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1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Gimnazija priklauso Kauno Žaliakalnio seniūnijai, kurioje yra 1 gimnazija, 1 licėjus,      

2 pradinės mokyklos, 1 mokykla - darželis, 4 papildomo ugdymo įstaigos, 11 ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų. 

2019-2020 mokslo metais gimnazijoje yra 15 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų); iš jų – 3 mokiniai, turintys didelius, 12 mokinių 

– vidutinius specialiuosius ugdymo poreikius: 1 mokinys – turintis nežymių intelekto sutrikimų;         

1 mokinys – turintis labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų, 1 mokinys - turintis negalią dėl regos 

sutrikimo (visiškas aklumas), 2 mokiniai, turintys bendrųjų mokymosi sutrikimų; 4 mokiniai su 

specifiniais mokymosi sutrikimais; 6 mokiniai su kompleksiniais sutrikimais. 1 mokinys ugdomas 

pagal individualizuotą programą, 13 mokinių – pagal pritaikytas programas, 1 mokinys - pagal 

bendrąsias programas. Logopedo pagalba teikiama 39 mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų. 

Gimnazijoje mokosi 72,2 proc. mokinių, augančių pilnose šeimose, 7 proc. mokinių 

vienas iš tėvų yra miręs, 17,8 proc. mokinių auga išsituokusiose šeimose, 5,3 proc. mokinių augina 

vienišos mamos, 6,2 proc. mokinių gyvena ne su biologiniu tėvu (motina). 23 proc. mokinių gyvena 

daugiavaikėse šeimose, 2 proc. mokinių yra oficialiai globojami, 4,1 proc. mokinių vienas iš tėvų 

dirba užsienyje, 0,5 proc. mokinių abu tėvai dirba užsienyje. 

2019 m. gruodžio duomenimis, nemokamą maitinimą gimnazijoje gauna 44 mokiniai,          

2 iš jų gauna ir nemokamus pusryčius.  

2. Mokinių skaičiaus gimnazijoje kaita. 

2017-2018 m.m. 2018-2019 m.m. 2019-2020 m.m. 

412 439 427 
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 Pastaruosius trejus mokslo metus mokinių skaičius nežymiai kinta. 

 Mokinių skaičiaus vidurkio kaita klasėse 

Mokslo metai 1-4 klasės 5-8 klasės I-II klasės III–IV klasės 

2017-2018 m.m. 26,75 27 20,75 21,75 

2018-2019 m.m. 26 23,71 20,25 22 

2019-2020 m.m. 24,75 28,66 22 19,25 

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 

Buvo IV (12) klasės mokinių 

mokslo metų gale 

Įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

mokinių dalis 

39 38 97 % 

  

Buvo II (10) klasės mokinių 

mokslo metų gale 

Įgijo pagrindinį 

išsilavinimą 

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą 

mokinių dalis 

38 38 100 % 

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

 Užimtų 

neformaliajame 

švietime mokinių 

procentas 

2018-2019 m.m. 

Neužimtų 

neformaliajame 

švietime mokinių 

procentas 

2018-2019 m.m. 

Užimtų 

neformaliajame 

švietime mokinių 

procentas 

2019-2020 m.m. 

Neužimtų 

neformaliajame 

švietime mokinių 

procentas 

2019-2020 m.m. 

60,5 % 39,5 % 72,5 % 27,5 % 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Praleista pamokų per 

mokslo metus iš viso 

Praleista pamokų per 

mokslo metus 1 

mokiniui 

Praleista iš viso 

pamokų be 

pateisinamos 

priežasties 

Praleista pamokų 

be pateisinamos 

priežasties 1 

mokiniui 

1-4 

kl. 

5-10 

kl. 

11-12 

kl. 

1-4 

kl. 

5-10 

kl. 

11-12 

kl. 

1-4 

kl. 

5-10 

kl. 

11-12 

kl. 

1-4 

kl. 

5-10 

kl. 

11-12 

kl. 

2211 20224 8881 21,34 84 107,41 - 4104 4060 - 13 49,8 

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

dalis. 

 Mokslo 

metai 

Viso dirba 

pedagogų 

Turi pedagoginę 

kvalifikaciją 

(pedagoginį išsilavinimą) 

Turi dalykinę kvalifikaciją 

(atestuoti pagal dėstomą 

dalyką) 

2017-2018 35 35 35 

2018-2019 38 38 38 

2019-2020 39 39 39 

7. Žemės panaudos sutartis. 

Naudojamo žemės sklypo panaudos sutartis sudaryta 2008-12-03 Nr. M19/2008-40. 

Gimnazijai perduoto nekilnojamojo turto patikėjimo teisė įregistruota Nekilnojamojo 

turto registre. 

8. Higienos pasas (yra ar nėra). 
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Gimnazijai 2010-11-19  išduotas leidimas –  higienos pasas Nr. 9-0743(6). Gimnazijai 

priskirtai sporto salei, esančiai Ašigalio g. 23, 2019-11-06 išduotas leidimas –  higienos pasas Nr. 

(2-11 14.2.1) LHP- 3282. 

 9. Energijos vartojimo auditas. 

2008 m. gruodžio mėn. UAB „Konsulta“ atliko mokyklos energetinį auditą. 

  

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

2019 m. brandos egzaminus laikė 39 gimnazijos abiturientai. 38 gimnazijos abiturientai 

baigė vidurinio ugdymo programą ir gavo brandos atestatus. 

Gimnazijos VBE rezultatų palyginimas su Kauno miesto rezultatais 

  Lietuvių k. Anglų 

k. 

Rusų 

k. 

Matematika IT Biologija Istorija Geogra-

fija 

Kauno 

Gedimino 

sporto ir 

sveikati-

nimo 

gimnazija 

Išlaikė 90 97 100 90 100 100 100 100 
Surinko 

86-100 

proc. 
0 3,12 33,33 0 0 0 0 0 

Surinko 

36-85 

proc. 
39,29 56,25 66,67 33,33 0 38,1 55,56 100 

Surinko 

16-35 

proc. 
60,71 40,63 0 66,67 100 61,9 44,44 0 

Kauno 

miestas 

Išlaikė 92,94 98,75 100 90,87 97,98 99,09 99,88 97,39 

Surinko 

86-100 

proc. 
13,47 40,52 44,44 11,39 39,06 18,64 9,23 11,76 

Surinko 

36-85 

proc. 
47,81 46,77 53,33 39,33 33,35 52,73 63,55 52,29 

Surinko 

16-35 

proc. 
31,41 11,46 2,22 40,15 23,57 27,73 27,1 33,33 

  

   VBE išlaikymas proc. VBE išlaikymo kokybė (36-100) proc. 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Lietuvių k. 82 81 90 27,77 41,17 61,28 

Anglų k. 100 100 97 85,29 75,7 59,37 

Istorija 100 100 100 100 30 55,56 

Biologija 100 100 100 47,05 17,65 38,1 

Matematika 100 79 90 43,75 9,1 33,33 

Geografija 100 100 100 66,66 50 100 

IT 100 100 100 33,33 100 0 

Rusų k. 100 N* 100 100 N 100 

 *N – nepasirinko egzamino 
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Per pastaruosius trejus metus šimtu procentų išlaikyti istorijos, biologijos, geografijos, 

informacinių technologijų valstybiniai egzaminai. Lyginant gimnazijos 2017-2018 ir 2018-2019 m. 

m. valstybinių brandos egzaminų rezultatus, 9 proc. pagerėjo lietuvių kalbos ir literatūros VBE, 21 

proc. – matematikos  VBE išlaikymas. Didžiausią pažangą 2019 m. gimnazija padarė pagal 

geografijos VBE laikymo kokybės (36-100 balų) rezultatus: 2019 m. – 100 proc. (2018 m. – 50 

proc.).  25,6 proc. pagerėjo istorijos VBE, 20,11 proc. - lietuvių kalbos ir literatūros VBE, 20,45 

proc. - biologijos VBE, 24,3 proc. - matematikos VBE išlaikymo kokybė. Lyginant VBE rezultatus 

su metiniais įvertinimais pagal pasiekimų lygius, konstatuojama, kad 100 proc. geografijos, 89 proc. 

istorijos, 72 proc. matematikos, 61 proc. biologijos, 50 proc. anglų k., 36 proc. lietuvių kalbos ir 

literatūros mokinių gauti VBE įvertinimai atitiko metinius įvertinimus, o 6 proc. anglų k. – buvo 

aukštesni. 

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje (PUPP) dalyvavo 38 gimnazijos 

antrokai. Mokiniai sėkmingai baigė pagrindinio ugdymo programą ir visi įgijo pagrindinį 

išsilavinimą. Dauguma (76,3 proc.) mokinių liko gimnazijoje tęsti mokymąsi vidurinio ugdymo 

programoje. 10,5 proc. mokinių pasirinko profesinio ugdymo įstaigas, 13,2 proc. mokinių  tęsia 

mokymąsi vidurinio ugdymo pakopoje, iš jų - 10,5 proc. derina vidurinį ugdymą su sportiniu 

ugdymu (7,8 proc. - Vilniaus Ozo gimnazijoje, 2,7 proc. - Šiaulių sporto gimnazijoje). Nėra 

iškritimo iš švietimo sistemos atvejų. 

PUPP įvertinimo vidurkis 

 PUPP 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Lietuvių k. 7,47 7 4,97 

Matematika 5,97 4,1 4,06 

 

Matematika Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas 

patenkinamas 

2016-2017 22,3 33,4 30,5 13,9 

2017-2018 0 42,5 21,3 36,2 

2018-2019 2,6 13,2 60,5 23,7 

Lietuvių k. Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas 

patenkinamas 

2016-2017 19,4 75 5,6 0 

2017-2018 8,5 76,6 14,9 0 

2018-2019 0 26,3 73,7 0 

100 proc. mokinių gavo teigiamus lietuvių kalbos ir literatūros PUPP įvertinimus, 73,6 

proc. mokinių - matematikos PUPP. Tokį skirtumą lemia faktas, kad lietuvių kalbos ir literatūros 

PUPP yra sudaryta iš trijų dalių, o vienos jų (viešosios kalbos pristatymo, kai mokiniai pasirinkę 

jiems įdomią temą ir mokytojo konsultuojami ruošiasi apie mėnesį), įvertinimas teigiamai įtakoja 

galutinį įvertinimą. Gimnazijos PUPP įvertinimo vidurkiai yra žemesni už šalies ir miesto vidurkį: 
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lietuvių kalbos ir literatūros PUPP - atitinkamai 1,31 ir 1,9 balo, matematikos PUPP - atitinkamai 

1,23 ir 2,1 balo. PUPP kokybė: lietuvių kalbos ir literatūros – 16 proc., matematikos – 5,3 proc. 

Nepasiekusių patenkinamo lygio lietuvių kalbos ir literatūros PUPP nebuvo trečius metus iš eilės. 

Lyginant 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. 13,5 proc. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo 

lygio matematikos PUPP. 42,1 proc. lietuvių kalbos  ir literatūros, 34,2 proc. matematikos PUPP 

įvertinimai atitinka mokinių metinius įvertinimus, 13,2 proc. lietuvių kalbos  ir literatūros, 2,6 proc. 

matematikos PUPP įvertinimai yra aukštesni. 

NMPP rezultatų analizė 

2 klasė 

Skirtingų vietovių tipų mokinių pasiekimų palyginimas – vidutiniškai surinktų taškų 

dalis (proc.) 

  

  
2018 2019 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Matematika 86,2 82,3 75,1 80,7 

Skaitymas 74,6 80,1 83,6 84,7 

Rašymas (teksto 

kūrimas) 

73,4 78,2 74,9 77,0 

Rašymas (kalbos 

sandaros pažinimas) 

88,1 85,6 77,2 82,0 

Lyginant gimnazijos 2018 ir 2019 metų 2 klasės mokinių NMPP rezultatus, pagerėjo 

skaitymo (4,6%), rašymo (teksto kūrimo) (1.5%), suprastėjo matematikos (11.1%), rašymo (kalbos 

sandaros pažinimas) (10.9%) NMPP rezultatai. Šiais metais visi gimnazijos 2 klasės mokinių 

NMPP rezultatai yra žemesni už Lietuvos didmiesčių mokyklų mokinių NMPP rezultatus.   

Mokinių pasiekimų pasiskirstymas pagal pasiekimų grupes 

   

  
2018 2019 

1 gr. 2 gr. 3 gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 

Matematika 0,0 18,5 81,5 4,8 47,6 47,6 

Kauno m. 4,7 23,1 72,2 4,5 21,0 74,5 

Skaitymas 14,8 37,0 48,1 9,5 33,3 57,1 

Kauno m. 4,1 26,3 69,6 4,2 26,8 69,1 

Rašymas (teksto kūrimas) 11,1 44,4 44,4 4,8 42,9 52,4 

Kauno m. 5,1 28,3 66,6 5,4 30,8 63,8 

Rašymas (kalbos sandaros 

pažinimas) 

3,6 17,9 78,6 5,0 55,0 40,0 

Kauno m. 4,4 23,4 72,2 4,1 25,9 70,0 

Lyginant 2018 ir 2019 metų gimnazijos 2 klasės NMPP rezultatus pagal pasiekimų 

grupes, pagerėjo skaitymo NMPP pasiekimų kokybė (9 % padaugėjo 3 gr. mokinių, 5,3% sumažėjo 

1 gr. mokinių); rašymo (teksto kūrimas) NMPP pasiekimų kokybė (8% padaugėjo 3 gr. mokinių, 

6,3% sumažėjo 1 gr. mokinių). Suprastėjo 2019 m. gimnazijos 2 klasės mokinių matematikos 

NMPP pasiekimų kokybės rezultatai (33,9% sumažėjo 3 gr. mokinių, 4,8% padaugėjo 1 gr. 
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mokinių); rašymo (kalbos sandaros pažinimas) NMPP pasiekimų kokybė (38,6% sumažėjo 3 gr. 

mokinių, 1,4% padaugėjo 1 gr. mokinių.  Visi 2019 m. NMPP rezultatai yra žemesni už Kauno 

miesto NMPP rezultatus.  

4 klasė 

Skirtingų vietovių tipų mokinių pasiekimų palyginimas – vidutiniškai surinktų taškų 

dalis (proc.) 

  

  
2017 2018 2019 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Matematika 64,4 59,7 70,1 60,6 69,3 65,9 

Skaitymas 68,8 60,7 65,3 57,6 71,2 62,7 

Rašymas 68,5 63 77,7 62,0 55,4 62,7 

Pasaulio 

pažinimas 

67,6 57 60,9 52,6 62,6 54,3 

2019 m. gimnazijos 4 klasės mokinių matematikos (3,4%), skaitymo (8,5%), pasaulio 

pažinimo (8,3%) NMPP surinktų taškų dalis yra didesnė, tik rašymo (7,3%) mažesnė už Lietuvos 

didmiesčių mokyklų 4 klasės mokinių NMPP rezultatus. Vertinant paskutinių 3 metų duomenis, 

išlieka stabilūs matematikos ir pasaulio pažinimo gimnazijos mokinių NMPP rezultatai, pagerėjo 

skaitymo (5,9%), suprastėjo rašymo (22,3%) NMPP rezultatai. 

Mokinių pasiekimų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius 

 

   

  
2018 2019 

A PG PT NPT A PG PT NPT 

Matematika 36,7 60,0 3,3 0 21,7 78,3 0 0 

Kauno m. 56,7 39,7 3,6 0,1 46,4 49 4,4 0 

Skaitymas 23,3 33,3 43,3 0 29,2 33,3 37,5 0 

Kauno m. 45,3 36,2 17,7 0,8 45,6 35,5 18,7 0,3 

Rašymas 50,0 40,0 10,0 0 16,7 33,3 45,8 4,2 

Kauno m. 48,2 35,4 15,7 0,7 39,1 42,4 18,0 0,6 

Pasaulio pažinimas 13,3 43,3 13,3 0 26,1 69,6 4,3 0 

Kauno m. 66,6 30,0 3,3 0,1 67,3 29,4 3,2 0,1 

 

Lyginant 2018 ir 2019 metų gimnazijos 4 klasės mokinių NMPP rezultatus pagal 

pasiekimų lygius, pagerėjo skaitymo (5,9%) ir pasaulio pažinimo (12,8%) pasiekimų kokybė; 

suprastėjo matematikos (15%), rašymo (33,3%) NMPP pasiekimų kokybė. 2019 m. duomenis 

lyginant su Kauno miesto mokinių NMPP rezultatais, gimnazijos mokinių matematikos ir pasaulio 

pažinimo rezultatai atitinka, skaitymo aukštesni, rašymo - žemesni už Kauno miesto 4 klasių 

mokinių rezultatus.  
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6 klasė 

Skirtingų vietovių tipų mokinių pasiekimų palyginimas – vidutiniškai surinktų taškų 

dalis (proc.) 

  

  
2017 2018 2019 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Gimnazijos Didmiesčių 

mokyklų 

Matematika 57,4 54,6 63,6 46,8 59,8 46,8 

Skaitymas 50,4 50,5 77,5 57,7 72,3 53,1 

Rašymas 61,5 45,9 76,5 50,4 73,7 44,0 

2019 m. gimnazijos 6 klasės mokinių visų NMPP surinktų taškų dalis yra didesnė už 

Lietuvos didmiesčių mokyklų 6 klasės mokinių NMPP pasiekimus. Vertinant 3 paskutinių metų 

duomenis, visi gimnazijos mokinių NMPP rezultatai išliko stabilūs. 

Mokinių pasiekimų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius 

   2018 2019 

A PG PT NPT A PG PT NPT 

Matematika 35,5 58,1 6,5 0 34,6 57,7 3,8 3,8 

Kauno m. 31,9 54,8 12,9 0,4 31,8 54,1 12,6 1,5 

Skaitymas 61,3 35,5 3,2 0 42,3 50,0 7,7 0,0 

Kauno m. 40,4 46,3 12,7 0,7 40,5 48,6 10,4 0,6 

Rašymas 48,4 29,0 9,7 5,0 34,6 42,3 23,1 0,0 

Kauno m. 18,6 46,6 26,2 8,6 25,2 45,9 24,3 4,6 

NMPP rezultatus lyginant kokybės prasme, visi 6 klasės mokinių NMPP rezultatai yra 

aukštesni už Kauno miesto 6 klasės mokinių NMPP rezultatus. Tačiau 2019 metais metais 

gimnazijos 6 klasės mokinių NMPP kokybė suprastėjo: matematikos (0,9%), skaitymo (19%), 

rašymo (13.8%).  

8 klasė 

Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų įvertinimų MTT taškų vidurkių 

palyginimas. 

  

  
2019 

Gimnazijos Didmiesčių mokyklų 

Matematika 495 528 

Gamtos mokslai 466 520 

2019 m. gimnazijos 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų MTT taškų vidurkis 

yra žemesnis už Lietuvos didmiesčių mokyklų 8 klasių mokinių MTT duomenis.  

Mokinių pasiekimų pasiskirstymas pagal pasiekimų grupes 

   

  
2019 

1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 

Matematika 8,7 45,7 34,8 10,9 

Visų dalyvavusiųjų 15,3 34,1 35,9 14,7 

Gamtos mokslai 17,4 52,2 30,4 0,0 
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Visų dalyvavusiųjų 14,4 36,2 35,4 14,0 

2019 m. gimnazijos 8 klasės mokinių NMPP aukštesnieji ir vidutiniai pasiekimai (3 ir 4 

grupė) yra žemesni už visų dalyvavusiųjų 8 klasės mokinių pasiekimus: matematikos 4,9%, gamtos 

mokslų 19%.   

2019 m. 4 ir 6 klasės mokinių mokyklos klimato rodiklis / savijautos mokykloje rodiklis 

4 klasės (0,27), 6 klasės (0,24) ir patyčių situacijos mokykloje rodiklis 4 klasės (0,15), 6 klasės 

(0,15) atitinka Kauno miesto bei šalies rodiklių vidurkį; mokėjimo mokytis rodiklis 4 klasės (-0,12) 

žemesnis už Kauno miesto, atitinka šalies rodiklio vidurkį, 8 klasės (0,23) atitinka Kauno miesto ir 

šalies vidurkį; mokyklos kultūros rodiklis 6 klasės (0,24) atitinka Kauno miesto ir šalies rodiklio 

vidurkį.  Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 4 klasės (-0,30) žemesnis, 6 klasės (0,64) 

aukštesnis už  Kauno miesto bei šalies rodiklio vidurkį. 

5-8 klasėse du kartus per mokslo metus bus atliekami „Klasės mikroklimato” tyrimai, 

rezultatai aptariami klasių valandėlių metu, mokytojų taryboje, atsižvelgiama į psichologo 

rekomendacijas, ieškoma mokinių mokymosi pažangos bei savijautos gimnazijoje rezultatų sąsajų. 

Didesnis dėmesys bus skiriamas mokinio klausimyno analizei, klausimų suvokimui (yra 

dviprasmiškų klausimų formuluočių). 2019-2020 m.m. 5-8 klasėse bus toliau vykdoma vaikų 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės”. 

 Vaiko gerovės komisija (VGK) gimnazijoje rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi 

aplinka, orientuota į asmenybės ūgtį, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes 

atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

VGK sudaro kvalifikuota specialistų komanda: socialinis pedagogas, spec. pedagogas, psichologas, 

administracijos atstovas, dalykų mokytojai, visuomenės sveikatos specialistas. Sukurta ir 

įgyvendinama pagalbos mokiniui (turinčiam mokymosi, elgesio sunkumų, specialiųjų ugdymosi 

poreikių) sistema, aiškūs susitarimai dėl bendradarbiavimo tarp mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų, gimnazijos vadovų ir tėvų. Tikslingai panaudojamos BUP galimybės mokinių 

poreikiams tenkinti, vyksta kryptingas bendradarbiavimas tarp mokytojo - klasės auklėtojo - 

mokinio tėvų/globėjų, vykdoma nuosekli signalinių pusmečių analizė, pagrįsta visumine mokinio 

pasiekimų ir pažangos stebėsena, tikslingai sudaromos pasiekimų gerinimo sutartys. VGK veikloje 

svarbią vietą užima mokinių lankomumo gerinimas, su mokiniais yra aiškinamasi nelankymo 

priežastys, reikalui esant, kviečiami tėvai. 2019 metais organizuotas 21 VGK posėdis dėl mokinių 

mokymo(si) sunkumų, spec. poreikių mokinių individualios pažangos ir pasiekimų, elgesio, 

lankomumo problemų bei kitais prevenciniais klausimais. Gimnazijos VGK reguliariai analizuoja 

mokymosi aplinkos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių aspektus, rūpinasi 

pozityvaus mikroklimato kūrimu. Buvo atliktas mokinių adaptacijos gimnazijoje tyrimas.  
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Gimnazijoje - saugi emocinė ir fizinė aplinka. Remiantis kasmet IQES online sistemoje 

atliekamų mokinių ir mokinių tėvų apklausų duomenimis konstatuojama, kad gimnazijoje patyčių 

situacija atitinka Geros mokyklos koncepcijoje pateikiamus saugios aplinkos kriterijus ir geros 

mokyklos aspektus. Mokinių apklausos imtis - 60,1 proc. 5-IV klasėse besimokančiųjų, tėvų - 58,5 

proc. (grįžusių pilnai atsakytų klausimynų kvotos vidurkis - 98 proc.). Aukščiausių verčių 

pozicijose pastaruosius trejetą metų dominuoja  mokinių ir tėvų pasirinkti teiginiai „Per paskutinius 

2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė“, „Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau, nesišaipiau“,  „Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių 

nesijuokė, nesišaipė“. Mokinių apklausų rezultatų duomenimis, teiginio „Per paskutinius 2 

mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė“ fiksuotas pastarųjų trejų metų rodiklio 

vertinimo vidurkis - 3,1 (2017 m. 3,2 – 79 proc., 2018 m. 3,1 – 75 proc., 2019 m. 3,1 – 75 proc.); 

teiginio „Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau“ - 3,2 (2017 m. 3,2 

– 82 proc., 2018 m. 3,3 – 82 proc., 2019 m. 3,2 – 81 proc.). Pagal tėvų apklausų rezultatus, teiginio 

„Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė“ fiksuotas pastarųjų 

trejų metų rodiklio vertinimo vidurkis – 3,4 (2017 m. 3,4 – 92 proc., 2018 m. 3,4 – 95 proc., 2019 

m. 3,4 – 93 proc.); o teiginio „Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas 

nesišaipė, nesijuokė“ - 3,1 (2017 m. 3,2 – 80 proc., 2018 m. 3,1 – 83 proc., 2019 m. 3,1 – 82 proc.). 

2017–2019 metais  gimnazijoje smurtinių atvejų nefiksuota.   

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

Išorės lėšos pritraukiamos nuomojant valgyklos patalpas, sporto sales, renkant 2 proc. 

GPM lengvatos lėšas, gaunant paramą. 

2017 metai 2018 metai 2019 metai 

18 751,13 19 881,67 24 750,45 

 Išorės lėšos pritraukiamos: 

 nuomojant patalpas – 21 600 Eur, 

 renkant GPM 2 proc. – 3 150,45 Eur, 

 gaunant paramą – 550 Eur, 

 Gimnazija sudariusi ir įgyvendina bendradarbiavimo sutartis su mokslo ir verslo 

partneriais. Šios sutartys padeda pritraukti lėšas kitomis formomis – gimnazijai sudaromos 

galimybės neatlygintinai naudotis edukacinėmis mokslo ir verslo partnerių erdvėmis, neatlygintinai 

organizuojamos edukacinės veiklos. Taip sutaupoma daug gimnazijos lėšų. 

 Kauno Kolegija kiekvienais metais, suderinus su mokinių tėvais, 1-4 klasių 

mokiniams nemokamai atlieka profilaktinę burnos higienos apžiūrą, teikia dantų formulės 
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įvertinimo išvadas bei rekomendacijas. Vyresnių klasių mokiniams organizuoja paskaitų ir praktinių 

užsiėmimų ciklą „Individuali burnos higiena mokyklinio amžiaus pacientų grupėms“.  

 Žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“ neatlygintinai leidžia naudotis čiuožykla 

ugdymo procesui organizuoti. 

 LSU 1 val. per savaitę neatlygintinai naudojamasi baseinu plaukimo užsiėmimams. 

 Spaustuvė „Morkūnas ir Ko” spausdina padėkos raštus, konferencijų programas, 

lankstinukus, knygų skirtukus, remia gimnazijos renginius spaudos darbais. 

 Dalyvaujant projektuose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo 

mokykloje“, pradinių klasių mokiniams nemokamai tiekiami pieno produktai ir vaisiai.     

VIP dotacijos.                                                             Negauta. 

Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos.                  Negauta. 

2019 m. finansinių prioritetų realizacija. 

Iš išorės pritrauktos lėšos investuotos į ūkio plėtrą: higienos būklei gerinti, mokykliniam 

inventoriui (baldams) atnaujinti, apsaugos sistemos atnaujinimui. 

Beveik visi 2019 m.m. finansiniai prioritetai realizuoti 

 

Finansavimo  šaltiniai Lėšos 

(tūkst.Eur) 

Finansinių išteklių panaudojimas 

Valstybės programos 

 

713,935 

 

Lėšos panaudotos mokytojų atlyginimams, Sodros mokesčiams, 

kvalifikacijos tobulinimui, vadovėliams, mokymo priemonėms 

įsigyti, pažintinei veiklai 

Savivaldybės lėšos 

 

229,00 

 

Lėšos panaudotos darbuotojų atlyginimams, Sodros 

mokesčiams, komunalinėms paslaugoms, remontui, prekėms, 

mokinių pavėžėjimui. 

Spec. Lėšos 

 

24,750 

 

Lėšos panaudotos materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidoms, prekėms, paslaugoms. 

2 proc. GPM lėšos 3,150 Nepanaudotos 
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Informacija apie gimnazijos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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 Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė,   

AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas paprastasis remontas. 

 Pastabos: 

 1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

 2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

 3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir 

aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos 

remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

Tikslas Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 
Laukiami 

maksimalūs 

rezultatai 

1 tikslas – Mokymo 

lėšomis ir socialinių 

partnerių 

intelektinių išteklių 

pagalba siekti savito 

ir bendrojo ugdymo 

kokybės, plėtojant 

ugdymo turinį ir 

stiprinant mokinių 

sveikos gyvensenos 

ir fizinio aktyvumo 

įpročius. 

 

Bus parengta viena 

privalomą ugdymo turinį 

papildanti modulio 

programa. 

Parengta viena privalomą 

ugdymo turinį papildanti 

modulio programa („Sporto 

kalbos kultūra”). 

Bus parengtos dvi 

privalomą ugdymo turinį 

papildančios modulių 

programos. 

Sveikatinimo ir fizinio 

aktyvumo pamokos su 

sveikatingumo specialistais 

(sporto treneriais, 

sportininkais, gydytojais ir 

kt.). 

Asmens higienos klausimais 

1-4 kl. mokiniams - 3 

pamokos; Lytinio švietimo 

pamokos 8; I-II kl. 

mokiniams - 3 užsiėmimai; 

paskaitos - praktiniai 

užsiėmimai III-IV kl. 

mokiniams tėvų 

darbovietėse, socialinių 

partnerių mokymo erdvėse 

Sveikatinimo ir fizinio 

aktyvumo pamokos su 

sveikatingumo 

specialistais (sporto 

treneriais, sportininkais, 

gydytojais ir kt.). 

1-4 klasių kūno kultūros 

pamokų turinys papildytas 

fizinio aktyvumo 

užduotimis, ugdančiomis 

kognityvinius gebėjimus. 

1-4 klasių fizinio ugdymo 

programų turinys papildytas  

fizinio aktyvumo 

užduotimis, ugdančiomis 

kognityvinius gebėjimus. 

1-4 klasių kūno kultūros 

pamokų turinys 

papildytas fizinio 

aktyvumo užduotimis, 

ugdančiomis 

kognityvinius 

gebėjimus. 

60 proc. mokytojų Sporto ir 

olimpinio švietimo temas 

integruos į dalykų ugdymo 

turinį (1-8 kl.). 

87 proc. mokytojų Sporto ir 

olimpinio švietimo temas 

integruoja į dalykų ugdymo 

turinį (1-8 kl.). 

80 proc. mokytojų 

Sporto ir olimpinio 

švietimo temas integruos 

į dalykų ugdymo turinį 

(1-8 kl.). 

Bus organizuota viena 

kūrybinių – sportinių 

dirbtuvių diena. 

Organizuota viena 

kūrybinių – sportinių 

dirbtuvių diena, skirta 

Europos sporto savaitei 

paminėti. 

Bus organizuotos dvi 

kūrybinių – sportinių 

dirbtuvių dienos. 

Bus organizuota daugiau nei 

8-10 renginių (švenčių, 

viktorinų, konkursų, 

konferencijų, projektų, 

akcijų), propaguojančių 

sveiką gyvenseną ir fizinį 

aktyvumą. 

Organizuota daugiau nei 10 

renginių (švenčių, viktorinų, 

konkursų, konferencijų, 

projektų, akcijų), 

propaguojančių sveiką 

gyvenseną ir fizinį 

aktyvumą. 

 

Bus organizuota daugiau 

nei 10 renginių (švenčių, 

viktorinų, konkursų, 

konferencijų, projektų, 

akcijų), propaguojančių 

sveiką gyvenseną ir 

fizinį aktyvumą. 

Komentaras: Tikslas pasiektas maksimaliai pagal keturis numatytus veiklos kriterijus ir minimaliai - pagal du. 

Tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai. 

 

Tikslas      Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 



13 
 

2 tikslas -  

Mokymo lėšomis 

tobulinti pamokos 

vadybą plėtojant 

mokinių 

savivaldaus,  

personalizuoto 

mokymo(si) 

gebėjimus, siekiant 

individualios 

pažangos ir 

asmenybės ūgties. 

  

Vykdoma planinga, 

sisteminga, tikslinga 

patirties sklaida mokymosi 

sėkmingumo aspektu, 

stebint 1-2 kolegų 

pamokas. 

Vykdyta planinga, 

tikslinga patirties sklaida 

mokymosi sėkmingumo 

aspektu, stebėta po 1-ą 

kolegų pamoką. 

Vykdomos planingos, 

sistemingos, tikslingos 

„apskrito stalo“ diskusijos, 

konsultacijos mokymosi 

sėkmingumo klausimu, 

aptariant stipriuosius kolegų 

stebėtų pamokų aspektus. 

Ne mažiau kaip 50 proc. 

pamokų mokymas 

suasmeninamas, turi 

savivaldumo požymių, 

skatinamas aktyvus 

mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimas 

renkantis užduotis, tempą, 

mokymosi būdus. 

50 proc. pamokų 

mokymas suasmeninamas, 

turėjo savivaldumo 

požymių, vyko aktyvus 

mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimas 

renkantis užduotis, tempą, 

mokymosi būdus. 

Ne mažiau kaip 70 proc. 

pamokų mokymas 

suasmeninamas, turi 

savivaldumo požymių, 

skatinamas aktyvus mokinių 

ir mokytojų 

bendradarbiavimas renkantis 

užduotis, tempą, mokymosi 

būdus. 

Patobulinta individualios 

pažangos tobulinimo 

sistema pamokoje 

įtraukiant mokinius į 

mokymosi tikslų 

formavimą. 65 proc. 5-10 

klasių mokinių nurodo, kad 

su mokytoju planuoja savo 

mokymosi tikslus ir 

galimybes tikslams pasiekti 

(esama situacija – 63 

proc.). 

Patobulinta individualios 

pažangos tobulinimo 

sistema pamokoje 

įtraukiant mokinius į 

mokymosi tikslų 

formavimą. 59 proc. 5-10 

klasių mokinių nurodo, 

kad su mokytoju planuoja 

savo mokymosi tikslus ir 

galimybes tikslams 

pasiekti. 

Patobulinta individualios 

pažangos tobulinimo sistema 

pamokoje įtraukiant mokinius 

į mokymosi tikslų 

formavimą. 75 proc. 5-10 

klasių mokinių nurodo, kad 

su mokytoju planuoja savo 

mokymosi tikslus ir 

galimybes tikslams pasiekti 

(esama situacija – 63 proc.). 

30 proc. mokinių geba 

savarankiškai planuoti ir 

stebėti savo asmeninę 

pažangą ir į(si)vertinti.  

Debesyje „Office 365“ 

kuriamas 6,8 klasių 

mokiniams el. portfelis. 

35 proc. mokinių geba 

savarankiškai planuoti ir 

stebėti savo asmeninę 

pažangą ir į(si)vertinti.  

50 proc. mokinių geba 

savarankiškai planuoti ir 

stebėti savo asmeninę 

pažangą ir į(si)vertinti.  

Debesyje „Office 365“ 

kuriamas 6,8 klasių 

mokiniams el. portfelis. 

85 proc. mokinių įgis 

pagrindinį išsilavinimą. 

100 proc. mokinių įgijo 

pagrindinį išsilavinimą. 

90 proc. mokinių įgis 

pagrindinį išsilavinimą. 

90 proc. mokinių įgis 

vidurinį išsilavinimą. 

97 proc. mokinių įgijo 

vidurinį išsilavinimą. 

100 proc. mokinių įgis 

vidurinį išsilavinimą. 

Abiturientų, išlaikiusių 

lietuvių kalbos ir literatūros 

valstybinį egzaminą nuo 36 

balų, dalis nuo visų 

pasirinkusiųjų abiturientų – 

26 proc. 

Abiturientų, išlaikiusių 

lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinį 

egzaminą nuo 36 balų, 

dalis nuo visų 

pasirinkusiųjų abiturientų 

– 35 proc. 

Abiturientų, išlaikiusių 

lietuvių kalbos ir literatūros 

valstybinį egzaminą nuo 36 

balų, dalis nuo visų 

pasirinkusiųjų abiturientų – 

28 proc. 
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Išlaikiusių matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių 

skaičiaus – 16 proc. 

Išlaikiusių matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių 

skaičiaus – 5,3 proc. 

Išlaikiusių matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių skaičiaus 

– 17 proc. 

Komentaras: 2019 metais vidurinio ugdymo programą baigė 39 abiturientai. 38 mokiniai išlaikė brandos 

egzaminus, įgijo vidurinį išsilavinimą ir brandos atestatus. Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Įgijusių 

vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus - 97 proc. Šis rodiklis 7 proc. viršijo 2019 metų 

gimnazijos veiklos plane minimalų lauktą rezultatą. 

Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus - 36 proc. Šis rodiklis 8 proc. viršijo 

2019 metų gimnazijos veiklos plane maksimalų planuotą rezultatą.  

2019 metais pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 38 mokiniai. Strateginio 

planavimo sistemos rodiklis: Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus - 100 proc. Šis 

rodiklis 10 proc. viršijo 2019 metų gimnazijos veiklos plane maksimalų planuotą rezultatą.  

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą išlaikė 93 proc. mokinių. Strateginio planavimo sistemos 

rodiklis: Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių skaičiaus (procentais) – 5,3 proc. Šis rodiklis nepasiekė 2019 metų gimnazijos veiklos 

plane planuoto minimalaus rezultato.  

Antras tikslas pasiektas pagal 7 veiklos kriterijus: 2 kriterijai viršijo maksimalius laukiamus rezultatus, 2 

kriterijai viršijo minimalius, 3 kriterijai atitiko laukiamus minimalius rezultatus.  Nepasiekti numatyti 

minimalūs matematikos PUPP rezultatai.  

  

Tikslas Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Laukiami maksimalūs rezultatai 

3 tikslas 

siekiant 

užtikrinti 

mokinių 

emocinį ir 

fizinį 

saugumą, 

gimnazijos 

pajamų 

lėšomis 

turtinti 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančią 

ugdymo(si) 

aplinką. 

  

Patyčių situacijos 

gimnazijoje rodiklis: 4 

kl. – 0,4; 6 kl. –  0,2; 8 

kl. – 0,2 balo. 

Savijautos rodiklis: 6 kl. 

– 0,6; 8 kl. – 1. 

Mokyklos kultūros 

rodiklis: 6 kl. – 0,6; 8 kl. 

– 0,8. 

 Patyčių situacijos 

gimnazijoje rodiklis: 4 kl. 

– 0,15; 6 kl. –  0,15; 8 kl. 

– duomenų nėra. 

Savijautos rodiklis: 6 kl. – 

0,24; 8 kl. – duomenų 

nėra. 

Mokyklos kultūros 

rodiklis: 6 kl. – 0,24; 8 kl. 

– duomenų nėra. 

Patyčių situacijos gimnazijoje 

rodiklis: 4 kl. – 0,6; 6 kl. –  0,4; 8 kl. 

– 0,4 balo. 

Savijautos rodiklis: 6 kl. – 0,8; 8 kl. –

1,1. 

Mokyklos kultūros rodiklis: 6 kl. – 

0,8; 8 kl. – 1. 

30 proc. mokinių 

naudojasi teikiamomis 

dalykinėmis 

konsultacijomis. 

45 proc. mokinių 

naudojasi teikiamomis 

dalykinėmis 

konsultacijomis. 

50 proc. mokinių naudojasi 

teikiamomis dalykinėmis 

konsultacijomis. 

Atliktas dalinis 3 

kabinetų remontas. 

Atliktas dalinis 6 kabinetų 

remontas 

Atliktas dalinis 5 kabinetų remontas. 

30 proc. atnaujintos 

gamtos ir technologijų 

kabinetų mokymo 

priemonės. 

40 proc. atnaujintos 

gamtos ir technologijų 

kabinetų mokymo 

priemonės. 

50 proc. atnaujintos gamtos ir 

technologijų kabinetų mokymo 

priemonės. 

Mokyklinių baldų 

atnaujinimas 2 

kabinetuose. 

Atnaujinti mokykliniai 

baldai 2 kabinetuose. 

Mokyklinių baldų atnaujinimas 3 

kabinetuose. 

Komentaras:  

Trečias tikslas pasiektas pagal 4 veiklos kriterijus: 1 kriterijus viršijo maksimalius laukiamus rezultatus, 2 

kriterijai viršijo minimalius, 1 kriterijus atitiko laukiamus minimalius rezultatus. Nepasiektas patyčių, 

savijautos ir mokyklos kultūros rodiklių planuotas minimalus rezultatas, kadangi parengtuose klausimynuose 
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yra dviprasmiškų formuluočių, kurias mokiniai neteisingai interpretavo. Remiantis IQES online atliktų 

apklausų duomenimis, pastaruosius trejetą metų aukščiausių verčių pozicijose (3.1; 3.4) dominuoja  mokinių ir 

tėvų pasirinkti teiginiai apie mokinių savijautą ir saugumą mokykloje.  

Trečiojo tikslo įgyvendinimas vertinamas patenkinamai. 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai 

2.3.2 2.3.1. 2.2.1. 

  

Giluminio įsivertinimo išvados 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (Veiklos, įvykiai ir nuotykiai) 

Gimnazija atlieka svarbų vaidmenį kuriant pozityvias vaikų, paauglių, jaunuolių gyvenimo 

idėjas ir jį užpildo prasmingomis veiklomis. Organizuojami vaikams įdomūs ir aktualūs pokalbiai, 

renginiai, žygiai, akcijos. 2019 m. gruodį atliktos IQESonline mokinių / tėvų apklausos duomenys 

rodo, kad gimnazijoje yra atsižvelgiama į mokinių nuomonę, visada apsvarstomi mokinių teikiami 

pasiūlymai (3,1); gimnazijoje mokiniai yra skatinami bendrauti ir padėti vieni kitiems (3,3). Tėvų 

nuomone, gimnazija skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (3,3).  Į renginius 

įtraukiama gimnazijos ir vietos bendruomenė.  

2.3.1. Mokymasis (Savivaldis mokymasis) 

Po atliktos 5-IV klasių mokinių apklausos: 70% mokinių teigia, kad mokytojai mokiniams 

padeda pažinti savo gabumus ir pomėgius, tačiau tik 45% mokinių  pasisako, kad pamokose turi 

galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis, su jais aptariamos mokymosi sėkmės, mokytojo 

padedami geba išsikelti mokymosi tikslus.  

Mokytojų teigimu, daugiau kaip 30% mokinių yra abejingi savo individualios pažangos 

stebėsenai, teigiamiems pokyčiams bei motyvacijai, nesistengia savarankiškai pasirinkti užduočių 

atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir 

vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. Po pamokų ir konsultacijų laiku mokytojai padeda 

spręsti mokinių mokymosi sunkumus, skatina stebėti ir analizuoti analizuoti asmeninės pažangos 

pokyčius. Į pagalbą neretai kviečiasi mokinių tėvus bei trenerius.  

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (Mokymosi įprasminimas) 

Po atliktos apklausos, 80% mokytojų teigė, kad tiki savo mokinio kaip asmenybės augimo 

ir mokymosi galiomis. Tačiau pripažįsta, kad pagiria ir paskatina mokinius šiek tiek per retai. 

Pagrindinį vertinimo būdą pamokose naudoja - formalųjį / kaupiamąjį (įvertinimą pažymiu.)  Mokiniai 

teigia, kad tik 43% mokytojų juos motyvuoja, skatina, paguodžia, jeigu mokiniui nepasiseka, 

individualiai kalbasi, leidžia atsiskaityti kelis kartus, dažnai rašo suminį pažymį. Mokiniai teigia, kad 

dažniausiai jais tiki, skatina lietuvių k., matematikos, rusų k., chemijos mokytojai. Reikia pažymėti, 
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kad mokinių atsakymai skirtingose klasėse yra skirtingi. Todėl būtų galima teigti, kad tikėjimą 

mokinio galiomis ir skatinimą nulemia mokytojo asmenybė ir charakterio bruožai, o ne dalykas. 

Mokiniai teigia, kad 60%. mokytojų, pažindami mokinių veiklos ir mokymosi motyvus, 

pamokose parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis jiems padėtų įgyti 

įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, taip pat 

socialinių sąveikų) ir būtų optimaliai gilus bei auginantis. 75%. apklaustų mokytojų nurodė, kad 

pamokose mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar 

spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos 

gebėjimus. Pamokose mokiniams sudaromos sąlygos argumentuoti savo sprendimus. Ne mažiau kaip 

60 proc. mokytojų bent pusėje savo pamokų moko aiškinti savo mąstymą vaizdiniais, taikydami 

interaktyviojo mokymosi strategijas. 65 proc. mokinių nurodo, kad dalyje pamokų geba apibendrinti 

savo darbo rezultatus bei padaryti išvadas, geba drauge analizuoti ir spręsti iškilusias problemas. 65 

proc. mokinių nurodė, kad mokytojai tiki jų galiomis, palaiko juos, bei augina jų pasitikėjimą savo 

jėgomis. Skatina nebijoti prisiimti iššūkius bei juos spręsti. 80 proc. mokytojų nurodo, kad namų darbų 

užduotys yra diferencijuojamos, nuolat tikrinamas, vertinamos kaupiamuoju vertinimu.  

Rekomendacijos:  

1.. Skatinti mokytojus pamokose parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis, kad 

mokymasis mokiniams padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties, keltų mokymosi motyvaciją.  

2. Dalykų pamokose daugiau naudoti problemines užduotis, kurios skatintų probleminį 

mąstymą ir gebėjimą daryti išvadas.  

3. Pamokose daugiau taikyti ir ideografinį (individualios pažangos fiksavimo bei 

skatinimo) vertinimo būdą. 

4. Daugiau pamokų vesti netradicinėse aplinkose, kurios padėtų mokomąją medžiagą sieti 

su gyvenimiška patirtimi.  

5. Mokinių mokymosi pažangai, motyvacijai, savijautai gerinti, suburti analitinę tai klasei 

dėstančių mokytojų grupę.   

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, 

vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

IŠVADOS  

Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus tikrinimas „Matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymas“:  
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● Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų vykdymas vyksta laikantis organizavimo 

ir vykdymo tvarkos aprašo reikalavimų. Pažeidimų nepastebėta. 

 III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

  

Planas parengtas atsižvelgiant į 2019-2021 metų gimnazijos strateginio plano tikslus, 

mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo planą 2019-2020 m.m., gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadas, Geros mokyklos koncepciją, Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų 

įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės  numatytus prioritetus. 

Atliepiant Geros mokyklos koncepcijos nuostatą ,,Asmenybės ūgtis“, Kauno miesto 

savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano prioritetinę sritį ,,Sumanios ir pilietiškos 

visuomenės ugdymas“ bei įgyvendinant pasirinktą sporto ir sveikatos ugdymo kryptį, planuojame 

toliau ugdyti mokinių nuostatą sveikai ir saugiai gyventi, įtvirtinti teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją 

stiprinančius veiksnius, puoselėti sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, sudaryti palankias sąlygas įgyti 

sporto ir bendrųjų kompetencijų“. Įgyvendinant 2019-2021 metų 1 strateginį tikslą – Siekti savito ir 

bendrojo ugdymo kokybės, įgyvendinant sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus, 

gimnazijos istorijos ir tradicijų tęstinumo kontekste pasitinkant gimnazijos 100-metį 2020 metais 

pirmuoju gimnazijos veiklos tikslu pasirinktas projektinių veiklų, gimnazijos renginių, skirtų 

gimnazijos įkūrimo 100-mečiui paminėti, plano įgyvendinimas puoselėjant gimnazijos tradicijas, 

užtikrinant savito ir bendrojo ugdymo dermę, mokinių socialinį, emocinį ir fizinį saugumą. Šiam 

tikslui įgyvendinti per projektines veiklas, įvairius renginius, skirtus gimnazijos šimtmečiui paminėti,  

planuojama kurti naujas ir puoselėti esamas gimnazijos bendruomenės kultūros tradicijas, formuoti 

sveikos gyvensenos, pilietines ir tautines vertybines nuostatas, stiprinti gimnazijos tinklaveiką. Tikslui 

įgyvendinti bus panaudojamos Mokymo lėšos (1000 Eur), 2 proc. GPM lėšos (3000 Eur), Spec. lėšos 

(4000 Eur). 

Realizuodami 2 strateginį gimnazijos veiklos tikslą – Tobulinti ugdymo(si) ir mokymo(si) 

kokybę, orientuotą į mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, siekiant individualios 

pažangos ir asmenybės ūgties, - sieksime aukštesnių akademinių pasiekimų ir gimnazijos pažangos, 

ugdydami mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei tobulindami mokinio asmeninės 

mokymosi pažangos skatinimo ir stebėjimo sistemą. Šis tikslas pagrįstas 2019 metų mokyklos veiklos 

kokybės giluminiu įsivertinimu, NMPP, PUPP, VBE kokybės rodiklių rezultatų analize, tėvų, globėjų 

ir mokinių apklausomis apie mokymosi įstaigą, gimnazijos veiklos analize. Gimnazija, siekdama 

įgyvendinti šį tikslą, daugiau dėmesio skirs ne tik esminių dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų 
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ugdymui, sieks atrasti kuo daugiau formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąsajų, į organizuojamus 

renginius įtraukti kuo didesnį bendruomenės narių skaičių. 

STRAPIS sistemoje 2019 m. įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis siekė 97 proc. vietoj planuotų 

85 proc. VBE abiturientų, gavusių lietuvių kalbos brandos egzamino įvertinimą daugiau kaip 36 balai, 

dalis siekė 36 proc. vietoj planuotų 26 proc. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis siekė 100 proc. 

vietoj planuotų 90 proc. Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą 7-10 balais 

dalis siekė 5,3 proc. vietoj planuotų 16 proc.  

Šį tikslą įgyvendinsime Mokymo lėšomis,, efektyviai panaudosime ugdymo plano teikiamas 

galimybes, siekiant aukštesnių akademinių pasiekimų lietuvių kalbos ir matematikos PUPP ir 

gimnazijos pažangos; tobulinsime mokymosi sėkmės planavimą, ugdysime mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencijas, pagalbos mokantis sistemą, aktyvinsime bendradarbiavimą su mokinių tėvais, 

siekiant aukštesnių VBE rezultatų.  

  Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano 2019 – 2021 metams III strateginį tikslą kurti 

saugią, estetiškai patrauklią, motyvuojančią, mokinių ugdymo(si) poreikius tenkinančią gimnazijos 

aplinką, užtikrinamos Valstybinės švietimo politikos ir Geros mokyklos koncepcijos nuostatos: 

Ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali, įgyvendinimas. Trečiuoju gimnazijos veiklos 

tikslu pasirinktas esamų gimnazijos erdvių atnaujinimas, bei naujų aplinkų, atsižvelgiant į 

bendruomenės poreikius ir savito ugdymo sampratą, kūrimas. Šio tikslo realizavimui būtina palanki 

socialinė emocinė aplinka, dinamiškos, atviros ir funkcionalios ugdymą stimuliuojančios aplinkos, 

pritaikytas mokytis individualiai ir grupėmis. Siekiant užtikrinti visapusišką ugdymą(si), būtina 

gimnazijos pastatą pritaikyti neįgaliesiems.Šio tikslo įgyvendinimui 2020 metais sieksime pagal 

turimas galimybes ir išteklius turtinti materialiąją gimnazijos aplinką, racionaliai panaudoti gimnazijos 

plotą, vidaus ir išorės erdves, planuoti ir vykdyti fasado remonto, aikštyno bei dalies kabinetų remonto 

darbus, neįgaliųjų įeigos ir keltuvo įrengimo projekto rengimo darbus. Šiam tikslui įgyvendinti bus 

panaudotos savivaldybės tikslinės dotacijos, spec., paramos lėšos. (stendai, atributika). 

 

IV SKYRIUS 

 VEIKLOS TURINYS 

1 tikslas – Puoselėjant gimnazijos tradicijas, užtikrinant savito ir bendrojo ugdymo dermę, 

mokinių socialinį, emocinį ir fizinį saugumą, gimnazijos biudžeto lėšomis įgyvendinti projektinių 

veiklų, gimnazijos renginių, skirtų gimnazijos įkūrimo 100-mečiui paminėti, planą.   
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Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kuriamos naujos ir 

puoselėjamos esamos 

gimnazijos bendruomenės 

kultūros tradicijos, formuojant 

sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo nuostatas.  

 

Įgyvendinant renginių, skirtų 

gimnazijos šimtmečiui planą, į veiklas 

įsitrauks dauguma (70 proc.) 

gimnazijos mokinių, mokytojų ir 

dauguma (65 proc.) mokinių tėvų. 

 

Įgyvendinant renginių, skirtų 

gimnazijos šimtmečiui planą, į 

veiklas įsitrauks dauguma (70 

proc.) gimnazijos mokinių, 

mokytojų ir dauguma (65 proc.) 

mokinių tėvų. 

Dauguma (75 proc.) mokinių, (80 proc.) 

mokytojų, (35 proc.) mokinių tėvų 

dalyvaus gimnazijos kultūrinių 

tradicijų, kūrime ir puoselėjime. 

Dauguma (85 proc.) mokinių, (90 

proc.) mokytojų, (45 proc.) 

mokinių tėvų dalyvaus gimnazijos 

kultūrinių tradicijų, kūrime ir 

puoselėjime. 

Parengtas ir įgyvendintas gimnazijos 

100-mečio paminėjimo šventės 

scenarijus (70 proc.). 

Parengtas ir įgyvendintas 

gimnazijos 100-mečio paminėjimo 

šventės scenarijus (80 proc.). 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pasta-

bos 

1.  Paramos - labdaros 

vakaro organizavimas 

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Sausis Mokymo 

lėšos, 

50 Eur. 

 

2.  Interneto svetainės 

modernizavimas 

Danutė 

Teškevičienė, 

laikinai einanti 

direktoriaus 

pareigas 

UAB 

„Fotospektras” 

Vasaris Spec. 

Lėšos, 

150 Eur. 

  

3.  Anglų kalbos  - 

istorijos protų mūšis - 

viktorina „LDK XIII 

- XIVa.”, skirtas 

gimnazijos 100-čio 

paminėjimui 

Edita 

Mačiulaitienė, 

Vilma 

Burbulienė 

 

Kauno Jono ir 

Petro Vileišių 

mokykla 

 

Kovas Mokymo 

lėšos, 

50 Eur. 

 

4.  Respublikinė 

pradinių klasių 

mokinių ir mokytojų 

konferencija „Svei-

kos gyvensenos link“ 

Loreta 

Bankauskienė 

KPKC Kovas Mokymo 

lėšos, 

50 Eur. 

  

5.  Bendruomenės 

bėgimas, skirtas 

gimnazijos 100-

mečio paminėjimui 

Fizinio ugdymo  

mokytojai 

 Balandis Spec. lėšos 

100 Eur. 

  

6.  Tiriamieji kūrybiniai 

darbai (ilgalaikiai 

projektai: „Mūsų 

šeima mokėsi 

gimnazijoje, „Mano 

sėkmės kelias”) 

Danutė 

Teškevičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Balandis Spec. lėšos 

150 Eur. 

  

7.  Mūsų talentų šventė Rasa  Gegužė Spec. lėšos,   
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(mokiniai, mokytojai, 

tėvai, seneliai) 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

300 Eur. 

8.  Leidinys gimnazijos 

istorijos šimtmečiui 

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Spaustuvė 

„Morkūnas ir 

ko” 

Rugsėjis Paramos 

lėšos, 

300 Eur. 

 

9.  Laidų susitikimai su 

gimnazijos 

bendruomene 

Danutė 

Teškevičienė, 

laikinai einanti 

direktoriaus 

pareigas 

 

 

Spalis Spec. lėšos, 

300 Eur. 

  

 

10.  Buvusių mokytojų 

pagerbimo šventė 

Danutė 

Teškevičienė, 

laikinai einanti 

direktoriaus 

pareigas 

UAB 

„Kaspaula” 

Spalis Spec. lėšos, 

300 Eur. 

 

11.  Gimnazijos 

šimtmečio minėjimo 

šventinis renginys 

Danutė 

Teškevičienė, 

laikinai einanti 

direktoriaus 

pareigas 

Rėmėjai Spalis Spec. lėšos, 

3000 Eur. 

 

12.  Tarpklasinis protų 

mūšių ciklas „Ką 

žinai apie savo 

mokyklą?” 

Socialinių 

mokslų 

metodinė grupė 

 Per metus SB lėšos, 

50 Eur. 

 

13.  Sveikatos stiprinimo, 

sveiko maisto 

vartojimo skatinimo 

renginių 

organizavimas  

SSM, fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

 Per metus Darbo 

grupės 

darbo 

laikas 

 

14.  Platformos „Patyčių 

dėžutė” steigimas ir 

administravimas 

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Per metus VGK 

darbo 

laikas 

 

15.  Programos „Darni 

mokykla 2019/2020” 

vykdymas  

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Per metus Darbo 

laikas 

 

2 tikslas – siekti aukštesnių akademinių pasiekimų ir gimnazijos pažangos, ugdant mokinių bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas bei tobulinant mokinio asmeninės mokymosi pažangos skatinimo ir 

stebėjimo sistemą 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas 

organizuojamas per 

visų dalykų pamokas 

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas organizuojamas per 30 

proc. stebėtų pamokų 

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas 

organizuojamas per 50 proc. stebėtų pamokų 

Žemų pasiekimų 

gerinimo programos 

30 proc. mokinių po signalinių 

pusmečių padarys individualią 

50 proc. mokinių po signalinių pusmečių 

padarys individualią pažangą. 



21 
 

įgyvendinimo apimtis 

gimnazijoje. 

pažangą.  

Mokinių, įgijusių 

pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą dalis. 

PUPP ir VBE kokybė. 

88 proc. abiturientų baigs vidurinio 

ugdymo programą ir įgis vidurinį 

išsilavinimą. 

Dalis (26 proc.) 2020 m. 

abiturientų gaus lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinio brandos 

egzamino įvertinimus aukštesnius 

už 36 balus. 

Beveik visi (90 proc.) II klasių 

mokiniai dalyvaus pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikroje ir įgis 

pagrindinį išsilavinimą. 

Dalis (15 proc.) II klasių mokinių 

išlaikys matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrą 7-10 

balais. 

90 proc. abiturientų baigs vidurinio ugdymo 

programą ir įgis vidurinį išsilavinimą. 

Dalis (28 proc.) 2020 m. abiturientų gaus 

lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio 

brandos egzamino įvertinimus aukštesnius už 

36 balus. 

Beveik visi (92 proc.) II klasių mokiniai 

dalyvaus pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje ir įgis pagrindinį išsilavinimą. 

Dalis (17 proc.) II klasių mokinių išlaikys 

matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrą 7-10 balais. 

Vaiko individualios 

pažangos 

veiksmingumas, 

siekiant mokinių 

pasiekimų gerinimo. 

5–IV klasėse ne mažiau kaip tris 

kartus per metus vyksta klasės 

valandėlės, kuriose aptariami 

mokinių individualios pažangos 

pasiekimai. 

60 % mokinių analizuoja savo 

pasiekimus, numato priemones 

pasiekimams gerinti. 

Rodiklis „Su manimi aptariamos 

mokymosi sėkmės“ siekia ne 

mažiau kaip 2,6 balo. 

5–IV klasėse ne mažiau kaip penkis kartus per 

metus vyksta klasės valandėlės, kuriose 

aptariami mokinių individualios pažangos 

pasiekimai. 

70 % mokinių analizuoja savo pasiekimus, 

numato priemones pasiekimams gerinti. 

Rodiklis „Su manimi aptariamos mokymosi 

sėkmės“ siekia ne mažiau kaip 2,8 balo. 

Identifikuojami, 

stebimi ir analizuojami 

mokinių individualūs 

bei ypatingieji 

poreikiai, jiems 

teikiama reikalinga 

pagalba. 

Ne mažiau kaip 60 % mokytojų 

periodiškai diferencijuoja mokinių 

veiklą pamokoje. 

Ne mažiau kaip 70 % mokytojų periodiškai 

diferencijuoja mokinių veiklą pamokoje. 

Įsivertinimo rodiklis „Per pamokas 

aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis“ 

pagerėja nuo 2,4 balo iki 2,5 balo 

Įsivertinimo rodiklis „Per pamokas aš turiu 

galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo 

užduotis“ pagerėja nuo 2,4 balo iki 2,6 balo 

 

 Priemonės  

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokinių dalyva-

vimas „Sumanaus 

moksleivio 

akademijoje”   

Ramunė 

Žėkienė,  

Vilija 

Navickienė 

VDU ŽŪA Sausis - 

gegužė 

Mokymo lėšos 

 

 

2.  Išlyginamųjų 

dienų taikymas 

mokymosi pasie-

kimų kokybei 

gerinti pusmečių 

pabaigoje   

Danutė 

Teškevičienė, 

laikinai 

einanti 

direktoriaus 

pareigas 

 Sausis, 

birželis 

Dalykų 

mokytojų darbo 

laikas 

 

 

3.  Klasės valandėlių 

mokinių asme-

Klasių 

auklėtojai 

 Sausis, 

birželis, 

Klasių 

auklėtojų darbo 
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ninės pažangos 

rezultatams 

aptarti vedimas 

rugsėjis laikas 

4.  Tyrimai, analizės: 

„Mokinių pasie-

kimų vertinimas, 

įsivertinimas, 

pažangos stebė-

jimas ir fiksa-

vimas pamokoje“ 

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Vasaris Mokymo lėšos  

5.  NMPP, PUPP, 

VBE rezultatų 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

 Gegužė, 

birželis, 

rugpjūtis 

Darbo laikas  

6.  Metodinės dienos 

„Pamokos 

vadybos pokyčiai. 

Mokymosi 

strategijų įvairovė 

ir jų taikymas“ 

organizavimas 

Kristina 

Pušnovienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Gegužė, 

birželis 

Mokymo lėšos  

7.  Atsiskaitomųjų 

darbų 

organizavimas 30 

proc. Pamokų 

praleidusiems 

mokiniams 

Dalykų 

mokytojai, 

VGK 

 Per metus  Mokytojų, 

VGK darbo 

laikas 

 

8.  Mokomųjų 

dalykų 

mokyklinių 

olimpiadų 

organizavimas. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 Per metus Mokymo lėšos, 

50 Eur. 

 

9.  Mokinių 

socialinių, 

pilietinių 

iniciatyvų 

skatinimas.  

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymas 

 Per metus Mokymo lėšos   

10.  Sistemingas 

pedagoginės 

pagalbos teikimas 

I-II klasių 

nepatenkinamo 

pasiekimų lygio 

mokiniams, 

organizuojant 

privalomas dalykų 

konsultacijas 2 

kartus per mėnesį. 

Dalykų 

mokytojai 

 Per metus Mokymo lėšos   

11.  Įvairaus 

sudėtingumo 

dalykinių 

užduočių 

rengimas.  

Dalykų 

mokytojai 

 Per metus Mokymo lėšos   

12.  Lyginamoji 

kokybinė klasės ir 

individualios 

Klasių 

auklėtojai 

  Per metus Klasių 

auklėtojų darbo 

laikas 
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mokinių pažangos 

analizė 

13.  Mokinių 

mokymosi 

pasiekimų, 

individualios 

pažangos 

stebėjimas, 

fiksavimas 

pokyčių analizė 

Dalykų 

mokytojai 

  Per metus Dalykų 

mokytojų 

darbo laikas 

  

14.  Teminė 

ugdomosios 

veiklos priežiūra 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

 Per metus Darbo laikas   

15.  Ugdomosios 

veiklos 

diferencijavimas 

pamokose. Gabių  

mokinių ugdymo 

personalizavimas  

Dalykų 

mokytojai 

 Per metus Dalykų 

mokytojų darbo 

laikas 

  

16.  Mokinių 

įtraukimas į 

veiklos tikslų, 

uždavinių 

formulavimą, 

galimybių 

tikslams pasiekti 

numatymą 

Dalykų 

mokytojai 

 Per metus Dalykų 

mokytojų darbo 

laikas 

  

17.  Ugdomasis 

projektas 

„Kitokios 

pamokos” 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

 Per metus Dalykų 

mokytojų, 

klasės auklėtojų 

darbo laikas 

 

18.  Dalyvavimas 

projekte 

„Nepamiršk 

parašiuto” 

Ramunė 

Žėkienė 

 Per metus Klasės auklėtojo 

darbo laikas 

 

19.  Dalyvavimas 

programoje 

„Mokyklos – 

Europos 

Parlamento 

ambasadorės“  

Edita 

Mačiulaitienė 

 Per metus Mokytojų darbo 

laikas 

 

3 tikslas - Gimnazijos pajamų lėšomis atnaujinti esamas gimnazijos erdves bei kurti naujas aplinkas, 

atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir savito ugdymo sampratą.   

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Užtikrinta emociškai 

ir fiziškai saugi 

aplinka, sudarytos 

sąlygos kiekvienam 

mokiniui ugdytis 

atsakingu, 

pareigingu 

visuomenės piliečiu. 

Atnaujinta vaizdo stebėjimo 

kamerų sistema (15 proc.) 

Atnaujinta vaizdo stebėjimo kamerų sistema (20 

proc.) 

Sukurta gimnazijos šimtmečio 

minėjimo atributika (70 proc.) 

Sukurta gimnazijos šimtmečio minėjimo 

atributika (100 proc.) 

Įrengta ekspozicinė erdvė skirta 

gimnazijos 100-mečio istorijai (70 

proc.) 

Įrengta ekspozicinė erdvė skirta gimnazijos 100-

mečio istorijai (100 proc.) 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Tentas 

gimnazijos 

šimtmečiui 

Alvydas 

Butkevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

UAB  

„MG Print“ 

Sausis Spec. lėšos, 

1000 Eur 

  

2.  Informacinės, 

edukacinės  

erdvės, 

skirtos 

gimnazijos 

100-mečio 

istorijai, 

įrengimas 

(muziejaus 

ekspozicijos 

atnaujinimas) 

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

UAB 

„Fotospektras“,  

UAB 

„Morkūnas ir 

Ko“ 

Vasaris Darbo 

laikassass 

  

3.  Ekspozicinių 

erdvių 

įrengimas / 

atnaujinimas 

(stendai) 

Alvydas 

Butkevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

UAB „Eigida“ Kovas Spec. lėšos, 

1500 Eur 

 

4.  Gimnazijos 

atributikos 

atnaujinimas 

gimnazijos 

šimtmečiui 

(rašikliai, 

ženkleliai, 

diplomai, 

padėkos, 

segtuvai ir 

pan.)  

Rasa 

Puniškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

UAB  

„MG Print“ 

Kovas Spec. lėšos, 

800 Eur 

  

5.  Vaizdo 

stebėjimo 

kamerų 

sistemos 

atnaujinimas 

Alvydas 

Butkevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

UAB 

„Eproma“ 

Kovas Spec. lėšos, 

2500 Eur 

  

6.  IT kabineto 

papildymas 

kompiuterine 

įranga 

Artūras 

Stuoka, 

kompiuterinių 

sistemų 

specialistas 

UAB 

„Rikonetas” 

Balandis Mokymo lėšos, 

1200 Eur 

  

7.  Technologijų 

kabineto 

aprūpinimas 

IKT 

Artūras 

Stuoka, 

kompiuterinių 

sistemų 

specialistas 

UAB 

„Rikonetas” 

Balandis Mokymo lėšos, 

900 Eur 
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8.  Gamtos ir 

technologijų 

kabinetų 

aprūpinimas 

priemonėmis  

Danutė 

Teškevičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

NŠA Per metus Projekto lėšos 

8372,58 Eur 

  

9.  3 mokyklinių 

kabinetų 

einamojo 

remonto 

atlikimas 

Alvydas 

Butkevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams  

  Per metus Spec. ir 2 proc. 

lėšos, 

5000 Eur. 

  

10.  Mokyklinių 

baldų 

atnaujinimas 

dviejuose 

kabinetuose 

Alvydas 

Butkevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

  Per metus Mokymo lėšos, 

3000 Eur 

  

11.  Sanitarių 

mazgų 

remontas 

bendrabutyje 

Alvydas 

Butkevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 Per metus Spec. lėšos, 

2000 Eur 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito ir informuoja Kam atsiskaitoma ar informuojama Atsiskaitymo ir 

informavimo 

forma 

Įvykdymo 

terminas 

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

Gimnazijos bendruomenei – „Dėl 

gimnazijos  finansinių lėšų racionalaus 

panaudojimo 2019 m. bei 2 proc. lėšų 

panaudojimo“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

  

Sausis 

  

  

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

Gimnazijos tarybai – „Metinės veiklos 

ataskaita ir kitų metų užduočių 

nustatymas“, „Vadovo metų veiklos 

ataskaita“ 

Ataskaita raštu Sausis 

 

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

Gimnazijos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančiai institucijai – „Vadovo 

metų veiklos ataskaita“ 

Ataskaita raštu Sausis 

 

Bibliotekos vedėja Aušra 

Sabaliauskaitė 

Gimnazijos tarybai – ,,Dėl vadovėlių ir 

grožinės literatūros užsakymo“ 

Ataskaita raštu Sausis 

Klasių auklėtojai Direktoriaus pavaduotojoms ugdymui  – 

„2019-2020 m.m. I pusmečio 

mokymo(si) ir lankomumo rezultatai“ 

Ataskaita raštu 

  

Sausis 

  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Direktoriaus pavaduotojai, laikinai 

atliekančiai direktoriaus funkcijas – 

„Metinės veiklos ataskaita ir kitų metų 

užduočių nustatymas“ 

 

Ataskaita raštu 

  

Sausis 

  

Specialistai Kuruojančiam vadovui – „Metinės 

veiklos ataskaita ir kitų metų užduočių 

nustatymas“ 

Ataskaita raštu 

  

Sausis 

  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojų tarybai – „1-8, I-IV klasių 

mokinių I pusmečio pasiekimų kokybės 

Vaizdinis 

pranešimas 

Vasaris 
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analizė“ 

Klasių auklėtojai Tėvams – „2019-2020 m.m. I pusmečio 

mokinių mokymosi pasiekimai ir 

individuali pažanga“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

Vasaris 

  

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

Gimnazijos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančiai institucijai – ,,Metinė 

veiklos ataskaita“ 

Ataskaita raštu Kovas 

  

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

Mokytojų tarybai – ,,Dėl ugdymo plano 

projekto 2020-2021 m.m. parengimo“ 

Žodinis 

pranešimas 

  

Gegužė 

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Puniškienė 

Mokytojų tarybai – ,,Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų 

aptarimas“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

  

Gegužė 

  

Klasių auklėtojai Tėvams – ,,Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatų 

aptarimas“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

Gegužė 

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Kristina Pušnovienė  

Mokytojų tarybai – ,,PUPP analizė“  Vaizdinis 

pranešimas 

  

Birželis 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojų tarybai – „1-8, I-IV klasių 

mokinių II pusmečio ir metinio 

pasiekimų kokybės analizė“  

Vaizdinis 

pranešimas 

Birželis 

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

Gimnazijos tarybai – ,,Dėl ugdymo 

plano projekto 2020-2021 m.m. 

parengimo“ 

  

Žodinis 

pranešimas 

  

Birželis 

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Puniškienė   

Mokytojų tarybai – ,,Giluminio veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatų 

pristatymas“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

  

Birželis 

  

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Puniškienė   

Gimnazijos tarybai – ,,Giluminio veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatų 

pristatymas“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

Birželis 

Metodinių grupių pirmininkai Metodinės tarybos pirmininkui – 

„Metodinės veiklos ataskaita“ 

Ataskaita raštu Birželis 

Klasių auklėtojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Rasai Puniškienei – „Mokinių pasiekimų 

ir lankomumo suvestinė“ 

Ataskaita raštu Kiekvieną 

pusmetį 

Klasių auklėtojai Direktoriaus pavaduotojos ugdymui – 

„2019-2020 m.m. II pusmečio ir 

metiniai mokymo(si) ir lankomumo 

rezultatai“ 

Ataskaita raštu 

  

Birželis 

  

  

Klasių auklėtojai Tėvams – „Mokinių mokymosi 

pasiekimai ir individuali pažanga 2019-

2020 m.m.“  

Vaizdinis 

pranešimas 

Birželis 

Dalykų mokytojai Kuruojančiam vadovui – „Mokytojo 

veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

ataskaita“  

Ataskaita raštu Birželis 

Spec. pedagogė Teresė 

Pangonienė, psichologė Rita 

Venslovaitienė, logopedė Rožė 

Liachovičienė 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – 

Rasai Puniškienei ,,Metinė veiklos 

ataskaita“ 

Ataskaita raštu Birželis 

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

Mokytojų tarybai – ,,Tarpinis 2020 m. 

veiklos plano rezultatų vertinimas. 

Žodinis 

pranešimas 

Rugpjūtis 
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funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

2020-2021 m.m. veiklos gairės“   

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė 

Mokytojų tarybai – ,,Brandos egzaminų 

analizė“ 

  

Vaizdinis 

pranešimas 

  

Rugpjūtis 

  

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Puniškienė   

Mokytojų tarybai – ,,Dėl gimnazijos 

plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų apibendrinimo“  

Vaizdinis 

pranešimas 

  

Gruodis 

  

  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

  

Gimnazijos tarybai,  Mokytojų tarybai – 

„Dėl 2020 m. veiklos plano ir 2019-

2021 m. strateginio plano įgyvendinimo 

aptarimo ir vertinimo“  

Vaizdinis 

pranešimas 

  

Gruodis 

  

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Puniškienė   

Gimnazijos tarybai – ,,Dėl gimnazijos 

plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų apibendrinimo“  

Vaizdinis 

pranešimas 

  

Gruodis 

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Puniškienė 

Gimnazijos tarybai – „VGK veiklos 

ataskaita“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

Gruodis 

  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Kristina Pušnovienė  

Gimnazijos tarybai – „Perspektyvinė 

atestacijos programa“ 

Žodinis 

pranešimas 

Gruodis 

  

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas 

Danutė Teškevičienė  

Gimnazijos tarybai – ,,Dėl 2 proc. lėšų 

panaudojimo“ 

Vaizdinis 

pranešimas 

Gruodis 

  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Alvydas Butkevičius 

Direktoriaus pavaduotojai, laikinai 

atliekančiai direktoriaus funkcijas – 

,,Dėl lėšų panaudojimo“ 

Žodinė 

informacija 

Kartą per 

mėnesį 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Danutė Teškevičienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Rasa Puniškienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Kristina Pušnovienė 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams    Alvydas Butkevičius 

Gimnazijos tarybos pirmininkas     Robertas Mežvinskis 

Gimnazijos tarybos narė (tėvų atstovė)    Dalia Augienė                 

Gimnazijos tarybos narė (mokinių atstovė)    Akvilė Griškevičiūtė 

 

PRITARTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

tarybos 2019 m. gruodžio 14 d. 

posėdžio protokolu Nr. T-4 
  

 


