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PATVIRTINTA 

Kauno ,,Varpo“ gimnazijos  direktoriaus 

2022 m. balandžio 6 d.  

įsakymu Nr. V-29 
 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Rytų g.19, LT-51309 Kaunas 

1.2. Telefono Nr.: (8 37) 380 455, 380 448 

1.3. El. pašto adresas: varpog@varpas.kaunas.lm.lt  

1.4. Interneto svetainės adresas: www.varpas.kaunas.lm.lt  

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1981-09-01 

1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Ilmantė Bagdonė, 2015-08-03 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Pagrindiniai prioritetai gimnazijoje yra šie: 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. 

2. Ugdymo kokybės gerinimas 

Įgyvendinant pirmąjį prioritetą, 2021 metais dalyvauta tiksliniame seminare "Individualizuotas įtraukus ugdymas – misija įmanoma“(Julija Glinskė), skirtame 

įtraukčiai švietime užtikrinti (tik administracinė komanda), tačiau mokytojų kompetencijos dar nepakankamos, todėl numatoma ateityje mokymus organizuoti 

visai gimnazijos bendruomenei. 

 

http://www.varpas.kaunas.lm.lt/


Įgyvendinant antrąjį prioritetą, siekta gerinti mokinių pasiekimus ir pasiekti tokie rezultatai: 

PUPP lyginamoji analizė: 

Metai Mokinių skaičius Matematika PUPP 

vidurkis 

Matematika PUPP 

Kokybė, % 

Lietuvių k. PUPP 

vidurkis 

Lietuvių k. PUPP 

Kokybė, % 

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

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

2020 m.   NEVYKO DĖL COVID 19 

2021 m. 112+1 atl. 7,2 77,0 6,8 58,0 

 

Išvada: Analizuojant pastarųjų kelerių metų rezultatus, stebima PUPP kokybės gerėjimo tendencija tiek matematikos, tiek lietuvių k. patikrinimuose. 

 

VBE lyginamoji analizė:  

Dalykas 36 – 100 balų 

įvertinimas % 

Pokytis gimnazijoje Pokytis, lyginant 

2021 m. rezultatus 

su miesto rezultatais 

Pokytis, lyginant 

2021 m. rezultatus 

su šalies rezultatais 2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

Lietuvių k.  77,05  45,7   49,4  Ženkliai pablogėjo nuo 2019 m., bet geriau nei 2020 m.  -13,9 %  -8,2 % 

Anglų k. 97,29 93,05   93,7  Du metus stabili kokybė, pablogėjo nuo 2019 m., viršijo miesto 

ir šalies rezultatus. 

 +3,2 %  +10 % 

Rusų k. 100  100  - Stabili kokybė   

Matematika 57,57 30,76  34,3  Ženkliai pablogėjo nuo 2019 m., bet geriau nei 2020 m. -15,2 % -5,5 % 

IT 64,27 72,72  50  Pablogėjo, bet šiek tiek viršijo šalies rezultatus -6,7 % +0,5 % 

Istorija 78,25 86,19  85,7  Pagerėjo nuo 2019 m. ir stabilizavosi, ženkliai viršijo miesto ir 

šalies rezultatus. 

+10,7 % +19,8 % 
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2018 2019 2021



Geografija 68,75 90,90  100  Ženkliai gerėjo ir stabilizavosi, viršijo miesto ir šalies rezultatus. +20,7 % +37,4 % 

Biologija 75,67 75  74,1  Stabiliai geri, viršijo miesto ir šalies rezultatus. +1,1 % +7,2 % 

Fizika 40 60  75  Ženkliai gerėja, viršijo miesto ir šalies rezultatus. +2,8 % +16,2 % 

Chemija 25 50  100   Ženkliai gerėjo, viršijo miesto ir šalies rezultatus. +30,5 % +33,1 % 

 

Išvada: Daugelio dalykų VBE kokybė (36-100 balų) pakankamai gera arba pastebimos gerėjimo tendencijos. Lietuvių k., matematikos, IT dalykų VBE 

rodikliai blogėja, nes į gimnaziją ateina mokytis mažesnės motyvacijos mokiniai. 

 

Dalykas 86 – 100 balų įvertinimas % Pokytis gimnazijoje Pokytis, lyginant 

2021 m. rezultatus 

su miesto rezultatais 

Pokytis, lyginant 

2021 m. rezultatus 

su šalies rezultatais 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Lietuvių k.  33,94  4,28  5,10  Ženkliai blogėjo -13,3 % -8,8 % 

Anglų k. 54,05  44,44  40  Blogėjo, bet viršijo miesto ir šalies rezultatus. +1,6 % +10,4 % 

Rusų k. 75  0 -    

Matematika 10,10 4,61  4,30  Ženkliai blogėjo -6,1 % -3,1 % 

IT 21,42 18,18  20  Neaukšti rezultatai, šiek tiek pagerėjo. -16,2 % -3,7 % 

Istorija 6,52 3,44  7,10  Pagerėjo -3,7 % -0,5 % 

Geografija 0 0  8,30  Ženkliai pagerėjo, viršijo šalies rezultatus. -2,1 % +3 % 

Biologija 24,32 6,25  14,80  Vidutiniai rezultatai, ženkliai pagerėjo. -11,4 % -5,8 % 

Fizika 0 20  0  Pablogėjo -14,80 % -11,10 % 

Chemija 0 0  0  Blogi -22,10 % -14,40 % 

 

Išvada: Aukštesnysis vertinimas (86-100 balų) žemas lietuvių k., matematikos dalykų. Aukštesniojo lygmens vertinimų nėra fizikos ir chemijos dalykų. 

Anglų kalbos vertinimai viršija miesto ir šalies rezultatus, geografijos vertinimai taip pat viršijo šalies rezultatus. Į gimnaziją ateina mokytis mažesnės 

motyvacijos mokiniai, todėl jiems sunku pasiekti aukštesnįjį lygį. 

mokinių mokymosi rezultatai išlieka geri.  

 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus pateikiama prie veiklos ataskaitos pridedamame priede, kuris parengtas 

pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriui priskirtos biudžetinės ar viešosios įstaigos metų veiklos plano vykdymo ataskaitos formą, patvirtintą 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-233 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir 



viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitos formų 

patvirtinimo“. 

 

IV SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

2021 m. gegužės 27 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio 

vyriausiasis specialistas Kauno ,,Varpo“ gimnazijoje atliko  kompleksinį (planinį) civilinės saugos būklės patikrinimą (aktas Nr. CS-1-24). 

Civilinės saugos būklės įvertinimas: įstaigos veikla atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  Kauno „Varpo“ gimnazijos civilinės saugos būklė įvertinama gerai.  

Į pateiktas rekomendacijas civilinės saugos būklei gerinti atsižvelgta, pataisymai įvykdyti iki 2021-10-01. 

 

 

V SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Įgyvendintas respublikinis projektas "Mokykla - Europos parlamento (EP) ambasadorė", koordinuotos ir suorganizuotos veiklos. Pravesta 11 

renginių, 42 įvairių dalykų integruotos pamokos apie EP ir ES. Mokykla pripažinta EP ambasadore, laimėta 12 vieta iš 72 dalyvių. 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose padeda gimnazijai pritraukti papildomų lėšų, ugdo mokinių ir mokytojų komunikavimo, asmenines, 

pažintines, kultūrines bei mokymosi kompetencijas: 

Adresatas Projektai pagal kuriuos pristatoma veikla Dotacija, Eur 

Tarptautinių mokinių mobilumų patirtys – iššūkiai ir galimybės 

(2021-2023 m.) 

Erasmus+ KA2 „Sveikame kūne - švarus protas“ 

(Graikija, Italija, Portugalija) 
41710 

Mokytojų kompetencijų tobulinimas tarptautinėje erdvėje 

(tęstinis) (2019-2022 m.) 

Erasmus+ KA1 „Mokau(si) GERAI“ 

(kursai 4 miestuose: Atėnai, Kopenhaga, Malaga, Helsinkis) 
44 237  

 

Gimnazija gavo akreditaciją tarptautinių projektų įgyvendinimo srityje – nuo 2022 m. iki 2027 m. (5 metus) gimnazija plėtos tarptautinę veiklą su 

tarptautiniais partneriais mokinių mainų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklose siekiant įsitraukti į tarptautinę STEAM mokyklų tinklaveiką. 

 

 
_________________________________                                                            _________________                                                     ____________________________ 

(Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)                                                                             (parašas)                                                                         (vardas ir pavardė) 


