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2020 METU VEIKLOS ATASKATTA

Kaunas

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

Nr.

etimoistaigosstrateginioplanoirmetinioveiklosplanoig

Parengtas gimnazijos strateginis planas 2019-2021metams, patvirtintas direktoriaus 2018-l l-05
isakymu Nr. V-89. Siekiama igyvendinti tokius strateginio plano tikslus 2OIg-202t metais:

'/ Gerinti mokiniq mokymosi pasiekimus, teikiant veiksming4 pedagoging pagalb4 ir
tobulinant griZtamojo ry5io modeliugdymo(si) procese, panaudojant savivaldyUesleSas.

'/ Ugdyti kiekvieno mokinio asmenybes brand4, siejant karjer4 su ugdymusi ir stiprinant
bendruomenes nariq saugumq, panaudojant savivaldybes bei projektq leSas.

'/ Gerinti materialing bazg, kuriant naujas ir atnaujinant esamas edukacines bei poilsio
aplinkas mokiniams ir mokyojams, panaudojant savivaldybes, spec., fu 2 proc.lesai.

Veiklq igyvendinimas siejamas su gimnazijos vadovo keltais tikslais (2020 m.), STRApIS rodikliq
planinemis reik5memis (i5 15 rodikliq 2020 m. faktiniq reik5miq: 4 pasiektos, 7 virSijo planines
reik5mes, 2 nepasiektos (VBE matematikos ir lietuviq k. rezultatai),2 negalima pamatuoti, nes
nevyko del pandemijos (PUPP matematika ir lietuviq k.)) bei gimnazijos parengto strategijos
realizavimo priemoniq planu (visi planuoti2020 m. rezultatai ir jq vertinimo kriterijai pasiekti).
2020 metais 1 veiklos tikslu siekta gerinti mokiniq pasiekimus ir pasiekti tokie rezultatai:

'/ Mokiniq mokymosi pasiekimq gerinimas, uZtikrinant kot<yUiSt<4 ugdymo procesq, iS dalies
atitiko hkesdius. PUPP nebuvo organizuoti del karantino*Lietuvoje. VBE lietuviq k. ir
matematikos kokybes rodikliai i5 dalies pagerejo: i5laikymo kokybe pablogejo, o gavusiq
auk5tesnij! ir pagrindini vertinim4 pagerejo. Apibendrinant galima teigti, kad mokiniq
mokymosi rezultatai iSlieka geri.

'/ Mokymosi rezultatams gerinti vykdytos visq dalykq konsultacijos (per metus apie 800/
lankandiq mokiniq apie 75 proc.). Bendradarbiaujant su mokyojaii konsultacijq metu
sekmingai parengti MIP/ MGP (projektai): per metus 128 MIP, 74 MGP. Vertinirno bato
vidurkis pagerejo nuo 8,5 iki 9,1.

'/ Tobulinant mokytojq kvalifikacij4, prioritetas buvo skiriamas skaitmeninio ugdymo turinio
pletojimui. Tuo tikslu organizuoti 4 metodiniai renginiai (darbas su ZOOM, VMA
MOODLE, skaitmeninemis GR priemonemis, dalyvavo 100 proc. mokytojq), dalijimasis
ger4ja patirtimi (80 proc. mokytoJq).

'/ Klases vadovai saviugdos valandos metu (1 kartas/ men.) su kiekvienu aukletiniu aptaria
sekmes ir nesekmes, individuali4paLangq, kas pusmeti isivertina bendr4sias kompetencijas
TAMO dienyne.

'/ Organizuotos netradicinio ugdymo dienos ,,Mokykla be sienq - mokausi kitaip", kurios
itraukiamokinius inetradicines ugdom4sias veiklas socialiniqpartneriq institucijose (VDU,
KTU). Suorganizuota 19 uZsiemimq, dalyvavo 95 % mokiniu.



'/ [gyvendinami 2 tarptauiiniai projek14, ju veikloje dalyvavo 25 proc.gimnazijos mokytojqir mokiniq: suorganizuota po 1 mokiniqii mokytojq mobilumo vizit4i vokietij4 (02 men.).
_ Projektineje.veikroje dalyvavo apie25 pro.. *ttytoiq ir mokiniq. "'/ Mokiniai isivertina tu* ur*.n{bl"E brand4 per beadr4sias kompetencijas. 65 proc.mokiniq savo asmenybing brand4 isivertina geiai (iymi3 lygiu is ma'x=4). Kompetencijq

isivertinimo vidurkis 2,8, socialines-pilietine-s kompetencijos isivertinimo vidurkis - 2,7 .'/ Kryptingai vykdoma veikla, ugdanti mokiniq'socialines, pilietines, kulturines beikomunikavimo kompetencijas beisavanoryste. 2 - 5. val. skirtos kurti gimnazijos gerovg,kuriose dalyvavo 45 proc. 9-10 kl. mokinil+. visos klases dalyvavo savanorystes veiklose
- (7 val.per moksro.metus). Dalyvavo 90 prot. g - r2kl. mokiniq'/ UZtikrinant kiekvieno bendruomenes nario saugum4, sekminga igyvendinama ilgalaikeprograma ,,Saugokime save ir visuomeng ateidiai" liotl-zozl, 

^1,'igy,yendinta 
g5 proc.veiklq, dalyvauja 85 proc. bendruomenes nariq) bei Lions euest,,nutTui i sekmg * (21lg-2020 m'),jose dalyvauja visi mokyojai, pravesia kiekvienoje uasiie po 3 renginius.'/ Prevencinei veiklai.uZtikrinti (s.1nurto, patydiq, zaling4iprodiqi..r:tit"l organizuojamisusitikimai su specialistais, analizuojama saviugdq metu (kiekvienoje klaseje ivyko 3-4renginiai per metus, i5 viso 61 uisiemimas). Juo"se dalyvavt s: proc. mokiniq. parengti 3informaciniai elektroniniai lankstinukai: ,,Psichologines buseno, ,tiprirri-as C6VID - l9trgnd.emijos metu", ,,veikros, kuriomis gali uZsiiirti covlD - iq ;*oemijos metu,,,

,,Zalingi iprodiai. Tu gali jq i5vengti,,. -
2020 metais 3 veiklos tikslu siekia gerintlmaterialin gbazQir pasiekti tokie rezultatai:'/ I auksto koridoriuje ir mJrgaidiq technologijos'iabinete (maisto ruosimo patalpoje)sumontuotos pakabinamos lubos, pakeisti svieiiuvai.

2020 metais 2 veiklos tiksl
kompetenciiq vertinim4 bei karjeros planavim4 ir pasiekti tokie rezultatai:

'/ Atliktas I auksto f.ild] (2t4 nO ir 2 sienq (stiklo blokeliq ir fanerines) remontas.,nudaZytos I auk5to koridoriaus sienos.

'/ IT ir kitq mokymo p-riemoniq mokytojams isigijimas (20 monitoriq, 12 kompiuteriq, 5
. dokumentqkameros, Mozabookprogramineii*g"1. 

\-v 4-^v''rvrrt' rz a

'/ fsigyi 2 SMART ekranai biologijoslr anglq l. -"o(ytoiu_r.

$:HtrH:rnetiniai 
veiklos planai Kauno miesto savivaldybes administracijos svietimo skyriaus

II SKYRIUS
2O2O METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ra6jusiq metq veiklos rezultatai
Metq

uZduotys
(toliau -

uZduoWs)

Siektini rezultatai

Kezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustaf,tos
uid rr ofvs ivwlrdr,.f ^o\

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Ll.
Ugdymo
kokybes
gerinimas

PUPP rezultatai:
Matematikos (7-10 balq) ir
Lietuviq k. (7-10 balq)
r eztiltatai nebloge sni nei
2019 m.
VBE rezultatai:
M"t"nrtlk"(36-100) ir
lietuviq k. (36-100) 

I

rezultatai gereja. 
I

Integruotq pamokq ivairia I

tematika (sveikatingumas, 
I

Lietuviq k. PUpp - 39 proc.
Matematikos PUpp -26 proc.

Lietuviq k. VBE - 66 proc. I

Matematikos VBE - 43 proc. 
I

I

TUS organizavimo skaieius per 
I

metus - 3 (10,02 ir 05 men.). 
I

Del Covid- I 9 pandemijos
PUPP Salyje nevyko

Lietuviq k. VBE - 46 proc.
Matematikos VBE - 3l proc.

TUS skaidius per metus - 3
(10, 02 ir 05 men.). pravestos

1. Pagrindinia
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menas moksle, EP, ES) ir
TUS (teminio integruoto
ugdymo savaidiq)
organizavimas.

Planuotq rodikliq derme su
strateginio valdymo sistema
STRAPIS.

Integruotq pamokq skaidius per
metus - 75.

f gyvendintos Strateginio
valdymo sistemoje STRAPIS
planines numatlrtq rodikliq
reik5mes.

54 integruotos pamokos EP ir
ES tematika ir 55 pamokos,
integruojant sveikatingumo,
meno moksle temas.

STRAPIS planines numat54q
rodikliq reik5mes savalaikiai
koreguojamos ir
igyvendinamos (lgyvendinta
90 proc. rodikliq).

1.2.
Saugios

emocines
aplinkos

mokiniams,
mokytojams
uZtikrinimas
gimnazijoje

Pageres mokyklos
bendruomenes (apklausos
budu)nariq vertinimas del
savij autos gimnazij oj e labai
gerai ir gerai (proc.)

Veiksmingas VGK veiklos
uZtikrinimas

Bendrqjq kompetencijq

!sivertinimas TAMO
dienyne, ypad socialines
pilietines kompetencijos
vertinimas
Kryptingas socialines-
pilietines veiklos,
savanorystes organizavimas

Tarptautiniq projektq
ERASMUS KAI ir KA2
koordinavimas

Ne maZiau kaip 80 proc.
bendruomenes nariq savij aut4
gimnazijoje vertina labai gerai
ir gerai.

2 renginiai gimnazijos mastu ir
2 kiekvienos klas6s saviugdos
renginiai, skirti smurto,
patydiq, Zalingq iprodiq
prevencinei veiklai. Juose
dalyvauja 80 proc. mokiniq.
Praleistq pamokq per mokslo
metus I mokiniui tektq ne
daugiau 100, be pateisinamos
prieZasties - 6 pamokos.

Visq kompetencij q i sivertinimo
vidurkis 2,5. Socialines-
pilietines kompetencijos
isivertinimo vidurkis 2,5.

5 val. per mokslo metus skirtos
kurti gimnazijos gerovg,
kuriose dalyvauja 45 proc. .
mokiniq (9-10 kl.). 6 val. per
mokslo metus kiekviena klase
dalyvauja (80 proc. 9-l2kl.
mokiniq) savanorystes
projektuose.

Suorganizuotas I vizitas
mokiniams ir 3 vizitai
mokyojams iuZsienio Salis ir
atliktos proj ekto igyvendinimo
veiklos.

84 proc. bendruomenes nariq
savijaut4 gimnazijoje vertina
labai gerai ir gerai (nera
patydiq, mokykloje yra saugu
ir gera mokytis).

Suorganizuoti 3 renginiai
gimnazijos mastu ir po 3-4
kiekvienos klases saviugdos
renginiai (61 uZsiemimas),
skirti smurto, patydiq,
i,alingq iprod iq prevencij ai.
Juose dalyvavo 83 proc.
mokiniq. Parengti 3

elektroniniai lankstinukai.
Praleistq pamokq per mokslo
metus I mokiniui tenka 63,6,
be pateisinamos prieZasties 7
pamokos.

Visq bendryjq kompetencijq
isivertinimo vidurkis - 2,8.
Socialines-pilietines
kompetencijos - vidurkis 2,7.

5 val. per mokslo metus
skirtos kurti gimnazijos
gerovg, kuriose dalyvavo 45
proc. 9-10 kl. mokiniq. 7 val.
per mokslo metus kiekviena
9-12 klase (90 proc. mokiniq)
dalyvavo savanorystes
projektuose.

f gyvendinami 2 tarptautiniai
projektai,jq veikloje
dalyvavo 25 proc. gimnazijos
mokytojq ir mokiniq (po 1

vizit4 mokiniams,
mokytojams). Del
pandemijos projekto
igyvendinimo sutartis
pratgsta, suderinta su
Svietimo mainq paramos
fondu bei tiesioginiai
mokymo vizitai nukelti i
2021-2022 m.



1.3.
EstetiSkos,
saugios ir
patrauklios
gimnazijos
aplinkos
kiirimas.
Racionalus

finansiniq
iStekliq
valdymas

Ugdomqiq aplinkq
(konferencines sales, I ir II
aukStrl visq lubq ir
ap5vietimo, dalies koridoriq
sienq) atnaujinimas.

UZtikrinta gera vidaus
darbo kontrole

Modernizuoti ugdymo
turinio lgyvendinim4

UZtikrinti labai ger4 finansq
valdym4

f staigos internetine svetaine
atitiks teises aktuose
nustatytus reikalavimus ir
bendruomenes poreikius

Iki rugsejo I d. atnaujintos I ir
II auk5tq lubos, iSgristi
trinkelemis likg lauko takai (ei
bus skirtos SB le5os), iki
gruodZio I d. parengtas
konferencijq sales projektas, iS
dalies isigl,rti baldai.

I5 savivaldybes audito ir kitq
kontrol iuoj andiq institucij 11

gautas labai geras arba geras

ivertinimas
Pritaiky.tos dvi novacijos
modernizuoj ant ugdymo turin!

Iki2020 12 31 pakanka
Savivaldybes ir Mokymo lelq

Moderni istaigos interneto
svetaine atitinkanti teises
aktuose nustat5rtus
reikalavimus.

I, I{ auk5tuose ir mergaidiq
technologij q kabinete (maisto
ruo5imo patalpa) sumontuotos
pakabinamos lubos ir
atnauj intas apSvietimas;
nudaZytos I a. koridoriaus
sienos ir atliktas grindq (214
m2) remontas. Atlaisvinta
patalpa konferenc ij q sale i,
suplanuoti baldai.
Vidaus darbo kontrole
vertinama gerai.

Sekmingai naudojama
virtuali mokymosi aplinka
MOODLE, lvairios
skaitmenines mokymosi
priemones ir platformos:
Quizzes, Kahoot, Learning
Apps, Padlet, emokykla ir kt.
[sigrti 2 SMART ekranai ir
Mozabook programine iranga.

Finansiniai iStekliai
naudojami pagal s4mat4:
netruko nei SB, neiMK le5q.

fstaigos interneto svetaine
atitinka teises aktuose
nustatlrtus reikalavimus ir
bendruomenes poreikius: yra
visi reikalingi skyriai,
patalpinti
dokumentai,

aktualIs
atlikti

savalaikiai atnaui inimai.

) uzd

3. uiduotys ar veiklos,.kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pakoreguotq 2020 metq veiklos uZduoii^q -ngbnvo

pirektore [7f/%4
(Svietimo lstaigos vadovo pareigos) -(p*"S"r)- Ilmante Basdone

(vardas ir pavarde)
2021-01-20

(data)

uoty!, neivykdytos ar iwkdytos iS alies d6l
UZduotys

L
PrieZastvs rizikos

2.1. Lauko aplinkq atnaujinimas Nersgqstr trinkelemis likg lauko takai, nes lesos iS
Savivaldybes biudZeto Siems darbams nebuvo skirtos

doma, iei buvo atlikta JLA veiklos rezultatams
UZduotys / veiklos Poveikis Ivietimn iqfeionc rzeilrloi

3. l. Nuotolinio mokymo organizavimas Sekmlngai organizuotas nuotolinis mokymas (NM) :

parengti dokumentai (NM apra5as, NM taisykles
mokiniams, mokyojq teminiai planai), visi mokytojai
mokesidirbti su ZOOM, VMA MOODLE, kitomis
skaitmeninemis priemonemis, dalinosi darbo patirtimi
kitais mokytojais. 88 proc. tevq ir g9 proc. *okiniq
teigiamai vertina NM gimnazijoje.
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