PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2022 m. ...........................
sprendimu Nr. .................
Patvirtinta
Kauno ,,Varpo" gimnazijos
direktoriaus 2022 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. V-10

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)
KAUNO ,,VARPO" GIMNAZIJOS
(biudžetinės ar vieštosios įstaigos pavadinimas)
2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas,
įvykdymo informacija

Planinė
reikšmė

Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)

Planinė
reikšmė

Faktinė reikšmė

Įvykdymo
procentas

Pedagogų ir švietimo pagalbos
specialistų, dalyvavusių
tiksliniuose mokymuose,
skirtuose, įtraukčiai švietime,
skaičius (žm. sk.)

2

2

100%

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

99,2

100%

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Faktinė
reikšmė

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Mokslo metų pabaigoje (birželio mėn.) kiekvienas
pedagogas parengė savo svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų
SAVIANALIZĘ ir ją aptrarė su kuruojamu vadovu ir direktore,
numatant tobulintinas sritis kitiems metams.
2. Skatinant
pedagogų dalinimąsi gerąja patirtimi, 2021-01-20 d.
suorganizuotas respublikinis vertingos patirties sklaidos
metodinis renginys ,,Mokymo priemonių ir būdų taikymas
nuotoliniame mokyme“, kuriame patirtimi dalinosi 8
gimnazijos mokytojai. Iš viso renginyje dalyvavusių skaičius –
106 mokytojai iš Lietuvos. Gimnazijoje suorganizuotos ir
metodinės 2 dienos kita tematika (pvz., strateginio plano
rengimui, stažuotėse įgytos patirties sklaida).
3. Telkiant kolektyvą
komandiniam darbui, įvyko dvi edukacinės išvykos (Siesikų
dvaras Lietuvoje; Humanistinis ugdymas Sakartvelo švietimo
įstaigose).
4. Įdarbinti nauji specialistai
- lietuvių k., informacinių technologijų, etikos ir tikybos
dalykams dėstyti.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

100

Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)
Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų
pareigybių (proc.)
Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm.
sk.)

0,5

70

68

97%

Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)

2

2

100%

Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)

0

Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius
(vnt.)
Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų
skaičius (vnt.)

1

Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų
skaičius (vnt.)
Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)

1

Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui 0,15
(vnt.)

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)

62,43

1

0,15

18,75

100%

18%

19,75

0

0,11

Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos
nariui (vnt.)

133

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui
mokinių skaičius (vnt.)

0,5

Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius
(vnt.)

11

Komentaras

Komentaras

Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)
Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)
II. Kvalifikacijos tobulinimas:
Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)
1. Kiekvienų mokslo metų gale nustatomas įstaigos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo poreikis ateinantiems mokslo metams
(individualiai pildant savianalizėje skiltį ,,Kaip pavyko
įgyvendinti numatytą tobulinimo(si) programą (iš praeitų metų
savianalizės)?"
ir aptariama jau įgyvendinta tobulinimosi programa
(individualiai pildant savianalizėje skiltį ,,Lankyti
kvalifikacijos kursai, seminarai, konferencijos").
2. Parengtas metodinės tarybos metų planas, kuriame
numatomi mokymai/ seminarai/ stažuotės/ gerosios patirties
sklaidos renginiai, susiję su pedagogų numatytomis
kvalifikacijos tobulinimo kryptimis. Metų pabaigoje
susisteminama informacija. Iš viso per metus: 1363 val.,
2021 m. vienam pedagogui teko vidutiniškai 41,3 val.
tobulintis tokiomis temomis (įskaitant savišvietą): PUPP ,
VBE vertinimo naujovės, skaitmeniniai įrankiai pamokose, kt.

95

95

100%

9
58,66

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

59

Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo
kompetencijas, dalis (proc.)
Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam
pedagogui, skaičius (vnt.)
Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui
(Eur)

100
5,16
76

FINANSAI
I. Gautos lėšos:
Finansiniai ištekliai atsakingai planuojami ir racionaliai
panaudojami.

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio
įstaigos biudžeto (proc.)

3,5

0,4

11,4%

Įstaigos metinis biudžetas (Eur)

įstaigos pajamos už nuomą. Įvykus
naujam maitinimo paslaugų konkursui,
sumažėjo valgyklos nuomos pajamos.

Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)

231 601,97

Lėšos ugdymui (Eur)

821 705,87

Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam
bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (eur)
Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)

2. Ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių,
pritrauktos lėšos iš:
.
2.1. 1,2 proc. tėvų paramos.
2.2. salių nuomos.

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

3. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą. Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis
laimėtų lėšų suma (eurai)
3.1. ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimas

II. Išlaidos
1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.
1.2. Parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais
ir išvadomis.

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis
nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

1 057 546,50 Dėl pandemijos 8 mėn.nebuvo gautos

9000

14000

100

50768,52

31142

99,94

182%

155%

100%

2577,54
0

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos
(Eur)

4200

Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų
likutis (Eur)
Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)

38,75
36897,41

Gauta parama pinigais (Eur)

1236,29

Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)

12634,82

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo
paraiškų skaičius (vnt.)

1

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo
paraiškų lėšų suma (Eur)

41710

Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio
finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)
Metinės įstaigos išlaidos (Eur)

1 057 507,84

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)

1 058 133,78

0

Laimėtas ES projektas mokinių
mobilumui organizuoti

Vykdomas tęstinis ES mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo projektas ir
laimėtas naujas ES mokinių mobilumų
projektas

2.Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų
perskirstymus (esant poreikiui).

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)

936 136,40

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities
darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)
Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo
užmokesčiui (Eur)

180 456,30

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms
įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)

21,97

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto
išlaikymo išlaidos (Eur)
Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo
remonto išlaidos (Eur)
Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo
išlaidos (Eur)

26 587,70

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (Eur)
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms
(Eur)
Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)
Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)
Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto
asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto
asignavimų (proc.)

100

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš
įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų
asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų

40

99,78

52,5

100%

131%

779 485,89

Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai
Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos
išlaidoms (Eur)
Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų
metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)
Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų
metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)

8 350
0
3 248
0
19 429,96
0
232 109
231 601,97
8 000

4 200

TURTAS
I. Nekilnojamojo turto valdymas.
1. Užtikrinti racionalų nekilnojamojo turto valdymą.
1.1.
Vedama sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų
pabaigoje parengta lyginamoji analizė.
1.2.
Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių
naudojimo.
2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto
valdymą.
2.1. Sistemingai vykdoma kontrolė, vertinant nuomininkų
energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant
prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.
3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo
turto plotą.
3.1.
Nuolat atliekama patalpų apžiūra.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m.
išlaikymo kaina (eurai)

12

13,8

115%

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo
nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

82

84

104%

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis
(proc.)

1,84

1,84

100%

Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo
nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)
Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo
įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)
Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise
valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

7267,53

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui
(kv. m.)
Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi
inžineriniai statiniai (ob. sk.)
Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv.
m)
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

15,65

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo
su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai
veiklai, plotas (kv. m)
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo
su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai
veiklai, plotas (kv. m)

6093,46

1174

4
0
134,07
134,07

0

Gruodžio mėn.Tarybos sprendimu
planas dėl pandemijos buvo sumažintas
iki 4200 eurų.

II. Kilnojamo turto valdymas.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis
plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos
darbuotojui (kv. m)

12

13,8

115%

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis
plotas (kv. m)

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės
išlaikymo kaina (eurai)

0

0

100%

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai
bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

0

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai
lengvieji automobiliai (vnt.)

0

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį
gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

0

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties
transporto priemonės (vnt.)

0

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis
gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

0

110,1

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9-10 I-II gimnazijos) klasės), vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas)
I. Pagrindinio (9-10, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio
ugdymo organizavimas.
1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančios
ugdymosi sąlygos.
2. Darbui su 2 spec.poreikių turinčiais mokiniais parengtos
rekomendacijos mokytojams.
3.
Sistemingas darbas dėl motyvacijos stiprinimo - suburtos 2
mokymosi motyvacijos stiprinimo grupės 9 klasių (22
mokiniai) ir 10 klasių (21 mokinys) mokiniams, kurie turėjo
neigiamus pusmečio įvertinimus. Po pravestų užsiėmimų ciklo
95 proc. mokinių pažangumas pagerėjo.
4.
Parengtas dalykinių konsultacijų ,,Pagalba mokiniui" ir
mokinių individualių/ grupinių projektinių darbų rengimui
skirtų konsultacijų tvarkaraščiai. Numatyta galimybė
konsultuotis net per mokinių atostogas (pagal poreikį
konsultacijose dalyvavo 35 mokiniai).

Bendras mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) 200
klasėse, skaičius (žm. sk.)

Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos)
klasėse, dalis (proc.)

216

50

48

I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 10

III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita
įstaigoje

3. Neformaliojo švietimo organizavimas.
Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis
3.1. Sudaryti palankias ir patrauklias sąlygas mokinių
bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)
saviraiškai.
3.1.1. Mokinių savivalda pasipildė naujais mokiniais, padidėjo
jų iniciatyva organizuotų renginių skaičius.
3.1.2.
Suorganizuota 12 kultūrinių renginių, kuriuose dalyvavo 97 %
mokinių.
95 % mokinių dalyvavo 16 kultūros paso reginių.

11

10

2

90

129

108%

96%

110%

20%

143%

Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos)
klasėse, skaičius (žm. sk.)

216

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,
besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse, skaičius
(žm. sk.).

1

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių,
besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse, skaičius
(žm. sk.).
Mokinių, besimokančių pagal tarptautinę
bakalaureato programą, skaičius (žm.)
Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos)
klasėse, skaičius (žm. sk.)
Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių,
besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos) klasėse,
skaičius (žm. sk.).
Mokinių, besimokančių pagal tarptautinę
bakalaureato programą, skaičius (žm.)
Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius
(vnt.)
Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius
(vnt.)

0

0
196
1

0
1
12

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius
(vnt.)

1

Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius
(vnt.)
Mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo
įstaigoje, skaičius (žm. sk.)

3
152

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis
bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)

129

I-II gimnazijos klasės mokinių, turinčių teigiamus
metinius įvertinimus, dalis (proc.)

97,7

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas
Gerinti mokinių pasiekimus, plėtojant netradicinį ir
skaitmeninį ugdymo turinį.

1. Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) ir 11-12 80
(III-IV gimnazijos) klasėse ir pasiekusių teigiamų
mokymosi rezultatų, dalis nuo bendro jų skaičiaus

94

118%

skaitmeninį ugdymo turinį.
1.1. Vykdytas bendrųjų mokinio kompetencijų įsivertinimas du
kartus per metus TAMO dienyne. Nors didžioji dalis ugdymo
proceso vyko nuotoliniu būdu ir kultūrinių/ socialinių/
pilietinių renginių organizavimas buvo stipriai ribojamas,
socialinės-pilietinės kompetencijos įsivertinimo rodiklis
neblogėjo, lyginant su fiksuota 2020 m. (2,7).
Taip pat ir kultūrinės kompetencijos įsivertinimo rodiklis
neblogėjo, lyginant su fiksuota 2020 m. (2,67)
1.2. Vyko asmeninių tikslų (2-3) kėlimas mokslo metų
pradžioje TAMO dienyne ir nuolatinė pažangos stebėsena juos
įgyvendinant ir aptariant saviugdos valandos metu (1 kartas/
mėn.) su klasės vadovu ir tėvais (pagal poreikį).
1.3.Suorganizuotos 3 TUS (Teminio ugdymo savaitės) įvairia
tematika (sveikatingumas, menas moksle, ELOS/ MEPA).
Sėkmingai nuotoliniu būdu įvyko integruotas konkursas
SMART, pakviesti 4 tarptautiniai partneriai. 2021 m. kovo 25
d.;
Integruotų pamokų skaičius per metus - 75.
1.4. Suorganizuotos 2 netradicinės ugdymo dienos ,,Mokykla
be sienų - mokausi kitaip", dalyvauta 10 renginių, įtraukiant
socialinius partnerius (VDU, KTU)
1.5. Skaitmeninio ugdymo turinio taikymas pamokose siekia 90
proc.
1.6. Planuota, jog išlaikiusių matematikos PUPP (7-10 balų)
mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių mokinių skaičiaus bus
ne mažiau nei 28,7 proc. (lyginant su 2019 m.). Matematikos
PUPP kokybė 2021 m. viršijo lūkesčius ir pasiekė 77%
1.7 Planuota, jog išlaikiusių lietuvių k.ir literatūros PUPP (710 balų) mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių mokinių
skaičiaus bus ne mažiau nei 44,2 proc. (lyginant su 2019 m.)
Lietuvių k. PUPP kokybė 2021 m. viršijo lūkesčius ir pasiekė
58%
1.8. Abiturientų, išlaikiusių matematikos VBE (36-100 balų),
dalis nuo visų laikiusiųjų siekia ne mažiau 31 proc. Išlaikė
34,3 proc.
1.9. Abiturientų, išlaikiusių lietuvių k. ir literatūros VBE (36100 balų), dalis nuo visų laikiusiųjų siekia ne mažiau 46 proc.
Išlaikė 49,4 proc.
1.10.
Visų dalykų konsultacijų organizavimas pagal parengtą
atskirą tvarkaraštį (iš viso apie 800 per metus)
2. Siekti
aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos
organizuojamose veiklose.
2.1. Tėvų
dienų, skirtų individualiai mokinio pažangai aptarti,
organizavimas (2 kartus per metus) Tėvų dienose (kontaktu ar
nuotoliu) dalyvavo 12,37 proc. tėvų.
2.2.
Motyvacinių pokalbių, priimant mokytis į gimnaziją,
organizavimas, siekiant išsiaiškinti mokinio poreikius,
pomėgius, stipriuosius ir silpnesnius mokymosi aspektus,
lūkesčius naujai mokyklai.

mokymosi rezultatų, dalis nuo bendro jų skaičiaus
(proc.)

3. Tobulinti mokinių lankomumo sistemą, skatinant
sistemingą dalyvavimą ugdymo (-si) procese.
3.1. Praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičiaus
mažėjimas (per mokslo metus - ne daugiau 65). Praleistų
pamokų per mokslo metus 1 mokiniui tenka 61,2.
3.2. Praleistų pamokų be pateisinamos priežasties, tenkančių
vienam mokiniui, skaičiaus mažėjimas (per mokslo metus - ne
daugiau 7 pamokos). Be pateisinamos priežasties 8,5 pamokos.
3.2. Reguliarūs VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK)
posėdžiai, siekiant užtikrinti lankomumo problemų savalaikį

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų
dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų 90
patikroje ir turinčių teigiamus įvertinimus, dalis (proc.)

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo programą
mokinių dalis (proc.)

Sėkmingai išlaikiusių atskirų mokomųjų dalykų
brandos egzaminus mokinių dalis (proc.)

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą
mokinių dalis (proc.)

99

90

99

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų neformaliojo 13
švietimo siūlomų sričių ir vykdomų programų skaičius
(vnt.)

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų
skaičius (vnt.)

95

30

96,5

100

94

92

13

95,2

42

107%

101%

104%

93%

100%

100%

140%

I-II gimnazijos klasės mokinių, turinčių neigiamus
metinius įvertinimus mokinių dalis (proc.)

2,3

III -IV gimnazijos klasės mokinių, turinčių teigiamus
metinius įvertinimus mokinių dalis (proc.)

90,8

III-IV gimnazijos klasės mokinių, turinčių neigiamus
metinius įvertinimus, dalis (proc.)

9,2

II gimnazijos klasės mokinių, gavusių teigiamą
matematikos įvertinimą, dalis (proc.)

94

II gimnazijos klasės mokinių, gavusių teigiamą
lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimą, dalis (proc.)

99

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą II gimnazijos klasės
mokinių dalis (proc.)
Tęsiančių mokymąsi III gimnazijos klasėje mokinių
dalis (proc.)

100

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį
lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių
skaičiaus (proc.)

5,1

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį
matematikos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių
skaičiaus (proc.)

4,3

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį
informacinių technologjų egzaminą, dalis nuo
pasirinkusių skaičiaus (proc.)
Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį
užsienio kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių
skaičiaus (proc.)
Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį
istorijos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus
(proc.)
Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį
biologijos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus
(proc.)
Išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus
abiturientų dalis (proc.)
Tęsiančių mokymąsi kitose ugdymo įstaigose
(universitetuose, kolegijose ir kt.) abiturientų dalis
(proc.)

20

100

40

7,1

14,8

96,5
72,7

Įgyvendinamų integruotų neformaliojo švietimo
programų, įgyvendinamų neformaliojo švietimo
įstaigoje, skaičius (vnt.)

0

Įgyvendinamų integruotų neformaliojo švietimo
programų, vykdomų bendrojo ugdymo mokykloje,
skaičius (vnt.)

13

I-II gimnazijos klasės mokinių lankytų dienų dalis
(proc.)
III-IV gimnazijos klasės mokinių lankytų dienų dalis
(proc.)
Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų
pedagogams, skaičius (vnt.)
Miesto olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių
mokinių skaičius (vnt.)

97,3
93,2
13
93

posėdžiai, siekiant užtikrinti lankomumo problemų savalaikį
sprendimą ir pagalbos teikimą. VGK veiklos planas parengtas
ir įgyvendintas 97 % suplanuotų veiklų.
4. Skatinti
mokinius ir pedagogus aktyviai dalyvauti gimnazijos ir kitų
institucijų organizuojamuose renginiuose.
4.1. Suorganizuotas respublikinis
vertingos patirties sklaidos metodinis renginys ,,Mokymo
priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“, kuriame
patirtimi dalinosi 8 gimnazijos mokytojai. Iš viso renginyje
dalyvavusių skaičius – 106 mokytojai iš Lietuvos.
Virtualiame KŪRYBOS BANKE ,,KOLEGA KOLEGAI“
patalpintos pranešimų skaidrės.
4.2. Suorganizuotas tarptautinis renginys SMART nuotoliniu
būdu (dalyvavo net 4 tarptautiniai partneriai ir 7 Lietuvos
mokyklų komandos)
4.3. MIP (Mokinių individualių projektų) ir MGP (Mokinių
grupinių projektų) įgyvendinimas. 2021-05-20 d. nuotoliniu
būdu suorganizuota integruota diena ,,Mokau ir mokausi“ IIII klasių mokiniams.
Pristatyti metiniai projektai:
131 MIP (vertinimo balo vidurkis 9,3)
78 MGP (vertinimo balo vidurkis 9,2)
Geriausi 6 mokinių darbai pristatyti tarptautinėje
konferencijoje ,,Tiriam pasaulį – atrandam save“ (2021-0429). Iš viso konferencijoje pristatyti 39 pranešimai (dalyvavo
13 ,,Varpo“ gimnazijos mokytojų)

5. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje.
Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų
skaičius (vnt.)
5.1. Mokytojai dalyvavo mobilumo programoje-tarptautinio
Erasmus KA1 projekto ,,Mokau(si) gerai" rėmuose (įvyko 7
mobilumai per metus).
5.2. Parengta nauja tarptautinio projekto Erasmus KA1
paraiška, skatinanti mokinių mobilumus, "Sound Mind in a
Sound Body", trys šalys-partnerės (Graikija, Portugalija,
Italija), projekto pradžia 2021 12 01, aptartos numatomos
projekto veiklos, palaikomi pirminiai ryšiai su partneriais,
derinami mobilumai, sudaryta projekto vykdymo darbo grupė.
Projektas patvirtintas, skiriama dotacija (41710 eurų).

2

III. Geros savijautos užtikrinimas.
1.
Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose
aplinkose ir įtraukiant tėvus.
1.1. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos
,,LIONS QUEST - RAKTAI Į SĖKMĘ" veiklų įgyvendinimas
Parengti ir pravesti socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymo užsiėmimai "Savanorystės esmė ir prasmė" 9 - 10
klasių mokiniams, kuriuose dalyvavo 80 proc. mokinių bei
"Laiko vadybos pagrindai" 11 klasių mokiniams, kuriuose
dalyvavo 75 proc. mokinių.

85

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo
įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo
įstaigoje dalis nuo bendro, besimokančių 9-10 (I-II
gimnazijos) klasėse skaičiaus (proc.)

50

3

87

50

150%

103%

100%

Miesto olimpiadose ir konkursuose laimėjusių
prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)

22

Šalies olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių
mokinių skaičius (vnt.)

88

Šalies olimpiadose ir konkursuose laimėjusių
prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)

13

Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose
dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.)

17

Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose laimėjusių
prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)

7

Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.)

1

Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.)

2

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai
vertinančių vaiko, ugdomo švietimo įstaigoje,
savijautą, dalis (proc.)

85

Mokinių, saugiai besijaučiančių įstaigoje, dalis
(proc.)

87

Mokinių labai gerai ir gerai vertinančių saugumą ir
savijautą, dalis (proc.)

87

dalyvavo 75 proc. mokinių.
1.2. Pilietinių veiklų, skatinančių rūpintis seneliais, beglobiais
gyvūnais, vaikų globos namų vaikais,organizavimas;
Suorganizuota 16 socialinių – pilietinių veiklų, kuriose
dalyvavo 90 % mokinių.
1.3. IQESonline testavimo
metu mokiniai teigia (apie 87%), kad jaučiasi gimnazijoje
saugūs - savijautą gimnazijoje vertina labai gerai ir gerai
(nėra patyčių, mokykloje yra saugu ir gera mokytis).
1.4. Respublikinio projekto-ilgalaikės
sveikatinimo programos ,,Saugokime save ir visuomenę
ateičiai" įgyvendinimas 85 proc. suplanuotų veiklų, įtraukiant
ne mažiau nei 75 proc. mokinių). Pagal vykdomas veiklas
2021 m. (pateikta išsami veiklų ataskaita organizatoriams
,,Sveikatos fiesta 2021“) esame įvertinti ir apdovanoti tarp 10
geriausių ugdymo įstaigų Lietuvoje (dalyvavo virš 5000
įstaigų); pravestos paskaitos 11 - 12 klasių mokiniams
"Stresas ir jo įveika", praktiniai relaksaciniai užsiėmimai J.
Schultzas "Autogeninė treniruotė" bei E. Jacobson
"Progresyvinė raumenų relaksacija".
1.5. Prevencinių renginių, skirtų smurto, patyčių, žalingų
įpročių tematika (rūkymo, psichotropinių medžiagų, alkoholio
vartojimui), organizavimas. Suorganizuoti 4 prevenciniai
renginiai, kuriuose dalyvavo 95 % mokinių.

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas.
1. Stiprinti švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant
maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.
1.1. Suburtos 2 mokymosi motyvacijos stiprinimo grupės 9
klasių (22 mokiniai) ir 10 klasių (21 mokinys), kurie turėjo
neigiamus pusmečio įvertinimus. Po pravestų užsiėmimų ciklo
95 proc. mokinių pažangumas pagerėjo.
1.2.
Pravesta 20 socialinių įgūdžių praktinių ir teorinių užsiėmimų
11-12 kl. mokiniams ,,Bendravimo psichologijos" užsiėmimų
metu:"Streso valdymas", "Laiko planavimas" , "Lyderystė",
"Konfliktų sprendimas" , "Savęs pažinimas" , "Asmenybės
ugdymasis", kurių metu mokiniai įsiugdė ir ir sustiprino
socialinius įgūdžius.
1.3.
Individualių pokalbių su klasės vadovu, specialistais,
administracija organizavimas, siekiant užtikrinti reikiamą
pagalbą. VGK pravesti 33 individualūs pokalbiai su I - IV
klasių mokiniais.
V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis
užtikrinimas.
1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas,
siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo.
1.1. Edukacinių aplinkų (konferencinės patalpos, I aukšto
dalies grindų, II a. visų koridorių sienų) atnaujinimas.
1.2. Sukurtame virtualiame KŪRYBOS BANKE ,,KOLEGA
KOLEGAI“ patalpintos pranešimų skaidrės iš respublikinio
vertingos patirties sklaidos metodinio renginio ,,Mokymo
priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis
besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų
skaičiaus (proc.)

10

15

150%

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų
skaičius (vnt.)

2

Psichologo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.)

14

Organizuotų grupinių pagalbos specialistų
konsultacijų skaičius (vnt.)

46

Organizuotų dalykinių konsultacijų skaičius (vnt.)

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.)

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių,
šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių
skaičius (vnt.)

VI. Pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo prieinamumas. Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II
1. Pritraukti ir tenkinti visų teritorijai priklausančių mokinių gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus
(proc.)
prašymus į gimnazijos I-II klases.
1.1. Atvirų
durų dienų organizavimas progimnazijų aštuntokams
(suorganizuota 11 virtualių susitikimų su progimnazijomis).
1.2. Nuolat savalaikiai atnaujinama aktuali informacija
gimnazijos svetainėje ir socialiniame Facebook puslapyje;

5

10

100

5

33

100%

330%

99,5

100%

1090

Neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų
neformaliojo švietimo įstaigoje, siūlomų krypčių
skaičius (vnt.)

0

Neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų
bendrojo ugdymo mokykloje, siūlomų krypčių
skaičius (vnt.)
Įsigytų reikiamų instrumentų (priemonių) skaičius
(vnt.)

5

Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.)

0

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų
priemonių skaičius (vnt.)

23

21 kompiuteris ir 2 robotukai

Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti
skirtų priemonių (vnt.)

5

Smart ekranai

5

grafinės planšetės

Prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II gimnazijos
klases, skaičius (vnt.)

110

Prašymų registruotų turime daugiau
(2021 m. - 273) negu vėliau realiai
pasirenka gimnaziją

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II
gimnazijos klases skaičius (vnt.)

98

Į II gimnazijos klases atvyksta
vienetai.

gimnazijos svetainėje ir socialiniame Facebook puslapyje;
2. Užtikrinti visų pažangių, pabaigusių sėkmingai
pagrindinio ugdymo II dalies programą, tęstinumą vidurinio
ugdymo programoje.
2.1.
Vykdoma pažangos stebėsena 2 kartus per mokslo metus (po 1Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV
ojo ir 2-ojo pusmečio);
2.2. Atlikta
gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus
PUPP rezultatų analizė 2021, pristatyta gimnazijos
(proc.)
bendruomenei;
Matematikos PUPP
kokybė viršijo lūkesčius ir pasiekė 77% (PUPP organizuota
nuotoliniu būdu);
Lietuvių k. PUPP kokybė
viršijo lūkesčius ir pasiekė 58% (PUPP organizuota nuotoliniu
būdu)
2.3. Organizuojama
motyvacijos stiprinimo grupių veikla.

PRITARTA:
Kauno „Varpo“ gimnazijos tarybos
2022 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 1

99

100

100%

Nepatekusių į I-II gimnazijos klases mokinių skaičius
(vnt.)

5

Prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV gimnazijos
klases, skaičius

3

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV
gimnazijos klases skaičius

2

Nepatekusių į III-IV gimnazijos klases mokinių
skaičius

1

Ne teritorijai priklausantys, su labai
žemais arba net nepatenkinamais
pažymiais, nemotyvuoti mokiniai.

Nepateikė reikiamų dokumentų

