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PATVIRTINTA 

Kauno „Varpo“ gimnazijos 

direktoriaus 

2019  m. gruodžio 17 d.                         

  įsakymu Nr. V-107 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas.  

Daugiavaikė šeima 34 

Išsituokusi šeima 91 

Augina vienišos mamos/ vieniši tėčiai 30 

Našlaitis (neturi abiejų tėvų) 0 

Vienas iš tėvų miręs 19 

Globojamas, kai globa įforminta (neįforminta – 0) 2 

Vaikas su specialiais poreikiais 3 

Išvykę į užsienį tėvai 0 

Vienas iš tėvų išvykęs į užsienį 26 

Mokiniai, kurių vienas iš tėvų / ar abu turi negalią 3 

Šeima, kuri augina vaiką su negalia 1 

Mokiniai, kilę iš kitakalbių mažumų ar užsieniečių šeimų 4 

Socialiai remtina šeima, gaunanti pašalpas 21 

 

Padaugėjo vieno iš tėvų išvykusių į užsienį (2018 m. buvo 3%, o 2019 m. 7%). Taip pat padaugėjo 

daugiavaikių šeimų (2018 m. 7%, 2019 m. 9%). Išsituokusių šeimų tai pat padaugėjo (2018 m. 21%, o 

2019 m. 23%). Šiek tiek padaugėjo tėvų, kurie augina vaikus vieni (2018 m. 6%, o 2019 m. 8%). 

Atsirado šeimų, kilusių iš kitakalbių mažumų ar užsieniečių šeimų (2018 m. nebuvo nei vienos šeimos, 

o 2019 m. 4). Lyginant 2018 ir 2019 metų duomenis, kiti socialiniai rodikliai išlieka panašūs. 

 

2. Mokinių skaičiaus kaita.  

2.1 Bendro mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. 

Mokinių skaičiaus mažėjimas 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 

sk. proc. sk. proc. sk. proc. 

Kauno „Varpo“ gimnazija 431 -19 401 -7 392 -2 

        

Sumažėjo 2 % lyginant su 2018 m., todėl galima teigti, jog mokinių skaičius stabilizavosi. Tikėtina,   kad 

2020 m. mokinių skaičius netgi  didės, kadangi vidurinio ugdymo programą baigs 3 klasės abiturientų 

(80 mokinių), o į naujai formuojamas 9 klases pakviesime mokytis iki 150 mokinių. 

 

        2.2 Mokinių skaičiaus vidurkio kaita  9–10 ir  11–12 klasėse. 

Klasių grupės 2017/2018 m. m. 2018/2019 m. m. 2019/2020 m. m. 

9-10 kl.          norma 25 25 25 

                      faktas 25,85 24,2 26 

11-12 kl.       norma 25 25 25 
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       Klasių komplektavimas yra optimalus ir atitinka MK skaičiavimo metodiką.  

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

3.1. gavo brandos atestatus 100%  abiturientų (abiturientų skaičius – 124);  

3.2. gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus  100% mokinių (mokinių skaičius - 96) 
 

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

4.1. Faktinis mokinių skaičius, užimtų neformaliojo ugdymo veikla gimnazijoje ir 

užmokyklinėse įstaigose – 195 mokiniai; 

4.2. Socialiai remtinų mokinių, užimtų gimnazijoje neformalaus ugdymo veikla – 33,33% 

(nuo socialiai remtinų mokinių skaičiaus); 1,5% (nuo bendro gimnazijos mokinių 

skaičiaus). 
Mokslo 

metai 

Mokinių 

skaičius 

gimnazijoje 

Dalyvauja 

gimnazijos 

neformaliojo 

ugdymo veikloje 

Dalyvauja kitų 

neformaliojo 

ugdymo įstaigų 

veikloje 

Iš viso užimta 

neformaliojo 

ugdymo veikloje 

Niekur nelanko 

neformaliojo 

ugdymo 

užsiėmimų 

2016/2017 532 45,30 % 40,60 % 76,31 % 21,80 % 

2017/2018 426 35,44 % 45,30 % 62,91 % 37,08 % 

2018/2019 400 15,75 % 39,0 % 48,75 % 51,25 % 

 

Mokiniai daugiau dėmesio skiria  veiklai neformaliojo švietimo įstaigose, todėl gimnazijos neformaliojo 

ugdymo veikloje dalyvaujančių mokinių skaičius mažėja. Tačiau kyla  mokinių, dalyvaujančių 

konkursinėje veikloje, aktyvumas (99,24%) ir gerėja konkursinės veiklos kokybė – daugiau mokinių 

laimėjo prizines vietas miesto renginiuose (46 mokiniai, 11,5 %). Didėja mokinių, kurie niekur nelanko 

neformaliojo švietimo užsiėmimų, skaičius. Mokiniai daugiau dėmesio skiria mokymuisi ir asmeninės 

karjeros planavimui, kurio dar ne visada moka susieti su neformaliojo švietimo veikla. Ateičiai išlieka 

uždavinys padėti mokiniams išmokti karjeros planavime sieti formalųjį ir neformalųjį švietimą.  

 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Mokslo 

metai 

Praleista pamokų 

per mokslo metus 

iš viso 

Praleista pamokų 

per mokslo metus 1 

mokiniui 

Praleista iš viso 

pamokų be 

pateisinamos 

priežasties 

Praleista iš viso 

pamokų be 

pateisinamos 

priežasties 1 

mokiniui 

9-10 kl. 11-12 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. 

2017-2018  12728 30472 75,6 121 548 2880 3,2 11,5 

2018-2019 17665 22179 91 107 1488 2008 7,6 9,7 

 

Praleistų pamokų per mokslo metus skaičius 1 mokiniui padidėjo 16 pamokų 9 -10 klasėse, o sumažėjo 

14 pamokų 11-12 klasėse. Praleistų pamokų be pateisinamos priežasties skaičius 1 mokiniui padidėjo 4 

pamokomis 9 – 10 klasėse, o sumažėjo 2 pamokomis 11 – 12 klasėse. Analizuojant lankomumo 

rodiklius, išaiškėjo, kad padidėjęs praleistų pamokų skaičius yra dėl kelių mokinių ligos, po kurios jie 

prastai lankė mokyklą, nepateisindami pamokų.  

 

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

                      faktas 25,3 26,1 26 

Bendras gimnazijos mokinių 

skaičiaus vidurkis 

25,3 25 26 
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Gimnazijoje pedagoginio personalo skaičius  šiek tiek sumažėjo. Vadybinė komanda pasikeitė – 

direktorė, 2 pavaduotojai ugdymui (2 etatai), pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas), psichologė ir 

socialinė pedagogė. 

Kvalifikacinė  

kategorija  

Iš viso 

pedagoginio 

personalo 

Mokytojų 

ekspertų 

Mokytojų 

metodininkų 

Vyresniųjų 

mokytojų 

Mokytojų/ 

kt. pedagog. 

darbuotojai 

2016-2017 m. m. 54 5 21 17 6/5 

2017-2018 m. m. 46 5 22 13 1/5 

2018-2019 m. m. 43 5 17 12 4/5 

2019-2020 m. m. 41 6 17 10 3/5 

            7.  Žemės panaudos sutartis: Nr. 8SUN-70-(14.8.53), išduota 2016 m. spalio 3 d.  

8. Higienos pasas – yra: 2013 m. spalio 17d. Nr. 9-0776(6); 

9. Energijos vartojimo auditas: EA Nr.2009/07/05; 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

(pateikiama patyčių situacijos Įstaigoje analizė, vaiko gerovės komisijos veikla (komisija kasmet tvirtina veiklos planą, 

kuris yra sudedamoji Įstaigos metinio veiklos plano dalis), esamos mokymo(si) aplinkos saugumo situacijos ir Įstaigos 

bendruomenės narių tarpusavio santykių įsivertinimas,  identifikuojamos aktualios problemos) 

 

Vaiko gerovės komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra sudedamoji įstaigos metinio plano 

dalis. Komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, 

krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. Gimnazijoje mokosi 3 mokiniai turintys specialių ugdymosi poreikių, 

kuriems vaiko gerovės komisija parengusi individualius pagalbos vaikui planus. 

Gimnazijoje įgyvendinamas smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planas, kurio 

tikslas – užkirsti kelią smurtui ir patyčioms gimnazijoje ir jos teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir 

tobulinti gimnazijoje smurto prevencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti 

nesityčiojant ir nesmurtaujant bei taip kurti saugią ir draugišką aplinką gimnazijoje. 2018 – 2019 m. m. 

neužregistruotas nei vienas smurto bei patyčių atvejis gimnazijoje. Atlikus smurto ir patyčių įvertinimą 

gimnazijoje gauti rezultatai, kad 92,5 proc. apklaustų tėvų teigia, kad jų vaikai gimnazijoje nepatiria 

patyčių ir nesityčioja iš kitų. Mokinių apklausa rodo, kad 75 proc. mokinių nepatyrė pašaipų iš savo 

bendraamžių bei patys nesijuokė ir nesišaipė iš kitų. Atlikus visų klasių psichologinio mikroklimato 

įvertinimą „Klasės termometras“ gauti rezultatai, kad 95 proc. mokinių jaučiasi saugūs šioje gimnazijoje, 

96 proc. apklaustų mokinių pažymi, kad klasėje yra geras psichologinis mikroklimatas ir jie yra 

patenkinti santykiais su klasės draugais. 86 proc. mokinių jaučiasi patenkinti santykiais su mokytojais ir 

klasės vadovu. Net 97 proc. mokinių teigia, kad gimnazijoje yra jauki mokymosi aplinka. Atlikus 

pedagogų psichologinio mikroklimato įvertinimą gauti rezultatai, kad virš 92 proc. pedagogų teigia, kad 

yra patenkinti santykiais su vadovu, administracijos nariais bei kolegomis. 91 proc. pedagogų džiaugiasi 

jaukia darbo aplinka. Apie 90 proc. pedagogų pažymėjo, kad šioje gimnazijoje yra geras psichologinis 

mikroklimatas, jaučiasi vertingais organizacijos nariais bei turi galimybes save realizuoti. 

Gimnazijoje įgyvendinamos socialinių ir emocinių kompetencijų programos „Saugokime save ir 

visuomenę ateičiai“ (2017-2022 m.) bei Lions Quest „Raktai į sėkmę “ (2018-2020 m.). Pastarąją 

metodiką jau įsisavino ir savo darbe taiko 10 gimnazijos pedagogų, pagalbos specialistų ir 

administracijos narių. Dar 10 gimnazijos pedagogų bus apmokyti dirbti su šia programa 2020 metais.                                                                                                                                                                                                                         

Kiekvienais metais gimnazija atlieka tyrimus, kuriuos inicijuoja Nacionalinė švietimo agentūra 

(NŠA). Remiantis apklausų duomenimis, kuriuos kiekvienais metais pateikia gimnazijos mokiniai (80 

proc.) ir jų tėvai (30 proc.), darome prielaidą apie gerą mokinių savijautą gimnazijoje (šaltinis: 

Mokyklos veiklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2018 - 2019 m. m.).  
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Mokinių nuomonė apie mokyklą: aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 

aukščiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt)  

Teiginys: Vidurkis: 

1. Man yra svarbu mokytis 3.4 

2. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3.1 

3. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 3.0 

4. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 2.9 

5. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos 

mokėjimą 

2.8 

 

Tėvų nuomonė apie mokyklą: aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 aukščiausios 

vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt)  

Teiginys: Vidurkis: 

1. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3.6 

2. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 3.4 

3. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3.4 

4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 3.3 

5. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3.3 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI 

 

PUPP lyginamoji analizė: 

 

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinime dalyvavo 96 mokinių (10 kl.).  

Metai Mokinių 

skaičius 

Matematika 

PUPP 

vidurkis 

Matematika 

PUPP 

Kokybė, % 

Lietuvių k. 

PUPP 

vidurkis 

Lietuvių k. 

PUPP 

Kokybė, % 

2015 m. 125 6,34 45,6 6,84 61,6 

2016 m. 112 6,65 49,1 7,59 68,2 

2017 m.  138 6,88 60,0 7,55 77,0 

2018 m. 80 4,8 20,0 5,88 37,5 

2019 m. 96 5,3 28,7 6,3 44,2 

 

Lyginant keleto pastarųjų metų rezultatus, jie ženkliai pablogėjo dėl esminės priežasties – iki 2017 m. 

imtinai PUPP rezultatai yra ugdytų ,,Varpo“ gimnazijoje nuo 5 kl. mokinių rezultatai. Jie stabiliai gerėjo, 

tiek matematikos, tiek lietuvių k. (pasiekta pakankamai aukšta kokybė atitinkamai 60% ir 77%). 2018 

m. buvo pirma mokinių laida, kurie ,,Varpo“ gimnazijoje mokėsi tik nuo 9 kl. Rezultatai akivaizdūs – 

mokyklų kaita, tęstinumo neužtikrinimas, spragos įsisavinant pagrindinio ugdymo (I dalies) programą 

parodė didelį nuosmukį. Nežiūrint to, 2019 m. kokybės rodiklis pagerėjo tiek matematikos (+8,7%), tiek 

lietuvių kalbos (+6,7%). 

 

Valstybinių brandos egzaminų lyginamoji analizė  

 

 
DALYKAS 

36 -100 balų Pokytis 

gimnazijoje 

Pokytis 

lyginant 2019 

m. rezultatus 

su miesto 

rezultatais 

Pokytis 

lyginant 2019 

m. rezultatus 

su šalies 

rezultatais 

ĮVERTINIMAS  (%) 
2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

Lietuvių k. 44 66 77 Ženkliai pagerėjo +16 % + 18 % 

Anglų k. 98 96 97 Stabiliai aukšta kokybė + 9 % + 15 % 

Istorija 89 74 78 Pagerėjo + 5 % + 15 % 

Matematika 55 42 58 Panašūs rezultatai  + 8 % + 20 % 
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2017 ir 2019 m. 

IT 84 71 64 Pablogėjo, bet viršija 

šalies vidurkį 

-10 % +3 % 

Biologija 83 79 76 Nežymiai pablogėjo, 

bet viršija miesto ir 

šalies vidurkį 

+ 4 % + 12 % 

Fizika 89 59 40 Rezultatai blogėja - 29 % - 21 % 

Chemija 100 67 25 Ženkliai blogėja -58 % -48 % 

Geografija 88 42 69 Ženkliai pagerėjo -1 % + 14 % 

Rusų k. 100 100 100 Stabiliai aukšta kokybė  + 3 % + 4 % 

 

2019 m. šimtu procentu išlaikyti rusų kalbos, anglų kalbos, fizikos, biologijos, istorijos, geografijos, 

chemijos, informacinių technologijų egzaminai. 16 kandidatų gavo šimtukus, iš viso 22 šimtukai. 3 

kandidatai gavo po  tris šimtukus. Iš anglų kalbos kandidatai gavo 14 šimtukų, iš lietuvių kalbos 2 

šimtukus, iš biologijos 2 šimtukus, iš matematikos 2 šimtukus, iš informacinių technologijų, rusų kalbos 

po 1 šimtuką. Gimnazijos abiturientų bendras visų laikytų valstybinių egzaminų balo vidurkis 57,99 

(padidėjo 2,31 balo lyginant su 2018 m.). Lietuvių k., istorijos, geografijos kokybė pagerėjo. Anglų k. ir 

rusų k. kokybė stabiliai aukšta. Blogėja fizikos ir chemijos rezultatai, nes šiuos egzaminus renkasi žemos 

motyvacijos mokiniai. 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos  

 

 Aktyvus darbas su gimnazijos bendruomene: gautos 2% paramos lėšos – 1263,62 Eur. 

 Pagal nekilnojamo turto  trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos sutartis (sporto, aktų salės nuoma, 

valgyklos nuoma) gauta lėšų – 15 108,50 Eur. 

 Vykdomas mokinių mobilumo projektas pagal  Erasmus+ KA1 programą „Europietiška svajonė“. 

Gautos lėšos 2018-2020 m. – 28716,00 Eur. 

 2019-2021 m. laimėtas projektas „Mokau(si) GERAI“ pagal Erasmus+KA2 programą (mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas), kurio suma yra 44 237 Eur.  

 

2019 m. finansinių  prioritetų realizacija 

 Lėšos, skirtos pedagogų valdymo ir pedagoginės pagalbos darbuotojams (mokytojų 

atlyginimams,  soc. draudimo įmokoms, nedarbingumo, išeitinėms pašalpoms) – 653 764 Eur. 

 Lėšos, skirtos ugdymo procesui tobulinti ir modernizuoti – 10 998 Eur.  

 Mokinių  pažintinei veiklai, mokinių profesiniam konsultavimui –  1343Eur. 

 Darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimui – 3028 Eur. 

 Lėšos, skirtos mokymo aplinkai finansuoti (techninio personalo atlyginimams, soc. draudimo 

įmokoms, pastato išlaikymui komunalinėms ir kitoms ūkio išlaidoms, kitoms ūkio prekėms, mokinių 

socialinei paramai pinigais) – 195 000 Eur. 

 Įstaigos pajamų lėšos (pakabinamos lubos III aukšte su lempomis – 6 158,66 Eur, jų ir IC grindų 

remonto darbai – 3804,84 Eur, nupirkti baldai IC – 5145 Eur) – iš viso 15 122,50 Eur. 

 Įrengta gamtos mokslų laboratorija (remontas, baldai) – 4645,37 Eur. 

 Įsigyti 3 nauji interaktyvūs SMART ekranai su kompiuterine programine įranga, dauginimo aparatas, 

dokumentų kamera – 12 000 Eur.  

 

 2 %  lėšos:  Iš šių lėšų įsigyta:  

 kitos įvairios prekės ir paslaugos – 1762 Eur (kvalifikacijos tobulinimas, krepšinio pirmenybių 

dalyvio mokestis , autobusų nuoma mokinių ekskursijoms už nominacijas). 
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Planuojamos  lėšos ir finansavimo šaltiniai  pagal planuojamas priemones 2019 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Reikia išteklių, 

Eur 

Finansiniai šaltiniai 

1. Kvalifikacijos kėlimas 3038 Mokymo lėšos 

2. Lėšos, skirtos ugdymo procesui tobulinti ir 

modernizuoti (naujų vadovėlių ir grožinės 

literatūros įsigijimas). 

 

8110 

 

Mokymo lėšos 

3. Informacinių sistemų diegimas ir naudojimas 

bei tobulinimas (naujų interaktyvių ekranų ir 

kompiuterinės programinės įrangos 

įsigijimas). 

 

8500  

 

Mokymo lėšos , 2%  lėšos, 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

4. Pamokų netradicinėse ugdymosi erdvėse 

organizavimas – išvykos į universitetus, 

laboratorijas,  įstaigas, t.t. 

 

1646 

 

Mokymo lėšos 

 

5. Europinės mokyklos modelio įdiegimas 

(mokinių mobilumas, tarptautiniai projektai, 

konferencijos, seminarai, švietimo mainų 

programos) 

 

6000 

 

 

2 % paramos  lėšos 

Projekto lėšos 

 

6. Ugdymo aplinkų gerinimas 15000 Įstaigos pajamų lėšos 

7. Ugdymo aplinkų gerinimas 50 000 Savivaldybės biudžeto 

lėšos 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Lubos neremontuotos 

nuo pastato 

eksploatacijos pradžios 

t. y. 1981 m. 

 

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 Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1 tikslas – Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, stiprinant grįžtamojo ryšio (vertinimo/ įsivertinimo) 

modelį ugdymo procese, panaudojant mokymo lėšas. 

Mokiniai objektyviai įsivertina 

savo veiklą pamokoje pagal 

mokytojo parengtus vertinimo 

kriterijus 

75 proc. mokytojų taiko 

aiškius 

vertinimo/įsivertinimo 

kriterijus. 

 

75 proc. mokinių 

objektyviai įsivertina 

savo veiklą. 

90 proc. mokytojų skatina 

mokinius įsivertinti 

pamokose, taiko aiškius 

vertinimo/įsivertinimo 

kriterijus.  

90 proc. mokinių geba 

objektyviai įsivertinti savo 

veiklą pamokoje.  

95 proc. mokytojų taiko 

aiškius 

vertinimo/įsivertinimo 

kriterijus. 

 

95 proc. mokinių 

objektyviai įsivertina savo 

veiklą. 

Mokiniai įsivertina savo 

bendrąsias kompetencijas 

TAMO dienyne 

 

Po II pusmečio 

įsivertinimo: 

Bent 50 proc. mokinių 

žymi, kad: 

 

 domisi kultūrine 

veikla, savo noru 

dalyvauja mokyklos 

organizuojamuose 

kultūriniuose 

renginiuose, 

edukaciniuose 

užsiėmimuose 

netradicinėse erdvėse. 

 Geba išsikelti 

mokymosi tikslus, 

numatyti jų siekimo 

būdus, noriai mokosi.  

 

 

 

 

 Dalyvauja socialinėje 

pilietinėje veikloje, 

savanoriauja.  

 Sugalvoja naujų idėjų 

bei geba jas realizuoti. 

 Geba vertinti bei 

koreguoti savo elgesį, 

įveikti sunkumus 

savarankiškai.  

 

 

 Domisi mokymųsi, 

lanko bent vieną 

neformalaus ugdymo 

užsiėmimą. 

 Geba parengti viešąją 

kalbą, ją 

argumentuotai 

pristatyti.  

Po II pusmečio mokinių 

bendrųjų kompetencijų 

įsivertinimo stebima 

procentinė didėjimo 

tendencija – 4,6 proc. 

Mokiniai 100 % dalyvauja 

organizuojamuose 

kultūriniuose renginiuose, 

edukaciniuose 

užsiėmimuose 

netradicinėse erdvėse. 

 

 

 

Daugiau nei 90 proc. 

gimnazijos mokinių geba 

išsikelti mokymosi tikslus 

bei numatyti būdus, kuriais 

juos įmanoma pasiekti 

(mokėjimo mokytis 

kompetencijos vidurkis 

3,08).  

Mokiniai 100 % dalyvauja 

socialinėje – pilietinėje 

veikloje. 

Gimnazijos mokiniai 

optimaliausiai vertina  

savo kūrybiškumo 

(vidurkis 3,01), 

komunikavimo (vidurkis 

2,98) bei asmeninę 

(vidurkis 3) bei pažinimo 

(vidurkis 3,02) 

kompetencijas.  

15,75 proc. mokinių lanko 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimus. 

Individualūs ir grupiniai 

projektai gimnazijoje 

pristatyti 95 proc. 

mokinių. 

Po II pusmečio 

įsivertinimo stebima 

procentinė didėjimo 

tendencija bent 5 proc. 
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Mokinių pasiekimai gerėja PUPP rezultatai 

(numatyti STRAPIS): 

Matematika (7-10 balų) 

gaus 20 proc. mokinių. 

Lietuvių k. (7-10 balų) 

gaus 38 proc. mokinių. 

PUPP rezultatai 2019 m. 

viršijo lūkesčius: 

Matematika (7-10 balų) 

gavo 29 proc. mokinių. 

Lietuvių k. (7-10 balų) 

gavo 44,2 proc. mokinių. 

PUPP rezultatai: 

Matematika (7-10 balų) 

gaus bent 25 proc. 

mokinių. 

Lietuvių k. (7-10 balų) 

gaus bent 40 proc. 

mokinių. 

 VBE rezultatai 

(numatyti STRAPIS): 

Matematikos (36-100) 

gaus 42 proc. mokinių. 

Lietuvių k. (36-100) 

gaus 65 proc. mokinių.  

VBE rezultatai 2019 m. 

viršijo lūkesčius: 

Matematikos (36-100) 

gavo 57,6 proc. mokinių. 

Lietuvių k. (36-100) gavo 

77 proc. mokinių. 

VBE rezultatai: 

 

Matematikos (36-100) 

gaus  44 proc. mokinių. 

Lietuvių k. (36-100) gaus  

67 proc. mokinių.  

Komentaras: Tikslas įgyvendintas 100 proc. 
 

Veiklų įgyvendinimas siejamas su gimnazijos vadovo keltais tikslais (2019 m.), STRAPIS rodiklių 

planinėmis reikšmėmis (visos 2019 m. faktinės reikšmės pasiektos arba viršijo planines reikšmes)  bei 

gimnazijos parengto strategijos realizavimo priemonių planu (visi planuoti 2019 m. rezultatai ir jų vertinimo 

kriterijai pasiekti): 
 

 Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas, užtikrinant kokybišką ugdymo procesą, viršijo lūkesčius. 

Tiek PUPP, tiek VBE liet. k. ir matematikos kokybės rodikliai padidėjo. 

 Mokymosi rezultatai, tikėtina, pagerėjo dėl veiksmingų konsultacijų (per metus apie 800/ lankančių 

mokinių apie 70 proc.). Bendradarbiaujant su mokytojais konsultacijų metu sėkmingai parengti 

MIP/ MGP (projektai): per metus 160 MIP, 40 MGP. Vertinimo balo vidurkis 8,5. 

 Tobulinant mokytojų kvalifikaciją (per metus 1694 val; 1 mokyt. tenka 38,5 val.), metodinių 

renginių organizavimas (2 priemonės per metus), dalijimasis gerąja patirtimi (80 proc. mokytojų) 

pastiprino grįžtamojo ryšio (GR) modelį ugdymo procese ir įtakojo geresnius mokinių pasiekimus.  

 Organizuotos 2 tėvų dienos per mokslo metus, kuriose dalyvavo apie 60 proc. tėvų ir aktyviai 

domėjosi savo vaiko pažanga.  

 Klasės vadovai saviugdos valandos metu (ne mažiau 38 kartus per metus, 1 kartas/ mėn.) su  

kiekvienu auklėtiniu aptaria sėkmes ir nesėkmes, individualią pažangą. 

 Įgyvendinamas projektas ,,Mokykla be sienų – mokausi kitaip“ 6 kartus per metus apie 90 proc. 

mokinių įtraukia į netradicines ugdomąsias veiklas socialinių partnerių institucijose (VDU, KTU) 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2 tikslas – Ugdyti kiekvieno mokinio asmenybės brandą per bendrųjų kompetencijų vertinimą ir karjeros 

planavimą,  panaudojant savivaldybės bei projektų lėšas. 
Mokiniai mokymosi tikslus 

sieja su karjera ir fiksuoja 

TAMO dienyne 

30 proc. mokinių 

atsakingai planuoja ir 

sieja savo ugdymosi 

tikslus su karjera. 

60 proc. mokinių sieja 

savo ugdymosi tikslus su 

karjera bei fiksuoja juos 

TAMO dienyne (remiantis 

Bendrųjų kompetencijų 

įsivertinimu). 

60 proc. mokinių 

atsakingai planuoja ir sieja 

savo ugdymosi tikslus su 

karjera. 

Mokyklos renginiai kryptingai 

orientuojami į mokinių karjerą  

Per metus suorganizuoti 

4 karjeros renginiai, 

kuriuose dalyvaus 80 

proc. mokinių – 

susitikimuose su 

universitetų, kolegijų, 

įmonių, įstaigų atstovais, 

susipažins su gimnazijos 

alumnų profesinės 

karjeros patirtimi. 

Suorganizuota 12  karjeros 

renginių (saviugdos 

valandų metu), kuriuose 

dalyvavo 100 proc. 

mokinių 

Per metus suorganizuoti 8 

karjeros renginiai, 

kuriuose dalyvaus 100 

proc. mokinių – 

susitikimuose su 

universitetų, kolegijų, 

įmonių, įstaigų atstovais, 

susipažins su gimnazijos 

alumnų profesinės 

karjeros patirtimi. 
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 80 proc. mokinių 

dalyvaus edukacinėse 

programose 

netradicinėse erdvėse 

(muziejuose, įmonėse, 

įstaigose, 

universitetuose) 

Suorganizuota 11 renginių 

(ugdymo dienos) 

netradicinėse erdvėse, 

kuriuose dalyvavo 100 

proc. mokinių. 

100 proc. mokinių 

dalyvaus edukacinėse 

programose netradicinėse 

erdvėse (muziejuose, 

įmonėse, įstaigose, 

universitetuose) 

Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose ugdo bendrąsias 

mokinių kompetencijas. 

25 proc. mokinių  

maksimaliai išugdę 

kultūrinę, socialinę-

pilietinę, pažinimo bei 

komunikavimo 

kompetencijas.  

30 proc. mokinių 

maksimaliai išugdę 

kultūrinę (vidurkis 2,83), 

pažinimo (vidurkis 3,02) 

bei komunikavimo 

(vidurkis 2,98) 

kompetencijas.  

25 proc. mokinių 

maksimaliai išugdę 

socialinę-pilietinę 

kompetenciją (vidurkis 

2,54). 

30 proc. mokinių 

maksimaliai išugdę 

kultūrinę, socialinę-

pilietinę, pažinimo bei 

komunikavimo 

kompetencijas. 

Komentaras: tikslas įgyvendintas 90 proc. 
 

Veiklų įgyvendinimas siejamas su gimnazijos vadovo keltais tikslais (2019 m.), STRAPIS rodiklių 

planinėmis reikšmėmis (visos 2019 m. faktinės reikšmės pasiektos arba viršijo planines reikšmes)  bei 

gimnazijos parengto strategijos realizavimo priemonių planu (beveik visi planuoti 2019 m. rezultatai ir jų 

vertinimo kriterijai pasiekti): 
 

 Tarptautinio Erasmus KA2 projekto ,,Europietiškos svajonės kūrimas“ įgyvendinimas: 

Suorganizuotas 1 mokinių mobilumo vizitas į Turkiją (04 mėn.), priimtos 3 šalių mokinių 

delegacijos gimnazijoje (10 mėn.),  įvykdytos projekto užduotys (video ir vaidinimo parengimas). 

Projektinėje veikloje dalyvavo apie 20 proc. mokytojų ir mokinių. 

 Mokiniai įsivertina savo asmenybinę brandą per bendrąsias kompetencijas. 60 proc. mokinių savo 

asmenybinę brandą įsivertina gerai (žymi 3 lygiu iš max.=4). Kompetencijų įsivertinimo vidurkis 

2,8.  
 Suorganizuota daugiau renginių nei planuota (virš 10), kurie ugdo mokinių socialines, pilietines, 

kultūrines bei komunikavimo kompetencijas. Juose dalyvavo vidutiniškai apie 85 proc. mokinių.  

 Užtikrinant kiekvieno bendruomenės nario saugumą, sėkminga įgyvendinama ilgalaikė programa 

,,Saugokime save ir visuomenę ateičiai“ (2017-2022 m.) bei Lions Quest „Raktai į sėkmę “ (2018-

2020 m.), jose dalyvauja ne mažiau nei 50 proc. bendruomenės narių.  

 Prevencinei veiklai užtikrinti (smurto, patyčių, žalingų įpročių tematika), organizuojami susitikimai 

su specialistais, analizuojama saviugdų metu (įvyko bent 3 priemonės/ renginiai per metus). 

 Strateginio plano priemonių plane nepasiekti tik mokinių lankomumo rodikliai. Buvome numatę ne 

daugiau 90 pamokų (be priežasties 6 pamokos) 1 mokiniui per metus. Faktiniai duomenys: 150 

praleistų pamokų 1 mokiniui, be priežasties 12. Šis rodiklis planuojamas gerinti kitais metais. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3 tikslas – Gerinti materialinę bazę, atnaujinant ugdomąsias aplinkas ir plėtojant poilsio zonų mokiniams 

kūrimąsi, panaudojant savivaldybės, spec. ir 2 proc. lėšas. 

Šiuolaikiškai atnaujinama  

aplinka sudarys geresnes, 

patrauklesnes ir saugias 

sąlygas ugdymuisi 

Atlikti priemonėse 

numatyti darbai 60 

proc. 

Atlikti priemonėse 

numatyti darbai 100 

proc. 

Atlikti priemonėse 

numatyti darbai 100 proc. 

Komentaras: tikslas įgyvendintas 100 proc. – viskas, ką planavome padaryti savo lėšomis ir pajėgumais.  
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Veiklų įgyvendinimas siejamas su gimnazijos vadovo keltais tikslais (2019 m.), STRAPIS rodiklių 

planinėmis reikšmėmis (visos 2019 m. faktinės reikšmės pasiektos arba viršijo planines reikšmes)  bei 

gimnazijos parengto strategijos realizavimo priemonių planu (visi planuoti 2019 m. rezultatai ir jų vertinimo 

kriterijai pasiekti): 

 II  aukšto fojė ir visame III aukšte sumontuotos pakabinamos lubos. 

 Bibliotekoje ir informacinio centro koridoriuje atliktas kapitalinis remontas (sumontuotos 

pakabinamos lubos, suremontuotos sienos, paklota nauja grindų danga, nupirkti nauji bibliotekos 

baldai). 

 Neatlikti lauko remonto darbai, planuoti ir derinti su Aprūpinimo skyriumi skiriant Savivaldybės 

biudžeto lėšas (lauko takai trinkelės, vidinis kiemelis (fontano griovimas, trinkelės)). Pažymėtina, 

kad planuotos lėšos pagal Savivaldybės finansines galimybes buvo koreguojamos ir skirtos kitiems 

miesto objektų remontams.  

  

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
Visuminiame įsivertinime, atliktame 2018-10-29, dalyvavo 78,8 % bendruomenės narių. Jie pildė 

plačiojo įsivertinimo anketą (www.iquesonline.lt), kurioje vertino visas 4 sritis, 11 temų ir 24 rodiklius 

remiantis detaliuosiuose rodiklių aprašymuose pateiktu aukščiausiu kokybės būviu. 2019 m. visuotinio 

įsivertinimo nedarėme. Ataskaitos duomenimis vadovaujantis, išskiriami tokie aspektai: 

 

Privalumai 

(5 aukščiausios vertės) 

Trūkumai 

(5 žemiausios vertės) 

Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 2020 m. 

2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga  

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 1.1.1. Asmenybės tapsmas 1.1.1. Asmenybės tapsmas 

4.3.2. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais  

 

Išvada: 

2020 metais bus nagrinėjama problema: mokinių tvarkaraščiai nepakankamai racionaliai sudaryti 

(vidurinio ugdymo pakopoje), dėl didelės pasirenkamųjų dalykų pasiūlos ir neatsakingo dalykų 

pasirinkimo, tvarkaraščiai nepatogūs, neoptimalūs. Nepakankamas mokinių įsitraukimas adekvačiai 

įsivertinant bendrąsias kompetencijas, jas tobulinant, ypač pilietinę-socialinę kompetenciją. 

Lankomumo problemų sprendimas turėtų būti efektyvesnis. 
 

Giluminio įsivertinimo išvados  
 

Analizuotas „problemų krepšelis“ 2019 m.:  

 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

 2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

 1.1.1. Asmenybės tapsmas 

 

Komentaras:  
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga. Rodiklis patobulintas 100 %: 

 Dokumentų analizė: Lyginant su 2018 m., beveik 90 % mokinių (trečdaliu daugiau) išsikėlė realius 

mokymosi tikslus, gebėjo pagrįsti savo nuostatas, sprendimus. 

 Pamokų stebėsenos duomenys: Lyginant su 2018 m., beveik visi mokiniai fiksavo savo pažangą 

arba buvo skatinami įsivertinti pamokos metu. Sistemiškai ir efektyviai organizuojamas 

įsivertinimo procesas buvo fiksuotas 95 % stebėtų pamokų. 

http://www.iquesonline.lt/
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 Pokalbiai su mokiniais, tėvais: saviugdos užsiėmimų metu visi klasių vadovai sistemingai ir 

pakankamai efektyviai vykdė individualius pokalbius su mokiniais dėl pažangos stebėsenos, padėjo 

formuluoti metų ugdymo tikslus, aptarė nuolat sėkmes ir nesėkmes. Apie 45 % (5 proc. daugiau 

nei 2018 m.)  mokinių lankė reguliariai dalykines konsultacijas. 

 Mokinių pasiekimai ženkliai pagerėjo dėl mokytojų grįžtamojo ryšio (GR) taikomų modelių 

veiksmingumo. Žr. aukščiau mokinių PUPP rezultatų, VBE rezultatų analizę II skyrius, Mokinių 

pasiekimai (psl.5). 

 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas. Rodiklis patobulintas 95 %:   

 Iš pamokų stebėsenos protokolų matyti, kad 95 % mokytojų pamokos metu skatina mokinius 

įsivertinti save bei vertinti kitų darbą.  

 Iš mokinių apklausų duomenų: Apie 70 % mokinių supranta įsivertinimo naudą, kaip mokymosi 

motyvaciją didinančiu veiksniu, kuris daro poveikį asmenybės formavimuisi. 

 85 % mokinių, kartu su mokytojais, klasių vadovais analizavo pasiektus rezultatus po signalinio, 

pirmo ir antro pusmečių, lygino kiekvieno dalyko vidurkius  pažangos lapuose. 

 Organizuotos 2 tėvų dienos per mokslo metus, kuriose dalyvavo apie 60 proc. tėvų ir aktyviai 

domėjosi savo vaiko pažanga.  

 Klasės vadovai saviugdos valandos metu (ne mažiau 38 kartus per metus, 1 kartas/ mėn.) su  

kiekvienu auklėtiniu aptaria sėkmes ir nesėkmes, individualią pažangą. 

 Organizuotos dvi metodinės priemonės, skirtos patirties sklaidai dėl vertinimo/įsivertinimo 

efektyvaus taikymo. Apie 90 proc. mokytojų dalyvavo, pamokose aktyviai taikė metodiką.. 

 Kompetencijų įsivertinimo procesas patobulintas, tačiau dar nepakankamai adekvačiai mokiniai 

įsivertina. Ypač tobulintina socialinė-pilietinė kompetencija. 

 

1.1.1. Asmenybės tapsmas. Rodiklis patobulintas 80 %: 

Išanalizavus grupelėse pasiūlymus, buvo nuspręsta, kad ,,kiekvieno mokinio ugdomos 7 bendrosios 

kompetencijos du kartus per metus (po I ir II pusmečių) fiksuojamos TAMO dienyne: mokinys įsivertina 

turimas kompetencijas pagal gimnazijos parengtą kompetencijų įsivertinimo anketą. Tėvai ir klasės 

vadovas susipažįsta su mokinio įsivertinimu ir pateikia GR komentarą apie mokinio įsivertinimą. 

 Po II pusmečio mokinių bendrųjų kompetencijų įsivertinimo stebima procentinė didėjimo 

tendencija – 4,6 proc. 

 30 proc. mokinių maksimaliai išugdę kultūrinę (vidurkis 2,83), pažinimo (vidurkis 3,02) bei 

komunikavimo (vidurkis 2,98) kompetencijas.  

 Mažiausia dalis, 25 proc. mokinių išugdę socialinę-pilietinę kompetencijas (vidurkis 2,54). Todėl 

ją numatyta toliau tobulinti. 

 Gimnazijos mokiniai optimaliausiai vertina  savo kūrybiškumo (vidurkis 3,01), bei asmeninę 

(vidurkis 3) kompetencijas. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
2019 m. rugpjūčio 9 d. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros skyrius atliko Kauno „Varpo“ gimnazijos patalpų ir teritorijos priešgaisrinį techninį 

patikrinimą. Pažeidimų nenustatyta. 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

        Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą („Gerinti mokinių 

mokymosi pasiekimus, teikiant veiksmingą pedagoginę pagalbą ir tobulinant grįžtamojo ryšio modelį 
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ugdymo(si) procese, panaudojant mokymo lėšas“), 2020 m. sieksime „Gerinti mokinių mokymosi 

pasiekimus, plėtojant tarpdalykinę integraciją, panaudojant MK, savivaldybės lėšas“. Šis tikslas 

pagrįstas praėjusių metų veiklos analize, įsivertinimo išvadomis, pamokų stebėsenos analize, metodinės 

tarybos veiklos analize. Organizuojant ne tik IDUKM (integruotas dalyko ir užsienio kalbų mokymas), 

bet ir integruotas TUS (teminio ugdymo savaites), ugdymo procesas taps patrauklesnis, skatins mokytojų 

dalykinį bendradarbiavimą ir stiprins besimokančios bendruomenės modelį. Savivaldos institucijose 

nuspręsta organizuoti 3 TUS (teminio ugdymo savaites) skirtingomis temomis, kurios bus integruojamos 

į ilgalaikius planus ir visų dalykų pamokas. Tikėtina, bent 25 proc. visų organizuojamų pamokų per 

mokslo metus bus tematiškai integruotos ir siesis su gimnazijos netradicinio ugdymo projekto ,,Mokykla 

be sienų – mokausi kitaip“ įgyvendinimo, dalyvaujant suorganizuotose praktikos dienose 

universitetuose (VDU, KTU kūrybinės dirbtuvės/ laboratorijos). Taip pat tikėtina, kad mokinių 

kūrybinė, praktinė veikla kitose edukacinėse erdvėse, o taip pat ir MIP/MGP (individualių ir grupinių 

metinių mokinių projektų) sėkmingas rengimas ir pristatymas turės įtakos tiek PUPP, tiek VBE (lietuvių 

k., matematikos) kokybės rodikliams, bent jau išlaikant esamą lygį. Šiam tikslui bus panaudotos 

mokymo (apie 600 eurų) bei projekto (apie 8000 eurų) lėšos ir pritraukiami socialiniai partneriai (VDU, 

KTU).  

          Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 2 strateginį tikslą („Ugdyti kiekvieno mokinio 

asmenybės brandą, siejant karjerą su ugdymusi ir stiprinant bendruomenės narių saugumą, 

panaudojant savivaldybės bei projektų lėšas“), 2020 m. sieksime „Tobulinti pagalbos mokiniui 

modelį, užtikrinant efektyvią pagalbą lankomumo problemoms spręsti ir socialinės-pilietinės 

kompetencijos stiprinimą,  panaudojant savivaldybės biudžeto bei projektų lėšas“. Šis tikslas 

pagrįstas praėjusių metų veiklos analize, VGK išvadomis, gimnazijos mokinių poreikiais ir įsivertinimo 

rezultatais. Siekiant geresnių PUPP ir VBE mokymosi pasiekimų, lankomumas tiesiogiai daro įtaką 

rezultatams. Atsakingai įsivertinę savo bendrąsias kompetencijas, mokiniai mokymosi tikslus sies su 

mokymosi spragų užpildymu dėl lankomumo problemų. Tikėtina, kad optimalus dalykų pasirinkimas 

vidurinio ugdymo programoje, sistemingas siūlomų dalykinių konsultacijų lankymas padės kiekvienam 

mokiniui labiau realizuoti savo potencialą siekiant užsibrėžtų tikslų, mokiniai sąmoningiau planuos savo 

karjerą, atsakingai rinksis valstybinius egzaminus, sieks asmeninės pažangos. Taip pat sieksime 

optimizuoti mokinių individualų tvarkaraštį, kuris tenkins mokinių poreikius, kiek įmanoma bus 

patogesnis. Šiam tikslui įgyvendinti panaudosime  mokymo (apie 800 eurų) bei projektų lėšas (apie 

22 000 eurų). 

       Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 m. 3 tikslą („Gerinti materialinę bazę, kuriant 

naujas ir atnaujinant esamas edukacines bei poilsio aplinkas mokiniams, panaudojant savivaldybės, 

spec. ir 2 proc. lėšas“), keliamas trečiasis veiklos plano 2020 m. tikslas: „Gerinti materialinę bazę, 

pagal galimybes atnaujinant vidaus ir lauko edukacines erdves mokiniams ir mokytojams“. Šiam 

tikslui įgyvendinti panaudosime apie 60 000 eurų savivaldybės biudžeto (su Aptarnavimo skyriumi 

derinta darbų sąmata lauko erdvėms tvarkyti. Tikėtina bus skiriama kitais metais, jei nesikeis miesto 

finansinės galimybės. Jei lėšų nebus skirta, šie darbai nebus vykdomi), 5500 eurų įstaigos pajamų lėšų 

ir apie 14 000 eurų savivaldybės biudžeto bei Mokymo lėšų mokymo priemonėms. Šiuolaikiškai 

atnaujinta  aplinka taps patrauklesnė mokiniams, padės formuotis mokinių kultūrinei sampratai, 

asmenybinei brandai, pagerins gimnazijos įvaizdį. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, plėtojant tarpdalykinę integraciją, panaudojant MK, 

savivaldybės lėšas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Organizuojamos 

integruotos teminio 

ugdymo savaitės 

(TUS) 

TUS skaičius per metus 3 

Pravestų integruotų pamokų įvairia 

tematika (sveikatingumas, menas moksle, 

EP, ES) skaičius per metus 75 

TUS skaičius per metus 4 

Pravestų integruotų pamokų įvairia 

tematika (sveikatingumas, menas 

moksle, EP, ES) skaičius per metus 100 
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Netradicinio ugdymo 

dienos pagal dalykus  

,,Mokykla be sienų - 

mokausi kitaip“ 

Suorganizuoti 6 užsiėmimai, dalyvauja 

90 % mokinių 

Suorganizuoti 8 užsiėmimai, 

dalyvauja 95 % mokinių 

Metinių individualių ir 

grupinių mokinių 

projektų (MIP/ MGP) 

įgyvendinimas; 

MIP skaičius per mokslo metus 145 

Vertinimo balo vidurkis 9 

 

MGP skaičius per metus 35 

Vertinimo balo vidurkis 9 

MIP skaičius per mokslo metus 146 

Vertinimo balo vidurkis 9,1 

 

MGP skaičius per metus 36 

Vertinimo balo vidurkis 9,1 

Sistemingai ir efektyviai 

vyksta dalykinės 

konsultacijos kiekvieną 

savaitę pagal grafiką. 

Konsultacijų skaičius per metus - 800 

Lankančių konsultacijas mokinių 

procentas - 75 

Konsultacijų skaičius per metus- 800 

Lankančių konsultacijas mokinių 

procentas - 76 

Mokinių pasiekimai 

gerėja 

PUPP rezultatai: 

Matematika (7-10 balų) gaus ne mažiau 26 

proc. mokinių. 
Lietuvių k. (7-10 balų) gaus ne mažiau 39 

proc. mokinių. 

PUPP rezultatai: 

Matematika (7-10 balų) gaus ne mažiau 

27 proc. mokinių. 
Lietuvių k. (7-10 balų) gaus ne mažiau 

40 proc. mokinių. 

VBE rezultatai: 

Matematikos (36-100) gaus ne mažiau 43 

proc. mokinių. 
Lietuvių k. (36-100) gaus ne mažiau 66 

proc. mokinių. 

VBE rezultatai: 

Matematikos (36-100) gaus ne mažiau 

44 proc. mokinių. 
Lietuvių k. (36-100) gaus ne mažiau 67 

proc. mokinių. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Netradicinio ugdymo dienos 

pagal dalykus  ,,Mokykla 

be sienų - mokausi kitaip“ 

G. Šukytė VDU, 

KTU 

Visus metus 

reguliariai 

Dalykų 

mokytojai, 

alumnai 

Panaudojamos 

kultūrinės pa-

žintinės die-

nos, saviug-

dos valandos 
2. Saviugdos valandų, skirtų 

individualios mokinio 

pažangos stebėsenai, 

organizavimas 

I.Bagdonė 

G.Šukytė 

R.Butrimienė 

- 1 k./mėn 

(antradienį) 

Klasių 

vadovai 

 

3. Tėvų dienų organizavimas 

mokinio pažangai aptarti 

I.Bagdonė 

G.Šukytė 

R.Butrimienė 

- 04 ir 11 

mėn. 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

specialistai 

Po 

signalinių 

trimestrų  

 
4. Metodinių dienų 

organizavimas mokytojų 

patirties sklaidai 

J.Damijonaiti

enė 

- 2 k. per 

metus 

Mokytojai IT panaudoji-

mo, GR ir 

metodų 

sklaida 
5. Savaitė, skirta Žemės dienai 

(inkilų, piešinių paroda) 

P.Stankevičienė 

 
- 04 mėn. E.Urbonienė, 

N. Mekina 

Technologijų 

ir biologijos 

integracija 
6. Netradicinė ugdymo diena 

,,Mokau ir mokausi“ 

R.Butrimienė - 05 mėn. Projektų 

vadovai 

MIP/ MGP 

pristatymas 

7. Respublikinis projektas 

„Mokykla – Europos 

Parlamento ambasadorė“ 

G. Šukytė Kauno Europe 

Direct 

informacijos 

centras 

05 mėn. Darbo grupė, 

8000 eurų, 

projekto 

lėšos 

Ugdomos 

pažinimo, 

komunikavimo 
kompetencijos 

8. Protmūšis ‚,Ką žinau apie 

ES?“  

R.Misiūnienė 

J.Damijonaiti

enė 

Europe 

direct 

05 mėn.  Anglų k., 

geografijos ir 

istorijos 

mokytojai 

Integracija 

su istorija, 

geografija 
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9. Metodinė diena mokinių 

pasiekimų analizei (PUPP, 

VBE) 

I.Bagdonė 

R.Butrimienė 

G. Šukytė 

- 08 mėn. Mokytojai Supažindini

mas su 

rezultatais, 

pokyčiais 
10. Projektas ,,Erdvėlaivis 

Žemė“. Išvyka į Vilniaus 

mokslo centrą. 

P.Stankevičie

nė, 

E.Urbonienė,  

KTU, 

VDU 

09 mėn. Klasių 

vadovai 

 

11. ELOS (Europa kaip 

mokymosi aplinka) diena -  

S.M.A.R.T. (integruotas 

Kauno m. 9-11 klasių mokinių 

anglų kalbos konkursas) 

R.Butrimienė Europe 

direct, 

įvairūs 

rėmėjai  

09 mėn. Užsienio k. 

mokytojai, 

300 eurų 

rėmėjų lėšos 

 

12. Respublikinė konferencija 

„Tiriam pasaulį – atrandam 

save“  

I.Bagdonė 

R.Butrimienė 

J.Damijonaitie

nė 

KPKC 

 

11 mėn.  Darbo grupė, 

mokytojai, 

300 eurų, 

mokymo lėšos 

Visų 

dalykų 

integracija 

13. Dorinio ugdymo, dailės, 

technologijų, lietuvių kalbos  

kūrybinės dirbtuvės 

„Advento meditacijos“  

G. Šukytė 

 
- 12 mėn. Dorinio 

ugdymo, 

menų, lietuvių 

k. mokytojai 

Dorinio 

ugdymo, 

menų ir 

lietuvių k. 

integracija 
14. Protmūšis „AIDS - geriau 

žinoti“ 11 klasėms, minint 

tarptautinę AIDS dieną. 

P.Stankevičie

nė 

 12 mėn.  Dorinio 

ugdymo, 

biologijos 

mokytojai 

Dorinio 

ugdymo ir 

biologijos 

integracija 

 

2 tikslas  – Tobulinti pagalbos mokiniui modelį, užtikrinant efektyvią pagalbą lankomumo problemoms 

spręsti ir socialinės-pilietinės kompetencijos stiprinimą,  panaudojant savivaldybės biudžeto bei projektų 

lėšas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Efektyvi VGK veikla Suorganizuoti 2 renginius per 

mokslo metus (gimnazijos mastu), 

skirtus smurto, patyčių, žalingų 

įpročių prevencinei veiklai. 

Juose dalyvauja 40 proc. mokinių. 

Suorganizuoti 3 renginius per mokslo 

metus, skirtus smurto, patyčių, žalingų 

įpročių prevencinei veiklai. Juose 

dalyvauja 50 proc. mokinių. Parengti 1 

lankstinuką prevenciniais klausimais. 

Kiekvienoje klasėje pravesti 2 

saviugdos užsiėmimus prevencinei 

veiklai. 

Kiekvienoje klasėje pravesti 3 saviugdos 

užsiėmimus prevencinei veiklai. 

Praleistų pamokų per mokslo metus 

vienam mokiniui tektų ne daugiau 

100, be pateisinamos priežasties 6 

pamokos. 

Praleistų pamokų per mokslo metus 

vienam mokiniui tektų ne daugiau 85, be 

pateisinamos priežasties 5 pamokos. 

 

Kryptingai 

organizuojama 

socialinė-pilietinė 

veikla 

5 val. per mokslo metus skirtos kurti 

gimnazijos gerovę, kuriose 

dalyvauja 45 proc. mokinių. 

(9-10 kl.) 

5 val. per mokslo metus skirtos kurti 

gimnazijos gerovę, kuriose dalyvauja 50 

proc. mokinių. (9-10 kl.) 

Savanorystė – 

kiekvienos klasės 

bendruomenės 

prioritetas 

Kiekvienais mokslo metais klasės 

dalyvauja veiklose (ne mažiau nei 6 

val. per mokslo metus). Dalyvauja 

80 proc. mokinių (9-12 kl.) 

Kiekvienais mokslo metais klasės 

dalyvauja veiklose (ne mažiau nei 7 val. 

per mokslo metus) 

Dalyvauja 85 proc. mokinių (9-12 kl.) 

Projektinė veikla 

tarptautiniame 

lygmenyje 

Įgyvendinamas 1 tarptautinis 

projektas, kurio veiklose aktyviai 

dalyvauja 20 proc. gimnazijos 

mokytojų ir mokinių. 

Įgyvendinami 2 tarptautiniai projektai, 

kurio veiklose aktyviai dalyvauja 25 proc. 

gimnazijos mokytojų ir mokinių. 
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Bendrųjų kompetencijų 

įsivertinimas TAMO 

dienyne  

Visų kompetencijų įsivertinimo 

vidurkis – 2,5 

Socialinės-pilietinės kompetencijos 

įsivertinimo vidurkis 2,5 

Visų kompetencijų įsivertinimo vidurkis – 

2,6 
Socialinės-pilietinės kompetencijos 

įsivertinimo vidurkis 2,6 

Ilgalaikės Sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinklo programos 

,,Saugokime save ir 

visuomenę ateičiai“ 

įgyvendinimas  

Programa įgyvendinama, integruo-

jant sveikatingumo temas į įvairių 

dalykų pamokas (realizuojama bent 

50 proc. suplanuotų veiklų, kuriose 

dalyvauja 50 proc. bendruomenės 

narių.) 

Programa įgyvendinama, integruojant 

sveikatingumo temas į įvairių dalykų 

pamokas (realizuojama 75 proc. 

suplanuotų veiklų, kuriose dalyvauja 75 

proc. bendruomenės narių.) 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokinių lankomumo ir 

vėlavimo į pamokas 

stebėsena ir analizė 

G. Šukytė 

A.Miklaševič

iūtė 

- Kiekvieną 

mėnesį iki 5 d. 
Klasių 

vadovai 

Priimami 

savalaikiai 

sprendimai 

2. VGK susirinkimai 

individualioms mokinių 

lankomumo problemoms 

spręsti 

G. Šukytė - Kiekvieno 

mėn. 

paskutinį 

ketvirtadienį 

VGK 

nariai 

Priimami 

savalaikiai 

sprendimai 

3. Emocinių ir socialinių 

kompetencijų ugdymo 

prevencinės programos 

įgyvendinimas Lions Quest 

„Raktai į sėkmę“ 

L. Šekienė LIONS 

klubas 

Visus metus Mokytojai, 

pagalbos 
specialistai 

 

4. Mokymosi motyvacijos 

stiprinimo grupė mokiniams 

turintiems lankomumo 

problemų 

L. Šekienė - 02 – 04 mėn. Klasių 

vadovai,  

9-11 kl. 

mokiniai 

 

5. Nacionalinio orumo diena: 

susitikimai su politikais, 

kultūros, mokslo atstovais 

pokalbiams apie pilietiškumą. 

G. Šukytė 

V. Vilkienė 

 

Alumnai 03 mėn. Mokytojai, 

200 eurų 

mokymo 

lėšų  

pilietinės 

kompetenc

ijos 

6. Klasės psichologinio 

mikroklimato įvertinimas 

„Termometras“ 

L. Šekienė - 03 mėn. Klasių 

vadovai 

 

 

7. Erasmus+ projekto dalyvių 

susitikimas Vokietijoje 

(mokinių mobilumas) 

I.Bagdonė Švietimo mainų 

paramos fondas, 

projekto 

partnerinės 

mokyklos 

03 mėn.  12000 eurų 

projekto 

lėšos 

Projekto 

darbo grupė 

socialinės-

pilietinės 

kompetenc

ijos 

8. Erasmus+ projektas 

„Mokau(si) GERAI“ 

(mokytojų kvalifikacija) 

I.Bagdonė Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas 

03 ir 05 

mėn.  

10000 eurų 

projekto 

lėšos, 

7 mokytojai  

 

9. Pasaulinės sveikatos dienos 

minėjimas: „Sveikos 

gyvensenos protų kovos“ 

P.Stankevičie

nė 

Visuomenės 

sveikatos 

centras 

04 mėn.  Gamtos m. 

metodinės 

grupės 

mokytojai 

 

10. Savęs pažinimo testai 10 

klasių mokiniams 

L. Šekienė - 10 mėn. 10 klasių 

vadovai 
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11. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas socialinių-

emocinių kompetencijų 

stiprinimui (išvyka, seminaras) 

I.Bagdonė 

R.Butrimienė 

KPKC, 

Trakų r. ŠC 

08 (išvyka) ir 

10 (seminaras) 

mėn. 

600 eurų 

Mokymo 

lėšos, visi 

mokytojai 

~2400 Eur 
Mokymo lė-

šos, norintys 

mokytojai 
(Sakartvelas) 

12. Intelekto tipo nustatymas 

pagal Hovardą Gardnerį 9 

klasių mokiniams 

L. Šekienė - 11 mėn. 9 klasių 

vadovai 

 

13. Socialinės akcijos: „Angelo 

pėdos“, pagalba Maltos 

ordinui, dalyvavimas Maisto 

banko veikloje, senelių 

namuose 

G. Šukytė 

A.Miklaševič

iūtė  

V. Vilkienė 

Maltos ordi-

nas, J.Lauži-

ko mokykla, 

VšĮ „Penkta 

koja“, Kauno 

Panemunės 

senelių 

namai ir kt.   

12 mėn. Klasių 

vadovai, 

pagalbos 
specialistai  

Stiprinamo

s socialinės 

kompetenci

jos 

 

3 tikslas – Gerinti materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko edukacines erdves mokiniams ir 

mokytojams, panaudojant savivaldybės ir įstaigos pajamų lėšas. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Šiuolaikiškai atnaujinama  aplinka 

sudarys geresnes, patrauklesnes ir 

saugias sąlygas ugdymuisi 

Atlikti priemonėse numatyti 

darbai 60 proc. 

Atlikti priemonėse numatyti 

darbai 100 proc. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. 3 Interaktyvių SMART 

lentų montavimas 3 

kabinetuose 

K.Surgautas  01-02 

mėn. 

12000 eurų, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Lėšos 

numatytos 

2. Dauginimo aparato 

mokomajai medžiagai 

kopijuoti įsigijimas 

K.Surgautas  01-02 

mėn. 

890 eurų, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Lėšos 

numatytos 

3.  6 mokomųjų kabinetų 

grindų remontas 

K.Surgautas  01-02 

mėn. 

10 000 eurų, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Jei bus skirtos 

prašomos lėšos  

4. Likusių lauko takų 

trinkelių klojimas 

aplink gimnazijos 

teritoriją 

I. Bagdonė,  

K.Surgautas 

 05-08 

mėn. 

20 000 eurų, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Sąmata derinta 

su Aprūpinimo 

skyriumi 

5. Vidinio gimnazijos 

kiemelio renovavimas 

I. Bagdonė,  

K.Surgautas 

 06-08 

mėn. 

30 000 eurų, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Sąmata derinta 

su Aprūpinimo 

skyriumi 

6. I ir II aukštų lubų ir 

apšvietimo remontas 

I. Bagdonė,  

K.Surgautas 

 06-08 

mėn. 

4000 eurų, įstaigos 

pajamų lėšos 

 

7. Mergaičių technologijų 

kabineto lubų 

atnaujinimas 

K.Surgautas  06-08 

mėn. 

500 eurų, įstaigos 

pajamų lėšos 

Maisto ruošimo 

patalpa 

8. Mokytojų mokslo salos 

patalpos paruošimas 

(erdvės vizualizacinis 

projektas) 

I. Bagdonė,  

K.Surgautas 

 09-10 

mėn. 

1000 eurų, įstaigos 

pajamų lėšos 
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9. IT priemonių ir kitų 

mokymo priemonių 

mokytojams įsigijimas 

K.Surgautas  09-12 

mėn. 

1300 eurų, 

Savivaldybės 

biudžeto, Mokymo 

lėšos 

7 monitoriai, do-

kumentų kamera, 

laboratorinės 

priemonės 

 

Pastaba: 4 ir 5 priemonių darbų sąmatos derintos su Aptarnavimo skyriumi. Tačiau jei nebus 

Savivaldybės finansinių galimybių ir lėšų nebus skirta, šie darbai nebus vykdomi. 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 
Atsiskaitymo ir informavimo forma  Įvykdymo 

terminas 

R. Butrimienė 

G. Šukytė 

VGK 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Pranešimas. 2019-2020 m. I pusmečio 

pažangumo ir lankomumo vykdymo analizė.  

01 mėn. 

I.Bagdonė 

R.Butrimienė 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Gimnazijos taryboje 

Pranešimas. Finansinių išteklių panaudojimo ir 

paskirstymo 2019 m. ataskaita.  

Veiklos plano 2019  m. įgyvendinimo analizė.  

2019 m. veiklos planas. 

01 mėn. 

G. Šukytė Mokytojų tarybos 

posėdyje, IV kl. tėvų 

susirinkime  

Pranešimas. Baigiamųjų klasių pasirinktų 

egzaminų analizė. 

 

03-04 mėn. 

I.Bagdonė Gimnazijos taryboje, 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Pranešimas. Vadovo veiklos ataskaita 01 mėn. 

02-05 

I.Bagdonė Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Pranešimas. Strateginio plano įgyvendinimo 

laipsnis. 

06 mėn. 

R. Krygerienė Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Pranešimas. Gimnazijos veiklos įsivertinimas ir 

prioritetų nustatymas 2019-2020 m. m. 

06 mėn. 

J.Damijonaitienė Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Pranešimas. Metodinė veikla 2019-2020 m. m., 

analizė. 

06 mėn. 

G. Šukytė 

Vaiko gerovės 

komisija 

R. Butrimienė 

L.Mačaitytė-

Kaselienė 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Pranešimai. 2019-2020 m. m. pažangumo, 

lankomumo analizė, II pusmečio rezultatų 

apibendrinimas ir rekomendacijos. Gimnazijos 

ugdymo plano projektas. 

Mokinių konkursinės veiklos ir neformalaus 

švietimo veiklos analizė. Mokinių karjeros 

švietimo veiklos analizė. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo (2019-2020 m. 

m.) ataskaita.  

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis 

analizė.  

06 mėn. 

I.Bagdonė 

R.Butrimienė  

R. Šukytė 

L.Šekienė 
A. Miklaševičiūtė 

Gimnazijos taryba 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Pasirengimas naujiems mokslo metams, tarpinių 

veiklos plano rezultatų aptarimas, prioritetų ir 

gairių nustatymas.  

2020 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo 

patikros rezultatų analizė.  

Mokinių poreikių analizė, psichologo ir soc. 

pedagogo rekomendacijos pagalbos mokiniui 

teikimo klausimais. 

08 mėn. 
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I.Bagdonė 

R. Šukytė 

R. Butrimienė 

L.Šekienė 
A. Miklaševičiūtė 

Gimnazijos taryba 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Informacija apie ugdymo proceso materialinį 

aprūpinimą ir finansinių išteklių 2020 m. 

panaudojimą. Strateginio plano įgyvendinimas. 

2020 metų veiklos plano projekto aptarimas.  

12 mėn. 

 

 

Direktorė                                        _________________                                   Ilmantė Bagdonė 
                                                                              (parašas)                                                                                              

 

Direktoriaus pav. ugdymui               _________________                                  Rasa Butrimienė                                                                                        
                                                        (parašas)                                                                     

 

Direktoriaus pav. ugdymui                  ________________                                  Grita Šukytė                                   
                                                        (parašas ) 

 

Direktoriaus pav. ūkio reikalams          _____________                                    Karolis Surgautas                                                        
                                                        (parašas)                                                                    

 

Psichologė                                            _____________                                         Laura Šekienė                                          
                                                       (parašas) 

Soc. pedagogė                                   _____________                                    Asta Miklaševičiūtė                                         
                                                      (parašas) 

Informacinio centro vedėja               _____________                                Livija Mačaitytė-Kaselienė                                        
                                                       (parašas) 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. 

posėdžio protokolu Nr. 4 


