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KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJA 

 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Kauno „Varpo“ gimnazijos strateginis planas 2016–2018 metams yra gimnazijos strategijos 

2013–2015 metams tęsinys. Strateginio plano tikslas – įgyvendinti gimnazijos viziją, padėti 

efektyviai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę sprendžiant aktualias 

ugdymo problemas, pasirinkti aktualias gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti ir 

planuoti gimnazijos veiklą. Planas pagrįstas įsivertinimo išvadomis, atsižvelgta į gimnazijos 

bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymus ir rekomendacijas bei turimus išteklius. Rengiant 

gimnazijos strateginį planą 2016–2018 m. darbo grupė vadovavosi dokumentais: 

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;  

- Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu; 

- Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų;  

- Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

- Valstybine švietimo strategija 2013–2022 metams;  

- Kauno „Varpo“  gimnazijos nuostatais; 

- Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planu. 

Kauno „Varpo“ gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 

įsakymu 2015-09-07 Nr. V-152, kuri vadovavosi viešumo, partnerystės, bendravimo ir 

bendradarbiavimo principais.  

Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2016–2018 metais bus telkiamos mokinių, 

mokytojų, tėvų ir rėmėjų intelektualiniai ir materialiniai ištekliai. 
 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

      Kauno „Varpo“ gimnazija pradėjo veikti 1981 m. kaip Kauno 43-oji vidurinė mokykla,    

1991 m. įgijo „Varpo“ vardą, o 1992 m. rugsėjo 1 d. ir gimnazijos statusą. 1993 m. išleista pirmoji 

gimnazistų laida. 2011 - 2012 m. „Varpo“ gimnazija renovuota už Europos fondų lėšas, pilnai 

pritaikyta mokiniams su fizine negalia.  
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Keletą metų gimnazija dirba pagal Europinės mokyklos-gimnazijos modelį, o 2009 m. jai 

suteiktas Europinės mokyklos sertifikatas.  Įvertinus ir įsivertinus vykdomas veiklas dalyvaujant 

tarptautiniame Comenius 3 projekte „ELOS -  Europa kaip mokymosi aplinka“, pasiekėme bazinę 

Europinę kompetenciją ir įgijome sertifikatą.  

          Kurdami Europinę mokymo(si) aplinką gimnazijoje, diegiame ugdymo procese Europines 

dimensijas. Gimnazijoje siūloma mokytis anglų, vokiečių, rusų, ispanų, prancūzų kalbų. Nuo         

2016 m. rugsėjo planuojamas lotynų kalbos mokymas. Bendradarbiaudami su socialiniu partneriu 

VDU, kryptingai tobuliname kvalifikaciją ir, dalyvaudami integruotame projekte „Užsienio kalbos 

ir dalyko sinergija”, įgytas žinias mokytojai sėkmingai taiko praktikoje. Tai užtikrina efektyvesnį 

tęstinį integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą (IDUKM) ugdymo procese. „Varpo“ gimnazija 

nuo 1999 m. dalyvauja ilgalaikiuose tarptautiniuose projektuose. Gimnazijoje tobulinamas modelis 

„Mokinių Gabumų Ugdymo Akademija“, siekiant atskleisti skirtingus mokinių gabumus įvairiose 

srityse; mokiniai skatinami dalyvauti kūrybinėje, projektinėje, konkursinėje veikloje, sudaromos 

sąlygos visų mokinių saviraiškai tiek formalaus, tiek neformalaus ugdymo veiklose. Atsižvelgiant į 

dalykinių olimpiadų, konkursinės veiklos rezultatus planuojama dalykinė veikla, 

individualizuojamas darbas su gabiaisiais mokiniais, pagal poreikį skiriamos tikslingos 

konsultacijos. Bendradarbiaujant su Kembridžo universiteto leidyklos atstovybe, su Kembridžo 

universitetui (Cambridge ESOL) priklausančiu anglų kalbos testavimo centru (Cambridge English 

Language Assessment), su oficialiu sertifikuotu Cambridge English egzaminų centru Lietuvoje 

Kalba. lt, tapome oficialiu Kembridžo universiteto egzaminų rengimo centru. Tai mums suteikia 

įgaliojimus konsultuoti gimnazistus ir savo mokykloje, bendradarbiaujant su Kalba.lt, organizuoti 

tarptautinio, visame pasaulyje pripažįstamo egzamino laikymą ir visą gyvenimą galiojančio 

tarptautinio sertifikato įgijimą. 

2013–2015 m. strateginio plano tikslai įgyvendinti 90 proc. Pirmojo tikslo uždavinio 

įgyvendinimas negali būti pilnai realizuotas – „atlikti ELOS mokyklų akreditacijos procedūrą ir 

tapti pripažinta Europine gimnazija nacionalinių švietimo ministerijų lygmenyje“ -  dėl nuo ELOS 

mokyklų nepriklausančių priežasčių. Tarptautinio ELOS projekto koordinatorė, KTU Edukologijos 

profesorė P. Jucevičienė informavo, kad ELOS asociacijos steigimas sustabdytas. Nežiūrint to, 

visos veiklos, atspindinčios ELOS projekto idėją, toliau vykdomos (Kalbų pasiūla, integruotas 

dalyko ir anglų kalbos mokymas, tarptautinių projektų (Erasmus+), Kembridžo egzaminų rengimas, 

kt.). Antrojo tikslo planuotas rezultatas, jog „75 proc. mokytojų  ir visi mokyklos vadovai gebės 

bendrauti bent viena užsienio kalba B2 lygiu“ nepilnai  įgyvendintas dėl lėšų kalbiniam parengimui 

organizuoti stokos. 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai 

veiksniai 

 

Politiniai, 

teisiniai 
 
 

Gimnazija - biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga yra priklausoma nuo 

šalyje ir mieste formuojamos švietimo politikos, t. y. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės bei steigėjo – Kauno miesto savivaldybės tarybos - sprendimų. Kauno 

miesto savivaldybė yra išleidusi leidinį „Kaunas – besimokantis miestas“, kuriame 

skatinama visas organizacijas orientuotis į besimokančios organizacijos kūrimą. Tai 

atliepia ir Kauno miesto savivaldybės strateginį tikslą „Kurti darnią ir veržlią 

visuomenę“. Įgyvendinant šį tikslą, švietimo organizacijos įpareigojamos dirbti 

bendradarbiaujant, inovatyviai, veiksmingai ir kūrybiškai. 

Valstybės švietimo strategijos tikslai: 

 Mąstantys, rezultatyviai dirbantys  mokytojai profesionalai; 

 Diegti duomenų analize ir įsivertinimu grįsta vadybą, siekti vadovų darnos 

ir lyderystės; 
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 Užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes; 

 Garantuoti švietimo sistemos veiksmingumą, skatinti mokymąsi per visą 

gyvenimą.  

Atnaujintas Lietuvos Švietimo įstatymas, parengtas Kauno miesto mokyklų tinklo 

pertvarkos planas tikėtina kad sudarys galimybę gimnazijai veikti kryptingiau, 

sėkmingai įgyvendinti gimnazijos strateginius tikslus ir uždavinius. Tačiau stebima 

stiprėjanti dirbtinė konkurencija tarp mokyklų, nelygios galimybės, užtikrinant 

galimybę tęstinumui iš pradinio ugdymo pakopos į pagrindinio ugdymo pakopą 

mikrorajone („Varpelio“ pradinės ir „Varpo“ gimnazijos bendradarbiavimas).  

Kauno miesto savivaldybei švietimas yra prioritetinė sritis, kurią tobulinant 

siekiama, kad Kauno miesto gyventojai įgytų kuo kokybiškesnį išsilavinimą, kad 

galėtų sėkmingai konkuruoti ir įsitvirtinti ekonominėje erdvėje. 
Ekonominiai  Gimnazijos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. Finansinė krizė 

koregavo šalies finansus ir išlaidas švietimui. Savivaldybės biudžeto išlaidų suma, 

skiriama gimnazijai, nepakankamai užtikrina gimnazijos modernizavimo, 

efektyvaus vystymosi. Nežiūrint to, mokyklai iš esmės pakanka mokinio krepšelio 

lėšų ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokinių pažintinei 

veiklai vykdyti. Tačiau Valstybės ir savivaldybės lėšų nepakanka kokybiškam 

mokyklos funkcionavimui – konferencijoms, kultūriniams ir švietimo renginiams 

organizuoti, IKT atnaujinimui ir gimnazijos vidaus erdvių remonto darbams, 

finansiniam mokytojų ir/ ar gabiausių mokinių skatinimui (premijos, stipendijos). 

Tam panaudojamos rėmėjų, tėvų ar 2 % mokesčių mokėtojų lėšos.  

Įvertinus šalies ekonominę padėtį ir sprendimą atidėti etatinį mokytojų darbo 

apmokėjimą, tikėtina, kad ir toliau savivaldybės administracija privalės ieškoti 

taupymo rezervų, sistemingai kontroliuoti lėšų naudojimą, užtikrinti, kad biudžeto 

lėšos būtų naudojamos kuo racionaliau. Esant tokioms ekonominėms sąlygoms, 

biudžeto išlaidos švietimui bus ribojamos.  

Socialiniai  Lietuvos statistikos departamento (šaltinis: Eurostatas, 2015) duomenimis, 2013 m. 

Lietuvoje neto migracija (skirtumas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų) 1000 gyventojų 

buvo - 5,7 ir tai buvo antras neigiamas rodiklis visoje ES. 2004 - 2009 m. 

vidutiniškai per metus iš Lietuvos emigruodavo 16 tūkst. žmonių. 2010 m. išvykimą 

deklaravo 83 tūkst. migrantų, o 2011 m. – 54 tūkst. Tokį akivaizdų padidėjimą lėmė 

įvesta prievolė Lietuvos gyventojams mokėti privalomąjį sveikatos draudimą – tai 

paskatino išvykimą deklaruoti ir ankstesniais metais emigravusius asmenis. 2013 m. 

savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo 39 tūkst. žmonių, 2014 m. – 36,6 tūkst. Nors 

emigracijos mastai statistiškai mažėja (lyginant su ankstesniais metais), tačiau jie 

vis dar išlieka labai dideli.  

Absoliuti dauguma gyventojų išvyksta dėl ekonominių priežasčių, tačiau tyrimai 

rodo, kad sprendimą emigruoti lemia ir kiti veiksniai: socialinis nesaugumas, 

teisingumo trūkumas, netikėjimas ateitimi, prastas darbdavių požiūris į darbuotojus, 

geresnės karjeros galimybės užsienyje. Didėja ir išvykstančiųjų studijuoti skaičius. 

Dėl išvardintų aspektų, švietimo paslaugų rinka vis traukiasi dėl laipsniškai 

mažėjančio mokinių skaičiaus. Kauno mieste 2013 09 01 buvo 36859 mokiniai; 

2014 09 01 – 35400  mokiniai; 2015 09 01  - apie 34800 mokinių. Dėl to tenka 

koreguoti mokytojų darbo krūvius, tenka mažinti etatų skaičių. 

Vis daugiau mokyklinio amžiaus vaikų patenka į įvairias rizikos grupes. Gausėja 

socialiai remtinų šeimų ir socialinę atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia 

specialiosios paramos. Didelis tėvų užimtumas, sparčiai kintančios aplinkos tempai 

daro įtaką mokinių fizinei ir psichologinei sveikatai ir jausenai. Nevienodas į I ir III 

gimnazijos klases ateinančių mokinių pasirengimo mokytis gimnazijoje lygis, 

mažėja mokinių vidinės motyvacijos lygis. 
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Technologiniai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalį lėšų iš Valstybės ilgalaikės raidos strategijos yra numatyta skirti ir švietimo 

sistemos technologiniams - inovaciniams veiksniams gerinti.  

Informacinės visuomenės kūrimas lemia pokyčius visuomenės ir gimnazijos 

gyvenime. Ugdymo procesas tampa vis labiau modernizuotas. Pastaraisiais metais 

žymiai pasikeitė informacinių technologijų naudojimas pamokose ir bendruomenės 

informavimo sistemoje. Tačiau remiantis atliktais tarptautiniais PISA tyrimais 

(2015), pateiktomis išvadomis, akcentuojamas tik labai tikslingas, saikingas ir 

konkrečiam tikslui pasiekti IKT panaudojimas ugdymo procese, nes perteklinis IKT 

taikymas pamokose mokinių pasiekimų negerina. Šiuo metu gimnazijoje 

pakankamai intensyviai, tačiau tikslingai naudojamos informacinės technologijos 

ugdymo procese, pedagogų metodinėje veikloje, tėvų švietime  ir kt. 

Edukaciniai 

(centriniai/ 

vietiniai) 
 
 
 
 
 

Greitai besikeičiančiame pasaulyje mokyklose, kaip ir kitose visuomenės gyvenimo 

srityse iškyla naujų, spręstinų problemų, joms išspręsti pedagogams dažnai 

nepakanka įgytų kompetencijų, todėl būtina nuolat mokytis ir keistis. Įsigali naujoji 

edukacinė paradigma, akcentuojanti mokymąsi kaip visą gyvenimą trunkantį 

procesą, kuris suprantamas kaip veikla, kurioje žmogus plėtoja ir vysto savo 

kompetencijas. Šiame kontekste kinta ir švietimo sistemos, mokyklos ir pedagogų 

veiklos situacija. Vyriausybė nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio 

formavimui ir reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką 

bendruosiuose ugdymo planuose. 

Pedagogai nuolat keldami kvalifikaciją, įgydami vis naujų kompetencijų, efektyvina 

ugdymo procesą. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos (2012-05-30,             

Nr. V-899) paskirtis – pasiūlyti šiuolaikinę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

sampratą bei teisinius ir administracinius mechanizmus, kurie leistų įtvirtinti 

pedagoginių darbuotojų nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo asmeninę ir institucinę 

motyvaciją, užtikrintų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir 

tikslingą bei veiksmingą lėšų, skiriamų iš biudžeto pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti, naudojimą. Koncepcijoje numatytos įvairios kvalifikacijos tobulinimo 

formos. Mokytojai vis aktyviau inicijuoja ir  dalyvauja tarptautiniuose  ir šalies ar 

miesto projektuose, dalijasi sukaupta patirtimi. 

Ugdymo procese taikomi pažangūs, konstruktyvūs, aktyvūs ugdymo metodai. 

Mokytojai sistemingai vertina ugdytinių daromą pažangą, o ne tik įgytas žinias. 

Tačiau Lietuvoje nėra sukurtos veiksmingos tėvų švietimo sistemos, mokykloms 

tenka pačioms inicijuoti, ieškoti tinkamų ir efektyvių bendravimo ir 

bendradarbiavimo su tėvais formų, siekiant mokinių pasiekimų ir mikroklimato 

gerinimo.  

 

2. Vidinių išteklių analizė:  

Vidiniai 

veiksniai 

  

Mokyklos 

kultūra/ Etosas 

Remiantis atlikto plačiojo įsivertinimo rezultatais, išryškėjo, kad  vertinant temos 

– Etosas – pagalbinius rodiklius (1.1.1. – 1.1.6.), dažniausiai pritarta 3-4 

vertinimo lygiui, kuris leidžia teigti, kad šiose srityse vyrauja daugiau privalumų 

negu trūkumų. Gerai ir labai gerai šiuos rodiklius įvertino net 86,9 proc. 

respondentų. Gimnazija turi savitas tradicijas, kurias kuria ir palaiko visa 

bendruomenė. Mokslo metų eigoje organizuojame apie 30 kultūrinių renginių, iš 

jų apie 50 procentų renginių gimnazijos bendruomenės inicijuotų, pačių sukurtų 

ir jau tapusių tradiciniais, tai jaunojo gimnazisto rytas, gimnazijos bendruomenės 

šventė „Aidai“, kalėdinė popietė „Auginkime gerumą savyje“, karjeros ugdymo 
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renginių ciklas „Sėkmingi žmonės – jie mokėsi mūsų gimnazijoje“, dailės 

improvizacijos „Advento meditacijos“, mokinių žinių konkursas „Protų mūšis“, 

„Gabiųjų ringas“. Socialinei veiklai metų eigoje organizuojami labdaros 

renginiai „Angelo pėdos“, skirti specialiosios mokyklos auklėtiniams, vaikams 

su negalia, akcija „Idėjos padėjėjos“ (pagalba Maltos ordinui), akcija 

“Pasveikinkim vieni kitus”, padėkos koncertas “Kad svajonės išsipildytų”, 

“Pyragų diena”, vykdomas klasių inicijuotas projektas „Man ne vis tiek“ – klasių 

bendruomenės vyksta į senelių namus, vaikų globos namus, gyvūnų prieglaudas, 

kt. Skatinamos iniciatyvos projekto „Aš šalia Tavęs“ įgyvendinimui. Daugiau nei 

100 profesionalių dailininkų, tautodailininkų parodų suorganizuota gimnazijos 

paveikslų galerijoje „Spalvų giesmė“. Tradicija tapo pilietinio ugdymo renginiai 

„Nacionalinio orumo pamoka“.   

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pakvietė dalyvauti projekte „Sėkmės 

istorijos“. Parengta metodinė priemonė (aplankas ir filmuota medžiaga) „Sėkmės 

istorija: brandžios asmenybės vertybių ugdymas ( mokinių vertybinių nuostatų 

ugdymas neformaliajame ir formaliajame švietime)“. 

Mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę visai Lietuvai atskleisti saviraiškos 

gebėjimus, bendravimo kultūros įgūdžius, atsakomybę ir pasitikėjimą savimi,  

papasakoti apie realizuotas inovacijas. Bendruomenė įtraukta į gimnazijos 

kultūros plėtrą – muzikos. teatro, šokių kolektyvai demonstravo parengtas 

menines programas. Klasių bendruomenės vadovaujasi bendra filosofija, 

vertybių sistema, ją puoselėja - filmavimo metu atskleista socialinė veikla, 

pagalba vienas kitam, silpnesniam. 

Kaip stiprus gimnazijos veiklos aspektas  išorinio vertinimo ataskaitoje 

pažymėta, kad  bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla, kūrybiškai 

bendradarbiauja, puoselėja ir kuria savitas tradicijas  (įvertinta 4 lygiu), toje 

pačioje ataskaitoje gimnazijos etosas vertinamas labai gerai. Tradicijos ir ritualai, 

tapatumo jausmas, bendruomenės santykiai yra labai geri. (Kauno „Varpo“ 

gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita, 3,4 psl.). 

Vertinant klasių mikroklimatą (1.1.6.), respondentai pasiskirstė taip: 27 proc. – 

vertino labai gerai 58,7 proc. respondentų klasių mikroklimatą vertino gerai, 9,7 

proc. respondentų – patenkinamai. Galima daryti išvadą, kad klasėse vyrauja 

geras mikroklimatas, leidžiantis mokiniams siekti mokymosi rezultatų. 

Vertindami temos – Tvarka – pagalbinius rodiklius (1.3.1 – 1.3.3) respondentai 

dažniausiai rinkosi 3-4 lygio vertinimą (labai gerai vertino 43,6 proc., gerai – 

44,8 proc.).. Respondentai, vertindami veiklos rodiklį – Darbo tvarka ir taisyklės 

– (1.3.1.) prioritetą atidavė 4-ajam vertinimo lygiui (labai gerai vertino 47 proc., 

gerai – 44 proc.) – privalumų daugiau negu trūkumų. 

Gimnazijoje privaloma dėvėti uniformas, vykdoma mokinių vėlavimo į pamokas 

kontrolė, skatinamas pagarbus elgesys tarp visų bendruomenės narių. Atnaujintas 

darbo tvarkos taisyklių aprašas, su kuriuo visa bendruomenė supažindinta 

pasirašytinai. Mokinių lankomumas stebimas kiekvieną dieną, analizuojamas kas 

mėnesį, daromos metinės suvestinės, sistemingai informuojami tėvai. 

Analizuojami pokyčiai, telkiamos visų pedagogų pajėgos mokinių lankomumui 

užtikrinti. Lankomumas per pastaruosius trejus metus pagerėjo: 2012-2013 m. m. 

vienam  mokiniui teko 79 praleistos pamokos, 2013-2014 m. m. – 96,                  

2014-2015 m. m. – 78 praleistos pamokos. 

Respondentai temą – Mokyklos ryšiai – pagalbiniai rodikliai (1.4.1. – 1.4.3.),         

3-uoju vertinimo lygiu – gerai – įvertino 57,6 proc. respondentų, 4-uoju lygiu – 

27 proc. respondentų. Net 84 proc. respondentų teigė, kad bendruomenės nariai 
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didžiuojasi mokykla, kad mokykla yra gerai žinoma, jos veikla gerai vertinama 

vietos bendruomenėje, kad mokyklos veikla yra geras pavyzdys kitoms 

mokykloms. Mokykloje yra sukurta gera ir veiksminga įvaizdžio kūrimo 

sistema. Užmegzti tarptautiniai ryšiai su Danija, Škotija, Italija, Ispanija, Turkija, 

Rumunija, Vengrija, Kipru, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Švedija,  Latvija, 

Estija, Graikija, Portugalija, Belgija. Per pastaruosius 5 metus gimnazija 

sėkmingai realizavo  5 tarptautinius projektus (individualūs mokinių mobilumai, 

daugiašalės, dvišalės partnerystės) įvairia tematika: gamtosauga, kultūrinis 

pažinimas, sveikas gyvenimo būdas. 2015–2016 m. m. Kauno „Varpo“ 

gimnazija laimėjo Švietimo Mainų Paramos fondo organizuojamą konkursą ir 

dalyvauja 2 metų trukmės (2015–2017 m. m.) tarptautiniame ERASMUS+ 

projekte „Gyvenimas ir darbas Europoje – mokymosi, migracijos ir 

integravimosi galimybės paaugliams“.   

Bendras Etoso vertinimas – gerai (3 lygis). 

Ugdymas ir 

mokymasis 

 Vertinant temą - Bendrasis ugdymo organizavimas - pagalbiniai rodikliai (2.1.1. 

– 2.1.5.), išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai – 

privalumų daugiau negu trūkumų. Gerai, t.y.  45,7 proc. respondentų ir labai 

gerai, t.y 44,3 proc. respondentų įvertino mokyklos ugdymo programas. Gerai, 

t.y., 50,7 proc. respondentų, įvertino ugdymo planus ir tvarkaraščius, nors 17 

proc. respondentų šį rodiklį vertino 2-uoju lygiu. Tai galime teigti, kad šioje 

srityje vis dar būtinos korekcijos, atidesnis požiūris į mokinių tvarkaraščių 

sudarymą, lankstesnį individualių mokinių planų sudarymą, kuo labiau pritaikyti 

tvarkaraštį mokinių patogumui. 

Pagal atliktą mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės analizę dėl „langų“ 

skaičiaus ir besidubliuojančių dalykų tvarkaraštyje paaiškėjo, kad mokinių, 

turinčių daugiau nei 3 langus, skaičius  sumažėjo 5,1 %, tik 2 mokiniams 

dubliuojasi pamokos, tvarkaraščiai pagerėjo daugelyje klasių. 

Dalykų ryšiai ir integracija vertinama gerai (52 proc.) ir labai gerai (33,7 proc.). 

Gimnazijos mokytojai praveda apie  1412 integruotų pamokų per metus 

(integruotos pamokos užima 30% ugdomojo proceso). Vyksta integruoti 

projektai, renginiai. Atsižvelgus į moksleivių poreikius (ypač gabiųjų mokinių 

bei turinčių aukštą mokymosi motyvaciją mokinius) bei įvertinus nuolatinę kaitą, 

mūsų gimnazijoje diegiamas integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas 

Europinėse klasėse. Į įvairių dalykų pamokas integruojama sveikatingumo 

programa bei karjeros planavimas. 

Pasirenkamųjų programų pasiūlos ir paklausos atitiktis taip pat vertinama 3-4 

lygiais. Gimnazijos mokiniai turi galimybę tobulinti užsienio kalbas – 

gimnazijoje siūloma rinktis iš 5-6 užsienio kalbų: anglų, rusų, vokiečių, ispanų, 

italų, prancūzų k. 

Vertinant temą – Pamokos organizavimas - pagalbiniai rodikliai (2.2.1. – 2.2.3), 

išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai – privalumų 

daugiau negu trūkumų (68.7 proc. respondentų). Mokymosi uždavinių kėlimas ir 

formulavimas, pamokos laiko vadyba vertinama gerai, daugumos pamokų 

struktūros logiška, uždaviniai, turinys, metodai ir mokymo priemonės 

dažniausiai tarpusavyje dera. 

Vertinant 2.2.3 rodiklį - klasės valdymas – 59.2 proc. respondentų vertino gerai, 

26.6 proc. respondentų – labai gerai. Tai leidžia dalyti prielaidą, jog 

destruktyvaus elgesio, konfliktų ir kitų problemų pamokose arba nėra, arba jas 

sprendžiama sėkmingai. 



7 
 

Vertinant temas – Mokymo kokybė - pagalbiniai rodikliai (2.3.1. – 2.3.5), 

išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam ir 4-ajam vertinimo lygiui – gerai (51.8 

proc. respondentų) ir labai gerai (41,7 proc. respondentų) – privalumų daugiau 

negu trūkumų. Tikėtina, kad mokytoja(s) suprantamai aiškina, demonstruoja, 

padeda mokytis ir kelia pasitikėjimą mokiniui. 

Atkreiptinas dėmesys į rodiklio 2.3.5 vertinimą: nors 47 proc. respondentų šį 

rodiklį vertina gerai, o 32,3 proc. – labai gerai, 21 proc. respondentų mano, jog 

šioje srityje yra ką tobulinti. Todėl giluminiu vertinimu buvo pasirinkta 2.3.5. 

rodiklį (Namų darbai) tobulinti ir atkreipti dėmesį į namų darbų skyrimą, jų 

apimtis , tikrinimą ir vertinimą. 

Vertinant temą – Mokymosi kokybė - pagalbiniai rodikliai (2.4.1. – 2.4.3), 

išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai – privalumų 

daugiau negu trūkumų (49,7 proc. respondentų). Atkreiptinas dėmesys į rodiklio 

2.4.1 vertinimą: nors dauguma respondentų (49,7 proc.) šį rodiklį vertina - 3  

lygiu, o 29,3 proc. respondentų vertina labai gerai – 4 lygiu, apie 21 proc. 

respondentų teigia, kad ši sritis tobulintina: dažnai mokiniams trūksta mokymosi 

motyvacijos. 

Todėl giluminiu vertinimu buvo pasirinkta 2.4.1. rodiklį (Mokymosi motyvacija) 

tobulinti ir daugiau dėmesio skirti mokinių mokymosi motyvacijai. 

Atkreiptinas dėmesys ir į rodiklio 2.4.2 vertinimą: nors dauguma respondentų 

(50 proc.) šį rodiklį vertina - 3 lygiu, o 27 proc. respondentų vertina labai gerai – 

4 lygiu, apie 23 proc. respondentų teigia, kad ši sritis tobulintina: kartais 

mokiniams trūksta gebėjimų įsivertinti savo pažangą, suvokti savo mokymosi 

sunkumus, problemas ir jas spręsti, numatant pagalbos šaltinius. Ne visi mokiniai 

noriai lanko konsultacijas, kuriose galėtų užpildyti mokymosi spragas. Todėl 

giluminiu vertinimu buvo pasirinkta 2.4.2. rodiklį (Mokėjimas mokytis) tobulinti 

ir daugiau dėmesio skirti mokinių mokėjmo mokytis kompetencijai stiprinti. 

Vertinant temą – Mokymo ir mokymosi diferencijavimas - pagalbiniai rodikliai 

(2.5.1. – 2.5.2), išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai 

(61 proc. respondentų) ir 4-ajam vertinimo lygiui – labai gerai (24,7 proc. 

respondentų) – privalumų daugiau negu trūkumų. Atkreiptinas dėmesys į 

rodiklio 2.5.2 – mokymosi veiklos diferencijavimas – vertinimą. 13 proc. 

respondentų  (vertino 2 lygiu) teigia, jog šioje srityje vis dar reik tobulintis: 

veiklos, turinio ir mokymosi tempo parinkimas atskiriems mokiniams bei jų 

grupėms pagal poreikius ir gebėjimus dar ne visada sėkmingai įgyvendinamas 

pamokose. 

Vertinant temą – Vertinimas ugdant - pagalbiniai rodikliai (2.6.1. – 2.6.3), 

daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai (57 proc. respondentų) ir 4-

ajam vertinimo lygiui – labai gerai (34 proc. respondentų) – privalumų daugiau 

negu trūkumų. Dauguma respondentų teigia, kad vertinimo metu surinktą 

informaciją naudoja ugdymui planuoti ir koreguoti. Mokymosi vertinimo 

kriterijai aiškūs, tėvai (globėjai) apie vaikų sėkmę mokantis informuojami 

savalaikiai. 

Popamokinė 

veikla 

 Vertinant temą - Bendrasis ugdymo organizavimas - pagalbinis rodiklis (2.1.5. – 

neformalusis vaikų švietimas/ papildomas ugdymas), išryškėjo, kad daugiausia 

pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai (43,6 proc.  respondentų) ir 4-ajam 

vertinimo lygiui – labai gerai (38 proc.  respondentų)  privalumų daugiau negu 

trūkumų. Darome prielaidą, kad papildomojo ugdymo programų pasiūlos ir 

paklausos atitiktis tenkina mokinių poreikius. 
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Organizuodami popamokinę veiklą daugiausiai dėmesio skiriame gimnazijos 

mokinių poreikių ir mokinių tėvų lūkesčių tenkinimui, kryptingam neformalaus 

švietimo organizavimui, laisvalaikio užimtumui, kūrybinei raiškai, formalios ir 

neformalios veiklos integracijai. Neformaliojo švietimo veikloje ugdome 

mokinių asmenines, profesines, edukacines, socialines kompetencijas, sudarome 

sąlygas mokinių gabumų ir talentų plėtotei, ugdome pilietiškumą, tautiškumą, 

demokratiškumą. 

Gimnazijos neformaliojo švietimo veiklos kryptys: meno kolektyvai, meninė 

saviraiška, sportinė veikla, bendraminčių klubai, intelektualinis ugdymas.  

2014–2015 m. m. paskirta 60 valandų, kurios  priklausančios pagal ugdymo 

planą. Mokslo metų eigoje veikė 15 neformaliojo švietimo programų, iš jų 3 

meno kolektyvai, 4 meninės raiškos programos, 1 sportinė programa,                        

1 organizacija, 1 techninės kūrybos programa, 3 intelektualaus ugdymo ir               

2 bendraminčių klubai. Atlikta gimnazijos neformaliojo švietimo statistinė 

analizė rodo, kad kelis metus mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veikloje 

nekintantis. Iš viso mokinių, užimtų gimnazijoje neformalaus ugdymo veikla – 

333 mokiniai, 58,31 %. Mokinių, užimtų neformalaus ugdymo veikla miesto 

įstaigose – 331 mokinys, 57,96 %. Iš viso mokinių užimtų neformalaus ugdymo 

veikla – 419 mokinių, 73,38 %. Mokinių, neužimtų jokia neformalaus ugdymo 

veikla – 152 mokiniai, 26,61%. Socialiai remtinų mokinių, užimtų gimnazijoje 

neformalaus ugdymo veikla – 17 mokinių, 32,69 %. 

Visi gimnazijos mokiniai gali laisvai pasirinkti neformaliojo švietimo 

užsiėmimus. Pagrindinis tikslas – ne rezultatas (medalis, vieta), o ugdymo 

procesas: patyrimas, kuris formuoja įgūdžius, požiūrį, vertybines nuostatas. 

Neoficialūs, laisvi, nevaržomi mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų 

santykiai, pagrįsti tarpusavio pagarba. Dominuoja aktyvieji mokymosi metodai, 

integracija, pačių vaikų iniciatyva.  

Pasiekimai Vertinant 3 veiklos sritį PASIEKIMAI – temą Pažanga -  pagalbiniai rodikliai 

(3.1.1. – 3.1.2.), prioritetas teikiamas vėl 3-ajam vertinimo lygiui – gerai – 

privalumų daugiau negu trūkumų. Net 53 proc. respondentų gerai ir net 38,6 

proc. respondentų labai gerai įvertino atskirų mokinių pažangą, 54,6 proc. 

respondentų gerai ir 32,6 proc. respondentų labai gerai įvertino mokyklos 

pažangą. Bendruomenė didžiuojasi ir vertina bendrą gimnazijos pažangą, pvz. 

Europinės mokyklos modelio tobulinimą, mokinių pasiekimus dalyvaujant 

tarptautiniuose projektuose (Erasmus +, Kembridžo tarptautinis egzaminas, kt.). 

Stebima individuali kiekvieno mokinio daroma pažanga, palyginti su 

ankstesniais akademiniais įvairių sričių pasiekimais. 

2014–2015 m. m. virš 90 % mokinių dalyvavo konkursinėje veikloje, lyginant su 

praeitais dvejais metais aktyvumas padidėjo beveik 30 %.  Mokiniai laimėjo 157 

prizines vietas, iš jų 54 vietas Kauno miesto renginiuose, 103 vietas Lietuvos 

respublikos renginiuose. Lyginant su 2012–2013  mokslo metais 32 vietom 

daugiau prizinių laimėjimų miesto renginiuose ir 19 vietų daugiau 

respublikiniuose renginiuose. Konkursiniuose renginiuose prizinių vietų laimėta 

51 vieta daugiau, nei 2012 - 2013  mokslo metais. 

2015 m. duomenimis 80% abiturientų mokosi aukštosiose mokyklose 

(universitetuose, kolegijose Lietuvoje ir užsienyje). Lyginant su 2013 metų 

abiturientų mokymusi aukštosiose mokyklose sumažėjo 6%. Padaugėjo mokinių, 

kurie, baigus gimnaziją niekur nesimoko, o dirba (15 abiturientų 2015 metais, o 

7 abiturientai 2013 metais). Ateities tikslas - sistemingai ir nuosekliai ugdyti 
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mokinių gebėjimą planuoti savo karjerą. 

Gimnazija padeda mokiniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį 

raštingumą, ugdo dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, didžiuojasi pasiekimais 

ugdymo proceso bei galutiniais mokinių įvertinimais. 

  Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2015 m. 

Dalykas Laikė 
egzaminą 

(mokinių 

skaičius) 
 

Patenkinam
as pasieki-

mų lygis 

Kaune 
(mokinių 

sk. proc.) 

Patenkinam
as pasieki-

mų lygis 

gimnazijoje 
(mokinių 

sk. proc.) 

Pagrindin
is pasie-

kimų 

lygis 
Kaune 

(mokinių 

sk. proc.) 

Pagrindin
is pasie-

kimų 

lygis 
gimnazijo

je 

(mokinių 
sk. proc.) 

Aukštesnysi
s pasiekimų 

lygis Kaune  

(mokinių 
sk. proc.) 

Aukštesnysi
s pasiekimų 

lygis 

gimnazijoje  
(mokinių 

sk. proc.) 

Anglų k. 76 9 8 55 64 36 28 

Matematika 43 36 34 42 54 15 12 

Informacinės 

technologijos 
10 29 10 32 50 33 40 

Chemija 7 28 57 55 43 14   

Fizika 11 28 45 52 45 16 10 

Istorija 24 24 17 66 83 10   

Geografija 16 35 44 58 56 5   

Biologija 33 24 30 51 52 22 18 

Lietuvių k. ir 

literatūra 

58 38 46 41 33 13 21 

Geri egzaminų rezultatai, lyginant su miesto  mokyklų rezultatais. Egzaminų 

rezultatai analizuojami. Analizė pateikiama visiems gimnazijos mokytojams. 

Vykdomi bandomieji egzaminai (IV klasėse),  pa(si)tikrinamieji darbai. 

Mokiniai dalyvauja įvairiose miesto ir šalies olimpiadose, konkursuose, 

varžybose ir tampa jų nugalėtojais arba prizininkais. 

Mokinių pažangumo analizė (%) 

Mokslo metai 8 kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. Iš viso 

2012-2013 m. m.  99 99 97 96 98 

2013-2014 m. m.  97 96 99 100 98 

2014-2015 m. m. 100 99 99 99 100 99 

 

Mokinių kokybės analizė (%) 

Mokslo metai 8 kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. Iš viso 

2012-2013 m.m.  33 39 38 52 41 

2013-2014 m.m.  30 24 22 38 29 

2014-2015 m.m. 68 28 25 14 24 32 

Dalis mokinių teisingai įvertina savo mokymosi rezultatus, suvokia savo 

mokymosi problemas ir geba numatyti būdus joms spręsti.  
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Pagalba 

mokiniui 

Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri parengusi ir vadovaujasi vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktorės įsakymu 2011 m. spalio 19 d. Nr. V-43.  Pagalba mokiniui 

organizuojama Vaiko gerovės komisijos iniciatyva. VGK veikla analizuojama ir 

pagal poreikius koreguojama. Pagal reglamentą atsiskaitoma gimnazijos 

bendruomenei, mokinių tėvams, steigėjui. Mokyklos lankymą kontroliuoja 

gimnazijos vadovai, socialinis pedagogas, klasių vadovai bei mokinių tėvai per 

el. dienyną www.tamo.lt.  

Vertinant temą - Rūpinimasis mokiniais (pagalbiniai rodikliai 4.1.1 - 4.1.2), - 

36,6 proc. respondentų įvertinimas labai gerai,  48,2 proc. – gerai. Tai liudija, 

kad mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir 

gebėjimo gyventi su kitais lygis pakankamai aukštas. Gimnazijoje susitarta ir, 

tikėtina, susitarimų laikomasi dėl pagalbos mokiniams teikimo ir jų apsaugos 

nuo prievartos, nusikalstamumo, žalingų įpročių užtikrinimo. Mokykloje 

sudaryta iniciatyvinė darbo grupė socialiniam darbui gerinti, kuri vykdo 

organizuojamus renginius. Gimnazijoje organizuojamas nemokamas maitinimas, 

lengvatinis važiavimas miesto transportu. 

Vertinant temą – Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba - pagalbiniai 

rodikliai (4.2.1. – 4.2.3), išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo 

lygiui – gerai – privalumų daugiau negu trūkumų (43,4 proc. respondentų). 

Labai gerai temos rodiklius įvertino 37,4 proc. respondentų. 

Atkreiptinas dėmesys ir į rodiklio 4.2.2. Psichologinė pagalba vertinimą: nors 

dauguma respondentų (39 proc.) šį rodiklį vertina 3 – uoju lygiu, o 33,6 proc. 

respondentų vertina labai gerai – 4 lygiu, apie 27,7 proc. respondentų teigia, kad 

ši sritis tobulintina: mokiniams trūksta psichologinės pagalbos. Todėl giluminiu 

vertinimu buvo pasirinkta 4.2.2. rodiklį (Psichologinė pagalba) tobulinti ir 

daugiau dėmesio skirti mokinių psichologinei savijautai, prevencinėmis 

priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje 

kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir 

mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Siekiant tobulinti psichologinę pagalbą  numatoma toliau vykdyti pagalbos 

vienas kitam projektą „Aš šalia Tavęs“, tobulinant veiklas bei sistemingai 

teikiant  psichologinę pagalbą. Taip pat numatoma sukurti veiksmingą pagalbos 

vienas kitam sistemos modelį, apimantį visą gimnazijos bendruomenę.    

Vertinant temą – Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas - pagalbiniai 

rodikliai (4.3.1. – 4.3.2), išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo 

lygiui – gerai – privalumų daugiau negu trūkumų (55.1 proc. respondentų). Spec. 

poreikių mokinių gimnazijoje nėra. Aktyvinama darbo su gabiaisiais veikla – 

įgyvendinama mokinių „Gabumų ugdymo akademijos“ programa, kurios tikslas 

– skatinti įvairių gabumų mokinius dalyvauti kūrybinėje, projektinėje, 

konkursinėje veikloje, sudaryti sąlygas visų mokinių saviraiškai tiek formalaus, 

tiek neformalaus ugdymo veiklose. 

Vertinant temą – Pagalba planuojant karjerą - pagalbiniai rodikliai (4.4.1. – 

4.4.3), išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai – 

privalumų daugiau negu trūkumų (43,8 proc. respondentų), tačiau 19,8 proc. 

respondentų teigia, kad ši sritis tobulintina. Todėl giluminiu vertinimu buvo 

pasirinkta 4.4.1 rodiklį (Pagalba renkantis mokymosi kryptį) tobulinti ir daugiau 

dėmesio skirti mokiniams renkantis mokymosi kryptį. 

Vertinant temą – Tėvų pedagoginis švietimas - pagalbiniai rodikliai (4.5.1. – 

4.5.2), išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam vertinimo lygiui – gerai – 

http://www.tamo.lt/
http://www.tamo.lt/
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privalumų daugiau negu trūkumų (51,6 proc. respondentų), tačiau, net 18,7 proc. 

respondentų teigia, kad ši sritis tobulintina. Todėl giluminiu vertinimu buvo 

pasirinkta 4.5.2 rodiklį (Tėvų švietimo politika) tobulinti ir daugiau dėmesio 

skirti tėvų švietimui.   Siekiant aktyvesnio bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

organizavome tėvų dienos renginius, kuriuose pateikėme informaciją apie 

gimnazijos veiklą, ugdymo turinio naujoves, neformalųjį švietimą, pagalbos 

mokiniui sistemą.  Mokinių tėvai individualiai bendravo su dalykų mokytojais 

bei pagalbos specialistais. Organizuojamos Tėvų dienos. Išryškėjo 

bendradarbiavimas su mokinių tėvais karjeros švietimo srityje - suorganizuotos 

išvykos į tėvų darbovietes, siekiant supažindinti mokinius su profesijomis. 

Mokinių tėvams teikėme informaciją, kaip jie galėtų padėti savo vaikams 

planuoti karjerą, buvo pakviesti lektoriai, psichologai. Ateities tikslas - 

organizuoti bendrus gimnazistų ir jų tėvų renginius, dažniau kviesti tėvus dalintis 

asmenine profesinės karjeros gerąja patirtimi. Siekiant į gimnaziją pritraukti 

mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus), numatoma įsteigti „Tėvų akademiją“ bei 

aktyviai vykdyti tėvų švietimo politiką organizuojant seminarus, paskaitas bei 

pokalbius - diskusijas pedagoginėmis, psichologinėmis, socialinėmis bei sveikos 

gyvensenos temomis. Taip pat bus parengtos specialistų rekomendacijos tėvams 

aktualiais klausimais. 

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas 

Vertinant temą – Personalo valdymas - pagalbiniai rodikliai (5.4.1. – 5.4.3), 

išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam (52 proc.) ir 4 –ajam vertinimo lygiams 

(31,7 proc. respondentų). 

Gimnazijoje dirba kompetentingi darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir 

tinkamą kvalifikacinę kategoriją. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. 

Gimnazijos administracija: direktorius -1 etatas,  pavaduotojai ugdymui - 2.5 

etato (visi - II vadybinė kategorija),  pavaduotojas ūkio reikalams -1 etatas. 

Pedagoginį personalą sudaro 61 pedagoginis darbuotojas: 50 dirba pagrindinėje 

darbovietėje, 11 nepagrindinėje darbovietėje. Iš jų: 7 mokytojai-ekspertai, 22 

mokytojai-metodininkai, 19 vyr. mokytojų, 10 mokytojų. Gimnazijos techninio 

personalo grandyje - 24 asmenys. Dauguma jų ilgamečiai, turintys patirtį,  

darbuotojai. 

Sprendžiant problemas, įgyvendinant projektus ar kitus kūrybinius darbus yra 

suburiamos komandos, vadovaujantis pagrindiniu kriterijumi – paties žmogaus 

noras dirbti ir būti naudingu organizacijai ir visuomenei. Personalas skatinamas 

pagyrimais, padėkos raštais, piniginiais priedais ir kitais būdais. 

Į planavimą siekiama įtraukti gimnazijos  bendruomenę. Gimnazijos veikla 

grindžiama visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Įstaigos 

vadovai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai nuolat tobulina savo 

vadybines ir dalykines kompetencijas: kvalifikacijos tobulinimo seminarai, 

mokymai, dalyvauja šalies, miesto, įstaigos metodinių grupių veikloje.   

Vadovavimas ir 

lyderystė 

Vertinant 5.3 temą – Vadovavimo stilius - pagalbiniai rodikliai (5.3.1. – 5.3.2), 

išryškėjo, kad daugiausia pritarta 3-ajam (48,2 proc.) ir 4 –ajam vertinimo 

lygiams (32,8 proc. respondentų), net 18,6 proc. respondentų  (vertino 2 lygiu) 

tai reiškia, jog šioje srityje vis dar reikia tobulintis. 2015 m. pasikeitus 

gimnazijos vadovui, tikėtina, kad ateityje bus labiau skatinama pasidalytoji 

lyderystė, atsižvelgiama ir leidžiama įvairioms savivaldos institucijoms inicijuoti 

veiklas, kurios gerins gimnazijos įvaizdį, pritrauks naujus mokinius. 

Vadovaujantis nuostatais, daugelį sprendimų vadovas gali priimti tik tardamasis 

su mokyklos savivalda. Savivaldos institucijos atstovauja visų mokyklos 
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bendruomenės narių interesus ir yra viena iš sąlygų siekiant, kad valdymas taptų 

demokratinis. Mokyklos savivaldos tikslas – sudaryti galimybes mokyklos 

bendruomenės nariams dalyvauti priimant sprendimus ir atlikti visuomeninę 

mokyklos valdymo priežiūrą. Gimnazijoje bus taikomas demokratinio 

vadovavimo stilius. Kiekvieno nuomonė bus išklausoma, aptariama, sprendimai 

priimami darbo grupėse, pasitarimuose, posėdžiuose. 

Finansiniai 

ištekliai 

Gimnazija yra finansiškai savarankiška. Pagrindiniai gimnazijos finansavimo 

šaltiniai: Valstybės biudžetas (tikslinė dotacija mokinių ugdymui – moksleivio 

krepšelis),  savivaldybės biudžeto lėšos mokymo aplinkai  finansuoti, gimnazijos 

pajamų lėšos (patalpų nuoma),  bendruomenės narių – pedagogų ir tėvų 2 % 

gyventojų pajamų mokesčio – paramos suteikimas įstaigai. 

2015 m. valstybinių funkcijų vykdymo programai vykdyti skirta 749,3 tūkst. 

Eur, Švietimo ir ugdymo programai vykdyti skirta 198,7 tūkst. Eur, gimnazijos 

pajamų lėšos 15,5 tūkst. Eur. Lėšos panaudojamos pagal reikmes,  tenkinant 

mokinių poreikius, gerinant mokymosi aplinkas.  

Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Gimnazijos patalpos atitinka saugaus darbo ir higienos  norminių aktų 

reikalavimus. Gimnazijoje  kompiuterizuota didžioji dalis mokomųjų kabinetų su 

prieiga prie interneto, ugdymo procese tikslingai naudojamos informacinės 

technologijos (multimedijos, interaktyvi lenta). Įrengta kalbų mokymo Robotel 

klasė. Gimnazija turi įrengusi sporto salę, treniruoklių salę, biblioteką – 

skaityklą, mokinių relaksacijos zoną, „Judančią biblioteką“. Gimnazijos išorinė 

aplinka gražiai tvarkoma ir prižiūrima. Gimnazija ieško papildomų finansavimo 

šaltinių dalyvaudama projektuose. Aktyviai dalyvaudama Švietimo mainų 

paramos fondo mokymosi visą gyvenimą programoje, gimnazijai per 

pastaruosius 5 metus skirta apie 40 tūkst. Eur dotacija įvairiai veiklai vykdyti 

(„Individualūs mokinių mobilumai“, Erasmus+). 

 

SSGG analizė:  

Stiprybės 

 Aukšta pedagogų kvalifikacija. 

 Geri brandos egzaminų rezultatai. 

 Sėkmingai pasinaudojama programų bei 

projektų teikiamomis galimybėmis.  

 Stiprus gimnazijos intelektualinis 

potencialas.  

 Stiprios gimnazijos tradicijos. 

 Gimnazija renovuota ir pritaikyta 

mokiniams su fizine negalia. 

 Gimnazija – sertifikuota Europinė mokykla, 

pasiekusi bazinę Europinę kompetenciją ir 

priklausanti Europos mokyklų tinklui 

(ELOS projektas). 

 Aktyviai diegiamos Europinės dimensijos 

ugdymo procese: integruotas dalyko ir anglų 

k. mokymas, plati užsienio kalbų pasiūla, 

tarptautinis mobilumas, projektinė veikla, t.t. 

 Kryptingas ir tikslingas mokytojų bei 

vadovų kvalifikacijos kėlimas. 

Silpnybės 

 Nepakankama mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencija; 

 Nepakankamas dėmesys mokinių krūvių 

optimizavimui – neadekvačiai skiriami 

namų darbai; 

 Tvarkaraščiai nepakankamai tenkina 

mokinių poreikius. 

 Nepakankamai atskleista bendruomenės 

narių lyderystė, tobulintinas tėvų švietimas. 

 Nepakankama pagalba mokiniams renkantis 

mokymosi kryptį (Karjeros planavimas 

fragmentiškai integruojamas į ugdymo 

procesą) 

 Tobulintinas psichologinio mikroklimato 

įstaigoje aspektas. 
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Galimybės 

 

● Efektyviau bendradarbiauti su tėvais – 

skatinti tėvų lyderystę, švietimą, jų 

vaidmens svarbą mokinio pažangos 

stebėsenos ir pasiekimų gerinimo srityse. 

● Pasitelkiant socialinius partnerius ir  

pritraukiant 2 proc. pajamų mokesčio lėšas, 

kurti interaktyvias, integruotas mokymosi 

aplinkas. 

● Tęsti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, 

skatinant mokinių ir mokytojų mobilumus, 

kryptingą kvalifikacijos tobulinimą 

(pritraukiant ES projektines lėšas) 

● Ugdymo procese optimaliai ir efektyviai   

panaudoti visas pažangias technologijas tiek 

gimnazijoje, tiek socialinių partnerių 

įstaigose (universitetų laboratorijose, kt.)  

Grėsmės/pavojai 
 

● Nepakankamas finansavimas stabdo naujų 

edukacinių erdvių įrengimą, esamų 

atnaujinimą. 

● Mažėjantis mokinių skaičius koreguoja 

mokytojų darbo krūvius, tenka mažinti 

etatų skaičių. 

● Nevienodas į I ir III gimnazijos klases 

ateinančių mokinių pasirengimo mokytis 

gimnazijoje lygis.  

● Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija 

dėl stiprėjančių išorės faktorių (socialiai 

remtinos šeimos, nepriteklius šeimose, tėvų 

užimtumas, tėvų gyvenamoji vieta 

užsienyje, t.t.). 

● Stiprėjanti dirbtinė konkurencija tarp 

mokyklų. 
 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Kauno „Varpo“ gimnazija – tai SĖKMĖS MOKYKLA VISIEMS.  Tai klasikinį ir šiuolaikinį 

ugdymą derinanti mokykla, kurioje puoselėjama aukštos ugdymo kokybės, orientuotos į mokinių 

aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo projektinę, integruotą, tiriamąją ir kūrybinę 

veiklas, besimokančios organizacijos, veiksmingos lyderystės ir bendruomenės telkimo dermė.  
 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Laiduoti kokybišką mokinių pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, siekiant jų 

visapusiškos asmenybės brandos, individualias galimybes atitinkančių mokymosi pasiekimų ir 

nuolatinės mokymosi pažangos.  

Ugdymo procese derinami tikslingai atrinkti klasikinio ir šiuolaikinio ugdymo principai ir 

metodai, kurie užtikrina aukštą ugdymo(si) kokybę.  

Kokybiškai vykdyti valstybės bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

deleguotas funkcijas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.  
 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Filosofija orientuota į SĖKMĖS perspektyvas: 

 –    ateities perspektyva: Non progredi, est regredi („Neiti priekin lygu žengti atgal“ ); 

– ugdymo perspektyva: („Menas paklausti veda į meną atrasti”); 

– saviugdos perspektyva: („Pažink pats save“, „Aš žinau, kad nieko nežinau“, „Tiriam 

pasaulį - atrandam save“).  
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Tai nuolatinis žvelgimas į priekį, mąstymas apie ateitį, kur gimnazijos bendruomenė 

įsitikinusi, kad mokslo žinios, išugdytos kompetencijos ir platus kultūrinis akiratis teikia asmenybei 

daugiau saviraiškos galimybių, derančių su demokratinės visuomenės lūkesčiais. 
 

Kauno „Varpo“ gimnazijos vertybių sistema:  

● Pagarba, tolerancija, dėmesys, pagalba kiekvienam bendruomenės nariui; 

● Kokybiškas mokymas ir mokinių gebėjimas mokytis; 

● Lyderystė visais lygmenimis; 

● Bendravimas ir bendradarbiavimas; 

● Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė. 
 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  
(organizacijos kultūra, bendrasis ugdymo organizavimas, 

pasiekimai bei rezultatai) 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA  
(mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, mokyklos strategija, 

įsivertinimas, vadovavimas) 

Sukurti pagalbos mokiniui modelį, 

organizuojant įvairias integruotas edukacines 

ir kultūrines veiklas, į kurias įtraukiami tėvai, 

buvę mokiniai bei įvairūs socialiniai 

partneriai. 

Gerinti mokinių mokymosi kokybę, orientuojant 

ugdymo procesą į bendrųjų kompetencijų ugdymą, 

ypač į mokėjimo mokytis kompetencijos 

stiprinimą. 
   

C. PARAMOS PERSPEKTYVA  
(įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymas) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  

(įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo organizavimas, 

dėmesys personalui) 

Gerinti materialinę bazę, kuriant naujas ir 

atnaujinant esamas edukacines bei poilsio 

aplinkas mokiniams, panaudojant 

savivaldybės, spec. ir 2 proc. lėšas. 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 tikslas – Gerinti mokinių mokymosi kokybę, orientuojant ugdymo procesą į bendrųjų kompetencijų 

ugdymą, ypač į mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimą. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojam

as 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

1. Ugdymo 

procese 

stiprinti 

mokinių 

mokėjimo 

mokytis 
kompetenciją 

Tikslingas ir 

adekvatus 

namų darbų 
skyrimas 

Ne visada namų 

darbai tikslingi, 

tikrinami, 

diferencijuojami 

ir per didelės 

apimties. 

Visose metodinėse 

grupėse susitarta 

dėl aiškaus namų 

darbų atsiskaitymo 

ir vertinimo, visose 

pamokose 

tikrinami, 80 proc. 

diferencijuojami 

2016 m. Mokytojai 

metodinės 

grupės 

 

Sisteminga 

mokinio 

individualios 

mokymosi 

Ne visi mokiniai 

ir mokytojai 

suvokia 

asmeninės 

Kas mėnesį ar kas 

temą stebima 

kiekvieno mokinio 

pažanga pagal 

2016 m. Klasės 

vadovai, 

mokytojai, 

tėvai 
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pažangos 

stebėsena, 

efektyviau 

bendradarbiauja

nt su 

mokytojais, 

kasės vadovu, 

tėvais. 

mokinio 

pažangos 

stebėsenos 

prasmę.  

sutartą formą. Kas 

3 mėn. mokymosi 

pažanga aptariama 

individualiai. 

Padidėjusi mokinio 

vidinė motyvacija 

laiduoja geresnius 

ugdymo(si) 

rezultatus bent 10 

proc., numatant 

pagalbos šaltinius 

(tikslinės 

konsultacijos, 

papildomi darbai)  

 Taikyti 

atsirinktus 

mokinių 

įsivertinimo 
būdus ir formas  

Įsivertinama 

fragmentiškai, 

neanalizuojamos 

nesėkmių 

priežastys. 

Kiekvienoje 

metodinėje grupėje 

susitarta dėl 

įsivertinimo būdų 

ir formų. 80 proc. 

pamokų mokiniai 

veiksmingai 

įsivertina. 

2016 m. Mokytojai 

metodinės 

grupės 

 

2. Plėtoti 

tarpdalykinę 

integraciją 
bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymui 

IDUKM 

projekto 

tęstinumas, 

skatinant 

mokytojų-

dalykininkų 

savarankiškumą 

naudoti 

“užduočių 

kalbą” 

integruotose su 

anglų k. 

pamokose. 

I-III Europinėms 

klasėms 

integruojami 3-4 

dalykai, 

pamokose dirba 

du mokytojai 

I-III Europinėms 

klasėms 

integruojami 4-5 

dalykai, pamokose 

mokytojai 

dalykininkai dirba 

savarankiškai 

(konsultuojasi su 

anglų k. 

mokytojais)  

2017 m. Mokytojai  

Tobulinti 

mokytojų 

kvalifikaciją 

tikslinio 

užsienio kalbos 

vartojimo 

(“užduočių 

kalba” IDUKM 

srityje. 

Mokytojai 

neužtikrinti savo 

kalbiniais 

gebėjimais 

organizuoti 

integruotą 

pamoką 

savarankiškai. 

Visi mokytojai, 

dėstantys 

Europinėse klasėse, 

gebės 

savarankiškai 
periodiškai  

organizuoti 

IDUKM. 

2016 m. 

2017 m. 
Administ

racija 
1500 

EUR, 

MK 

lėšos 

Sistemingai ir 

efektyviai 

planuoti 

integruotas 

įvairių dalykų 

pamokas 

(teminis 

mokymas) 

Teorinis 

integruotų temų 

išdėstymas 

ilgalaikiuose 

planuose ne 

visada sėkmingas 

(nesuderinamas 

laikas, trūksta 

mokytojų 

bendradarbiavim

o, kt.) 

Pasiekti, kad 50 

proc. mokytojų 

bendradarbiauda

mi su kolegomis 
per mokslo metus 

pravestų bent 5 

integruotas 

pamokas, pagal 

galimybes 

netradicinėje 

aplinkoje.  

2017 m. Mokytojai  



16 
 

Stiprinti dalykų 

ir mokinių 

karjeros 

švietimo 

integraciją 

Į ugdymo 

procesą įdiegtas 

projektas 

“Profesijos pagal 

mokomuosius 

dalykus” 

Pasiekti, kad 

kiekvienas 

mokytojas mokslo 

metų eigoje 

pravestų po 1 

integruotą dalyko 

ir karjeros švietimo 

pamoką ir parengtų 

po 1 viešą 

pristatymą. 

2018 m. Mokytojai  

3. Skatinti 

netradicinio 

ugdymo 

įvairovę 

Stiprinti 

bendradarbiavi

mą su 

socialiniais 

partneriais, 

organizuojant 

pamokas 

netradicinėse 

aplinkose 

(“Mokykla be 

sienų”), 

atskleidžiant 

aukštesniųjų 

mokinių 

gebėjimų 

potencialą.  

Netradicinės, 

mokinių 

polinkius, 

interesus 

atitinkančios 

pamokos 

organizuojamos 

nesistemingai, 

fragmentiškai. 

Pasiekti, kad per 

mokslo metus būtų 

suorganizuotos 

bent 2 integruotos 

dienos, kurių metu 

ne mažiau 90 

proc. mokinių 

dalyvautų įvairiose 

veiklose, 

netradicinio 

ugdymo aplinkose, 

sukuriant galutinį 

produktą. 

2018 m. Mokytojai  

 

2 tikslas – Sukurti pagalbos mokiniui modelį, organizuojant įvairias integruotas edukacines ir 

kultūrines veiklas, į kurias įtraukiami tėvai, buvę mokiniai bei įvairūs socialiniai partneriai. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojam

as 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

1.Ugdyti 

mokinių 

gebėjimą 

planuoti savo 

asmeninę 

karjerą 

Sukurti ir įdiegti 

mokinių karjeros 

planavimo 

gebėjimų 

ugdymo sistemą, 

integruojančią 

formaliojo ir 

neformaliojo 

švietimo veiklą 

gimnazijoje. 
 
 
 

Mokinių karjeros 

planavimo 

gebėjimai 

ugdomi 

epizodiškai, 

neišnaudotos 

formaliojo ir 

neformaliojo 

švietimo 

integracijos 

galimybės. 

Nepakankama 

klasės vadovų 

pagalba. 

Parengtas mokinių 

karjeros planavimo 

gebėjimų ugdymo 

sistemos modelis. 

80% gimnazistų 

geba planuoti savo 

asmeninę karjerą. 
 
 
 
 
 
 

2018 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbo 

grupė, 

klasių 

vadovai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 % 

lėšos 

Pasirašyti 

bendradarbiavim

o sutartis su 

universitetais, 

kolegijomis bei 

vykdyti 

projektinę veiklą 

siekiant 

Tobulintinas 

pastovus 

bendradarbiavim

as su 

aukštosiomis 

mokyklomis, 

užsienio 

partneriais. 

80% gimnazistų 

besimokydami III 

klasėje žinos, 

kurioje aukštojoje 

mokykloje 

studijuos. 

Įgyvendintas 

ERASMUS+ 

2018 m. Administr

acija, 

Projekto 

darbo 

grupė 
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abipusiai 

naudingos 

ugdomosios 

veiklos 

kryptingame 

mokinių karjeros 

švietime. 

 projektas „Darbas 

ir gyvenimas 

Europoje“ 

2. Plėtoti 

mokinių 

gabumų 

ugdymo 

akademijos 

veiklą 

Sukurti mokinių 

gabumų ugdymo 

modelį, 

leidžiantį 

sistemiškai ir  

visapusiškai 

atskleisti 

daugumos 

mokinių 

akademinį, 

kūrybinį, 

mokslinį, meninį 

potencialą, 

bendradarbiauja

nt su socialiniais 

partneriais 

(universitetų 

dėstytojais, 

įžymiais 

žmonėmis).  

Mokinių 

gabumai 

atskleidžiami 

fragmentiškai. 

Informacijos apie 

“Mokinių 

gabumų ugdymo 

akademijos” 

veiklą trūkumas, 

nepakankama 

sklaida ir pačių 

mokinių 

įsitraukimas į 

akademijos 

veiklą. 

Sukurtas mokinių 

gabumų ugdymo 

akademijos 

modelis, apimantis 

įvairias mokinių 

formalaus ir 

neformalaus 

švietimo veiklas 

(individualūs 

projektai, grupės 

tyrimai, vyresnių 

gimnazistų 

pamokos  

jaunesniems, 

Gabiųjų ringas, 

Virtuali mokymosi 

aplinka ir kt.), 

kuriose dalyvauja 

ne mažiau 50 

proc. gimnazijos 

mokinių.  

2017 -

2018 m. 
Darbo 

grupė 
500 

EUR, 2 

proc. 

lėšos 

3. Įkurti 

gimnazijos 

bendruomen

ės savitarpio 

pagalbos 

klubą 

Sukurti pagalbos 

vienas kitam 

sistemos modelį, 

apimantį ir 

atskleidžiantį 

visapusišką 

gimnazijos 

bendruomenės 

pagalbą vienas 

kitam. 

Veikla 

fragmentiška. 

Nepakankamas 

tėvų, buvusių 

mokinių 

pritraukimas. 

Sukurtas 

veiksmingas 

savitarpio pagalbos 

vienas kitam 

modelis apimantis 

visus gimnazijos 

bendruomenės 

narius (Tėvų 

akademija, Alumni 

klubas ir kt.) 

Dalyvauja ne 

mažiau 70 proc. 

gimnazijos 

mokinių ir bent 10 

proc. mokinių tėvų. 

2016 – 

2017 m. 

Darbo 

grupė, 

klasių 

vadovai 

 

 

3 tikslas – Gerinti materialinę bazę, kuriant naujas ir atnaujinant esamas edukacines bei poilsio 

aplinkas mokiniams, panaudojant savivaldybės, spec. ir 2 proc. lėšas. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojam

as 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

1. Gerinti 

edukacines 

aplinkas, 

atnaujinant 

technologijų 

Pertvarkyti 

technologijų 

kabinetus, 

plėtoti 

informacinio 

Pasenę 

technologijų 

kabinetai, 

nepakankamai 

veiksminga ir 

Atnaujinti 

berniukų ir 

mergaičių 

technologijų 

kabinetai (nupirkti 

2016-

2018 m. 

Administr

acija 
5000 

EUR, 

2% ir 

rėmėjų 

lėšos 
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kabinetus,  

informacinį 

centrą-

skaityklą, 

kuriant 

gamtos 

mokslų 

laboratoriją 

bei muzikos 

studiją. 

centro veiklą, 

pagerinti 

muzikos ir 

gamtos mokslų 

aplinkas 

informatyvi 

informacinio 

centro veikla, 

nepakankamai 

atliepiančios 

mokinių 

poreikius gamtos 

mokslų ir 

muzikos 

kabinetai 

baldai, priemonės), 

mokyklos 

muziejus 

integruojamas į 

informacinio 

centro veiklą, 

muziejaus 

patalpose įkuriama 

muzikos studija, 

kuriama gamtos 

mokslų 

laboratorija 

2. Kurti 

įvairias 

poilsio 

aplinkas 

mokiniams 

Atnaujinti 

gimnazijos 

paveikslų 

galerijos 

“Spalvų 

giesmė” 

aplinką 

Reikalingas 

galerijos sienų 

remontas, 

pasenęs 

paveikslų 

kabinimo būdas. 

Šiuolaikiškai 

atnaujinta 

paveikslų galerija 

(paveikslų 

kabinimas, įsigytas 

minkštasuolis). 

2017 m. Administr

acija 
1000 

EUR, 

2% ir 

spec. 

lėšos 

 

Plėtoti poilsio 

zonas 

mokiniams 

Gimnazijoje 

mažai poilsio 

zonų mokiniams 

Įkurti poilsio zonas 

koridoriuose, fojė, 

įsigyjant 

suoliukus, 

sėdmaišius 

2017 m. Administr

acija 
2000 

EUR, 

2% ir 

spec. 

lėšos 

3. Pagal 

galimybes 

renovuoti 

viešąsias 

vidaus erdves 

Atnaujinti 

gimnazijos 

koridorius, 

pakeisti 

kabinetų duris 

Gimnazijos 

koridorių sienos 

nedažytos jau 30 

metų, nublukę ir 

nusitrynę. 

Kabinetų durys 

susidėvėję. 

Gavus 

finansavimą, 

pakeisti 130 

kabinetų duris, 

perdažyti 

koridorius (bent po 

vieną aukštą per 

metus) 

2018 m. Administr

acija 
20000 

EUR, 

Savivald

ybės 

biudžeto 

lėšos ir 

2% 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 tikslas – 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendint

i (data) 

Įgyvendinta 

(data) 

Per 

tarpinį 

matavi

mą 

2016 

m. 

Per  
tarpinį 

matavim

ą 2017 

m. 

Per 

galutinį 

matavi

mą 

2018 

m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         
Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo 

etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 
 

 

 

 



19 
 

Direktorė            Ilmantė Bagdonė                               

_________________                              ________________                           _________________ 

(plano rengėjo pareigos)                      (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)          

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                    Rasa Butrimienė     

   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                    Grita Šukytė 

                 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                    Antanas Bartašius       

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams         Karolis Surgautas 

 

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės                                         

koordinatorė                                                         Ramunė Krygerienė 

 

Mokytojų metodinės tarybos pirmininkė                   Jovita Damijonaitienė 

 

Psichologė             Laura Šekienė 

 

Socialinė pedagogė            Asta Miklaševičiūtė 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė          Ieva Rugevičienė 

 

Mokinių savivaldos prezidentė          Aušrinė Zelenkaitė 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno „Varpo“ gimnazijos 

tarybos 2015 m. spalio 26 d. 

posėdžio protokolu Nr. 1 

 


