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1. Įstaigos socialinis kontekstas.  

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pradėjo veikti 1919 m. lapkričio 19 d., kai 

buvo įsteigta Švietimo ministerijos Pirmoji Kauno vidurinė mokykla. 1936 m. ji tapo Kauno 4-ąją 

valstybine gimnazija. Sovietmečiu gimnazija buvo pervadinta Kauno 4-ąją vidurine mokykla. Kauno 

miesto valdybos 1998-12-22 Nr. 01–02–297 sprendimu Kauno 4-oji vidurinė mokykla pavadinta 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurine mokykla. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

2002-05-24 Nr. 928 mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. 2010 m. rugsėjo 1 d. Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija tapo keturmete ugdymo įstaiga. 

Gimnazijoje 2018 metais mokslo metus pradėjo 603 mokiniai, suformuoti 22 klasių 

komplektai. Bendras mokinių skaičius neženkliai sumažėjo 0,75 procento, tačiau padidėjo mokinių 

skaičiaus vidurkis klasėje lyginant su 2017 metais.  

Gimnazijos socialinio konteksto situacija - palanki: 2018 metais 53,6 proc. mokinių gyvena 

pilnose šeimose; mokinių socialinė padėtis - gan stabili - nežymiai padaugėjo nemokamai maitinamų 

mokinių nuo 6,1 proc. 2017 metais iki 7,5 proc. 2018 metais. Per pastaruosius trejus metus gimnazijos 

aplinkoje neaptikta narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų (Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro vykdytų tyrimų „Narkotinių medžiagų aptikimo švietimo įstaigose tyrimai“ 

duomenys). Gimnazijoje - saugi emocinė ir fizinė aplinka. Kasmet IQES online sistemoje NMVA 

atliekamų mokinių, mokinių tėvų apklausų duomenys rodo pozityvią gimnazijos socializacinės 

brandos tendenciją - aukščiausių verčių pozicijose dominuojantys mokinių ir tėvų pasirinkti teiginiai 

ir jų pastarųjų trejų metų vertinimo vidurkiai (kai vertinimo skalė 0-4) rodo, kad gimnazijoje patyčių 

situacija atitinka saugios aplinkos kriterijus ir geros mokyklos aspektus (Geros mokyklos koncepcija, 

13.2 p.). Mokinių apklausų rezultatai: aukščiausia vertė, fiksuotas pastarųjų trejų metų rodiklio 

vertinimo vidurkis: Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė - 3,2; 
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Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau - 3,1. Tėvų apklausų rezultatai, 

aukščiausia vertė, fiksuotas pastarųjų trejų metų rodiklio vertinimo vidurkis: Per paskutinius 2 

mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesišaipė, nesijuokė - 3,4; Per paskutinius 2 mėnesius mano 

vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė - 3,5. 2016–2018 metais - gimnazijoje smurtinių atvejų 

neužfiksuota; gimnazijoje stabilus procentas mokinių (4,6 proc.), kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje; 

nežymiai padaugėjo mokinių iš daugiavaikių šeimų nuo 15,5 proc. 2017 metais iki 17,3 proc. 2018 

metais; sumažėjo mokinių besinaudojančių pavežėjimo paslauga nuo 3,9 proc. 2017 metais iki 2,7 

proc. 2018 metais.  

2018 m. socialinio paso duomenys:  
Eil. Nr. Socialinės situacijos rodiklis Mokinių skaičius 

1. Mokiniai iš pilnų  šeimų 323 

2. Oficiali globa 12 

3. Mokiniai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje  28 

4. Mokiniai, kurių abu tėvai dirba užsienyje  2 

5. Mokiniai, kurių vienas arba abu tėvai turi negalią 8 

6. Mokiniai iš daugiavaikių šeimų 104 
Mokiniai į gimnaziją atvyksta ne tik iš Kauno m., bet ir iš Kauno rajono bei apskrities: 

Zapyškio, Radikių km., Jonavos, Užliedžių, Gervėnupio,  Ilgakiemio, Veiverių, Vilkijos,  Arlaviškių 

ir kt. 

2018–2019 m. m. lyginant su praėjusiais mokslo metais mokinių, besinaudojančių 

pavežėjimo paslauga, skaičius sumažėjo:   

2017–2018 m. m. (2017 m. gruodžio 5 d. duomenys 25 mokiniai 

2018-2019 m. m. ( 2018 m. gruodžio 10 d. duomenys) 16 mokinių 

2018–2019 m. m. nežymiai padidėjo socialiai remtinų, gaunančių nemokamą maitinimą, 
mokinių skaičius: 

2017–2018 m. m. (2017 m. gruodžio 5 d. duomenys) 40 mokinių 

2018-2019 m. m. (gruodžio 11 d. duomenys) 45 mokiniai 

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

2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, gimnazijoje mokosi 603 mokiniai. Palyginus su 2017 m. (mokėsi 

649 mokiniai), mokinių skaičius sumažėjo 0,75 procento, bet padidėjo mokinių skaičiaus vidurkis 

klasėje. Gimnazija dirba viena pamaina. 

Mokinių skaičiaus kaita 2017 m. 2018 m. 
sk. proc. sk. proc. 
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Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
gimnazija 

649 - 6,34 603 -7,09 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 
Mokinių skaičiaus kaita 2017 m. 2018 m. 
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 27,1 27,4 
1–2 gimnazijos klasės 28,2 27 
3–4 gimnazijos klasės 26,2 27,8 

Mokinių skaičiaus vidurkis padidėjo vidurinio ugdymo klasėse. Pagrindiniame ir viduriniame 

ugdyme mokinių skaičiaus vidurkis didesnis už normą: 9–10 klasėse 2 o 11–12 klasėse 2,8. 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė 172 abiturientai. 171 mokinys (99,41 proc.) 

išlaikė brandos egzaminus ir įgijo vidurinį išsilavinimą.  

2018 metais vidurinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį 

išsilavinimą įgijo 141 mokinys (100 proc.). 

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

 

2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Viso dalyvaujančių 
mokinių skaičius 

Mokinių 
užimtumo proc. 

Viso dalyvaujančių 
mokinių skaičius 

Mokinių užimtumo 
proc. 

331 mokinių 51 proc. 349 mokiniai 
 

57,8 proc. 

 
5. Mokinių lankomumo duomenys.  

Pastarieji 
dveji 
mokslo 
metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 
praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 
praleido pamokų dėl nepateisinamų 
priežasčių 

Viduti
niškai 

I-IV 
kl. 

V-
VIII 
kl. 

IX-X 
kl. 

XI –XII 
kl. 

Vidutini
škai 

I-IV  
kl. 

V-VIII 
kl. 

IX-X 
kl. 

XI-XII 
kl. 

2016/2017 112  -  - 104 116 8,15  -  - 9,8 10,9 

2017/2018 102  -  - 94 110 8  -  - 8,9 9 

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

Gimnazijoje dirba pakankamai kvalifikuotų pedagogų. Iš 58 dirbančių pedagogų 13 turi 

mokytojo eksperto, 26 mokytojo metodininko, 11 vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas, 8 

mokytojai neatestuoti. Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. Iš specialiosios pagalbos specialistų 
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gimnazijoje dirba socialinė pedagogė, psichologė, turinti Lietuvos psichologų sąjungos, Europos 

psichologų asociacijų federacijos 2015 m. lapkričio 16 d. suteiktą EuroPsy sertifikatą, galiojantį iki 

2022 m. lapkričio 16 d.  

7. Žemės panaudos sutartis. Gimnazijos žemės sklypas įregistruotas VĮ Registrų centre 2009-

06-01, Kauno Nekilnojamojo turto registro išrašas-pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių 

teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre Nr. 702340.  

8. Higienos pasas (yra ar nėra). Leidimas-higienos pasas (bendrojo lavinimo mokyklų 

ugdymo veikla) išduotas 2011-05-05 Nr.9-0444(6).  

9. Energijos vartojimo auditas. Energetinis auditas (išsamus energijos, energijos išteklių ir 

šalto vandens vartojimo auditas parengtas pagal metodiką, patvirtintą 2008-04-29 LR Ūkio ministro 

įsakymu Nr. 4-184 2009 m. gegužės mėn. Techninis projektas parengtas. Statybos leidimas Nr.-21-

101006-01063 išduotas 2010 m. spalio 06 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto 

plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus. 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 
 
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 
Išorės lėšos pritraukiamos nuomojant valgyklos patalpas, renkant 2 proc. GPM lengvatos 

lėšas, gaunant paramą. 

Beveik visi 2018 m. m. finansiniai prioritetai realizuoti. Nudažytos medinės grindys ir sienos 

gimnazijos pastato 2C3/p rūbinėse, suremontuotos trijų mokomųjų kabinetų grindys, įrengta 

šiuolaikinių mokymo(si) aplinkų klasė (60 proc.), padidinta bevielio tinklo aprėptis (40 proc.), įdiegta 

vaizdo stebėjimo kamerų sistema (70 proc.), 3 mokomuosiuose kabinetuose įrengti daugialypės terpės 

multimedijos projektoriai, parengtas I aukšto interjero atnaujinimo projektas (80 proc.), sukurta 

duomenų ir veiklų apskaitos bei analizės, informacinių technologijų pagrindu veikianti gimnazijos 

dokumentų valdymo sistema (50 proc.). 

Finansavimo 
šaltiniai 

Lėšos 
(tūkst. Eur) 

Finansinių išteklių panaudojimas 

Valstybės 
programos 

964,9 Lėšos panaudotos mokytojų atlyginimas, sodrai, 
kvalifikacijos tobulinimui, vadovėliams įsigyti, kultūrinei 
pažintinei veiklai, mokymo priemonėms. 

Savivaldybės 
lėšos 

263,6 Lėšos panaudotos darbuotojų atlyginimams, sodrai, 
komunalinėms paslaugoms, remontui, spaudai, prekėms, 
mokinių pavežėjimui. 

Spec. lėšos 8,5 Spec. lėšos panaudotos materialiojo turto paprastojo remonto 
išlaidoms, paslaugoms, prekėms.  



 

5 
 

2 proc. GPM lėšos 0,0 Lėšos nepanaudotos 

  Vaiko gerovės komisijos veikla.  

Vaiko gerovės komisija gimnazijoje  rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, 

orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius 

ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

Vaiko gerovės komisiją sudaro kvalifikuota specialistų komanda: socialinis pedagogas, 

psichologas, administracijos atstovas, klasės auklėtojų metodinės grupės nariai, visuomenės sveikatos 

specialistas.  

 Gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas parengtas vadovaujantis LR Vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238) nauja redakcija nuo 

2011 m. sausio 1 d. Nr. XI-1232, 2010-12-14 ; Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos 

darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 

d. įsakymu Nr. V-579; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo Virginijaus 

Mažeikos įsakymu „Dėl eigų schemų Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigose patvirtinimo“, 

patvirtintu 2017 m. vasario 27 d. Nr. 25-152. 2.  

 2018  metais organizuoti 16 VGK posėdžių (dėl mokinių mokymo(si) sunkumų,  elgesio, 

lankomumo problemų, dokumentacijos tvirtinimo, informacinės medžiagos sklaidos bei kitais 

prevenciniais klausimais. Buvo organizuoti saugios aplinkos kūrimo ir prevenciniai renginiai, akcijos: 

tradicinis sveikatos ir fizinio aktyvumo konkursas „Sveikatuoliai“, akcija „Mokykla be dūmų“, 

Psichikos sveikatos dienos minėjimas, Savižudybių prevencijos dienos minėjimas, Veiksmo savaitė 

„Be patyčių 2018“  bei kitos veiklos, skirtos šiais savaitei paminėti. Suorganizuota I gimnazijos klasių 

adaptacijos  stovykla „Kviečiame skrydžiui“.  

 Gimnazijos Vaiko gerovės komisija reguliariai atlieka mokymosi aplinkos, jos saugumo, 

Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę, 

rūpinasi pozityvaus mikroklimato kūrimu, buvo atlikti tyrimai: mokinių adaptacijos gimnazijoje 

tyrimas „Mokinių neadaptyvaus  elgesio priežastys“ ,  ,,Mokinių pomėgių įsivertinimas bei jų karjeros 

galimybės“, naudojant E. A. Klimovo diferencinio – diagnostinio klausimyno metodiką  ir „Mokinių 

profesinis kryptingumas pagal intelekto sritis“, naudojantį H. Gardnerio 7 intelekto sričių metodiką. 

Pažangos pokyčio analizė. 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija nuosekliai stebi ir analizuoja gimnazijos 

pažangos pokyčius. Nuo 2017 metų Strateginio planavimo ir rodiklių informacinėje sistemoje 

„STRAPIS“ nusistatę strateginius bei metinius tikslus, analizuodami nustatytų kokybės rodiklių 
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planines ir faktines reikšmes, fiksuojame ir analizuojame tikslų įgyvendinimo rezultatus. Gimnazijos 

veiklos kokybės rezultatus analizuojame pagal sistemoje „STRAPIS“ pateiktus rodiklius:  

- Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus;  

- Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus; 

- Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis 

nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus. 

- Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 balais mokinių dalis 

nuo bendro dalyvavusių skaičiaus (procentais). 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir metinių įvertinimų analizė. 

2018 metais pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 141 

mokinys (Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus - 100 proc.).  

Analizuodami gimnazijos 2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos PUPP  ir 

rezultatus stebime, kad lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikros rezultatų kokybė - 68 proc.  

2018 metų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatai aukštesni už Kauno miesto PUPP 

lietuvių kalbos ir literatūros kokybės rodiklį 5 proc. Matematikos PUPP gimnazijos dešimtokai 

geriausiai sprendė praktinio turinio uždavinius, gerai nagrinėjo diagramas, skaičiavo procentus, gerai 

sprendė patenkinamo ir pagrindinio lygio geometrinius uždavinius. Matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrą išlaikė 93 proc. mokinių. 2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros PUPP kokybinio 

rodiklio ir metinio pažymio skirtumas yra 15 proc. aukštesnis už 2017 metų. Šiuos skirtumus 

daugiausiai sąlygoja tai, jog lietuvių kalbos ir literatūros PUPP yra sudaryta iš trijų dalių, kurios labiau 

subalansuotai pristato mokinio pasiekimus. Taip pat šiai situacijai nemažai įtakos turi mokinio 

viešosios kalbos pristatymo, kuriam mokiniai pasirinkę jiems įdomią temą ir mokytojo konsultuojami 

gali ruoštis apie mėnesį, įvertinimas. 2018 metų matematikos PUPP kokybinio rodiklio ir metinio 

pažymio skirtumas yra 8 proc. aukštesnis už 2017 m. Šie skirtumai atsiranda dėl esminių 

metodologinių PUPP vertinimo principų ir mokslo metų eigoje mokinio gautų įvertinimų pobūdžio, 

kadangi pastarieji labiau eliminuoja streso, pasirengimo arba ne pasirengimo, mokinio psichologinės 

būsenos veiksnius.  

2018 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė.  

2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė 172 abiturientai. 171 mokinys išlaikė brandos 

egzaminus ir įgijo vidurinį išsilavinimą (Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų 

skaičiaus - 99,41 proc.).  

Žemiau pateikiamos lentelės ir diagramos iliustruojančios valstybinių brandos egzaminų 

pasirinkimą ir laikymo kokybę. 

1 lentelė. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimas (proc.)  
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2016 65,00 76,00 68,00 35,00 14,00 9,00 25,69 2,37 5,93 1,04 0,40 
2017 58,3 82,8 50 33,3 4,4 8,3 28,3 5,6 10 2,2 0 
2018 62,7 80.2  48,8 29,6 8,7 9,8 20,3 3,4 7,5 4 0 

 
2018 metais privalomą lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos pasirinko 62,7 proc. 

kandidatų, tai yra 4,4 proc. daugiau nei 2017 metais, ir 2,3 proc. mažiau nei 2016 metais. Užsienio 

kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 80,2 proc. kandidatų. Nuo 2017 metų matematikos 

VBE besirenkančių skaičius mažėja: jį pasirinko 48,8 proc. kandidatų, o 2016 m. rinkosi 68 proc. 

kandidatų. Istorijos valstybinį egzaminą pasirinko 29,6 proc. kandidatų. Aukštesnis fizikos valstybinį 

brandos egzaminą pasirinkusių procentas – 9,8 proc. Sumažėjo biologijos valstybinį brandos 

egzaminą pasirinkusių mokinių procentas – 20,3 proc. Informacinių technologijų valstybinį brandos 

egzamino pasirinko – 7,5 proc. mokinių.  

2 lentelė. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų vidutiniai įvertinimai 
(vidutinis balas)  
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2016 29,71 63,98 29,91 37,69 44,11 40,61 47,75 55,50 59,00 60,50 92,00 
2017 30,24 61,53 36,33 46,87 46,38 43,60 54,92 36,40 35,78 61,50 - 
2018 37,01 64,75 28,58 37,25 43,40 37,41 61,06 30,50 39,15 45,67 - 

2018 metais lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų) biologijos valstybinių 
brandos egzaminų vidutinis balas aukščiausias per pastaruosius trejus metus.   

3 lentelė. Gimnazijos abiturientai gavę 100 balų įvertinimą (sk.)  
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2016 0 4 0 0 0 0 0 0  1 0 0 
2017 0 3 3 0 0 0 0 0  0 0 - 
2018 0 4 0 0 0 0 0 0  1 0 - 

Per pastaruosius trejus metus dažniausiai 100 balo įvertinimą gavo mokiniai laikę valstybinį 
užsienio (anglų) kalbos brandos egzaminą.  

4 lentelė. Abiturientų pasiekimų lygis (VBE kriterinis vertinimas, proc.)  
Dalykai 
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Aukštesnysis 
(86–100 balų) 

2016 3,64 21,35 1,16 1,14 2,78 0,00 4,62 16,67 40,00 50,00 100 

2017 2,86 19,46 7,78 3,33 0,00 0,00 15,69 0,00 5,56 0,00 - 

2018 4,63 26,09 1,19 7,84 6,67 0,00 22,86 0,00 7,69 16,6 - 
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Pagrindinis 
(36–85 balai) 

2016 23,64 61,46 30,81 35,23 66,67 47,83 58,46 66,67 20,00 0,00 0,00 

2017 23,81 63,75 43,33 56,67 62,50 46,67 64,70 30,00 33,33 100 - 

2018 37,96 55,79 21,42 33,33 40 35,29 57,14 50 23 33,3 - 

  
Patenkinamas 
 (16–35 balai) 

2016 58,18 16,14 53,49 63,64 30,56 52,17 32,31 16,67 40,00 50,00 0,00 

2017 60,95 15,44 46,67 40,00 37,50 53,33 19,61 70,00 55,56 0,00 - 

2018 46,29 15,94 63 50,98 53,33 64,70 20 33,33 69,23 50 - 

4 lentelėje Abiturientų pasiekimų lygis (VBE kriterinis vertinimas, proc.) pateikiama 

informacija apie procentą kandidatų, pasiekusių skirtingus lygius pagal mokomuosius dalykus per 

pastaruosius trejus metus. 

Diagramos. Gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų palyginimas su Kauno 
miesto ir šalies apibendrintais rezultatais 
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Diagramose Gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų palyginimas su Kauno 

miesto ir šalies apibendrintais rezultatais pateikiama gimnazijos mokinių, Kauno miesto ir šalies 

bendrojo lavinimo mokyklų abiturientų pasiekimų lyginamoji analizė.  
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Diagramoje Gimnazijos abiturientų visų laikytų VBE kokybės palyginimas su Kauno miesto 

ir šalies apibendrintais rezultatais. 
Lyginant gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus pagal gavusiųjų 36-100 balus 

su Kauno miesto rezultatais, gimnazijos valstybinio biologijos brandos egzamino rezultatai aukštesni 

už Kauno miesto abiturientų rezultatus, atitinkamai 80,00 proc. ir 77,12 proc.  

Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai (36-100 balų)  aukštesni 

už 2017 metais gimnazijoje fiksuotus rezultatus. 2017-2018 m. m. rezultatas pakilo iki 42,59 proc. 

(Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro 

pasirinkusiųjų skaičiaus - 42,59 proc.). 

 

 
Diagramoje Gimnazijos abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 

36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus. 2018 ir 2017 metai. 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę  
Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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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 
 

1 Tikslas Minimalus lauktas 
rezultatas 

Įstaigos pasiektas 
realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Įgyvendinant 
gimnazijos 
renginių, skirtų 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo 
šimtmečiui ir 
Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno 
skrydžio 85-osioms 
metinėms paminėti, 
planą užtikrinti 
mokinių socialinį, 
emocinį ir fizinį 
saugumą, ugdyti 
tapatumo, 
pasididžiavimo 
gimnazija jausmą, 
atsakomybę ir 
pareigingumą, siekį 
išlaikyti savo 
asmens ir tautos 
kultūros tapatumą. 
 

Įgyvendinant renginių, 
skirtų Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmečiui ir Stepono 
Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžio 85-
osioms metinėms 
paminėti, planą, į 
veiklas įsitrauks 
dauguma (70 proc.) 
gimnazijos mokinių, 
mokytojų ir dauguma 
(65 proc.) mokinių 
tėvų. 
Dauguma (75 proc.) 
mokinių, mokytojų, 
mokinių tėvų įsitrauks 
į pilietinės, 
demokratinės 
bendruomenės kūrimo 
procesus. 
Dauguma (75 proc.) 
mokinių, mokytojų, 
mokinių tėvų dalyvaus 
gimnazijos kultūrinių 
tradicijų, kūrime ir 
puoselėjime. 

2018 metais į 
renginius ir veiklas, 
skirtus Lietuvos 
valstybės šimtmečiui 
ir Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio 
85-osioms metinėms 
paminėti, įsitraukė 
beveik visi (95 proc.) 
gimnazijos mokinių ir 
mokytojų  ir dauguma 
(70 proc.) mokinių 
tėvų. 
Dauguma (85 proc.) 
mokinių, mokytojų, 
mokinių tėvų įsitraukė 
į pilietinės, 
demokratinės 
bendruomenės kūrimo 
procesus dalyvaudami 
gimnazijos 
organizuojamuose 
tyrimuose, akcijose, ir 
kitose veiklose. 
Dauguma (85 proc.) 
mokinių, mokytojų, 
mokinių tėvų 
dalyvavo gimnazijos 
kultūrinių tradicijų, 
kūrime ir puoselėjime. 

Įgyvendinant renginių, 
skirtų Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti, 
planą, į veiklas 
įsitrauks beveik visi 
(95 proc.) gimnazijos 
mokinių, mokytojų ir 
dauguma (75 proc.) 
mokinių tėvų. 
Beveik visi (95 proc.) 
mokiniai, mokytojai, 
mokinių tėvai įsitrauks 
į pilietinės, 
demokratinės 
bendruomenės kūrimo 
procesus. 
Beveik visi (90 proc.) 
mokinių, mokytojų, 
mokinių tėvų dalyvaus 
gimnazijos kultūrinių 
tradicijų, kūrime ir 
puoselėjime. 

Komentaras: 2018 metų veiklos plano tikslas įgyvendintas 100 proc. Pasiektas maksimalus lauktas 
rezultatas. 2018 m. vykdytos veiklos orientuotos į Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų 
strateginio plano prioritetą „Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas“. Mokinių dalyvaujančių 
neformaliojo ugdymo veiklose gausėja – 2018 metais gimnazijoje 57,8 proc. mokinių įsitraukė į šias 
veiklas aktyviai dalyvaudami gimnazijoje vykdytose kultūrinėse, pilietinėse ir socialinėse veiklose. 
Siekiant stiprinti gimnazijos bendruomenės vienybę, ugdant tapatumo, pasididžiavimo gimnazija 
jausmą, atsakomybę ir pareigingumą, siekį išlaikyti savo asmens ir tautos kultūros tapatumą 2018 metais 
gimnazijoje vykdytas projektas „Atkurtai Lietuvai 100: įkvėpti ateities“ į šias veiklas įsitraukė visa 
gimnazijos bendruomenė. Dauguma (85 proc.) mokinių, mokytojų, mokinių tėvų įsitraukė į pilietinės, 
demokratinės bendruomenės kūrimo procesus dalyvaudami gimnazijos organizuojamuose tyrimuose, 
akcijose ir kitose veiklose. 
       Siekiant integracijos daugiakultūriame pasaulyje sėkmingai įgyvendintas tarptautinis eTwinning 
projektas „Tekstilės pluoštai: chemija, tradicija ir mada“ (apdovanotas Europos Kokybės ženkleliu už 
puikią eTwinning projekto veiklą), įgyvendintas Erasmus+ programos finansuojamas Lietuvos - 
Lenkijos jaunimo mainų projektas „Adomas Mickevičius - dviejų tautų poetas: jo pėdomis po Kauną ir 
Vilnių“ veiklos. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 85-osioms metinėms paminėti vykdytas 
Kauno miesto mokinių tarptautinių mainų skatinimo projektas ,,Istorinė atmintis – kelias į bendrystę“ 
Lenkijoje, Myslibužo mieste (Jaunųjų Kauno ambasadorių programa). Švietimo mainų paramos fondo 
inicijuotame „Europos kalbų ženklo“ konkurse gimnazijai suteiktas  Europos Komisijos apdovanojimas 
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„Europos kalbų ženklas“ už inovatyviai, įdomiai ir efektyviai pažymėtą Europos kalbų dieną - rugsėjo 
26-ąją.  
Kuriant naujas ir puoselėjant esamas gimnazijos kultūros tradicijas, įgyvendinant gimnazijos pilietinio 
ugdymo tradicijas, plėtojant partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius organizuota Kauno miesto bendrojo 
ugdymo mokyklų 1-ųjų (9) klasių mokinių viktorina „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, Kauno miesto 
bendrojo ugdymo mokyklų 12-ųjų klasių mokinių viktorina ,,Kartojimas – mokslų motina“, pilietinė 
akcija bendradarbiaujant su Kauno Vinco Kudirkos progimnazija ir Kauno Aleksandro Puškino 
gimnazija ,,Apkabinkime Lietuvą“ Ramybės parke,  renginys „Su meile Lietuvai“, skirtas Vasario 16-
ajai, atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti konkursas - protmūšis ,,Ką žinau apie Vasario 16-ąją?“, 
pilietinė akcija ,,16 faktų apie Vasario 16“, integruotas lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo projektas 
,,Šventojo Rašto teksto analizė lietuvių literatūros aspektu kuriant gyvuosius paveikslus temomis 
,,Laisvės pažadas“, ,,Apgintoji Laisvė“ ir ,,Pasitikiu ir lieku Laisvėje“, fotografijos technikos paroda 
,,Analoginė fotografija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, netradicinės pamokos, 
dailės ir fotografijų parodos. Dalyvauta LRT inicijuotoje visuomeninėje socialinėje akcijoje ,,Keliu 
vėliavą“, Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų pilietinio projekto ,,Augame kartu su Lietuva“ 
edukacijoje ,,Tautiška giesmė“, visuomeninėje akcijoje ,,Uždek žvakutę ant savanorio kapo“ ir kitose 
veiklose. Dauguma (85 proc.) mokinių, mokytojų, mokinių tėvų dalyvavo gimnazijos kultūrinių 
tradicijų, kūrime ir puoselėjime. Organizuotas Kauno miesto mokyklų darbastalio grafinio fono 
konkursas ,,Skrydžio sparnai“, sveikatingumo projektas mokymosi pasiekimų gerinimui, papildantis 
ugdymo programas „Ant sparnų“, edukacinės veiklos projektas, papildantis ugdymo programas „Plieno 
sparnai“, šventinis renginys ,,Dangus vilioja, kviečia, šaukia“, edukaciniai užsiėmimai ,,LITUANICOS 
žygis” Lietuvos aviacijos muziejuje, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-ųjų 
metinių paminėjimas Aukštųjų Šančių kapinėse,  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių 
vaikinų komandinė matematikos olimpiada – konkursas „Matematikai apie istoriją kitaip“, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 

 
2 Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas 
realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Siekiant aukštesnės 
ugdymosi kokybės, 
kiekvieno mokinio 
pažangos, sukurti 
mokymosi 
pagalbos mokiniui 
sistemos metmenis. 

 

Beveik visi (95 proc.) 
abiturientų baigs 
vidurinio ugdymo 
programą ir įgis 
brandos atestatus, 
dalis (20 proc.) 2018 
m. abiturientų gaus 
lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinio 
brandos egzamino 
įvertinimus 
aukštesnius už 36 
balus. 
 
 
 
Beveik visi (98 proc.) 
II klasių mokiniai 
dalyvaus pagrindinio 
ugdymo pasiekimų 
patikroje.  
 
 
Dalis (50 proc.) II 
klasių mokinių pasieks 
aukštesnių mokymosi 

2018 metais  vidurinio 
ugdymo programą 
baigė 172 abiturientai. 
171 (99,41 proc.) 
mokiniai išlaikė 
brandos egzaminus,   
įgijo vidurinį 
išsilavinimą ir brandos 
atestatus.  
46 abiturientų (42,59 
proc.) lietuvių kalbos 
ir literatūros 
valstybinio brandos 
egzamino įvertinimai 
yra aukštesni už 36 
balus. 
Pagrindinio ugdymo 
programą baigė ir 
pagrindinį 
išsilavinimą įgijo 141 
mokinys. Visi II klasių 
mokiniai 100 proc. 
dalyvavo PUPP.   
67,85 proc. II klasių 
mokinių išlaikė 
lietuvių kalbos ir 

Beveik visi (98 proc.) 
abiturientai baigs 
vidurinio ugdymo 
programą ir įgis 
brandos atestatus, 
dalis (25 proc.) 2018 
m. abiturientų gaus 
lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinio 
brandos egzamino 
įvertinimus 
aukštesnius už 36 
balus. 
 
 
 
Visi (100 proc.) II 
klasių mokiniai 
dalyvaus pagrindinio 
ugdymo pasiekimų 
patikroje. 
 
 
Dalis (55 proc.) II 
klasių mokinių pasieks 
aukštesnių mokymosi 
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rezultatų: lietuvių 
kalbos ir literatūros 
PUPP kokybė pagerės 
2–3 proc., PUPP 
matematikos 
pasiekimų kokybė 
pagerės 5–6 proc. 
lyginant su 2017 
metais. 
 
 
 
 
Dauguma mokytojų 
(60 proc.) pamokose 
taikys mokymosi 
bendradarbiaujant 
strategijas ir pažangą 
skatinančio grįžtamojo 
ryšio metodikas. 
 
Dalies (40 proc.) I 
gimnazijos klasių 
mokinių metiniai 
matematikos 
mokymosi pasiekimai 
pagerės 1–2 balais, 
lyginant su 
diagnostinio testo 
rezultatais.   
 
Sukurti mokymosi 
pagalbos mokiniui 
sistemos metmenys 

literatūros  pagrindinio 
ugdymo pasiekimų 
patikrą 7-10 balų. 
Lietuvių kalbos ir 
literatūros PUPP 
kokybė pagerėjo 20 
proc. lyginant su 2017 
metais. 
Matematikos PUPP 
pasiekimų kokybės 
proc. sumažėjo 7 proc. 
lyginant su 2017 metų 
rodikliu.    
Mokymosi 
bendradarbiaujant 
strategijas ir pažangą 
skatinančio grįžtamojo 
ryšio metodikas 
pamokose taiko 70 
proc. gimnazijos 
mokytojų. 
 
52,1 proc. I gimnazijos 
klasių mokinių 
metiniai matematikos 
mokymosi pasiekimai 
išaugo 2-3 balais, 
lyginant su 
diagnostinio testo 
rezultatais 
 
Sukurti mokymosi 
pagalbos mokiniui 
sistemos metmenys 

rezultatų: lietuvių 
kalbos ir literatūros 
PUPP kokybė pagerės 
4–5 proc., PUPP 
matematikos 
pasiekimų kokybė 
pagerės 7–8 proc. 
lyginant su 2017 
metais.  
 
 
 
 
Dauguma mokytojų 
(70 proc.) pamokose 
taikys mokymosi 
bendradarbiaujant 
strategijas ir pažangą 
skatinančio grįžtamojo 
ryšio metodikas. 
 
Pusės (50 proc.) I 
gimnazijos klasių 
mokinių metiniai 
matematikos 
mokymosi pasiekimai 
pagerės 2–3 balais, 
lyginant su 
diagnostinio testo 
rezultatais.  
 
Sukurta mokymosi 
pagalbos mokiniui 
sistema 

Komentaras: 2018 metų veiklos plano tikslas įgyvendintas 99 proc.  
2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė 172 abiturientai. 171 mokinys išlaikė brandos egzaminus, 
įgijo vidurinį išsilavinimą ir brandos atestatus. Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Įgijusių 
vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus - 99,41 proc. Šis rodiklis 4,4 proc. viršijo 
2018 metų gimnazijos veiklos plane minimalų lauktą rezultatą ir 1,41 proc. viršijo maksimalų planuotą 
rezultatą. 
Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį 
egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus - 42,59 proc. Šis rodiklis 
17,59 proc. viršijo 2018 metų gimnazijos veiklos plane maksimalų planuotą rezultatą. 
2018 metais pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 141 mokinys. 
Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų 
skaičiaus - 100 proc. Visi II klasių mokiniai 100 proc. dalyvavo PUPP. Lietuvių kalbos pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrą išlaikė visi mokiniai.  
2018 metais 67,85 proc. II klasių mokinių išlaikė lietuvių kalbos ir literatūros  pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrą 7-10 balų. Šis rodiklis 12,85 proc. viršijo planuotą maksimalų rezultatą. Lietuvių 
kalbos ir literatūros PUPP kokybė pagerėjo 20 proc. lyginant su 2017 metais. 
Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą išlaikė 93 proc. mokinių. Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 balais 
mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus (procentais) - 19 proc. 
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Matematikos PUPP pasiekimų kokybės proc. sumažėjo 7 proc. lyginant su 2017 metų rodikliu. Nors 
gimnazijos dešimtokai geriausiai sprendė praktinio turinio uždavinius, gerai nagrinėjo diagramas, 
skaičiavo procentus, gerai sprendė patenkinamo ir pagrindinio lygio geometrinius uždavinius aukštesnįjį 
lygį pasiekti pavyko tik 4 proc. mokinių, pagrindinį - 15 proc. mokinių, patenkinamą - 74 proc. mokinių, 
nepatenkinamą - 7 proc. mokinių. 2018 metų matematikos PUPP kokybė žemiausia per pastaruosius 
trejus metus. PUPP matematikos metodikos pokyčiai nepadėjo objektyviau įvertinti mokinių pažangą. 
Kaip teigiama Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programoje 17 ir 18 punktuose: 
17. Patikrinimo užduotyje turi būti tiek lengvų (mokiniui įprastas kontekstas, mokiniui pažįstamas 
uždavinių formatas, patogūs skaičiavimui skaičiai) uždavinių, kad jų taškų suma sudarytų ne mažiau 40 
proc. visų užduoties taškų. 18. Konkrečiose užduotyse galimi tam tikri nukrypimai nuo lentelėse 
parašytų skaičių, tačiau jie neturėtų būti didesni nei (+)(-) 4 proc.) Tuo tarpu 2018 m. matematikos PUPP 
uždavinių sudėtingumas neatitinka PUPP programos: patenkinamo lygio užduočių yra 20,41 proc. ( 
turėtų būti 40 proc.) pagrindinio lygio – 34,69 proc. (turėtų būti 40 proc.), aukštesniojo lygio – 44,90 
proc. ( turėtų būti 20 proc.) visų užduoties taškų. 2018-2019 m. m. tikimės geresnių  matematikos PUPP 
rezultatų, toliau vykdomas  Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-
0005 „ Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. 
2018 metais IQES online Lietuva sistemoje atliktos mokinių ir mokytojų apklausos duomenimis - 50 
proc. mokytojų kartą per mėnesį individualiai aptaria mokinio asmenines mokymosi sėkmes/nesėkmes 
ar rezultatus; 
- 80 proc. mokytojų taiko laisvos formos refleksijas kaip įsivertinimo formą pamokoje; 
- 74 proc. mokinių teigimu, mokytojai stebi ir individualiai aptaria mokinio pažangą, atkreipia dėmesį 
kur dar reikia pasitempti; 
- 80 proc. mokinių įsivertina savo daromą pažangą, suvokia įsivertinimo svarbą, įsitraukia į pažangos 
stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą;  

- 94 proc. mokytojų moko mokinius įsivertinti savo bei vertinti kitų darbą, motyvuoja mokinius mokytis 
bendradarbiaujant,  vertindami atsižvelgia į  dialogą su mokiniu apie mokymosi sėkmes ir nesėkmes, 
procesą, rezultatus; 
- vertindami savo ir draugų atliktus darbus 79 proc. mokinių geriau supranta mąstymo ir mokymosi 
procesą, mokymosi būdus ir savo mokymosi poreikius, geba lengviau juos paaiškinti.  
Įgyvendintas kontekstualus bei integralus matematikos mokymo (si) procesas, skatinantis mokinių 
pažangą. Sukurtos ir įgyvendintos personalizuotos pagalbos priemonės, orientuotos į mokinio sėkmę. 
Įgyvendinant ESFA finansuojamo projekto „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ veiklas 
pasiekti aukštesni I klasių mokinių matematikos mokymosi rezultatai: 52,1 proc. I gimnazijos klasių 
mokinių metiniai matematikos mokymosi pasiekimai išaugo 2-3 balais, lyginant su diagnostinio testo 
rezultatais. Šis rodiklis 2,1 proc. viršija planuotą maksimalų rezultatą. 
2018 metų lapkričio mėn. 29 d. gimnazijoje organizuota mokytojų metodinė - praktinė konferencija 
„Paveiki mokymosi pagalba - kiekvieno mokinio sėkmė. Kaip mums sekasi? Sėkmės ir problemos“. 
Surinktas mokytojų patirčių ir metodinių pavyzdžių bankas. Darbo grupė, apibendrinus duomenis, 
parengė  mokymosi pagalbos mokiniui sistemos metmenis. 

 
3 Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas 
realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Patobulinti 
edukacines, 
stimuliuojančias 
mokymąsi aplinkas 
gerinant gimnazijos 
aplinkos jaukumą, 
bendruomenės 
narių saugumą, 
aplinkas pritaikant 
įvairiems ugdymo 
organizavimo 
būdams.  

 

Gimnazijos pastato 
2C3/p rūbinėse 
nudažytos medinės 
grindys. 
 
Suremontuotos dviejų 
mokomųjų kabinetų 
grindys. 
 
Įrengta šiuolaikinių 
mokymo(si) aplinkų 
klasė (50 proc.). 
 

Gimnazijos pastato 
2C3/p rūbinėse 
nudažytos medinės 
grindys ir sienos. 

 
Suremontuotos trijų 
mokomųjų kabinetų 
grindys. 
 
Įrengta šiuolaikinių 
mokymo(si) aplinkų 
klasė (60 proc.). 

 

Gimnazijos pastato 
2C3/p rūbinėse 
nudažytos medinės 
grindys ir sienos.  
 
Suremontuotos trijų 
mokomųjų kabinetų 
grindys. 
 
Įrengta šiuolaikinių 
mokymo (si) aplinkų 
klasė (60 proc.). 
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Padidinta bevielio 
tinklo aprėptis (30 
proc.). 
Įdiegta vaizdo 
stebėjimo kamerų 
sistema (60 proc.). 
 
2 mokomuosiuose 
kabinetuose įrengti 
daugialypės terpės  
multimedijos 
projektoriai. 
 
Parengtas I aukšto 
interjero atnaujinimo 
projektas (60 proc.). 
 
Sukurta duomenų ir 
veiklų apskaitos bei 
analizės, informacinių 
technologijų pagrindu 
veikianti gimnazijos 
dokumentų valdymo 
sistema (30 proc.). 

Padidinta bevielio 
tinklo aprėptis (40 
proc.). 
Įdiegta vaizdo 
stebėjimo kamerų 
sistema (70 proc.). 

 
3 mokomuosiuose 
kabinetuose įrengti 
daugialypės terpės 
multimedijos 
projektoriai. 
 
Parengtas I aukšto 
interjero atnaujinimo 
projektas (80 proc.). 
 
Sukurta duomenų ir 
veiklų apskaitos bei 
analizės, informacinių 
technologijų pagrindu 
veikianti gimnazijos 
dokumentų valdymo 
sistema (50 proc.). 

 

Padidinta bevielio 
tinklo aprėptis (40 
proc.). 
Įdiegta vaizdo 
stebėjimo kamerų 
sistema (70 proc.). 
 
3 mokomuosiuose 
kabinetuose įrengti 
daugialypės terpės 
multimedijos 
projektoriai. 
 
Parengtas I aukšto 
interjero atnaujinimo 
projektas (80 proc.). 
 
Sukurta duomenų ir 
veiklų apskaitos bei 
analizės, informacinių 
technologijų pagrindu 
veikianti gimnazijos 
dokumentų valdymo 
sistema (50 proc.). 

Komentaras: 2018 metų veiklos plano tikslas įgyvendintas 100 proc. Pasiektas maksimalus lauktas 
rezultatas. Gimnazijos pastato 2C3/p rūbinėse nudažytos medinės grindys ir sienos, suremontuotos trijų 
mokomųjų kabinetų grindys, įrengta šiuolaikinių mokymo (si) aplinkų klasė (60 proc.),  40 proc. 
padidinta bevielio tinklo aprėptis, įdiegta vaizdo stebėjimo kamerų sistema (70 proc.), 3 mokomuosiuose 
kabinetuose įrengti daugialypės terpės multimedijos projektoriai.  
Bendradarbiaujant su Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija parengtas I aukšto 
interjero atnaujinimo projektas (80 proc.). 
Sukurta duomenų ir veiklų apskaitos bei analizės, informacinių technologijų pagrindu veikianti 
gimnazijos dokumentų valdymo sistema (50 proc.). 

 
Plačiojo įsivertinimo išvados  

 
Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 
2.1.3. Orientavimasis į 
mokinių poreikius  
Pagalba mokiniui (3.7) 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 
 Estetiškumas (2.9) 
Ergonomiškumas (3.0) 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 
Estetiškumas (2.9) 
Ergonomiškumas (3.0) 

4.2. 3. Mokyklos 
tinklaveika 
Atvirumas (3.7) 

4.2.2. Bendradarbiavimas su 
tėvais  
Įsitraukimas (3.0) 

4.2.2. Bendradarbiavimas su 
tėvais  
Įsitraukimas (3.0) 

3.2.1. Mokymasis ne 
mokykloje 
Edukacinės išvykos (3.6) 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 
Gyvenimo planavimas (3.0) 
Socialumas (3.1) 
Savivoka, savivertė (3.1) 

 

2.3.2. Ugdymas mokyklos 
gyvenimu 
Santykiai ir mokinių 
savijauta.(3.6) 
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Veiklos, įvykiai ir nuotykiai 
(3.6) 

 
Giluminio įsivertinimo išvados  

Komentaras (Įstaiga pateikia giluminio įsivertinimo rezultatus: kas buvo tirta praėjusiais 
metais, kokios gautos išvados, kaip įvertinti tirti rodikliai ar temos, kokie priimti siūlymai dėl 
veiklos kokybės gerinimo) 
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal Mokyklos, įgyvendinančios 
bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl 
mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo 
metodikos patvirtinimo“.  
2018 metais giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui buvo pasirinkti Mokinio pasiekimai ir 
pažanga (1.2.1)  bei  Mokinių įsivertinimas (2.4.2 ) rodikliai. Šie rodikliai tirti ir analizuoti 
pasirinkus  papildomus rodiklius: Mokinio pasiekimai ir pažanga  (1.2.1.)  analizuotas tiriant 
rodiklį Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (2.2.1.) (tikėjimas mokinio galiomis, 
mokymosi džiaugsmas) ir 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (santykiai ir mokinių savijauta, 
narystė ir bendrakūra) rodiklius. Rodiklis Mokinių įsivertinimas (2.4.2) analizuotas tiriant 
Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) (pagalba mokiniui), Mokymasis (2.3.1.)  (mokymosi 
socialumas, savivaldumas mokantis), Mokinių įsivertinimas (2.4.2.) (Dialogas vertinant, 
įsivertinimas kaip savivoka) rodiklius.  
Atlikus giluminį 2018 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą nustatyta, kad rodiklis 
Mokinio pasiekimai ir pažanga (1.2.1) atitinka 3 lygį, rodiklis – Mokinių įsivertinimas (2.4.2) 
atitinka 3 lygį.  
Atsižvelgiant į rekomendacijas numatyta: 
1. Daugiau dėmesio skirti informacijos, gaunamos apie mokinio asmeninę pažangą, analizei ir 

jos panaudojimui  individualizuojant ir diferencijuojant mokiniui skiriamas užduotis.  
2. Nuolat stebėti ir sekti mokinio pažangą visose mokyklinio ugdymo srityse, panaudojant 

individualios pažangos stebėjimo strategijas. 
3.  Skirti dėmesio mokinių ugdymo karjerai veikloms, siekiant mokinių kryptingo profesinio 

orientavimo. 
4. Siekti, kad vertinimas būtų pagrįstas mokytojo ir mokinio dialogu apie mokymosi sėkmes 

ir nesėkmes, kurti progas mokinio - mokytojo ir mokinio - mokinio sąveikoms (skatinant 
mokinių vienas kito darbo vertinimui bei įsivertinimui). 

5.  Ugdymo procese dažniau taikyti neformaliojo vertinimo formas ir būdus, skatinančius 
mokinių vidinį poslinkį nuo išorinės link vidinės mokymosi motyvacijos. 

 
 

 
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados  
 

Išorės vertinimo išvados 

Vizito laikas – 2012 m. spalio 22–26 d. Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokybės išorinis 

vertinimas. 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai: 

1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis); 

2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida ir jos lūkesčiai (1.2.1., 4.1.2. – 3 lygis); 

3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. – 3 lygis); 
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4. Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 4 lygis); 

5. Pamokos struktūros kokybė (2.2.2. – 3 lygis). 

6. Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3. – 3 lygis). 

7. Mokymosi motyvacija (2.4.1. – 3 lygis); 

8. Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis); 

9. Gabių vaikų ugdymas (4.3.2. – 3 lygis); 

10. Lyderystė mokykloje (5.3.2. – 3 lygis). 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai: 

1. Aplinkos jaukumas (1.3.3. – 2 lygis); 

2. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis); 

3. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis); 

4. Ugdomosios veiklos formos pamokoje (2.3.1. – 2 lygis); 

5. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis). 

Gimnazijoje pagal pateiktus Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2012-12-18 išorės 

vertinimo ataskaitoje Nr. 1S-579 pateiktas rekomendacijas ir siūlymus parengtas gimnazijos veiklos 

tobulinimo veiksmų planas 2013–2015 metams, kuriame suplanuoti veiksmai derėjo su gimnazijos 

2013, 2014, 2015 m. veiklos planais ir planų priemonėmis, numatytomis tikslams įgyvendinti, su 

gimnazijos 2013–2015 metų strateginiu planu ir priemonėmis. Gimnazijos 2013, 2014, 2015 metų 

veiklos planai, 2013–2015 metų gimnazijos strateginis planas ir gimnazijos veiklos tobulinimo 

veiksmų planas buvo įgyvendinami vienu metu. 2015 m. lapkričio mėn. dalyvaujant Švietimo ir 

ugdymo skyriaus atstovams, gimnazijoje įvyko veiklos tobulinimo pokyčių aptarimas, kuriame ir buvo 

pristatyti gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų plano įgyvendinimo pokyčiai.  

Aplinkos jaukumas (1.3.3.) 2013–2015 metais nuosekliai vykdyti gimnazijos vidaus patalpų 

renovavimo ir gražinimo darbai: perdažytos valgyklos patalpos, renovuotos laiptinės sienos, 

persirengimo kambariai, kūno kultūros laiptinės sienos laiptinės sienos, renovuota biblioteka- 

informacinis centras, renovuotas gimnazijos muziejus, perdažytos koridorių sienos.  2013 m. pakeistos 

aktų salės kėdės, perdažyta avanscenos  fasadinė dalis. Tais pačiais metais  atnaujintos kūno kultūros 

ugdymo aplinkos – įrengti dušai. Įrengta mokinių poilsio zona: pastatyti stalo teniso stalai I a. fojė; 

nupirkta 10 sėdmaišių, kurie organiškai pasiskirstė I, II, III aukšto koridoriuose. Plėtojant projektinės 

veiklos pamokoje ir popamokinėje veikloje integralumą 2014 m. gimnazijoje įgyvendinti vienas 

ekonomikos ir technologijų integruotas projektas bei keturi integruoti menų, technologijų projektai: 

projektas ,,Kurkime jaukią gimnazijos aplinką“, skirtas gimnazijos kalėdiniam interjerui sukurti; 

2014-2015 m. m. pilnai įgyvendintas integruotas menų ir technologijų projektas ,,Kurkime jaukią 

gimnazijos aplinką“, kuris skirtas gimnazijos aplinkų gražinimui tradicinių, valstybinių švenčių metu. 

Projekto eigoje gimnazijos vidaus aplinkas 2014–2015 m. m. puošė 10 skirtingų parodų. 2015 m. 
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birželio mėn. atlikus mokinių tėvų apklausą apie gimnazijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę 

paaiškėjo, kad 91 proc. mokinių tėvų mano, kad gimnazija yra jauki (2013 m. šio rodiklio vertinimas 

siekė 76 proc.), 98 proc. atsakiusiųjų pritaria teiginiui, jog gimnazijoje yra saugi aplinka mokiniams, 

91 proc. apklaustų mokinių tėvų teigia, kad gimnazijoje patalpos ir priemonės (baldai ir kt. ) 

pritaikytos patogiam vaikų mokymuisi. 76 proc. pritarė teiginiui, kad gimnazijos pastato išorė 

tvarkinga, 91 proc. pritarė teiginiui, kad pakeisti visi langai mokykloje, 81 proc. atsakiusių mokinių 

tėvų pritarė, kad gimnazijoje yra geros sąlygos mokiniams pailsėti per pertraukas ir po pamokų.  

Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.) Tobulinant rodiklį tikslintas gimnazijos mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo aprašas. 2013 m. parengta nauja dokumento redakcija - gimnazijos 2013–2014 

m. m. Ugdymo plano priedas – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo aprašas. Susitarta dėl kiekvieno mokomojo dalyko vertinimo kriterijų remiantis 

mokinių pasiekimų lygių aprašais pagal BP, dėl kaupiamojo vertinimo kriterijų, reikalavimų ir sričių. 

Mokslo metų pradžioje visi mokiniai supažindinami su dalykų mokymosi pasiekimų vertinimo 

reikalavimais ir kriterijais, 79 proc. mokinių žino už ką ir kaip bus vertinami per mokomųjų dalykų 

pamokas, 21 proc. teigia, kad ši informacija jiems yra žinoma tik iš dalies. 2012–2013 m. m. vykdyta 

pamokų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų stebėsena, ir vertinimas, atlikta e-dienyno analizė, 

atlikta mokinių apklausa. Analizuojant rezultatus išryškėjo, kad  tik 60 proc. gimnazijos mokytojų už 

atliktas veiklas pamokoje mokinius giria ar skatina žodžiu. Pamokoje įsivertinti suteikiamos 

galimybės tik kartais nurodė 79 proc. mokinių, 67 proc. mokinių yra aiškūs įvairių darbų vertinimo 

kriterijai, 78 proc. apklaustų mokinių nepageidauja būti vertinami pažymiais kiekvienoje pamokoje, 

grįžtamasis ryšys stebėtas 35 proc. vertintų pamokų. 2013–2014 m. vykdyta pamokų, dalykų modulių, 

pasirenkamųjų dalykų stebėsena, ir vertinimas. Gimnazijoje stebėtos ir vertintos 89 skirtingų 

mokomųjų dalykų pamokos. Atlikta išsami stebėtų pamokų vertinimų analizė. Gimnazijoje mokinių 

pasiekimų vertinimui ir įsivertinimui pamokose taikomos laisvos formos refleksijos (42 proc.), IQES 

platformoje siūlomi grįžtamojo ryšio metodai (12 proc.). grįžtamasis ryšys stebėtas beveik 63 proc. 

vertintų pamokų. Siekiant stebėti mokinių daromą pažangą vykdomi diagnostiniai testai, kurie 

organizuojami rugsėjo, lapkričio-gruodžio ir kovo-balandžio mėn. Visi mokiniai atlieka lietuvių 

kalbos, matematikos, istorijos bei užsienio kalbų kontrolinius darbus, atlieka kitas dalyko mokytojų 

metodinės grupės parengtas  užduotis, kurių rezultatai aptariami dalykų mokytojų metodinėje grupėje  

bei gimnazijos Metodinėje taryboje. 2013–2014 m. m. organizuoti kvalifikaciniai seminarai 

mokytojams klasės vadovo veiklos tobulinimo, interaktyvių mokymo priemonių panaudojimo dalykų 

pamokose, mokinių motyvavimo temomis, 2014–2015 metais organizuoti seminarai mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo temomis. 2013–2015 metais 100 proc. gimnazijos mokytojų ir 

vadovų tobulino bendrąsias, profesines, vadybines, kultūrines, socialines, didaktines kompetencijas 

ne tik gimnazijoje organizuotose KPKC, „Šviesos“ leidyklos seminaruose, bet ir kituose  
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kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 2015 m. birželio mėn. atlikus mokinių tėvų apklausą apie 

gimnazijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę 92 proc. apklaustų mokinių tėvų pritaria teiginiui, kad 

mano vaiko mokytojai domisi mokinių reikalais ir poreikiais, 93 proc. pritaria, kad mokykloje vaikas 

yra motyvuojamas siekti gerų mokymosi rezultatų, 92 proc. sutinka su teiginiu, kad mokytojai 

organizuoja įdomias, į mokymąsi mokinį įtraukiančias pamokas, 88 proc. pritaria, kad mokykloje 

mokoma praktiškų, gyvenimui reikalingų dalykų, 93 proc. pritaria teiginiui, kad mokyklos mokytojai, 

siekdami patenkinti mokinių poreikius, geba užtikrinti mokinių mokymosi pažangą. 

Atskirų mokinių pažanga (3.1.1) 2013 m. Apibendrinus gimnazijos mokytojų patirtis 

parengtos, Metodinėje taryboje pristatytos ir ugdymo procese taikomos „Formuojamojo vertinimo 

pamokoje rekomendacijos: mokomojo dalyko išmokimo tikrinimo formos ir atskirų mokinių pažangos 

vertinimas“. Gimnazijoje pradėtas vykdyti pagalbos mokiniui projektas. E-dienyne paskelbtos 

gimnazijos vadovų, mokytojų, priėmimo valandos tėvams dėl individualių konsultacijų, skelbiami 

mokytojų konsultacijų tvarkaraščiai. 2014 m. teikiant nuolatines dalykų konsultacijas mokymosi 

sunkumų turintiems mokiniams,  akademinių pasiekimų vidurkis pagrindinio ugdymo koncentre 

padidėjo: Lietuvių kalba – 21 procentu, matematika – 22 procentais, anglų kalba – 25 procentais, 

istorija – 27 procentais. Visi procentiniai rodikliai yra didesni, nei maksimalus laukiamas rezultatas. 

Vidurinio ugdymo koncentre: atlikus tyrimą, kuriame buvo analizuojami gimnazijos mokinių, 

turėjusių pagrindiniame ugdyme įvertinimus 4, 5 ir 6 ir jų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, 

stebimas mokinių turėjusių žemus įvertinimus sėkmingas valstybinių brandos egzaminų išlaikymas 

pasiekiant patenkinamą ir pagrindinius lygius: lietuvių kalba – 47,1 proc. mokinių, matematika – 42,9 

proc. mokinių, anglų kalba – 73,7 proc. mokinių, istorija – 33,3 proc.  mokinių. Labai ženklus 

baigiamųjų klasių mokinių naudojimasis mokytojų teikiama konsultacijų pagalba – rodo, kad 

konsultacijų praktika yra reikalinga.   

Ugdomosios veiklos formos pamokoje (2.3.1). 2013–2014 m. mokytojams organizuoti 

kvalifikaciniai seminarai, 2013 m. organizuotos 87 įvairių mokomųjų dalykų pamokos netradicinėse 

aplinkose. Rodiklis vertintas analizuojant e-dienyną, stebint ir vertinant mokytojų organizuojamas 

įvairių dalykų pamokas, atlikus mokinių tėvų apklausą apie gimnazijos teikiamas viešąsias paslaugas, 

mokytojų apklausą apie pamokose naudojamus ugdymo būdus ir formas bei mokymo priemones. 

Beveik visi mokytojai (90 proc.) siekdami  patenkinti mokymo stilių įvairovę (mokinių mokymosi 

stiliai 9 klasių mokiniams nustatomi kasmet, 2013 m. nustatyti ir lietuvių k. mobilių grupių mokinių 

mokymosi stiliai) ir skirtingas mokymosi sąlygas, taiko įvairus mokymo metodus. 73 proc. mokytojų 

dažniausiai taiko diskusijos, darbo porose, 82 proc. – darbo grupėse metodus, 61 proc. mokytojų 

įvairina ugdymą mokiniams skirdami kūrybinius darbus.  98 proc. mokytojų kalbinius intarpus 

paįvairina nekalbiniais elementais (pvz. vaizdinėmis priemonėmis -minčių žemėlapiais, fiziniais 

modeliais, paveikslėliais, kūno judesiais). 88 proc. mokytojų savo dalyko pamokose naudoja IKT, 80 



 

21 
 

proc. mokytojų ruošiasi pamokoms naudodamiesi internetu, dažniausiai pamokose mokytojai naudoja 

šiuos informacinius šaltinius: 75 proc. – informacinę literatūrą, 55 proc. filmus, TV laidas, 52 proc. – 

elektroninius informacijos šaltinius (e-žinynus, e-enciklopedijas), 84 proc. mokytojų pamokoms 

įvairinti naudoja nuotraukas, skaidres, paveikslus, žemėlapius. 91 proc. mokinių tėvų teigia, kad 

mokytojai organizuoja įdomias, į mokymąsi mokinį įtraukiančias pamokas, taiko pamokose metodus, 

padedančius teorines žinias pritaikyti praktikoje. 2012–2013 m. 65 proc. stebėtų ir vertintų pamokų 

kaip stiprus veiklos rodiklis nurodytas mokymo medžiagos aktualizavimas, tinkamas ugdomosios 

veiklos formų (strategijų, būdų, metodų, užduočių) parinkimas mokymosi motyvacijai ir mokinių 

aktyvumui palaikyti. 50 proc. stebėtų pamokų, kaip stipri veiklos sritis nurodytas mokinių darbo 

pamokoje organizavimas (ugdomosios veiklos formų, mokymo metodų parinkimas, individualaus ir 

grupinio darbo derinimas, mokymo individualizavimas). 2014 m. atliktas tyrimas „Ugdomosios 

veiklos formos“ (I–II klasėse). Tyrimo rezultatai. atskleidė, kad labiausiai mokinius motyvuoja darbas 

ir diskusija grupėse (41 procentas mokinių). Atsižvelgdami į gimnazijos psichologės atlikto tyrimo 

„Mokymosi stilių nustatymas“ išvadomis ir rekomendacijomis, gimnazijos mokytojai derina ugdymo 

formas ir būdus. Ypač suaktyvėjo kūrybinis – tiriamasis metodas. Taip pat aktyviau organizuotos 

pamokos netradicinėse erdvėse (organizuotos 83 įvairių mokomųjų dalykų pamokos netradicinėse 

aplinkose).  

Išmokimo stebėjimas (2.3.4.). Šis rodiklis buvo stebimas ir vertinamas per mokytojų 

organizuojamų pamokų prizmę. Vadovaujantis gimnazijos 2013–2014 m. m. pedagoginės priežiūros 

planu, spalio-gegužės mėnesiais gimnazijoje stebėtos ir vertintos 89 atskirų mokomųjų dalykų 

pamokos. Įvertinta po 1–2 mokytojų pamokas. Išmokimo stebėjimo elementai - tinkamas patikrinimo, 

kiek mokiniai suprato ar ką išmoko vyrauja 53 proc. stebėtų pamokų, kiekvieno mokinio matymas - 

60 proc. stebėtų pamokų, 67 proc. stebėtų pamokų grįžtama prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų, 62 

proc. stebėtų pamokų  išmokimo tikrinimo formos veiksmingos ir priimtinos mokiniams. Gimnazijos 

mokytojų organizuojamos pamokos kokybiškai tobulėja skirtingais aspektais.  

 
III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 
 Gimnazija atlikusi 2018 metų situacijos analizę, įvertinusi 2018 metų tikslų realizavimo 

laipsnį pagal prognozuotus laukiamus rezultatus, 2019 metais sieks kiekvieno mokinio mokymosi 

pažangos pagal jo gebėjimus ir galimybes, PUPP ir VBE rezultatų gerėjimo dinamikos, vykdydama 

gimnazijos mokinių poreikius tenkinančios mokymosi pagalbos veiklas.  

Išanalizavusi plačiojo ir giluminio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, 

įvertinusi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros pateiktų siūlymų realizavimo laipsnį, 



 

22 
 

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 22–26 d. gimnazijoje vykusio išorės vertinimo išvadas, remdamasi 

strateginio plano, parengto 2019–2021 m. prioritetais: teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti 

inovatyvią, modernią, saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, teikti pagalbą, siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos, bendrojo ir dvikalbio ugdymo dermės, vykdyti partneryste su socialiniais 

partneriais paremtą gimnazijos veiklų ir siekių tęstinumą, ugdymo(si) proceso tobulinimą, pritraukti 

rėmėjų, šalies ir Europos Sąjungos lėšas, pasirinko šias tobulintinas veiklos sritis:  

1.1.1. Asmenybės tapsmas (Gyvenimo planavimas);  

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (pagalba mokiniui); 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (tikėjimas mokinio galiomis, mokymosi 

džiaugsmas); 

2.3.1. Mokymasis (mokymosi socialumas, savivaldumas mokantis); 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (Estetiškumas; Ergonomiškumas); 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (Įsitraukimas). 

Suformuluotoms galimybėms realizuoti gimnazija išteklių turi pakankamai. Bus naudojami 

žmogiškieji ištekliai - Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) projekto „Inovatyvi matematika – 

kiekvieno mokinio sėkmė“, projekto „Matematinis PA DE“ komandos, „Samsung Mokykla ateičiai“ 

programos komanda, UAB „Festo“ komanda, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto ir Kauno 

kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos studentai, mokinių tėvai - savanoriai,  švietimo 

konsultantai, IT mokytojai, mokytojai ekspertai ir Mokymo lėšos, 2 proc. GPM lėšos, nebiudžetinės 

ir valstybės asignavimų lėšos. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos tobulinimui tampa metų veiklos 

plano prioritetais. 2019 metų gimnazijos veikla orientuota į 2019–2021 metų gimnazijos strateginio 

plano tikslus bei 2018 metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo rezultatus. Gimnazija 

įgyvendindama įstaigos strateginio plano 2019–2021 metams I strateginį tikslą - Kurti naujas ir 

puoselėti esamas gimnazijos bendruomenės kultūros tradicijas, formuoti pilietines ir tautines 

vertybines nuostatas - 2019 m. sieks įgyvendinti gimnazijos renginių, skirtų gimnazijos šimtmečiui 

paminėti, planą, parengsime ir įgyvendinsime integruotą projektą „100 metų gimnazijai“ į projekto 

veiklas įtrauksime daugumą (70 proc.) gimnazijos bendruomenės narių, gimnazijos interneto 

svetainėje sukursime virtualią gimnazijos Alumnų galeriją, organizuosime gimnazijos 100-mečio 

paminėjimo šventę, bendradarbiaudami su Kauno kolegijos Technologijų fakulteto studentais 

pradėsime gimnazijos interneto svetainės modernizavimo procesą, atnaujinsime dalį (30 proc.) 

gimnazijos atributikos, bendradarbiaudami su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje 

stiprinsime gimnazijos tinklaveiką. Į šias veiklas 2019 metais įtrauksime 60 proc. gimnazijos mokinių. 

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojami žmogiškieji ištekliai („Erasmus+“ programos finansuojamo 

projekto „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“ komanda, Finansinio 
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raštingumo projekto ,,Finansų laboratorija“ komanda, tarptautinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos „Sniego gniūžtė“, jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo 

projekto ,,Nepamiršk parašiuto“, projekto „Prisimename, kodėl esame laisvi“ komandos ir darbo 

grupės, Alumnai, Mokinių taryba, IT specialistai, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų 

akademija), Mokymo lėšos (900 Eur), 2 proc. GPM lėšos (1700 Eur), SB (100 Eur), rėmėjų (500 Eur). 

Įgyvendindami gimnazijos strateginio plano 2019–2021 metams II strateginį tikslą - Teikiant 

pagalbą siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos, sieksime aukštesnės ugdymosi 

kokybės, kiekvieno mokinio pažangos, vykdydami pagalbos mokiniui veiklas, kursime mokymosi 

pagalbos mokiniui mokymosi pagalbos modelį, parengsime mokinio individualios pažangos 

matavimo, fiksavimo ir planavimo sistemos metmenis ir juos pradėsime praktiškai naudoti pamokose 

nuo 2019-09-01 d., bendradarbiaujant su „Samsung Mokykla ateičiai“ programos komanda, ESFA 

projekto ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ komanda, IKT mokytojais, 30 proc. 

gimnazijos mokytojų susikurs ir naudos pamokose bent po 1 mokinių individualios pažangos 

matavimo ir fiksavimo įrankį bei mokinių įsivertinimo (refleksijos) IKT įrankį. Populiarindami 

matematikos mokomąjį dalyką, bendradarbiaudami su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, 

organizuosime Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių vaikinų komandų matematikos 

olimpiadą - konkursą, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8-ų klasių mokinių konkursą ,,Matematinis 

PA DE DE”, vykdysime projektą su Kauno miesto  progimnazijomis „Stiprioji grandis“. Siekdami 

gimnazijos mokinių aukštesnių matematikos mokymosi pasiekimų 2019 metais dalyvausime Europos 

Socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamame projekte „Inovatyvi matematika – kiekvieno 

mokinio sėkmė“, taikydami matematikos pamokose kontekstualaus / integralaus matematikos ugdymo 

turinio praktinių užduočių elektroninį banką, įgyvendinsime kontekstualus bei integralus matematikos 

mokymo (si) procesą, skatinantį mokinių pažangą.  

Sudarysime sąlygas I–IV klasių mokiniams pažinti karjeros galimybes įgyvendindami 

bendradarbiavimo projektą su pasauline automatizavimo sprendimų milžine UAB „Festo“ „Ugdymas 

karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“ veiklas, 

įtrauksime mokinių tėvus į mokinių ugdymo karjerai veiklų organizavimą, planuojame, kad mokinių 

tėvų - savanorių organizuojamuose ugdymo karjerai veiklose 2019 metais dalyvaus 20 proc. mokinių.  

Būdami fundamentaliame užsienio kalbos (vokiečių) mokymo diskurse, sieksime dar 

aukštesnio išlaikiusių Tarptautinį užsienio kalbos (vokiečių) egzaminą „Das Deutsche Sprachdiplom“ 

(DSD) mokinių procento, bendradarbiaudami su Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (Die 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), KTU užsienio kalbų centru, Vilniaus Goethe 

institutu, VDU užsienio kalbų institutu parengsime užsienio kalbos (vokiečių) dvikalbio ugdymo 

modelį ir nuo 2019-09-01 pradėsime jo įgyvendinimą.  
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Tikimės, kad vykdant pagalbos mokiniui veiklas, naudojant mokinių pasiekimų gerinimui 

skirtas papildomas valandas, teikiant trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, mokantis elektroninėje 

sistemoje www.egzaminatorius.lt, naudojant pamokose mokinio individualios pažangos matavimo, 

fiksavimo ir planavimo sistemos metmenis, mokinių individualios pažangos matavimo ir fiksavimo 

bei mokinių įsivertinimo (refleksijos) IKT įrankius, pasieksime Strateginio planavimo sistemoje 

esančių rodiklių reikšmių planuojamų rezultatų: Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-

okų skaičiaus - 95 proc., Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus - 95 

proc., Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių skaičiaus (procentais) - 20 proc., Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant 

valstybinį lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus (procentais) - 35 proc. Šios 

veiklos pagrįstos plačiojo ir giluminio įsivertinimo rezultatais, praėjusių metų veiklų įsivertinimo 

analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojami žmogiškieji ištekliai (Europos Socialinio fondo 

agentūros (ESFA) projekto „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ komanda, UAB 

„Festo“ komanda, „Samsung Mokykla ateičiai“ programos  komanda, konkurso  ,,Matematinis PA 

DE” komanda, projekto „Stiprioji grandis“  komanda,  darbo grupės, IKT specialistai, mokytojai 

ekspertai), ESFA lėšos, Mokymo lėšos (900 Eur), 2 proc. GPM lėšos (200 Eur), UAB „Festo“ 

stipendija (200 Eur).   

Vadovaujantis BUP (pagrindinio ir vidurinio) 21.20 punktu, gimnazijoje priimti susitarimai 

(Metodinės tarybos 2018 m. birželio 21 d. protokolas Nr. MT – 5, Gimnazijos tarybos 2018 m. birželio 

25 d. protokolas Nr. 7–2) dėl pamokų, skiriamų mokymosi pagalbai teikti bei mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti, 

mokymosi pagalbai teikti gimnazijoje skiriama: inžinerinės matematinės krypties klasėje: 1 val. per 

savaitę – matematikos moduliui; 0,5 val. per savaitę – fizikos moduliui, mokantis dalyko I kl. 1-ąjį 

pusmetį; 0,5 val. per savaitę – chemijos moduliui, mokantis dalyko I-oje kl. 2-ąjį pusmetį; mokymosi 

pagalbai mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį lietuvių kalbos ir literatūros modulį. Inžinerinės 

informatikos krypties klasėje: 1 val. per savaitę – matematikos moduliui; 1 val. per savaitę – 

informacinių technologijų moduliui. Mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį lietuvių 

kalbos ir literatūros modulį.  Humanitarinės krypties klasėje: 1 val. per savaitę – integruotam 

geografijos ir anglų kalbos mokymo moduliui; 1 val. per savaitę - integruotam istorijos ir vokiečių 

kalbos mokymo moduliui. 1 val. per savaitę – vokiečių kalbos projektui ,,Sprachdiplom I“. Mokymosi 

pagalbai mokiniai gali papildomai rinktis matematikos modulį ir/ar lietuvių kalbos ir literatūros 

modulį – po 1 val. per savaitę. Gamtos mokslų krypties klasėje: 1 val. per savaitę – integruotam 

biologijos ir anglų kalbos mokymo moduliui; 0,5 val. per savaitę – biologijos moduliui, mokantis 

dalyko I kl. 1-ąjį pusmetį. 0,5 val. per savaitę – chemijos moduliui, mokantis dalyko I kl. 2-ąjį pusmetį. 

Mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį lietuvių kalbos ir literatūros modulį. Bendrojo 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
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ugdymo krypties klasėje mokiniai mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį lietuvių 

kalbos ir literatūros modulį. II inžinerinės matematikos krypties klasėje: 1 val.- integruotam istorijos 

ir vokiečių kalbos mokymo moduliui. Vadovaujantis BUP 64. punktu I gimnazijos klasių mokiniams, 

organizuojamos srautinės matematikos pamokos. Grupės sudarytos iš gretimų klasių mokinių pagal 

mokymosi pagalbos poreikį. Po pamokų gimnazijoje vykdomas pagalbos mokiniui projektas „Visos 

dienos mokykla“ kur mokiniai, padedami mokytojų turi galimybes po pamokų gimnazijoje paruošti 

namų darbus, išsiaiškinti pamokoje nesuprastus dalykus bei ugdytis sociokultūrines kompetencijas. 

Įgyvendindami III strateginį gimnazijos tikslą – Sukurti saugias interjero, rekreacinės ir 

edukacinės aplinkos erdves, pritaikytas šiuolaikinei edukacijai, renovuosime gimnazijos rekreacines 

- edukacines gimnazijos pastato 2C3/p, 1C3/p II aukšto vidaus aplinkas, bendradarbiaudami su Kauno 

kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos studentais, įrengsime informacinę, edukacinę 

- rekreacinę erdvę, skirtą gimnazijos 100 - mečio istorijai, sukursime erdvę, skirtą pamokoms ir 

popamokinei veiklai, aktyviam ir pasyviam poilsiui, bendravimui, renovuosime vokiečių kalbos 

mokymo(si) centrą,  stiprindami gimnazijos informacinių komunikacinių technologijų (IKT) bazę, 

suremontuosime IKT kabinetą ir atnaujinsime kabineto kompiuterinę įrangą. Šis metinis tikslas 

pagrįstas praėjusių metų veiklos analize. Tikslui įgyvendinti bus panaudojamos Mokymo lėšos (600 

Eur), 2 proc. GPM lėšos (6000 Eur), Spec. lėšos  (3800 Eur), SB lėšos (800 Eur). 

 
NUMATOMOS LĖŠOS 2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ 

FINANSINIAM REALIZAVIMUI 
  

Programa Lėšos Panaudojimas 

2 proc. GPM lėšos 5717 tūkst. Eur 
 
 

Mokinių apdovanojimams, 
projektams paremti (pagal 
poreikį). 
Informacinės, edukacinės - 
rekreacinės erdvės, skirtos 
gimnazijos 100 mečio istorijai 
sukūrimas. Erdvės, skirtos 
pamokoms ir popamokinei 
veiklai, aktyviam ir pasyviam 
poilsiui, bendravimui 
sukūrimas (1000 Eur).  
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Mokymo lėšos 987,5 tūkst. Eur Darbo užmokesčiui. 
Socialiniam draudimui. 
Mokinių kultūrinei - 
pažintinei veiklai organizuoti, 
profesinio informavimo 
kokybei gerinti, IKT 
reikmėms, mokymo 
priemonėms, spaudiniams.  

Mokymo lėšos kvalifikacijos 
tobulinimui 

5,1 tūkst. Eur Kvalifikacijos tobulinimui. 

Gimnazijos pajamų (spec.) lėšos 8,9 tūkst Eur Gimnazijos vidaus patalpų 
remontui, prekėms 

  

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 
 

1 tikslas – Įgyvendinant projektines veiklas, renginių, skirtų gimnazijos šimtmečiui paminėti, planą 

užtikrinti mokinių socialinį, emocinį ir fizinį saugumą, kurti naujas ir puoselėti esamas gimnazijos 

bendruomenės kultūros tradicijas, formuoti pilietines ir tautines vertybines nuostatas, stiprinti 

gimnazijos tinklaveiką. 

 
Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Ugdomas atsakingas, 
pareigingas, emociškai ir 
fiziškai saugus, kuriantis 
naujas ir puoselėjantis 
esamas gimnazijos 
bendruomenės kultūros 
tradicijas, siekiantis išlaikyti 
savo asmens ir tautos 
kultūros tapatumą 
visuomenės pilietis.  

Atnaujinta (40 proc.) gimnazijos 
interneto svetainė. 
Atnaujinta (30 proc.) 
gimnazijos atributika. 
Sukurta gimnazijos Alumnų 
virtuali galerija (60 proc.). 
Parengtas ir įgyvendintas 
gimnazijos 100-mečio 
paminėjimo šventės scenarijus 
(70 proc.). 
Parengtas ir įgyvendintas (60 
proc.) integruotas projektas „100 
metų gimnazijai“. 
Į projekto įgyvendinimą įsitrauks 
pusė (50 proc.) gimnazijos 
bendruomenės narių. 
 

Atnaujinta (60 proc.) 
gimnazijos interneto svetainė. 
Atnaujinta (60 proc.) 
gimnazijos atributika  
Sukurta(80 proc.) gimnazijos 
Alumnų virtuali galerija. 
Parengtas ir įgyvendintas 
gimnazijos 100-mečio 
paminėjimo šventės scenarijus 
(90 proc.). 
Parengtas ir įgyvendintas (80 
proc.) integruotas projektas 
„100 metų gimnazijai“. 
Į projekto įgyvendinimą 
įsitrauks dauguma (70 proc.) 
gimnazijos bendruomenės 
narių. 

 
 

 

 



 

27 
 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdym
o 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Protų mūšių ciklas  
„XX a. Lietuvos 
istorijos protų 
mūšiai“, skirtas 
gimnazijos 100-
mečiui paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė  
Pavaduotoja 
ugdymui 

A. Baronie
nė 

KPKC 
Kauno 
Gedimino 
sporto ir 
sveikatinimo 
gimnazija, 
Kauno Jono 
Jablonskio 
gimnazija 

01-10   
02-14 
03-07 

Darbo 
grupė 

 

2. Gamtos mokslų 
žinių įsivertinimas 
I gim. kl. 
mokiniams 
protmūšyje, 
skirtame 
gimnazijos 100-
čiui paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
R. 
Kersnauskienė 

 03-18 Darbo 
grupė 

 

3. Kauno m. 
bendrojo ugdymo 
mokyklų 12 klasių 
mokinių lietuvių 
kalbos ir 
literatūros 
konkursas 
„Kartojimas - 
mokslų motina“ 
skirtas gimnazijos 
100-čiui paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
D. Ivanovienė 

KPKC 03-12 Darbo 
grupė 

 

4. Integruotas 
gamtos, socialinių 
mokslų ir užsienio 
kalbų renginys 
„Mūsų gimnazija 
100-tas metų 
Kaune“ 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui 
A. Baronienė 
R. 
Kersnauskienė 
D. Ivanovienė 

Lietuvos 
švietimo 
istorijos 
muziejus 

04-06 Darbo 
grupė 

 

5. Tarptautinis 
tinklinio turnyras  
Valdonės 
Petrauskaitės 
taurei laimėti,  
skirtas gimnazijos 
100-mečiui 
paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
R. 
Kersnauskienė 

Kauno sporto 
mokykla 
„Startas“ 

05-07 Darbo 
grupė 

 

6. Netradicinis 
pilietiškumo 
renginys 

Pavaduotoja 
ugdymui  

A. Baroni
enė 

 05-30 Darbo 
grupė 
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„Patriotizmo testas 
- Kalantinės“ 

 

7. Pilietinė akcija, 
skirta Gedulo ir 
Vilties dienai 
paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

Tarptautinė 
komisija nacių 
ir sovietinio 
okupacinių 
režimų 
nusikaltimams 
Lietuvoje 
įvertinti  

06-30 Darbo 
grupė 

 

8. „Erasmus+“   
programos 
finansuojamo 
projekto „Medijų 
raštingumas ir 
kritinis mąstymas 
jaunimo veiklose“  
„Bendraamžių 
švietėjų“  
programa, 
vykdymas 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

Ugdymo 
plėtotės 
centras 

09-01 Darbo 
grupė 

 

9. Lietuvos žydų 
genocido dienos 
minėjimas- 
pilietinė akcija 
„Atminties šviesa“ 

Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

Kauno žydų 
bendruomenė 

09-30 Darbo 
grupė 

 

10. Pilietiškumo 
projektas 
„Prisimename, 
kodėl esame 
laisvi“  

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

 06-30 Darbo 
grupė 

 

11. I klasių mokinių 
adaptacijos 
stovykla 
„Kviečiame 
skrydžiui“, skirta 
gimnazijos 100-
mečiui paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
A. Baronienė 

 UAB „Festo“ 
Vairavimo 
mokykla 
„ARV-auto“ 

09-30 Darbo 
grupė 

 

12. Projektas 
„Europos kalbos – 
geografijos 
labirintuose“ 
skirtas gimnazijos 
100-mečiui 
paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
D. Ivanovienė 

 09-30 Darbo 
grupė 

 

13. Projektas 
„Interviu su 
buvusiais 
gimnazijos 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 

 10-01 Alumnų 
klubo 
vadovė 
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mokytojais“, 
skirtas gimnazijos 
100-mečiui 
paminėti 

Pavaduotojos 
ugdymui A. 
Baronienė 
D. Ivanovienė 
R.Kersnauskien
ė 

Lietuvių 
kalbos 
mokytojų 
metodinė 
grupė 

 
 
 
 

14. Tarptautinio 
mokinių mainų 
projekto su 
Vokietijos Lipės 
apskrities Lemgo 
miesto Karlah- 
Raveh mokykla 
„Atrasti ir patirti“ 
veiklų vykdymas  

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui A. 
Baronienė 
D. Ivanovienė 
R.Kersnauskien
ė 
 

Vokietijos 
Lemgo miesto 
Karlah-Raveh 
mokykla  

10-30 Projekto 
komanda 

 

15. Gimnazijos 
Alumnų 
galerijos 
gimnazijos 
interneto 
svetainėje 
sukūrimas 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui A. 
Baronienė 
D. Ivanovienė 
R.Kersnauskien
ė 
 

 10-30 Alumnų 
klubo 
vadovė 
Darbo 
grupė 
IKT 
specialista
i 

 

16. Jaunimo 
pilietiškumo ir 
socialinės 
atsakomybės 
ugdymo projektas 
,,Nepamiršk 
parašiuto“ 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui  
A. Baronienė 

Valstybinio 
socialinio 
draudimo 
fondo valdyba 
prie Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 

11-01 Darbo 
grupė 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Gimnazijos 100 
metų jubiliejaus 
šventė  

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui A. 
Baronienė 
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
Meno vadovas 
K. Baranauskas 

UAB „Festo“ 
Lietuvos 
kariuomenės 
Karinių oro 
pajėgų štabas,  
Kauno Šv. 
Kryžiaus 
(karmelitų) 
bažnyčia 

11-30 2 proc. 
GPM 
lėšos 
1500 Eur 
Rėmėjų 
lėšos 
 500 Eur 
Darbo 
grupės 
Alumnų 
klubas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Gimnazijos 
interneto svetainės 
modernizavimas 
(40 proc.) 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
A. Baronienė 

Kauno 
kolegijos 
Technologijų 
fakultetas 

12-20 Darbo 
grupė 
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R. 
Kersnauskienė 
D. Ivanovienė 

19. Gimnazijos 
atributikos 
(vėliava, himnas, 
logotipas, 
uniforma) 
atnaujinimas (30 
proc.) 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
A. Baronienė 
R. 
Kersnauskienė 
D. Ivanovienė 

Kauno 
kolegijos 
Menų ir 
ugdymo 
fakulteto Menų 
akademija 

12-20 2 proc. 
GPM 
lėšos 
100 Eur 
SB lėšos 
100 Eur 
Darbo 
grupė 
Mokinių 
taryba 

 

20. Socialinių įgūdžių 
ugdymo projektas 
„Pasidalinkime 
gerumu“ 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

Vaikų dienos 
centras  

12-20 Darbo 
grupė 

 

21. Integruotas 
istorijos- 
geografijos 
protmūšis 
„Ateities lyderiai“ 
skirtas gimnazijos 
100-mečiui 
paminėti 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

Lietuvos 
švietimo 
istorijos 
muziejus 

12-20 Darbo 
grupė 

 

22. VŠĮ 
„Transparency 
International“ 
Lietuvos skyriaus 
projektas 
,,Akademinio 
sąžiningumo 
iniciatyva 
mokyklose 2019“  

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

VŠĮ 
„Transparency 
International“ 
Lietuvos 
skyrius  

12-30 Darbo 
grupė 

 

23. Savanorystės 
projektas 
„Mokomės duoti“ 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

Kauno 
neįgaliojo 
jaunimo 
užimtumo 
centras  

12-30 Darbo 
grupė 

 

24. Tarptautinis 
projektas ,,DofE 
tarptautinių 
jaunimo 
apdovanojimų 
programa“ 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui A. 
Baronienė 
D. Ivanovienė 

Dofe Lietuva  
(The Duke of 
Edinburgh‘s 
International 
Award)  
Nacionalinis 
Apdovanojimų 
centras 
 

12-30 Projekto 
programo
s vadovai 
R.V. 
Jagentavi
čius 
D. 
Jasiulioni
enė 
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25. Finansinio 
raštingumo 
projektas su 
Swedbank 
,,Finansų 
laboratorija“ 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui A. 
Baronienė 

Bankas 
,,Swedbank“ 
 

12-30 Projekto 
komanda 

 

  

2 tikslas – Teikiant pagalbą ir siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės bei kiekvieno mokinio 

pažangos, efektyvinti IT taikymą, plėtoti mokinių ugdymo karjerai veiklas, sukurti mokinio 

individualios pažangos matavimo, fiksavimo ir planavimo sistemos metmenis 

 
Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Teikiant efektyvią 

mokymosi pagalbą, 
suasmeninus mokymąsi, 
įgyvendinus ugdymo karjerai 
veiklas, kiekvienas mokinys 
padarys bent minimalią 
pažangą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beveik visi (95 proc.) 
abiturientų baigs vidurinio 
ugdymo programą ir įgis 
vidurinį išsilavinimą. 
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Įgijusių 
vidurinį išsilavinimą dalis nuo 
bendro abiturientų skaičiaus).  
Dalis (35 proc.) 2019 m. 
abiturientų gaus lietuvių kalbos 
ir literatūros valstybinio 
brandos egzamino įvertinimus 
aukštesnius už 36 balus. 
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Abiturientų, 
išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. 
valstybinį egzaminą nuo 36 iki 
100 balų, dalis nuo bendro 
pasirinkusiųjų skaičiaus). 
Beveik visi (95 proc.) II klasių 
mokiniai dalyvaus pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikroje ir 
įgis pagrindinį išsilavinimą. 
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Įgijusių 
pagrindinį išsilavinimą dalis 
nuo bendro 10-okų skaičiaus). 
Dalis (20 proc.) II klasių 
mokinių išlaikys matematikos 
pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrą 7-10 balais. 
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Išlaikiusių 
matematikos pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikroje 7-
10 balais mokinių dalis nuo 

Beveik visi (98 proc.) 
abiturientai baigs vidurinio 
ugdymo programą ir įgis 
vidurinį išsilavinimą. 
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Įgijusių 
vidurinį išsilavinimą dalis nuo 
bendro abiturientų skaičiaus).  
Dalis (36 proc.) 2019 m. 
abiturientų gaus lietuvių kalbos 
ir literatūros valstybinio 
brandos egzamino įvertinimus 
aukštesnius už 36 balus. 
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Abiturientų, 
išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. 
valstybinį egzaminą nuo 36 iki 
100 balų, dalis nuo bendro 
pasirinkusiųjų skaičiaus). 
Beveik visi (98 proc.) II klasių 
mokiniai dalyvaus pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikroje ir 
įgis pagrindinį išsilavinimą.  
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Įgijusių 
pagrindinį išsilavinimą dalis 
nuo bendro 10-okų skaičiaus). 
Dalis (21 proc.) II klasių 
mokinių išlaikys matematikos 
pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrą 7-10 balais 
(Strateginio planavimo 
sistemos rodiklis: Išlaikiusių 
matematikos pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikroje 7-
10 balais mokinių dalis nuo 
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bendro dalyvavusių skaičiaus 
(procentais)). 
 
Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su UAB „Festo“. 
Projekto veiklose dalyvaus 52 
proc. mokinių, nuo bendro 
dalyvavusių projekto atrankoje 
mokinių skaičiaus. 
  
Parengtas užsienio kalbos 
(vokiečių) dvikalbio ugdymo 
modelis. Modelis 
įgyvendinamas (20 proc.) nuo 
2019-09-01 
 

bendro dalyvavusių skaičiaus 
(procentais)). 
 
 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokinių karjeros 
kompetencijų 
ugdymas vykdant 
bendradarbiavimo 
projektą su UAB 
,,Festo“ 
„Ugdymas 
karjerai: kaip 
atsakingai ir 
sėkmingai veikti 
sparčiai 
kintančiame 
pasaulyje. Žingsnis 
į ateitį“ veiklas. 

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui  A. 
Baronienė D. 
Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 

UAB 
,,Festo“ 

01-31 
02-28 
03-30 
04-30 
05-30 
06-20 
09-31 
10-30 
11-31 
12-20 

Projekto 
komanda, 
Mokymo 
lėšos 
300 Eur 
2 proc. GPM 
lėšos 
100 Eur 
Paramos 
lėšos 
UAB 
„Festo“ 
stipendija 
200 Eur 

 

2. ESFA projekto 
„Inovatyvi 
matematika – 
kiekvieno mokinio 
sėkmė“ veiklų 
vykdymas. 
Kontekstualaus / 
integralaus 
matematikos 
ugdymo turinio 
praktinių užduočių 
elektroninio banko 
taikymas 
pamokose.  

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui  
D. Ivanovienė 
 

Utenos 
Adolfo 
Šapokos 
gimnazija 
Utenos 
,,Saulės“ 
 gimnazija  
Utenos 
rajono 
Užpalių 
gimnazija 

01-30 
02-28 
03-31 
04-30 
05-30 
06-15 
 

Projekto 
komanda, 
ESFA 
projekto 
lėšos  

 

3. Mokinių karjeros 
kompetencijų 
ugdymas 
bendradarbiaujant 
su mokinių tėvais. 

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui  
A. Baronienė,  

Mokinių 
tėvai - 
savanoriai  

01-30 
02-28 
03-31 
04-30 
05-30 

Darbo grupė  
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Komunikaciniai-
parodomieji 
mokinių 
susitikimai su 
tėvais   

D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 

06-15 

4. Tyrimai, analizės: 
,,Mokinių 
mokymosi 
pasiekimų ir 
pažangos 
kokybiniai 
pokyčiai“ 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui  
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 

 02-10 
06-15 
12-10 

Klasių 
auklėtojai, 
dalykų 
mokytojai 

 

5.  Tyrimai, analizės: 
II gimnazijos 
klasių mokinių, 
dalyvaujančių 
ESFA projekto 
„Inovatyvi 
matematika – 
kiekvieno mokinio 
sėkmė“ bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimas ir 
įsivertinimas  

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui  
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
 

Utenos 
Adolfo 
Šapokos 
gimnazija 
Utenos 
,,Saulės“ 
 gimnazija  
Utenos 
rajono 
Užpalių 
gimnazija 

02-10 
06-15 

Projekto 
komanda,  
ESFA 
projekto 
lėšos  

 

6.  Dvikalbio ugdymo 
modelio projekto 
rengimas 

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui  
D. Ivanovienė 

Centrinė 
užsienio 
švietimo 
sistemos 
valdyba 
(Die 
Zentralstell
e für das 
Auslandssc
hulwesen 
(ZfA) 
KTU 
užsienio 
kalbų 
centras, 
Vilniaus 
Goethe 
institutas, 
VDU 
užsienio 
kalbų 
institutas 

02-28 
03-30 
04-30 
05-30 
06-30 
 
 

Darbo 
grupė, 
Metodinė 
taryba 
Mokymo 
lėšos 
(mokytojų 
kvalifikacijo
s 
tobulinimui) 
600 Eur 

 

7. Mokinio 
individualios 
pažangos 
matavimo, 
fiksavimo ir 
planavimo 
sistemos 
metmenų rengimas 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui  
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
Metodinė taryba  
 

 02-28 
03-30 
04-30 
05-30 
06-30 

Dalykų 
mokytojai, 

 

8. Mokinių 
individualios 
pažangos 

Direktorius, 
Pavaduotojos 
ugdymui  

 02-28 
03-30 
04-30 

Dalykų 
mokytojai, 
„Samsung 
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matavimo ir 
fiksavimo įrankių 
 bei mokinių 
įsivertinimo 
(refleksijos) IKT 
įrankių kūrimas 
 

D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
Metodinė taryba 
 

05-30 
06-30 
08-30 
 

Mokykla 
ateičiai“ 
programos   
komanda, 
ESFA 
projekto 
,,Inovatyvi 
matematika 
– kiekvieno 
mokinio 
sėkmė“ 
komanda, 
IKT 
mokytojai  

9. Lietuvos bendrojo 
ugdymo mokyklų 
8-ų klasių mokinių 
konkursas 
,,Matematinis PA 
DE DE”  

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
D. Ivanovienė 
  

KPKC 
Kauno 
V. 
Kudirkos 
progimnazi
ja 
Šilalės 
Dariaus ir 
Girėno 
progimnazi
ja 

03-15 
  

Darbo grupė  

10. Tyrimai, analizės: 
II gimnazijos 
klasių mokinių, 
dalyvaujančių 
ESFA projekto 
„Inovatyvi 
matematika – 
kiekvieno mokinio 
sėkmė“ 
matematinių 
kompetencijų 
vertinimas  

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui  
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
Metodinė taryba 

Utenos 
Adolfo 
Šapokos 
gimnazija 
Utenos 
,,Saulės“ 
 gimnazija  
Utenos 
rajono 
Užpalių 
gimnazija 

03-20 
05-30 
 

Projekto 
komanda, 
ESFA 
projekto 
lėšos 

 

11. Tyrimai, analizės: 
„Mokinių 
pasiekimų 
vertinimas, 
įsivertinimas, 
pažangos 
stebėjimas ir 
fiksavimas 
pamokoje“ 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui  
A. Baronienė D. 
Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
 

 03-20 
05-30 

Klasių 
auklėtojai, 
dalykų 
mokytojai 

 

12. Tyrimai, analizės: 
Lyginamoji 2018–
2019 m. m. 
pasiekimų analizė 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui 
D. Ivanovienė 
R. Kersnauskienė 
 

  06-30 Klasių 
auklėtojai 

  

13. Tyrimai, analizės: 
PUPP, OECD 
PISA, VBE, 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui  

 08-30 
 

Darbo grupė  



 

35 
 

matematikos ir 
gamtamokslinio 
raštingumo tyrimo 
rezultatų 
lyginamoji analizė  
 

D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
Metodinė taryba 

14. Užsienio kalbos 
(vokiečių) 
dvikalbio ugdymo 
modelio 
įgyvendinimas 
pagrindinio 
ugdymo klasėje 
 

Direktorė 
N. Šimkevičienė, 
Pavaduotoja 
ugdymui D. 
Ivanovienė, 
Metodinė taryba 

Centrinė 
užsienio 
švietimo 
sistemos 
valdyba 
(Die 
Zentralstell
e für das 
Auslandssc
hulwesen 
(ZfA) 
KTU 
užsienio 
kalbų 
centras, 
Vilniaus 
Goethe 
institutas, 
VDU 
užsienio 
kalbų 
institutas  

09-01 
12-20 

Dalykų 
mokytojai 

 

15. Mokinio 
individualios 
pažangos 
matavimo, 
fiksavimo ir 
planavimo 
sistemos 
metmenų 
naudojimas 
pamokose 

Direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui  
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
Metodinė taryba  

 09-01 
12-20 

Dalykų 
mokytojai 

 

16. Mokinių 
individualios 
pažangos 
matavimo ir 
fiksavimo įrankių 
 bei mokinių 
įsivertinimo 
(refleksijos) IKT 
įrankių naudojimas 
pamokose 
 

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui  
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
Metodinė taryba, 
„Samsung 
Mokykla 
ateičiai“ 
programos   
komanda, ESFA 
projekto 
,,Inovatyvi 
matematika – 
kiekvieno 
mokinio sėkmė“ 

 09-01 
12-20 
 

Dalykų 
mokytojai 
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komanda, IKT 
mokytojai  

17. Lietuvos bendrojo 
ugdymo mokyklų 
9–12 klasių 
vaikinų komandų 
matematikos 
olimpiada - 
konkursas  

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
D. Ivanovienė 

KPKC, 
Lietuvos 
Kauno m. 
bendrojo 
ugdymo 
mokyklos 

11-20 Darbo grupė  

18. Kauno m. 
projektas 
,,Stiprioji grandis“ 

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
D. Ivanovienė, 
R. 
Kersnauskienė 

V. 
Kudirkos 
progimnazi
ja 

11-30 Darbo grupė  

19. Teminė 
ugdomosios 
veiklos priežiūra: 
-,,Informacinių 
technologijų 
panaudojimas 
mokinių 
įsivertinimui“ 
-,,Mokinių 
individualios 
pažangos 
stebėsena ir 
pagalbos 
mokiniams 
teikimas“ 
-,,Netradicinių 
mokymosi veiklų 
organizavimas 
taikant  
tarpdalykinę 
integraciją“  

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui 
A. Baronienė 
D. Ivanovienė 
R. 
Kersnauskienė 
 

 02-28 
03-31 
04-30 
05-18 
10-31 
11-30 
 
 

Mokytojai 
ekspertai 
 
 

 

20. Mokinių 
mokymosi 
pasiekimų 
gerinimas: 
-„Pagalbos 
mokiniui 
projektas“ - 
individualizuotos 
pagalbos teikimas 
kiekvienam 
mokiniui. 
-„Visos dienos 
mokyklos“ 
projektas 

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotojos 
ugdymui 
A. Baronienė 
D. Ivanovienė 
R. Kersnauskienė 
 

  12-20 
  

Vaiko 
gerovės 
komisija, 
klasių 
auklėtojai, 
mokytojai 
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21. Kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginių ciklas: 
-„Į mokinį 
orientuotas 
mokymas ir 
mokymasis“ 
-„IKT taikymas - 
mokinių 
individualios 
pažangos 
stebėjimo, pokyčių 
fiksavimo bei 
pasiekimų 
vertinimo aspektu” 
-„Tarpdalykinė 
integracija - 
karjeros 
kompetencijų 
ugdymo prielaida“ 
-„Pozityvi 
komunikacija su 
mokinių tėvais“ 
-„Mokytojų 
užsienio kalbos 
(vokiečių) 
kompetencijų 
tobulinimas“  

Direktorė 
N. Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
R. Kersnauskienė 

KPKC 
„Šviesos“ 
mokymo 
centras, 
Utenos 
švietimo 
centras 

12-30 Mokymo 
lėšos, skirtos 
kvalifikacijo
s tobulinimui 
 2500 Eur 

 

 
3 tikslas –  Sukurti saugias gimnazijos vidaus rekreacines ir edukacines aplinkas, palankias 

šiuolaikinei edukacijai  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Kiekvienas gimnazijos 
bendruomenės narys jaukioje 
aplinkoje jausis saugus, 
edukacinės aplinkos pritaikytos 
įvairiems šiuolaikinio ugdymo 
organizavimo būdams 

Renovuotas gimnazijos pastato 
2C3/p, 1C3/p II aukšto 
koridorius, įrengta informacinė, 
edukacinė - rekreacinė erdvė 
skirta gimnazijos 100-mečio 
istorijai (50 proc.) 
 
Sukurta erdvė, skirta pamokoms 
ir popamokinei veiklai, aktyviam 
ir pasyviam poilsiui, bendravimui 
(50 proc.) 
 
 

Renovuotas gimnazijos 
pastato 2C3/p, 1C3/p II 
aukšto koridorius, įrengta 
informacinė, edukacinė - 
rekreacinė erdvė skirta 
gimnazijos 100-mečio 
istorijai (80 proc.) 
Sukurta erdvė, skirta 
pamokoms ir popamokinei 
veiklai, aktyviam ir pasyviam 
poilsiui, bendravimui (80 
proc.) 
 

 
Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Renovuoti 
gimnazijos pastato 

Pavaduotojas 
ūkiui 

 2019-08-30 2 proc. GPM 
lėšos 
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2C3/p, 1C3/p II  
aukšto koridorių 

E. Naujikas 400 Eur 
Spec. lėšos 
2000 Eur 
SB lėšos 
600 Eur 

2. Įrengti 
informacinę, 
edukacinę - 
rekreacinę erdvę, 
skirtą gimnazijos 
100 mečio istorijai 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
R. 
Kersnauskien
ė 
Pavaduotojas 
ūkiui 
E. Naujikas 

Kauno 
kolegijos 
Menų ir 
ugdymo 
fakulteto 
Menų 
akademija 

2019-10-30 
2 proc. GPM 
lėšos 
 

SB lėšos 
200 Eur 

 

3. Sukurti erdvę, 
skirtą pamokoms 
ir popamokinei 
veiklai, aktyviam 
ir pasyviam 
poilsiui, 
bendravimui 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
R. 
Kersnauskien
ė 
Pavaduotojas 
ūkiui 
E. Naujikas 

Kauno 
kolegijos 
Menų ir 
ugdymo 
fakulteto 
Menų 
akademija 

2019-12-20 
2 GPM lėšos 

2 proc. GPM 
lėšos 
600 Eur 

 

4. Renovuoti - 
vokiečių kalbos 
mokymo(si) centrą 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
D. 
Ivanovienė 
Pavaduotojas 
ūkiui 
E. Naujikas 

 2019-12-20 Spec. lėšos 
800 Eur 

 

5. Suremontuoti IKT 
kabinetą ir 
atnaujinti kabineto 
kompiuterinę 
įrangą 

Direktorė 
N. 
Šimkevičienė 
Pavaduotoja 
ugdymui 
R. 
Kersnauskien
ė 
Pavaduotojas 
ūkiui 
E. Naujikas 

 Suremontuot
as kabinetas 
iki 
2019-06-30  
Atnaujinta 
kompiuterin
ė įranga iki  
2019-12-20 

2 proc. GPM 
lėšos 
5000 Eur 
Spec. lėšos 
1000 Eur 
Mokymo 
lėšos 
600 Eur  

 

 
 V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA  

Kas atsiskaito, 
informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 
informuojamas Atsiskaitymo ir informavimo forma Įvykdymo 

terminas 
Gimnazijos 
direktorė 

1. Gimnazijos 
Mokytojų tarybai 

1.1. Gimnazijos Ugdymo plano 2019–
2020 m. m. projekto pristatymas. 

05-31 
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Nijolė 
Šimkevičienė  
 
 

 
 
 
2. Gimnazijos tarybai 
 
 
 
 
 
3. Gimnazijos 
bendruomenei 
 
 
4. Savininko teises 
įgyvendinančiai 
institucijai 

1.2. Gimnazijos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų pristatymas. 
1.3. Vadovo metų veiklos ataskaita. 
2.1. Gimnazijos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų pristatymas ir 
išvadų aprobavimas. 
2.2. Metinė gimnazijos veiklos 
ataskaita. 
3.1. Gimnazijos veiklos finansinė 
ataskaita. 
3.2. Ataskaita apie gimnazijos 
finansinę veiklą gimnazijos interneto 
puslapyje. 
4.1.  Vadovo metų veiklos ataskaita. 

10-31 
 

01-18 
10-18 

 
 

12-20 
 

12-20 
 

10-31 
 
 

02-05 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui Daiva 
Ivanovienė 

1. Gimnazijos 
Metodinei tarybai 
 
 
 
 
 
2. Gimnazijos 
Mokytojų tarybai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gimnazijos 
bendruomenei 

1.1. Diagnostinių testų rezultatų 
analizė ir aptarimas.  
1.2. Mokinio individualios pažangos 
matavimo, fiksavimo ir planavimo 
sistemos metmenų aptarimas.  
1.3. Užsienio kalbos (vokiečių) dvikalbio 
ugdymo modelio aptarimas. 
2.1. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos kokybiniai pokyčiai“. 
Pirmojo pusmečio mokinių pasiekimų 
ir pažangos, pamokų lankomumo bei  
neformaliojo švietimo analizės. 
2.2. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos kokybiniai pokyčiai“. 
Antrojo pusmečio ir metinė mokinių 
pasiekimų ir pažangos, pamokų 
lankomumo bei neformaliojo švietimo 
analizės. 
2.3. Mokinio individualios pažangos 
matavimo, fiksavimo ir planavimo 
sistemos metmenų aptarimas. 
2.4. Užsienio kalbos (vokiečių) dvikalbio 
ugdymo modelio pristatymas. 
2.3. VBE analizė. 
2.4. 2019 m. Gimnazijos metinio  
veiklos plano tarpinis vertinimas.  
2.5. Teminė ugdomosios veiklos 
priežiūra. Sėkmės, tobulintinos sritys. 
2.6. Teminė ugdomosios veiklos 
priežiūra. Sėkmės, tobulintinos sritys. 
Mokinių individualios pažangos 
matavimo ir fiksavimo įrankių bei 
mokinių įsivertinimo (refleksijos) IKT 
įrankių naudojimas pamokose.  
3.1. Gimnazijos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų pristatymas 

10-18 
 

06-25 
 
 

06-25 
 

02-15 
 
 
 
 

06-25 
 
 
 
 
 

06-25 
 
 

06-25 
 

08-30 
08-30 

 
06-25 
12-20 

 
 
 
 
 
 

10-31 
 



 

40 
 

 
 
 
 
 
4. Gimnazijos 
direktoriui 

gimnazijos bendruomenei gimnazijos 
internetiniame puslapyje. 
3.2. Pranešimas mokinių tėvams 
,,2020 metų brandos egzaminai. Ką 
reikia žinoti“. 
4.1. Teminės ugdomosios veiklos 
priežiūros ataskaita. 
 
4.2. Vadovo metinės veiklos ataskaita. 

 
 

10-15 
 
 

03-15 
06-14 
12-20 
12-29 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
Raimonda 
Kersnauskienė 

1. Gimnazijos 
Metodinei tarybai 
2. Gimnazijos 
Mokytojų tarybai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gimnazijos 
bendruomenei  
 
 
4. Gimnazijos 
direktoriui 

1.1. Diagnostinių testų rezultatų 
analizė ir aptarimas 
2.1. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos kokybiniai pokyčiai“. 
Pirmojo pusmečio mokinių pasiekimų 
ir pažangos, pamokų lankomumo bei  
neformaliojo švietimo analizė. 
2.2. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos kokybiniai pokyčiai“. 
Antrojo pusmečio ir metinė mokinių 
pasiekimų ir pažangos, pamokų 
lankomumo bei neformaliojo švietimo 
analizė. 
2.3. Gimnazijos mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo ataskaita. 
2.4. PUPP analizė. 
2.5. Teminė ugdomosios veiklos 
priežiūra. Sėkmės, tobulintinos sritys. 
Mokinių individualios pažangos 
matavimo ir fiksavimo įrankių bei 
mokinių įsivertinimo (refleksijos) IKT 
įrankių naudojimas pamokose.  
3.1. Gimnazijos mokinių - konkursų, 
olimpiadų dalyvių ir nugalėtojų 
pristatymas gimnazijos bendruomenei 
internetiniame puslapyje. 
4.1. Teminės ugdomosios veiklos 
priežiūros ataskaita. 
 
4.2. Vadovo metinės veiklos ataskaita. 

10-18 
 

02-15 
 
 
 
 

06-25 
 
 
 
 
 

08-30 
 

08-30 
12-20 

 
 
 
 
 

02-28 
06-28 
12-20 

 
03-15 
06-14 
12-16 
12-29 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
Audronė 
Baronienė 

1. Gimnazijos 
Mokytojų tarybai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Projektinės veiklos ataskaita. 
1.2. Socialinės pilietinės veiklos 
ataskaita. 
1.3. Kultūrinių pažintinių veiklų 
ataskaita. 
1.4. Neformaliojo švietimo veiklos 
ataskaita. 
1.5. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos kokybiniai pokyčiai“. 
Pirmojo pusmečio mokinių pasiekimų 
ir pažangos, pamokų lankomumo bei  
neformaliojo švietimo analizė. 

12-18 
06-24 

 
02-15 

 
06-25 

 
02-15 
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2. Gimnazijos 
bendruomenei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gimnazijos 
direktoriui 

1.6. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos kokybiniai pokyčiai“. 
Antrojo pusmečio ir metinė mokinių 
pasiekimų ir pažangos, pamokų 
lankomumo bei neformaliojo švietimo 
analizė.  
2.1. Mokinių kultūrinių pažintinių 
veiklų pristatymas gimnazijos 
bendruomenei ir gimnazijos interneto 
puslapyje. 
2.2. Projektinės veiklos pristatymas 
gimnazijos bendruomenei ir 
gimnazijos interneto puslapyje. 
2.3. Socialinės pilietinės veiklos 
pristatymas gimnazijos bendruomenei 
ir gimnazijos interneto puslapyje. 
3.1. Teminės ugdomosios veiklos 
priežiūros ataskaita. 
 
3.2. Vaiko gerovės komisijos veiklos 
ataskaita. 
3.3. Ugdymo karjerai veiklos 
ataskaita. 
3.4. Mokinių kultūrinės pažintinių 
veiklų ataskaita. 
3.4. Vadovo metinės veiklos ataskaita. 

06-25 
 
 
 
 
 

02-15 
 
 
 

11-15 
 
 

11-15 
 
 

03-15 
06-15 
12-16 
06-25 

 
06-25 

 
06-25 

 
12-29 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 
Edmundas 
Naujikas 

1. Gimnazijos 
direktoriui 
.  

1. IKT kabineto remontas.  
2. Gimnazijos pastato 2C3/p, 1C3/p II  
aukšto koridoriaus renovacija. 
3. Informacinės, edukacinės - 
rekreacinės erdvės, skirtos gimnazijos 
100-mečio istorijai įrengimas. 
4. Atnaujinta IKT kabineto 
kompiuterinė įranga. 
5. Erdvės, skirtos pamokoms ir 
popamokinei veiklai, aktyviam ir 
pasyviam poilsiui, bendravimui 
sukūrimas. 

06-30 
08-30 

 
10-30 

 
 

12-20 
 

12-20 

 
2019 metų Veiklos plano rengimo darbo grupės vadovė 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                        Daiva Ivanovienė 
(Plano rengėjo pareigos)                                                                                     (vardas ir pavardė)                                
 
 
PRITARTA 
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 
tarybos 2018 m. gruodžio 14 d.  
posėdžio protokolu Nr.7-4. 
 

 


