

tai yra stiprus bei išskirtinis gimnazijos veiklos aspektas. Per pastaruosius trejus metus stebimas 9 

proc. mokinių skaičiaus didėjimas, tai rodo, kad gimnazijos pasirinkta veiklos kryptis, jos savitumas 

yra patrauklus ir tenkina tėvų bei mokinių poreikius. 

Gimnazijoje veikia trys savivaldos organai: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, 

Mokinių taryba. Savivaldos institucijos dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, 

socialinius ir kitus gimnazijos veiklos klausimus. 

Gimnazija savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį planą, metinį veiklos 

planą, mokslo metų ugdymo planą, mėnesio darbo planą, ilgalaikius teminius mokomųjų dalykų 

planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas, neformaliojo švietimo programas 

atsižvelgdama į įsivertinimo bei išorės vertinimo išvadas ir rekomendacijas.  Rengiamos mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo bei atestavimo programos, klasių auklėtojų veiklos planai. Veiklos planavime 

dalyvauja gimnazijos savivaldos institucijos. 

Gimnazijoje vykdoma ugdomosios veiklos stebėsena. Gimnazijos veiklos įsivertinimo 

sritis, atlikimo metodiką pasirenka Gimnazijos taryba. Veiklos įsivertinimą vykdo direktoriaus 

įsakymu paskirta gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė, kurios darbą koordinuoja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Į veiklos kokybės įsivertinimo procesą įtraukiama gimnazijos 

bendruomenė. Gimnazijos taryboje analizuojami veiklos įsivertinimo rezultatai ir priimami 

sprendimai dėl veiklos kokybės tobulinimo. 

Gimnazijoje nuolat veikia Vaiko gerovės komisija, kuri vertina gimnazijos ugdymo/si 

aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymo (si) poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato 

švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. 

Įgyvendinus 2019-2021 m. strateginį veiklos planą bus garantuotas Kauno Gedimino 

sporto ir sveikatinimo gimnazijos funkcijų vykdymas, įdiegtas švietimo prieinamumo principas, 

užtikrinta švietimo kokybė. Išplėtotos švietimo paslaugos sudarys sąlygas mokymosi visą gyvenimą 

nuostatai įgyvendinti, bus teikiama savalaikė pagalba mokiniui, tėvams, mokytojui. Pagerėjus 

gimnazijos materialinei-techninei bazei, ugdymas labiau atitiks šiuolaikinius reikalavimus, bus 

sudaromos saugesnės ir sveikesnės ugdymo ir ugdymosi sąlygos. 
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 

 

2016-2018 m. gimnazijos bendruomenė, planuodama organizacijos veiklą, buvo 

išsikėlusi šiuos strateginius tikslus: 

Realizuojant 1 tikslą „Įgyvendinant sporto ir sveikatos ugdymo sampratą tenkinti 

individualius mokinių poreikius“, buvo plėtojamos mokinių kompetencijos per praktinę, švietėjišką 

bei tiriamąją veiklą, siekiant mokinių sveikatinimo kompetencijų, socialinių įgūdžių ir pilietiškumo 

ugdymo. 

Sporto ir sveikatos ugdymo turinio plėtra. Parengtos Varžybų teisėjavimo, Sportininkų 

treniravimo pagrindų, Sveikatingumo pradmenų pasirenkamųjų dalykų programos III-IV klasių 

mokiniams. 5-8 klasių mokiniams LSU sporto bazėse vedama po 3 kūno kultūros pamokas per 

savaitę. Išlaikytas plaukimo užsiėmimų tęstinumas 2 klasių mokiniams. Gimnazija įtraukta LSU 

partnere tarptautiniame projekte ,,Praturtintos sportinės veiklos programa, (ESA)“.  

Mokslinė tiriamoji veikla.  Gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo ir skaitė 

pranešimus  Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) praktiniuose mokymuose „Olimpinių vertybių 

ugdymas 2.0“, ,,Olimpinės kartos“ projekto Žiemos olimpiniame festivalyje,  Kauno Olimpinio 

švietimo kongrese, tema „Olimpinių idėjų įtaka bendruomenės identitetui“. Mokiniai parengė 

pranešimus Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų 3-12 klasių mokinių konferencijoje „Sveika 

gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos“, respublikinėje mokinių ir mokytojų kūrybinių bei 

tiriamųjų darbų konferencijoje „Mano olimpas“,   tarptautinėje konferencijoje „Laimingas vaikas – 

sveikas ir saugus”. Bendradarbiaujama su Edukologijos universitetu vykdant tyrimą „Trenerių – 

sportininkų – tėvų tarpasmeniniai santykiai sporte“. 

Sukurta integruota, visa apimanti sveikatos stiprinimo sistema. Parengta, mokyklų 

pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos  patvirtinta ir įgyvendinama 

gimnazijos sveikatos stiprinimo programa „Sveikas, judrus, laimingas“. Sudaryta bendradarbiavimo 

sutartis su nauju socialiniu partneriu Kauno Kolegijos medicinos fakultetu. Skaitytos paskaitos 

mokiniams savęs pažinimo, asmens higienos,  sveikos mitybos, žalingų įpročių, fizinio aktyvumo 

klausimais; tėvams ir mokytojams - žalingų įpročių prevencijos, sergamumo profilaktikos 

klausimais. Organizuoti debatai Kauno miesto gimnazijų mokiniams „Sveikos mitybos, gyvensenos 

ir fizinio aktyvumo mada: nauda ar žala?”. Kasmet organizuojami sporto ir sveikatinimo renginiai 

(šventės, viktorinos, konkursai, konferencijos, akcijos), propoguojantys sveiką gyvenseną ir fizinį 

aktyvumą. Vykdomi sporto ir sveikatinimo tarpdalykiniai ilgalaikiai projektai.  
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Gimnazijos sporto ir sveikatinimo sampratos įgyvendinimas apibendrintas parengiant 

stendinį pranešimą „Sporto ir sveikatos ugdymas Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijoje“, kuris pristatytas parodoje „Mokykla 2017“ savitumo ieškančių, inovacijas kuriančių 

mokyklų stende. 

Realizuojant 2 tikslą „Tobulinti mokymo procesą sukuriant optimalias sąlygas 

kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias“, siekdami aukštesnių mokymosi pasiekimų ir 

kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, didelį dėmesį skyrėme mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijai, buvo teikiama kokybiška, jų poreikius atliepianti mokymosi pagalba, tobulinome 

mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemą visuose lygiuose (mokinys-tėvai-mokytojas-

klasės auklėtojas-administracija). 

Sąmoningas mokymasis per aktyvią ugdomąją veiklą. 5-8 klasių mokiniai parengė 

gamtamokslinius projektus.  II klasių mokiniai dalyvavo STEAM projekto veiklose. Lyginant  

2016-2018 metus 2,5 proc. mokinių padarė  mokymosi pažangą, mokymosi pažangumas išlieka 

stabilus. 83 proc. 5-8, I-IV klasių mokinių fiksavo savo asmeninę pažangą įsivertinimo lapuose, 

dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai fiksavo mokinio pasiekimus ir pažangą lentelėse. 25 proc. 

mokinių aktyviai dalyvavo, siekdami parodyti savo gebėjimus, žinias, įgūdžius, daugiau dėmesio 

buvo skiriama gabių vaikų ugdymui. Miesto olimpiadose dalyvavo 46 mokiniai, įvairiuose 

konkursuose (rašinių, piešinių, vertimų), viktorinose, protmūšiuose, varžybose - 98 mokiniai.  

Ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus, klasės auklėtojo veiklą. Organizuotos 34 

ugdymo  karjerai veiklos gimnazijoje (pažintiniai, patyriminiai vizitai, tėvų, buvusių mokinių 

paskaitos). 100 mokinių parengė ar atnaujino  karjeros planus.  Atnaujintas gimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

Patobulinti mokinių pasiekimų vertinimo ir  įsivertinimo, asmeninės pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo įrankiai, dalis mokytojų naudoja skaitmeninius įrankius. 

Realizuojant 3 tikslą „Kurti patrauklią ir modernią ugdymo (si) aplinką atsižvelgiant į 

mokinių ugdymosi poreikius“, prioritetai buvo skirti IKT įrangai įsigyti ir atnaujinti, baldams ir 

stendams įsigyti.  

Formuojamas tinkamas gimnazijos įvaizdis. Sukurtos savitos gimnazijos tradicijos 

leidžiančios atsiskleisti mokinių ir mokytojų saviraiškai. Sukurtas naujas gimnazijos logotipas, 

vėliava, uniforma,  gimnaziją reprezentuojanti medžiaga: knygelės, rašikliai. Sukurtas ir pagamintas 

„Garbės mokinio“ ženklas gimnaziją garsinantiems mokiniams. Nuolat atnaujinama gimnaziją 

reprezentuojanti medžiaga: padėkos raštai, knygų skirtukai, brošiūrėlės, knygelės, teminiai 

ženkleliai, rašikliai, gairelės, skarelės. Užmegztas bendradarbiavimas su Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada. 
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Kuriama mokinių ugdymosi, poilsio ir sveikatinimo poreikius atitinkanti aplinka. Atlikti 

5 kabinetų remontai. Vienas dalykinis kabinetas, pagal projektą „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ 

aprūpintas kompiuterine ir programine įranga: įsigyta30 planšetinių kompiuterių ir įkrovimo dėžė, 

mokytojo darbo kompiuteris, interaktyvi lenta. Atnaujinta informacinių technologijų kabineto (16 

darbo vietų) programinė įranga. 7 dalykiniuose kabinetuose atnaujinta IKT. Įsigyta 16 vnt. 

Micro:bit kompiuteriukų.  Pagal Švietimo aprūpinimo centro projektą „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gautas 1-4 kl. mokymo priemonių ir įrangos 

komplektas. Ugdomąją veiklą vykdėme išorinėse edukacinėse aplinkose, socialinių partnerių 

bazėse. Vienam mokytojui vidutiniškai per mokslo metus tenka 5 pamokos, organizuotos 

netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

Realizuojant 4 tikslą „Ugdyti mokymosi visą gyvenimą nuostatą“, tobulinome mokytojų 

kompetencijas, reikalingas bendravimui, bendradarbiavimui bei darbui su mokiniais taikant 

šiuolaikinius aktyvius mokymo(si) metodus bei skaitmeninį mokymo(si) turinį. Organizavome 

mokytojų patirtinį mokymąsi, dalijimąsi gerąja patirtimi metodinėse dienose, skatinome mokytojus 

taikyti šiuolaikinius ugdymo metodus. 

Mokytojų bendrųjų, profesinių ir sveikatos ugdymo kompetencijų augimas. Mokytojas 

vidutiniškai kėlė savo kvalifikaciją lokaliuose ir nuotoliniuose mokymuose per metus:                   

2016 m. - 7 d./42 val.;  2017 m. - 7,2 d./38 val.; 2018 m.- 18,7 d./105 val. 63 proc. seminarų buvo 

skirti bendrosioms ir dalykinėms mokytojų kompetencijoms tobulinti. 15 mokytojų dalyvavo Office 

365 programinės įrangos naudojimo mokymuose pagal projektą „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“, 

įkurtoje Windows 10 akademijoje, mokytojai patobulino skaitmeninio mokymosi turinio ir mokinių 

individualios pažangos (MIP) į(si)vertinimo įrankių naudojimą pamokose kompetenciją. 

Organizavome pamokų stebėseną: stebėtų pamokų srities „Vadovavimas kiekvieno mokinio 

ugdymuisi“ įvertinimų vidurkis 2,5.   

Mokinių mokymosi pasiekimai  

Analizuojant 2016-2018 m. VBE rezultatus stebimi pokyčiai:  

Stabilūs (100 proc.) išlaikymo rezultatai: istorijos, biologijos, geografijos ir IT. 

Pagerėjo anglų kalbos VBE išlaikymas. Pagerėjo lietuvių kalbos, IT VBE išlaikymo 

kokybė.  

Trejus metus iš eilės turime šimtukininkus: 2016 m. ir 2017 m. – rusų kalbos;  2018 m. 

– anglų kalbos. Vidurinį išsilavinimą 2016 – 2018 m.m. įgijo visi abiturientai. 

Suprastėjo lietuvių kalbos ir matematikos VBE išlaikymas, o istorijos, anglų kalbos, 

biologijos, matematikos, geografijos – išlaikymo kokybė. 

Analizuojant 2016-2018 m. PUPP rezultatus stebimi pokyčiai:  
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Pagerėjo lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų kokybė (padaugėjo mokinių, 

pasiekusiųjų aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų lygmenį).  

Sumažėjo lietuvių kalbos nepasiekusių patenkinamojo ir patenkinamą pasiekimų 

lygmenį pasiekusių mokinių skaičius. Padidėjo matematikos nepasiekusių patenkinamojo ir 

sumažėjo patenkinamą pasiekimų lygmenį pasiekusių mokinių skaičius. 

Lietuvių kalbos PUPP įvertinimų vidurkis 2017 ir 2018 m. viršijo miesto ir šalies 

vidurkį. 

Analizuojant 2016-2018 m. NMPP rezultatus stebimi pokyčiai:  

Lyginant 2017 ir 2018 metų 4 klasės mokinių NMPP rezultatus, pastebima, kad 

pagerėjo matematikos ir rašymo, suprastėjo skaitymo ir pasaulio pažinimo NMPP rezultatai. 

Duomenis lyginant su Kauno miesto mokinių NMPP rezultatais, matyti, kad gimnazijos mokinių 

rašymo rezultatai 2017 m. atitiko, 2018 m. viršija Kauno miesto 4 klasių mokinių rezultatus.  

NMPP rezultatus lyginant kokybės prasme pastebima, jog visi 6 klasės mokinių NMPP 

rezultatai yra aukštesni už Kauno miesto 6 klasės mokinių NMPP rezultatus, sumažėjo NMPP 

nepasiekusių patenkinamo lygio mokinių skaičius. Vertinant 3 paskutinių metų duomenis, visi 

gimnazijos mokinių NMPP rezultatai pagerėjo. 

Lyginant 2017 ir 2018 metų 8 klasės mokinių NMPP rezultatus su Kauno miesto            

8 klasės mokinių NMPP rezultatais, pastebime, jog gimnazijos mokinių NMPP skaitymo rezultatai 

2017 m. atitinka, 2018 m. skaitymo, gamtos ir socialinių mokslų viršija Kauno miesto 8 klasių 

mokinių rezultatus.  

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Gimnazijoje veikia Office 365 informacinė ir komunikavimo sistema, naudojamasi 

mokinių ir mokytojų registrais, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema 

ŠVIS ir IQES online sistema, naudojamas el. dienynu https://manodienynas.lt. Mokiniams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) žinios apie gimnazijos veiklą skelbiamos interneto tinklapyje 

https://gediminas.kaunas.lm.lt. Ugdymo procesui ir neformaliajam ugdymui įrengti patogūs 

atnaujinti dalykiniai ir kiti kabinetai. Gimnazijoje yra 26 dalykiniai kabinetai: 4 pradinių klasių,           

3 lietuvių kalbos, 3 anglų kalbos, 2 rusų kalbos, 2 matematikos, informacinių technologijų (16 

darbo vietų), biologijos, fizikos, chemijos, muzikos, 2 technologijų, istorijos, geografijos, vokiečių 

kalbos kabinetai. Įrengti kiti kabinetai: karjeros centras, biblioteka (bibliotekos informacine sistema 

„Mobis“), skaitykla (10 darbo vietų, 3 iš jų  kompiuterizuotos, gimnazijos istorijos kampelis,           

3 administracijos kabinetai, sveikatos priežiūros specialisto, psichologo, logopedo, spec. pedagogo 

https://manodienynas.lt/
https://gediminas.kaunas.lm.lt/
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kabinetai. Vienam gimnazijos mokiniui tenka 9 m
2
 bendrojo patalpų ploto  ir 4 m

2
 klasių ploto. 

Gimnazijoje yra 94  kompiuteriai (iš jų: 7 nešiojami kompiuteriai, 30 planšetinių kompiuterių),            

11 spausdintuvų, 28 daugialypės terpės projektoriai, 2 kopijavimo aparatai, 4 skeneriai, įgarsinimo 

aparatūra, 5 interaktyvios lentos. Kompiuteriai sujungti į bendrą tinklą, per optinį kabelį prijungti 

prie interneto. Gimnazijoje yra sporto salė, sporto-aktų salė, gimnastikos salė, treniruoklių salė, 

aikštynas su įrengtomis krepšinio ir futbolo aikštelėmis, persirengimo kambariai, dušai. Įrengtos 

vaizdo stebėjimo sistemos I, II ir III aukštų pagrindinėse dalyse, gimnazijos prieigose, vidiniame 

kieme ir aikštyne, taip užtikrinant mokinių, mokytojų bei patalpų saugumą. Visi 1-IV klasių 

mokiniai aprūpinti asmeninėmis daiktų saugojimo spintelėmis. Gimnazijos aplinka iš dalies 

pritaikyta neįgaliesiems mokiniams. 

Gimnazijoje dirba 38 mokytojai, iš jų 1 mokytojas ekspertas, 17 mokytojų metodininkų, 

13 vyresniųjų mokytojų, 7 mokytojai. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir 

turi dėstomo dalyko kvalifikaciją. 

16,5 etato yra finansuojami iš aplinkos lėšų. Gimnazijoje sukomplektuotas visas 

reikalingas aptarnaujantis personalas. 

Gimnazijos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, projektų, tėvų, 

rėmėjų lėšų. Gimnazijos veiklai finansuoti iš valstybės biudžeto skirta: 

 2016 m. - 515000 Eur, 2017 m. - 510473,24. Eur, 2018 m.  - 590364 Eur. 

Gimnazijos veiklai finansuoti iš savivaldybės biudžeto skirta: 

2016 m. - 171711 Eur, 2017 m. - 197091,21 Eur, 2018 m. - 206294 Eur. 

Gimnazijos veiklai modernizuoti pritraukta 2 proc. paramos (2 proc. nuo GPM sumos) 

lėšų: 

 2016 m. - 2228,79 Eur, 2017 m. - 2378,41 Eur, 2018 m.-2233,67 Eur. 

Patalpų nuomos lėšų:  

2016 m. - 14191,4 Eur, 2017 m. - 9332,6 Eur, 2018 m. - 14200 Eur. 
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IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 Stiprybės 

  

Gimnazija įgyvendina sporto ir sveikatos ugdymo 

elementus. 

Ugdymo programų nuoseklumas (nuo pradinio iki 

vidurinio ugdymo). 

Mokinių NMPP rezultatai viršija Kauno miesto 

mokinių rezultatus. 

Visi mokiniai įgyja pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą.  

Baigę pagrindinio ugdymo programą dauguma 

mokinių tęsia mokymąsi gimnazijoje. 

Tinkama ir aiški gimnazijos vidaus tvarka, 

taisyklės, pageidaujamo mokinių elgesio skatinimo 

sistema. 

Aukšti sportiniai mokinių laimėjimai. 

Gimnazijoje kuriamos ir puoselėjamos tradicijos: 

organizuojami sporto ir sveikatinimo renginiai 

gimnazijos bendruomenei. 

Gimnazija yra strategiškai geroje vietoje, patogus 

susisiekimas, aukšto sportinio meistriškumo 

mokiniai apgyvendinti netoli esančiame gimnazijos 

sporto bendrabutyje. 

Gimnazija turi mokyklinį autobusą. 

Gimnazijos aplinka iš dalies pritaikyta 

neįgaliesiems, įrengtas liftas. 

Silpnybės 

  

Nepakankamas ugdymo proceso 

individualizavimas ir diferencijavimas. 

Mokinių išmokimo stebėjimas ir vertinimas 

pamokose. 

Nepakankama mokinių mokymosi kokybė, 

motyvacija mokytis. 

Nepakankamai efektyvi gabių vaikų ugdymo 

sistema. 

Stokojama ugdymo sričių dalykų mokytojų 

bendradarbiavimo rengiant integruotas 

ugdymo programas. 

Mokiniai neišnaudoja teikiamos pagalbos 

galimybių. 

Nepakankamas tėvų įsitraukimas  į 

gimnazijos veiklą. 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

Neatnaujinta aikštyno infrastruktūra.  

Dalis kompiuterinės įrangos pasenusi, 

būtinas atnaujinimas. 

Poilsio patalpų, erdvių trūkumas.  

Galimybės 

  

Didinti mokytojų kompetencijas dirbti su gabiais 

mokiniais, gerinti pamokos kokybę. 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir 

vertinimo sistemos tobulinimas. 

Sistemingas mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas. 

Mokinių ugdymosi ir saviraiškos poreikių 

tenkinimas, bendradarbiaujant su LSU ir kitomis 

aukštosiomis mokyklomis. 

Mokinių saugumo užtikrinimas, vykdant 

prevencijos programos, tobulinant edukacines 

erdves. 

Aktyvių bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais 

metodų ir formų taikymas. 

Tarptautinių, šalies programų, projektų, paramos 

lėšų paieška. 

Grėsmės/pavojai 

  

Nepakankama mokytojų motyvacija 

profesinėms iniciatyvoms. 

Skirtingas naujai atvykusių mokinių 

pasiekimų lygis ir motyvacija. 

Intensyvus šiuolaikinių technologijų 

naudojimas kelia grėsmę mokinių 

raštingumui ir skatina priklausomybę. 

Dalis gabių mokinių baigę pagrindinio 

ugdymo programos I-ąją dalį tęsia 

mokymąsi kitose gimnazijose. 

Nepakankama tėvų atsakomybė už vaikų 

ugdymą(si) ir elgesį.  
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V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

Moderni, atvira inovacijoms, ugdanti pilietišką, kūrybišką, aktyvų visuomenės narį 

nuolat besimokanti organizacija, sudaranti sąlygas ugdytis bendruosius ir sportinius gebėjimus bei 

nuostatą sąmoningai rūpintis savo sveikata. 

 

VI SKYRIUS 

GIMNAZIJOS MISIJA 

 

Teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, tobulinti fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos įgūdžius, tenkinti saviraiškos ir užimtumo poreikius. 

  

VII SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Gimnazijos veikla grindžiama vertybėmis: 

 Lyderystė ir komandinis darbas. 

 Atvirumas ir inovatyvumas. 

 Saugumas ir tolerancija. 

 



10 

VIII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 

2018 m. 

Lėšų poreikis 

2019 m. 

2019-ųjų metų maksimalių 

asignavimų poreikis 

Projektas 

2020 metams 

Projektas 2021 

metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos 220 494,00 244 789,00 248 000,00 348 500,00 589 000,00 

Iš jų: (nurodyti pagal kokias programas skiriamos):      

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

206 294,00 228 789,00 230 000,00 320 000,00 570 000,00 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 

(spec. lėšos) 

14 200,00 16 000,00 18 000,00 18 500,00 19 000,00 

Investicijų programa (biudžetas)      

Programa (3)      

Valstybės biudžeto lėšos 590 364,00 703 043,00 710 000,00 715 000,00 715 000,00 

Iš jų: (nurodyti,  kokių institucijų/ pagal kokias 

programas skiriamos): 

     

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 590 364,00 703 043,00 710 000,00 715 000,00 715 000,00 

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 

2378,41 2 233,67 2300 2 400 2 400 

Parama      

IŠ VISO: 813 236,41 950 065.67 960 300,00 1 065 900,00 1 306 400,00 

Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos 

lėšos 

     

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 
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IX SKYRIUS 
 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 Tikslas -  Siekti savito ir bendrojo ugdymo kokybės įgyvendinant sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

Pavadinimas, mato vnt. 2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

Plėtoti ugdy-

mo turinį jį 

papildant 

sporto ir 

sveikatos 

ugdymo 

sampratos 

elementais 

Parengti priva-

lomą ugdymo 

turinį papildan-

čias olimpinio 

švietimo ir 

sveikatinimo 

modulių progra-

mas I-II klasėms 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Didesnės pasirinkimo 

galimybės, tenkinami 

mokinių poreikiai 

 2019-2020 m. 

Mokymo lėšos 

 

Modulius pasirinkusių 

mokinių dalis 

25 35 50 

Integruoti sporto 

ir olimpinio 

švietimo temas į 

dalykų ugdymo 

turinį (1-8 kl.) 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Susitarta dėl sporto ir 

olimpinio švietimo inte-

gravimo į mokomųjų 

dalykų programas,  

Projektinius darbus 

 2019-2021 m. 

Mokymo lėšos 

 

Mokinių, užimtų 

projektine veikla, dalis 

30 50 70 

Tęsti kūno 

kultūros pamokų 

ciklus, skirtus 

praktinių sporto 

šakų užsiėmi-

Administracija, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Partneriai įsipareigoję 

sudaryti sąlygas moki-

niams susipažinti su 

įvairiomis sporto šakomis. 

Mokytojams pagal poreikį 

Mokymo lėšos 

 

Pamokų skaičius, 

tenkantis vienai 5-8 klasei 

per metus 

2 3 5 
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mams LSU spor-

to bazėje 

teikiama pagalba peda-

goginės veiklos tyrimo, 

didaktikos klausimais 

2019-2021 m. 

Stiprinti mo-

kinių sveikos 

gyvensenos 

ir fizinio 

aktyvumo 

įpročius 

  

  

  

  

Ugdymo proceso 

dalį organizuoti 

projektine ir ki-

tokia patrauklia 

mokiniams 

veikla 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Pagerės mokinių fizinė ir 

emocinė sveikata, bus 

praleista mažiau pamokų 

dėl ligų, gerės mokymosi 

pasiekimai 2019-2021 m. 

  

Mokymo lėšos 

 

Mokinių, užimtų 

projektine veikla, dalis 

75 80 90 

Integruoti sporto 

ir sveikatos 

ugdymo turinį į 

neformalųjį 

švietimą 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Padaugės mokinių, užimtų 

neformaliojo ugdymo 

veiklomis 2019-2021 m. 

Mokymo lėšos 

 

Mokinių dalis, užimta 

nefor-maliojo ugdymo 

veiklomis nuo bendro jų 

skaičiaus gimnazijoje 

(proc.) 

60 65 72 

   

 

2 Tikslas -  Tobulinti ugdymo(si) ir mokymo(si) kokybę, orientuotą į mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą siekiant individualios 

pažangos ir asmenybės ūgties  

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

Pavadinimas, mato vnt. 2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

Plėtoti savival-

daus,  persona-

lizuoto moky-

mo(si) 

Taikyti šiuo-

laikinius kūry-

biškumą, lyde-

rystę, verslumą, 

Dalykų 

mokytojai 

Ugdymo turinys priartėja 

prie sociokultūrinio 

gyvenimo konteksto, 

atitinkančio mokinio 

Mokymo 

lėšos 

 

Lietuvių kalbos ir 

matematikos individualią 

pažangą padariusių 

mokinių dalis nuo bendro 

42 43 44 
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gebėjimus  tyrinėjimą ska-

tinančius meto-

dus ir įvairias 

edukacines 

erdves 

amžių, patirtį bei interesus. 

60 proc. mokinių gebės 

savarankiškai atlikti 

užduotis, pasirinkti 

atlikimo būdus, susirasti 

reikiamą informaciją ir ją 

tinkamai panaudoti, 

suvoks savo mokymosi 

sunkumus, problemas ir 

gebės jas spręsti  

2019-2021 m. 

skaičiaus (proc.) 

Planuoti pama-

tuojamą išmo-

kimą, tinkamai 

formuluojant 

pamokos  

uždavinius, 

diferencijuoti ir 

individualizuoti 

klasės ir namų 

darbus 

Dalykų 

mokytojai 

65 proc. stebėtų pamokų 

fiksuotas tinkamas pama-

tuojamų uždavinių for-

mulavimas, klasės ir namų 

darbų diferencijavimas ir 

individualizavimas.  70 

proc. mokinių pritarė 

teiginiui, kad pamokos 

įdomios, nenuobodžios 

2019-2021 m. 

Mokymo 

lėšos 

 

Išlaikiusių matematikos 

PUPP 7-10 balais mokinių 

dalis nuo bendro daly-

vavusių skaičiaus (proc.) 

16 17 18 

Kandidatų, surinkusių 36-

100 balų laikant lietuvių k. 

VBE, dalis nuo pasirin-

kusių skaičiaus (proc.) 

26 28 30 

Atlikti siste-

mingą mokinio 

individualios 

mokymosi pa-

žangos stebė-

seną 

Dalykų 

mokytojai, 

mokiniai, 

klasės 

auklėtojai 

Visi mokytojai aprašys 

kontrolinių ir 

atsiskaitomųjų darbų 

vertinimus el. dienyne 

2019-2021 m. 

Mokymo 

lėšos 

 

Skaitmeninę mokinių pa-

siekimų vertinimo sistemą 

(el. dienyną) taikančių pe-

dagoginių darbuotojų dalis 

(proc.) 

82 85 90 

Tobulinti 

pamokos 

vadybą 

Efektyvinti 

patirtinį 

mokymą(si)  

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Mokytojai mokosi drauge 

ir vieni iš kitų: 

dalydamiesi patirtimi, 

Mokymo 

lėšos 

 

Įsivertinimo rodiklio 

4.2.1. „Veikimas kartu“ 

balas  

2,2 2,4 2,8 
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atradimais, sumanymais ir 

kūriniais, studijuodami 

šaltinius, stebėdami kolegų 

pamokas. Sąmoningas ir 

kryptingas mokymasis 

vyksta įvairiose mokytojų 

komandose 2019-2021 m. 

Diegti ugdymo 

turinio inovacijas 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Mokinių ugdymo turiniui 

praturtinti ir aktualizuoti 

naudojamos kvalifikacijos 

kėlimo renginių metu 

patobulintos mokytojų 

kompetencijos  

2019-2021 m. 

Mokymo 

lėšos 

 

Stebėtų pamokų srities 

„Vadovavimas kiekvieno 

mokinio ugdymuisi“ įver-

tinimų vidurkis 

3 3,1 3,2 

 

 

3 Tikslas – Kurti saugią, estetiškai patrauklią, motyvuojančią, mokinių ugdymo(si) poreikius tenkinančią gimnazijos aplinką 

  

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys 

ir kiti kriterijai) 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

Užtikrinti 

mokinių 

emocinį ir 

fizinį sau-

gumą 

  

Tęsti socialinio 

emocinio ug-

dymo progra-

mos „Lions 

Quest” įgyven-

dinimą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Žinomas mokinių emocinio ir 

fizinio saugumo lygis, gerės fizinė 

ir emocinė mokinių savijauta  

2019-2021 m. 

  

 

 Projekto lėšos  Patyčių gimnazijoje 

rodiklio pokytis 

0,05 0,07 0,5 
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Užtikrinti mo-

kymosi sunku-

mų ir elgesio 

problemų turin-

tiems moki-

niams kvali-

fikuotą pagalbą  

Administracija,  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

dalykų 

mokytojai 

Pagalba mokiniams teikiama 

diferencijuojant darbą pamokose, 

rengiant neformalaus ugdymo 

programas, teikiant konsultacijas. 

Vykdant žemų pasiekimų 

prevenciją su turinčiais mokymosi 

sunkumų mokiniais  sudaromos 

ugdomosios veiklos tobulinimo 

sutartys  2019-2021 m. 

Mokymo lėšos 

 

Savijautos rodiklio  

gimnazijoje rodiklio 

pokytis  

0,01 0,01 0,01 

Kryptingai kon-

sultuoti II-IV 

gimn. klasių 

mokinius ren-

kantis mokymo-

si dalykus, 

modulius, bran-

dos egzaminus 

dėstomų dalykų 

pamokose. 

Dalykų 

mokytojai, 

administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Mokymosi kokybė išaugs ne 

mažiau kaip 5 proc.,  motyvuotas 

ugdymosi turinio, brandos 

egzaminų pasirinkimas  

2019-2021 m. 

 

Mokymo lėšos 

 

Išlaikiusių matema-

tikos PUPP 7-10 

balais mokinių dalis 

nuo bendro dalyva-

vusių skaičiaus 

(proc.) 

16 17 18 

Mokymo lėšos 

 

Kandidatų, 

surinkusių 36-100 

balų laikant lietuvių 

k. VBE, dalis nuo 

pasirinkusių 

skaičiaus (proc.) 

26 28 30 

Turtinti 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančią 

ugdymo(si) 

aplinką 

  

Pildyti ir turtinti 

gimnazijos 

kabinetų 

ugdymo(-si) 

išteklius 

šiuolaikinėmis 

edukacinėmis 

priemonėmis 

 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

 

Mokymo priemonių naudojimas 

padeda mokiniams sėkmingai 

ugdytis tiriamosios veiklos 

kompetencijas  

2019-2021 m. 

Projekto lėšos 

Mokymo lėšos 

Atnaujintų ugdymo 

priemonių dalis 

(proc.) 

20 15 10 
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Pildyti ir turtinti 

bibliotekos fon-

dus 

Bibliotekos 

vedėja 

Atnaujinti bibliotekos ištekliai 

tenkina mokinių poreikius, 

pagerina informacijos sklaidą ir  

prieinamumą 2019-2021 m.  

Mokymo lėšos 

 

Atnaujintas 

bibliotekos fondas 

(proc.) 

4  4 4 

Diegti naujas 

skaitmenines 

mokymo(si) 

priemones 

ugdymo procese 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

65 proc. mokytojų taiko IKT 

pamokose, vyksta modernus ir 

šiuolaikiškas mokymas(is). 75 

proc. mokinių apklausoje įrodo 

efektyvumo lygį. Gerėja pamokos 

kokybė (vaizdumas, informa-

tyvumas). Didėja mokymosi 

motyvacija 2019-2021 m. 

Spec. lėšos,  

2 proc. lėšos,  

15 000 Eur. 

Vienam 

kompiuteriui 

tenkančių mokinių 

skaičius (vnt.) 

4,6 4,3 4 

Atnaujinti kabi-

netų interjerą 

(baldai ir jų 

išdėstymas, 

stendai) 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Kabinetuose sukurta informatyvi, 

dėstomą dalyką charakterizuojanti 

edukacinė aplinka, atnaujinti 

baldai  2019-2021 m. 

Savivaldybės 

lėšos 10800 

Eur 

Spec. lėšos, 

5100 Eur 

Atnaujintų edu-

kacinių aplinkų dalis 

nuo bendro pastato 

ploto (proc.) 

10 10 10 

Kurti 

įgalinančią 

mokytis 

modernią 

aplinką 

Atlikti 

gimnazijos 

pastato fasado 

remonto darbus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

Estetiškas gimnazijos eksterjeras 

kuria gerą nuotaiką,  ugdo darnos 

ir tapatumo jausmą  

2019-2021 m. 

Savivaldybės 

lėšos 

204262 Eur 

Atnaujinto fasado 

ploto dalis (proc.) 

- 50  100 

Atnaujinti 

gimnazijos 

aikštyną 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Daroma įtaka mokinių užimtumui 

ir pasiekimams (pagerėja 25-50 

proc. pasirengimas kūno kultūros 

pamokoms, jų lankomumas, 

pasiekimai). 

 

Savivaldybės 

lėšos 

16000 Eur 

Atnaujintų 

edukacinių aplinkų 

dalis nuo bendro 

pastato ploto (proc.) 

- - 100  

Atlikti kapitalinį Direktorius, Užtikrinta saugi, higienines Savivaldybės, Atnaujintų edukacinių - - 100 
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aktų-sporto salės 

remontą 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

sąlygas atitinkanti mokymosi 

aplinka  2019-2021 m. 

 

spec., lėšos 

5000 Eur 

aplinkų dalis nuo 

bendro pastato ploto 

(proc.) 

Plėsti mokymosi 

aplinkas, 

pritaikytas 

neįgaliesiems 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Visame gimnazijos pastate 

sudarytos sąlygos mokytis 

mokiniams, turintiems judėjimo 

negalią  

2019-2021 m. 

Savivaldybės 

lėšos 

10000 Eur 

 

Aplinkų, pritaikytų 

neįgaliesiems dalis 

nuo bendro pastato 

ploto (proc.) 

-  50  100 
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           priedas   

Rezultato vertinimo rodikliai 

 

Rezultato vertinimo rodiklio 

pavadinimas ir mato vienetas 

 

2018 m. 

faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas 

pajamas gaunančių šeimų dalis 

(procentais) 

10,7 10 10 10 

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, 

dalis, (procentais) 
52 56 58 60 

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti 

vienam pagalbos specialistui 

(procentais) 

13 14 14,5 15 

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo 

ir vaikų pasiekimų vertinimo sistemą 

(el. dienyną) taikančių pedagoginių 

darbuotojų dalis (procentais) 

80 82 85 90 

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo 

ugdymo įstaigos klasėje (vienetais) 
23,1 23 23 23 

Nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikros planuojami rezultatai 

(procentais) 

100 100 100 100 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros 

planuojami rezultatai (procentais) 
100 90 92 95 

Išlaikiusių matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikros 7-10 balais 

mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių 

skaičiaus (procentais) 

 

17 16 17 18 
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Kandidatų, surinkusių 36-100 balų 

laikant lietuvių k. VBE, dalis nuo 

pasirinkusių skaičiaus (procentais) 

33 26 28 30 

Patyčių gimnazijoje indekso pokytis  +0,27 +0,05 +0,07 +0,5 

Savijautos rodiklio  

gimnazijoje rodiklio pokytis 
+1,06 +0,01 +0,01 +0,01 

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo 

bendro pastato ploto (procentais) 
5 10 10 10 

Atnaujintų ugdymo priemonių dalis 

(proc.) 
20 20 15 10 

Atnaujintas bibliotekos fondas (proc.) 4 4 4 4 

Vienam kompiuteriui tenkančių 

mokinių skaičius (vnt.) 
4,7 4,6 4,3 4 

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus 

santykis (procentais) 
0,22 0,21 0,21 0,21 

Vaikų, mokinių dalis, užimta 

neformaliojo ugdymo veiklomis nuo 

bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje 

(procentais) 

60,5 61 62 63 

Dalyvaujančių vaikų skaičius 

neformaliojo švietimo programose 

(vienetais) 

266 268 270 272 

Įgyvendinamų neformaliojo švietimo 

programų skaičius (vienetais) 
21 21 21 21 

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir 

kitur pasinaudojančių vaikų dalis 

(procentais ) 

72 72 72 72 

 

 


