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VEIKLOS KONTEKSTAS  

 
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos (toliau – gimnazija) strateginis planas nustato gimnazijos gaires iki 2021 metų. Gimnazijos 

strateginis planas 2019–2021 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII –745 „Dėl valstybės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–2015 „Dėl valstybės 

pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų 

strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326, Kauno miesto 

savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 

metams, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 6 d. sprendimu Nr. T-4.  Rengiant strateginį planą atsižvelgta į gimnazijos  
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išorės vertinimo, 2016–2017 ir 2017–2018 mokslo metų gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, gimnazijos veiklos ataskaitas, 

gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymus ir rekomendacijas.  

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos strateginis planas 2019–2021 metams atliepia valstybės švietimo strategijas bei nuostatas, 

nusako Kauno m. savivaldybės švietimo plėtotės strateginius tikslus, veiklos kryptis, orientuojamas į Kauno m. gyventojų poreikių tenkinimą pagrindinio 

(II dalies) ir vidurinio išsilavinimo plotmėje. Siekiant stabilios plėtros šis gimnazijos strateginis planas gali būti pildomas ir taisomas, kadangi tai tik 

esminės gimnazijos  raidos gairės. Šiam planui įgyvendinti bus peržiūrėtos gimnazijos veiklos programos ir planai, suderinti tarpusavyje įvertinant 

gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, rekomendacijas bei išorės vertinimo rezultatus. Siekiant įgyvendinti strateginį gimnazijos veiklos planą, 

bus telkiamos mokinių, tėvų, pedagogų bei kitų išorinių ryšių pastangos.  

Gimnazijos strateginio plano tikslas – atsižvelgiant į valstybės švietimo politiką, numatyti gimnazijos strateginius tikslus, telkti gimnazijos 

bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, pasirinkti mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, planuoti mokyklos raidą. 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija nuosekliai stebi ir analizuoja gimnazijos pažangos pokytį. Nuo 2017 metų Strateginio 

planavimo ir rodiklių informacinėje sistemoje „STRAPIS“, nusistatę strateginius bei metinius tikslus, analizuodami nustatytų kokybės rodiklių planines 

ir faktines reikšmes, fiksuojame ir analizuojame tikslų įgyvendinimo rezultatus.  

Analizuodami trijų pastarųjų metų kokybės rodiklius pagal sistemoje „STRAPIS“ esantį rodiklį Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro 

abiturientų skaičiaus matome, kad rodiklio planinė reikšmė kasmet viršijima 6-4 proc. 1-oje diagramoje matomas aukštas gimnazijos mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo programą ir įgijusių vidurinį išsilavinimą, procentas. Rodiklio Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus 

gimnazijos pasiekta faktinė reikšmė per 2016–2018 metų laikotarpį viršija planinę reikšmę 5 proc. 2-oje diagramoje pateikta gimnazijos mokinių, įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą, dalis (proc.) nuo bendro 10-okų skaičiaus.  
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 1 diagrama. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių,  
baigusių vidurinio ugdymo programą, įgijusių vidurinį išsilavinimą proc. 
2016–2018 metai.  

  

 
2 diagrama. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių,  

įgijusių pagrindinį išsilavinimą proc. nuo bendro 10-okų skaičiaus.  2016–2018 metai.  
 

Rodiklio Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus planinė 

reikšmė per pastaruosius dvejus metus viršyta 1–2 proc., 2018 metais viršyta - 17,59 proc. 3-oje diagramoje Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus. 2016–2018 

metai. fiksuojama pastarojo rodiklio faktinė reikšmė - lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatų ryškus kokybinis pokytis 2018 metais.  
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3 diagrama. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, 
dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus. 2016–2018 metai.  

 

  
 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 
 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pradėjo veikti 1919 m. lapkričio 19 d., kai buvo įsteigta Švietimo ministerijos Pirmoji Kauno 

vidurinė mokykla, nuo 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.  
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1968 m. mokykloje pradėtas sustiprintas vokiečių kalbos mokymas. Nuo 1998 m. gabiems mokiniams, išlaikiusiems tarptautinį vokiečių kalbos 

egzaminą (vok. Das Deutsche Sprachdiplom II), įteikiami antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomai (vok. Das Deutsche Sprachdiplom II der 

Kultusministerkonferenz). Šiuo diplomu patvirtinamas puikaus kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis kalbos mokėjimo lygius B2–C1 iš šešių 

Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (toliau BEKM) nustatytų kalbos mokėjimo lygių. Nuo 2013 m. mokiniams, besimokantiems vokiečių kalbos 

I–II gimnazijos klasėse suteikiama galimybė įgyti tarptautinį pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomą (vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der 

Kultusministerkonferenz), patvirtinantį kalbos mokėjimo lygius A2–B1 pagal BEKM. 

Nuo 2009 m. gimnazija yra pasaulinio mokyklų, kuriose mokoma vokiečių kalbos ir kurios aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, 

partnerystės tinklo PASCH (Partnerschulinitiative) narė. 

Kas dveji metai gimnazijos mokiniai pagal tarptautinio vokiečių kalbos mokinių mainų projekto programą ,,Atrasti ir patirti“ vyksta į Vokietiją, 

Lipės apskrities Lemgo miestą.  

Gimnazijoje mokiniams plačios galimybės dalyvauti projektinėje veikloje siekiat tarptautinio anglų kalbos egzamino ,,IELTS“, nuolat plečiamos 

galimybės ugdytis savanorystės įgūdžius dalyvaujant Edinburgo hercogo apdovanojimų programoje (angl. The Duke of Edinburgh‘s International 

Award), mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos, gali rinktis EMILE projektą, apimantį integruotą užsienio kalbos (prancūzų) ir muzikos mokymą. 

Nuo 2014 metų gimnazijos vidurinio ugdymo programos mokiniai renkasi gimnazijoje siūlomą „Krašto gynybos“ modulį, kur dalyvaudami 

įvairiose veiklose ugdosi jaunam žmogui būtinas fizines ypatybes ir gebėjimus, stiprina sveikatą, išnaudoja galimybes atskleisti ir ugdyti lyderio savybes, 

stiprinti asmeninę motyvaciją bei puoselėti tautinę tapatybę. 

Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą. Nuo 2017 m. gruodžio mėn. 11 d. gimnazija 

dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr.09.2.1-ESFA-K-748-01-0005 ,,Inovatyvi matematika-

kiekvieno mokinio sėkmė“. Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos modelį mokiniui, 

pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba. Kuriamo modelio vertybinis pagrindas - personalizuota 

edukacija, siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę. Šio projekto veiklos atliepia Kauno m. savivaldybės  
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2018–2020 metų strateginio plano švietimui keliamą siekį - užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę, reglamentuotą Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; 

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos pirmo ir trečio tikslų įgyvendinimą - siekti nuolat tobulėjančių ir rezultatyviai dirbančių profesionalių 

mokytojų bei kurti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus; LR vyriausybės programos tikslą - darnaus švietimo kūrimą, 

projekto tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio - tapti sumania šalimi, kurioje 

gera gyventi ir dirbti.  

Gimnazijoje per pastaruosius trejus mokslo metus mokėsi 2172 mokiniai. Gimnazijos socialinio konteksto situacija - palanki: 2018 metais 53,6 

proc. mokinių gyvena pilnose šeimose; per pastaruosius trejus metus sumažėjo rizikos grupės mokinių skaičius iki 1,16 proc., gerėja mokinių socialinė 

padėtis - sumažėjo nemokamai maitinamų mokinių nuo 16,7 proc. 2016 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; 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; sumažėjo mokinių iš daugiavaikių šeimų nuo 20,9 proc. 2016 metais iki 17,3 proc. 2018 metais.  

 

Gimnazijos socialinis kontekstas (gimnazijos veiklos planas):  

 2016 2017 2018 

Mokiniai, likę be tėvų globos 14 12 12 
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Rizikos grupės mokinių skaičius 16 7 7 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius - - - 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - - - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 116 40 45 
 
Socialinio paso duomenys 2016/2017/2018 metai:  

 Metai 2016 2017 2018 

Eil. Nr. Socialinės situacijos rodiklis Mokinių skaičius Mokinių skaičius Mokinių skaičius 

1. Mokiniai iš pilnų šeimų 473 365 323 

2. Oficiali globa 9 12 12 

3. Mokiniai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje 27 20 28 

4. Mokiniai, kurių abu tėvai dirba užsienyje 4 2 2 

5. Mokiniai, kurių vienas arba abu tėvai turi negalią 19 5 8 

6. Mokiniai iš daugiavaikių šeimų 145 101 104 
  

 

Mokinių lankomumas 2016/2017/2018 metai (gimnazijos lankomumo suvestinės):  

 

Pastarieji treji mokslo 
metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido iš viso 
pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido 
pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

Vidutiniškai 9-10 kl. 11-12 kl. Vidutiniškai 9-10 kl. 11-12 kl. 
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2015-2016 117 114 121 12,6 13,2 12 

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

2017-2018 102  94 110  8  8.9  9 
 

Mokinių skaičiaus gimnazijoje kaita (2016 m. rugsėjo 1 d., 2017 m. rugsėjo 1 d., 2018 m. rugsėjo 1 d. ) (gimnazijos veiklos planas). 
2016–2017 m. m. (rugsėjo 1 d. duomenys) 693 mokiniai 
2017–2018 m. m. (rugsėjo 1 d. duomenys) 649 mokiniai 
2018–2019 m. m. (rugsėjo 1 d. duomenys) 603 mokiniai 

 
Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 9-10 ir 11-12 kl. (gimnazijos veiklos planas). Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal klasių grupes 

2016/2017/2018 metai: 
Klasių grupės 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m.  2018–2019 m. m. 
1-2 gimnazijos klasės 27 28,2 27 
3-4 gimnazijos klasės 26,2 26,2 27,8 

 
Vidutinis mokinių skaičius klasėje 2016/2017/2018 metai:  

2016–2017 m. m. 26,61 
2017–2018 m. m. 27,1 
2018–2019 m. m. 27,4 

 
Gimnazijos rezultatai 2016/2017/2018 metai:  
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų lyginamoji analizė 2016/2017/2018 metai 
 

2016 - 2018 metų laikotarpiu Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokėsi 516 

mokinių. 100 proc. gimnazijos pagrindinio ugdymo programos mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą. 
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Analizuodami lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos PUPP rezultatus pastebime, kad lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikros 

rezultatų kokybė aukščiausia per pastaruosius trejus metus. Už 2016 metų rodmenis rodiklis aukštesnis 27 proc. o už 2017 metų rodiklį 20 proc. Tai 

sąlygojo tiksliau pritaikyta lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika, taip pat lietuvių kalbos ir literatūros PUPP užduočių formatas - galutinis 

vertinimas susideda iš trijų dalių, aukštesnį bendrą įvertinimą dažnai lemia kalbėjimo dalies įvertinimas. 2018 metų gimnazijos lietuvių kalbos ir 

literatūros PUPP rezultatai aukštesni už Kauno miesto PUPP lietuvių kalbos ir literatūros kokybės rodiklį 5 proc. 2018 gimnazijos dešimtokai geriausiai 

sprendė matematikos PUPP 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.  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“. 

Valstybinių brandos egzaminų lyginamoji analizė 2016/2017/2018 metai 

Per 2016–2018 metų laikotarpį Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vidurinį išsilavinimą įgijo 602 mokiniai. Pagal vidurinio 

ugdymo programą baigiamosiose klasėse per šį laikotarpį mokėsi 606 mokiniai. Vidurinį išsilavinimą gimnazijoje kasmet įgyja vidutiniškai apie 99 proc. 

abiturientų.  

1 lentelė. Vidurinio ugdymo programos baigimas 2016/2017/2018 metai: 
Metai Vidurinio ugdymo programą baigė mokinių skaičius  Įgijo vidurinį išsilavinimą mokinių skaičius (proc.) 
2016 253 252 (99,6) 
2017 181 179 (98,9) 
2018 172 171 (99,4) 
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Žemiau pateikiamos lentelės ir diagramos iliustruojančios valstybinių brandos egzaminų pasirinkimą ir laikymo kokybę per trejus pastaruosius 
metus. 

 
2 lentelė. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimas (proc.) 2016/2017/2018 metai: 
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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 
 

Gimnazijos abiturientai privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos kasmet renkasi pagal savo poreikius ir būsimų studijų ar 

darbo rinkos pasirinkimą. Vidutiniškai apie 60 proc. abiturientų kiekvienais metais laiko šį VBE. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą 

renkasi apie 80 proc. kandidatų. Tai gimnazijoje populiariausias valstybinis brandos egzaminas nuo 2013 m. Per trejus pastaruosius metus stebimas 

kandidatų, kurie rinkosi laikyti matematikos valstybinį egzaminą skaičius: 2018 metais jį pasirinko 48,8 proc. kandidatų, o 2016 m. rinkosi 68 proc. 

kandidatų. Istorijos valstybinio brandos egzamino pasirinkimai mažėja penktus metus iš eilės. Biologijos valstybinį brandos egzaminą pasirinkusių 

procentas buvo išaugęs 2017 metais, taip pat ir informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino pasirinkusių kandidatų procentas 2017 metais 

buvo išaugęs iki 10. Tai 4 proc. daugiau nei buvo 2016 m., tačiau 2018 metais šiuos VBE pasirinkusių mokinių procentas vėl sumažėjo. 2018 metais vėl 

padaugėjo mokinių, pasirinkusių geografijos VBE, procentas.    

3 lentelė. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų vidutiniai įvertinimai (vidutinis balas):  
Dalykai 

 
Metai 

Li
et

uv
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ka
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a 
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ni

o 
(a

ng
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ka

lb
a 

M
at

em
at

ik
a 

Is
to

rij
a 

G
eo

gr
af

ija
 

Fi
zi

ka
 

B
io

lo
gi

ja
 

C
he

m
ija

 

IT
 

U
žs

ie
ni

o 
(r
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o 
(v
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či
ų)

 
ka
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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 
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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 valstybinio brandos egzamino vidutinis balas aukščiausias per 

pastaruosius trejus metus.  

 

 
2 diagrama. VBE rezultatų kaita pagal mokomuosius dalykus. Kokybės parametras: vidutinis balas 

4 lentelė. Gimnazijos abiturientai gavę 100 balų įvertinimą (sk.):  
Dalykai 

 
Metai 

Li
et

uv
ių

 
ka
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a 

U
žs
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ni

o 
(a

ng
lų
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ka
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a 

M
at
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at

ik
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a 
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o 
(v
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ų)

 
ka

lb
a 

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 - 
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Gimnazija džiaugiasi mokiniais, kurių pasiekimai buvo įvertinti 100 balų. Per pastaruosius trejus metus dažniausiai 100 balo įvertinimą gavo 

mokiniai laikę valstybinį užsienio (anglų) kalbos brandos egzaminą. 2018 metais 100 balo įvertinimą gavo 4 mokiniai iš užsienio (anglų) kalbos ir 1 

mokinys iš informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino. 

5 lentelė. Gimnazijos abiturientų pasiekimų lygis (VBE kriterinis vertinimas, proc.):  
Dalykai 

 
Pasiekimų lygiai 

M
et

ai
 

Li
et

uv
ių

 
ka
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a 
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žs
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o 
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o 
(v
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 k
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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 - 

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 - 

 
5 lentelėje Abiturientų pasiekimų lygis (VBE kriterinis vertinimas, proc.) pateikiama informacija apie procentą kandidatų, pasiekusių skirtingus 

lygius pagal mokomuosius dalykus per pastaruosius trejus metus. 

6 lentelė. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų), istorijos VBE išlaikymai ir rezultatai 2016/2017/2018 
metais:  

Valstybiniai brandos 
egzaminai 

Metai Išlaikiusiųjų egzaminą mokinių dalis Išlaikiusių nuo 36 iki 100 balų dalis 

Lietuvių kalba ir literatūra 
2016 85,45 proc. 27.27 proc. 
2017 87,61 proc. 26,6 proc. 
2018 88,88 proc. 42.59 proc. 

Matematika 2016 85,46 proc. 31,97 proc. 
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2017 97,78 proc. 51,11 proc. 
2018 85,71 proc. 22,61 proc. 

Užsienio (anglų) k. 2016 98,95 proc. 83,15 proc. 
2017 98,65 proc. 83,22 proc. 
2018 97,82 proc. 81,88 proc. 

Istorija 2016 100 proc. 36,36 proc. 
2017 100 proc. 60  proc. 
2018 92,15 proc. 41,17 proc. 

 
Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose, skaičiaus kaita 2016/2017/2018 metais: 

2016 - 2017  m. m.  2017- 2018 m.  m. 2018- 2019 m. m. 
Viso dalyvaujančių mokinių 

skaičius 
Mokinių užimtumo 

proc. 
Viso dalyvaujančių 
mokinių skaičius 

Mokinių 
užimtumo proc. 

Viso dalyvaujančių 
mokinių skaičius 

Mokinių užimtumo 
proc. 

395 mokiniai 57,4 proc. 331 mokinys 51 proc. 349 mokiniai 57,8 proc. 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija siūlo mokiniams dalyvauti įvairiose neformaliojo švietimo veiklose. Kasmet mokiniams  

siūlomos vidutiniškai 30 neformaliojo švietimo programų, į kurias kiekvienais metais įsitraukia vidutiniškai apie 55 proc. gimnazistų. Neformalusis 

švietimas pagal programas sistemingai plečia mokinių formalias žinias, stiprina gebėjimus bei įgūdžius, suteikia mokiniams papildomų bendrųjų bei 

dalykinių kompetencijų. Kasmetinė mokinių poreikių analizė, aiškūs neformaliojo švietimo organizavimo gimnazijoje prioritetai, neformaliojo švietimo 

organizavimo tradicijos, neformaliojo švietimo vadovų kvalifikacija ir nuolatinis gimnazijos neformaliojo švietimo aplinkų turtinimas padeda ugdyti 

mokinių gyvenimo įgūdžius, gilinti asmenines, socialines, profesines bei kūrybiškumo kompetencijas. Neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti 

valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių poreikius, veiklos pobūdį, gimnazijos galimybes sudaryti tinkamas sąlygas numatytai veiklai įgyvendinti, 

tęstines programas bei gimnazijos neformaliojo švietimo tradicijas. Gimnazijoje kiekvienų mokslo metų pabaigoje vertinami ateinančiųjų mokslo metų 

mokinių neformaliojo švietimo poreikiai, kurie tikslinami mokslo metų pradžioje. Neformaliojo švietimo veiklos gimnazijoje organizuojamos 

aštuoniomis kryptimis. 

Atsižvelgus į mokinių poreikį daugiausia valandų (28 proc.) skiriama meninei raiškai bei meno kolektyvų veiklai organizuoti. Šios krypties 

veiklose užimta 21,8 proc. mokinių nuo visų dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose gimnazijoje skaičiaus. Sportinei veiklai ir sveikai 

gyvensenai organizuoti gimnazijoje skiriama apie 21 proc. neformaliojo švietimo valandų. Šios krypties veiklose užimta 18 proc. mokinių nuo visų 
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dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose gimnazijoje skaičiaus. Pilietiniam ugdymui bei vaikų ir jaunimo organizacijų veiklai įgyvendinti 

gimnazijoje skiriama apie 18 proc. valandų. Šios krypties veiklose užimta 16 proc. mokinių, nuo visų dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose 

gimnazijoje skaičiaus. Klubų veiklai organizuoti gimnazijoje - skiriama 15 proc. valandų. Projektinei veiklai skirta 13 proc. valandų. Veiklos 

organizuojamos kraštotyrinio ugdymo bei aplinkosaugos kryptimis. Kraštotyrinio ugdymo krypties užsiėmimuose dalyvauja 2 proc. mokinių, nuo visų 

dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose gimnazijoje skaičiaus. Gimnazijoje dirbantys neformaliojo švietimo mokytojai, buvę gimnazijos 

mokinių tarybos nariai, pasižymi geromis bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijomis dirbdami su mokiniais ir mokytojais, vykdydami 

tarptautinius projektus ir kt. 

Gimnazijos mokinių dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose 2016/2017/2018 metais: 

 Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Metai Dalyvavusių 
skaičius 

Nugalėtojų 
skaičius 

Dalyvavusių 
skaičius 

Nugalėtojų 
skaičius 

Dalyvavusių 
skaičius 

Nugalėtojų skaičius 

2016  97 12 109 28 39 9 

2017 172 10 157 133 95 5 

2018 208 26 159 138 91 39 

 
Vokiečių kalbos diplomas „Das Deutsche Sprachdiplom“. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija yra viena iš kelių Lietuvos 

mokyklų – vokiečių kalbos diplomo egzamino „Das Deutsche Sprachdiplom“ (DSD) centrų. Vokiečių kalbos diplomo „Das Deutsche Sprachdiplom“ 

(DSD) centro veiklos koordinatorius ir rėmėjas - Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)).  

 

Gimnazijos mokiniai, išlaikę tarptautinį vokiečių kalbos diplomo egzaminą „Das Deutsche Sprachdiplom“ 2016/2017/2018 metais (sk.): 

Egzamino pavadinimas 2016 metai 2017 metai  2018 metai 
DSD (I), DSD (II) 8 mokiniai  12 mokinių  13 mokinių 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 
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2016/2017/2018 metais Mokinio krepšelio lėšų pakako. Mokinio krepšelio lėšos panaudotos atsižvelgiant į mokinių poreikius.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 

straipsnių ir 5 priedo 2018 m. birželio 29 d. pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1395, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo 

2018 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XIII-1396, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-674 „Dėl 

mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. 

įsakymu Nr. V-689 „Dėl rekomendacijų, dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros patvirtinimo“ parengta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. P-79, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-340, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės, 

patvirtintos gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-349, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. P-81 patvirtintas Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojų pareigybių (etatų) sąrašas, parengti ir 2018 m. rugpjūčio 31 d. gimnazijos direktoriaus  įsakymu Nr. V-

350 patvirtinti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojų pareigybių aprašymai, darbuotojai pasirašytinai supažindinti su darbo 

apmokėjimo sistema. 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 
 

 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 206823,00   
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1.1. Iš jų 
(Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos) 

    

1.1.3.           Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 
(5101) 

187829,76 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

1.1.4. Viešųjų paslaugų teikimo programa (3) 15324,04 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

1.1.5.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 
(spec. lėšos) (7101) 

3669,2 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2. Valstybės biudžeto lėšos 1099816,92   

2.1. Iš jų (Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias 
programas skiriamos) 

    

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (41) 1078988,43 
  

Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2.1.2. Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti (4604) 20828,49  Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos 
 
 
 

2.1.4. LR Finansų ministerija už VBE 4351,48 Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos, 
komandiruotė 

3. Fondų lėšos 
(Nurodyti tikslius pavadinimus) 

    

4. Kitos lėšos 
(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

    

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas 
įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo statusą 

2430,62   
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6. Parama 76,23 VDU salės nuoma 

  Iš viso 1313498,25   

  Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos 
lėšos 

    

 
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS 

 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 204589,94   

1.1. Iš jų 
 
(Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos) 
 

    

1.1.1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 
programa (5101) 

199250,42 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

1.1.2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 
programa (spec. lėšos) (7101) 

5339,52 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2. Valstybės biudžeto lėšos 1015218,44   

2.1. Iš jų 
(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias 
programas skiriamos) 
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2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (41) 986595,43 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2.1.2. Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo 
sąlygoms gerinti (4602) 

21263,26 Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos 

2.1.3. Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui 
įgyvendinti (4603) 

1696,23 Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos 

2.1.4. LR Finansų ministerija už VBE 5663,52 Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos, 
komandiruotė 

3. Fondų lėšos 
(Nurodyti tikslius pavadinimus) 

    

3.1.       

3.2. (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)     

4. Kitos lėšos 
(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

    

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 
grąžinimas įstaigai, turinčiai paramos gavėjo 
statusą 

4239,33 Lėšos panaudotos nematerialiajam turtui ir 
įvairioms paslaugoms 

6. Parama 644,61 VDU salės nuoma, kitos paslaugos 

  (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)     

  Iš viso 1224692,32   

  Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 
uždirbtos lėšos 

5339,52   
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ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2018 METUS 
 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 272143,00   

1.1. Iš jų 
(Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos) 

    

1.1.6. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 
programa (5101) 

230188,00 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

1.1.7. 
 
 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 
programa (5101) 02.01.01.001 

33455,00 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

1.1.8. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 
programa (spec. lėšos) (7101) 

8500,00 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2. Valstybės biudžeto lėšos 981197,81   

2.1. Iš jų 
(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias 
programas skiriamos) 

    

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (41) 964927,00 Lėšos panaudotos pagal sąmatą, pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2.1.2. Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti 
(4604) 

8940,54 Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos 
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2.1.3. LR Finansų ministerija už VBE 7330,27 Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos, 
komandiruotė 

3. Fondų lėšos 
(Nurodyti tikslius pavadinimus) 

    

3.1.       

3.2. (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)     

4. Kitos lėšos 
(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

    

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 
grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo 
statusą 

5717,05   

6. Parama 
 
 

305,00 VDU salės nuoma, kitos paslaugos 

  (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)     

  Iš viso 1259362,86   

  Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 
uždirbtos lėšos 

    

 
 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 2016 METAIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas 
(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo užmokesčiui 
(iš viso, Eur už ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms išmokoms 
(iš viso, Eur už ataskaitinius 

metus) 
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1 2 3 4 

1. Direktorius 15 870,27 Eur 9 778,86 Eur 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 16 699,67 Eur   

 3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 16 592,73 Eur   

 4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 7 353,08 Eur   

 5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 16 193,72 Eur   

  Iš viso: 72 709,47 Eur   
 

 ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 2017 METAIS 
  

Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas 
(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo užmokesčiui 
(iš viso, Eur už ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms išmokoms 
(iš viso, Eur už ataskaitinius 

metus) 

1 2 3 4 

1. Direktorius 17957,70 Eur - darbo užmokesčiui; 
5516,26 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:23473,96 Eur 

  

2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 16551,89 Eur - darbo užmokesčiui 
5021,25 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:21573,14 Eur 

  

3. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 14524,63 Eur - darbo užmokesčiui 
4458,11 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:18982,74 Eur 

  

4. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 13002,95 Eur - darbo užmokesčiui 
3965,97 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:16968,92 Eur 
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5. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 14675,65 Eur - darbo užmokesčiui 
4447,26 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:19122,91 Eur 

  

6. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 6937,17 Eur - darbo užmokesčiui 
2123,80 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:9060,97 Eur 

  

  Iš viso: 83649,99 Eur - darbo užmokesčiui 
25532,65 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:109182,64 Eur 

  

 
 ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 2018 METAIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas 
(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo užmokesčiui 
(iš viso, Eur už ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms išmokoms 
(iš viso, Eur už ataskaitinius metus) 

1 2 3 4 

1. Direktorius 19108 Eur - darbo užmokesčiui 
5824 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso: 24932 Eur 

  

2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 16094 Eur - darbo užmokesčiui 
4905 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:20999 Eur 

  

3. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 14285 Eur - darbo užmokesčiui 
4354 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:18639 Eur 

  

4. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 14651 Eur - darbo užmokesčiui 
4466 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:19117 Eur 

  

5. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 7384 Eur - darbo užmokesčiui 
2251 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:9635 Eur 

  

  Iš viso: 71522 Eur - darbo užmokesčiui 
21800 Eur – darbd. įmokai sodrai. Iš viso:93322 Eur 
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IV SKYRIUS 
 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ  
 
 
 

Stiprybės 
● Saugi ir draugiška mokymosi aplinka (3.1.2). 
● Gimnazijos valdymas grindžiamas skaidrumo, atvirumo, 

demokratiškumo principais (4.1.3). 
● Gimnazijoje aiški ir tikslinga pagalbos mokiniui politika (2.1.3). 
● Geranoriškas mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas (2.3.2).  

 
 

● Gimnazija planuoja veiklą ir ugdymo procesą remdamasi vidaus 
įsivertinimo išvadomis ir parengtomis planavimo procedūrų tvarkomis 
(1.2.2.).  

● Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo 
programose keliamus tikslus ir mokykloje besimokančių mokinių 
gebėjimus (1.2.2). 

● Mokytojai pasitiki mokyklos formaliais lyderiais kaip partneriais, 
pagalbininkais ir patarėjais (4.1.2). 

● Gimnazijoje aukšta bendradarbiavimo kultūra, kur bendruomenės 
santykiai grindžiami geranoriškumu vienas kitam ir kolegialia pagalba. 
Sąmoningas ir kryptingas mokymasis vyksta įvairiose mokytojų 
komandose (4.2.1.). 

● Aktyvus bendradarbiavimas projektuose. Pamokos netradicinėse 
aplinkose (3.2.1.).  

● Platus mokomųjų dalykų pasirinkimas (2.3.1.) 
● Diferencijavimas pagal gebėjimus. Gimnazijos mokytojai siekia 

suasmeninti mokymąsi, t. y. yra skatinamas aktyvus mokinių 
dalyvavimas keliant individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis, 
interesais ir siekiais derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, 
užduotis, problemas, mokymosi būdus ir tempą (2.2.2.). 

Silpnybės 
● Edukacinių aplinkų kūrimas, gimnazijos interjero ir gimnaziją 

supančios aplinkos estetinio vaizdo tobulinimas, aplinkų 
pritaikymas ugdymo procesui (3.1.2) 

● Atskirų mokinių mokymosi motyvacija (2.3.1). 
● Tėvų į(si)traukimas į gimnazijos veiklas (4.2.2.). 
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● Tvarkingi kabinetai ir koridoriai. 
● Mokytojų kompetencija. Gimnazijos mokytojai - savo srities 

profesionalai (4.3.1). 
● Gimnazijos bendradarbiavimas su švietimo, kultūros bei kitomis 

institucijomis (4.2.3.).  
Galimybės 

● Naudoti virtualią mokymosi aplinką, įgalinančią greičiau ir 
visapusiškiau dalytis idėjomis bei patirtimi, ugdyti(is) informacinius 
gebėjimus. 

● Įgyvendinti užsienio kalbos (vokiečių) dvikalbio ugdymo modelį. 
● Plėtoti integruoto užsienio kalbos ir dalyko mokymą. 
● Plėtoti bendradarbiavimą su Kauno apskrities VPK bendruomenės 

pareigūnais, Kauno Centro seniūnija, kitomis institucijomis. 
● Dalyvauti šalies ir ES finansuojamuose projektuose. 

Grėsmės/pavojai 
● Prastėjanti mokinių sveikata. 
● Dėl demografinės situacijos mažėjantis mokinių skaičius. 
● Didėjanti konkurencija tarp gimnazijų. 
● Didėjanti socialinė atskirtis - daugėja socialiai remtinų šeimų.  
● Kai kurių mokinių formalus požiūris į mokymąsi. 

 
V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VIZIJA  
 

Demokratiška, moderni, atvira kaitai, ugdanti kompetencijas, būtinas kiekvieno žmogaus visaverčiam asmeniniam gyvenimui, integracijai 

daugiakultūriame pasaulyje, sėkmingai profesinei, visuomeninei veiklai bei mokymuisi visą gyvenimą. 

 
GIMNAZIJOS MISIJA  

 
Teikti kokybišką pagrindinį (II pakopos) ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti brandžią asmenybę, gebančią savarankiškai ir atsakingai veikti 

modernioje visuomenėje,  puoselėti demokratinėmis vertybėmis grindžiamą bendravimą, mokslo ir kultūros dialogą. 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA  
 

VERTYBĖS 
 

- Kiekvienas žmogus yra vertybė. 
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- Pagarba, tolerancija, dėmesys gimnazijos bendruomenės nariams. 

- Bendruomeniškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas. 

- Atvirumas, atsakomybė, vieningumas. 

- Nuolatinis mokymasis ir kompetencijų ugdymas. 

- Tradicijų puoselėjimas ir turtinga istorija. 

- Draugiškumas. 

- Veiklos kokybė ir tobulėjimas. 

- Kiekvieno laisvė veikti - tai ir jo atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius. 

 
FILOSOFIJA  

 
„Mokykla neturi būti gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas“.  
                                                                      (Elbertas Hubardas) 

Kviečiame skrydžiui! 
 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA  
 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenės atstovai 2018 m. lapkričio 29 d. vykusiame gimnazijos tarybos susirinkime 

susitarė dėl gimnazijos 2019-2021 metų strateginio plano siekiamybių, dėl strateginio plano tikslų įgyvendinimo priemonių, kriterijų ir rodiklių, esančių 

Strateginio planavimo sistemoje ir kitų rezultato vertinimo kriterijų ir mato vienetų: 

1. Siekiamybės 2019-2021 metams: 
 

Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas. 

Inovatyvios, modernios, saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos kūrimas. 

Pagalbos teikimas siekiant mokinio individualios pažangos. 

Bendrojo ir dvikalbio ugdymo dermė. 
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Partneryste su socialiniais partneriais paremtas gimnazijos veiklų ir siekių tęstinumas, ugdymo(si) proceso tobulinimas.  

Rėmėjų, šalies ir Europos Sąjungos lėšų pritraukimas. 

2. Strateginio plano tikslų įgyvendinimo kriterijai ir rodikliai, esantys Strateginio planavimo sistemoje ir kiti rezultato vertinimo 
kriterijai ir mato vienetai: 

Rezultato vertinimo rodikliai 
 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato 
vienetas 

2018 m. faktinis 
rezultatas 

Planuojami rezultatai 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 
Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų 
skaičiaus 

99 
 

95  95 95  

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų 
skaičiaus 

100 
 

95  95  95  

Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių 
skaičiaus (procentais) 

19  20  21  22 . 

Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį 
lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus 
(procentais) 

42,5  
 

35 36  37  

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 10 10 10 10 

Kiti kriterijai     
Išlaikiusių Tarptautinį užsienio kalbos (vokiečių) egzaminą 
„Das Deutsche Sprachdiplom“ (DSD) proc. nuo bendro 
egzamine dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

60 60  61 62 

Projekto „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai 
veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“ 
veiklose dalyvaujančių mokinių dalis nuo bendro 
dalyvavusių projekto atrankoje mokinių skaičiaus 
(procentais) 

50 52 53 54 

Mokinių, įtrauktų į mokinių tėvų organizuojamas ugdymo 
karjerai veiklas dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (procentais)   

10 20 30 40 
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Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės orientuoti į Kauno miesto Savivaldybės 

2018–2020 metų strateginio veiklos plano tikslus ir uždavinius: 

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 
METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS. 
 Programos pavadinimas 

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo 
programa 

Kodas 2. 

Programa įgyvendinamas Savivaldybės strateginis 
tikslas 

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas Kodas 2. 

Programos tikslas Teikti besimokančios visuomenės poreikius 
atitinkančias švietimo paslaugas 

Kodas 
  

02.01. 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 
Įgyvendinant tikslą siekiama formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą, plėtoti akademinį, besimokantį ir sumanų miestą 
ir užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą. Mokyklų tinklo tankumas ir jų pasiekiamumas atskleidžia bendrojo ir neformaliojo ugdymo 
prieinamumą pagal Savivaldybės gyventojų poreikius ir gebėjimus, lygias ugdymosi galimybes. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – 
sudaryti sąlygas Kauno mieste plėtoti kokybišką privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už valstybės skiriamas mokinio krepšelio, 
kitas lėšas ir Kauno miesto savivaldybei tinkamą kainą, formuojant darnią nuolat atsinaujinamą švietimo programų įvairovę, jų prieinamumą 
užtikrinantį ir atsakomybe už švietimo kokybę besidalijantį valstybinių, Kauno miesto savivaldybės ir nevalstybinių mokyklų tinklą, sudaryti sąlygas 
visose miesto švietimo įstaigose kiekvienam mokiniui gauti valstybės reglamentuotą ugdymą 

Uždavinys Formuoti efektyvų formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą 

Kodas 02.01.01 

     Įgyvendinant uždavinį siekiama: 
didinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklo ekonominį efektyvumą, maksimaliai atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius ir 
privačias iniciatyvas; 
užtikrinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, sumaniai derinant Savivaldybės ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas; 
modernizuoti švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatus ir gerinti infrastruktūrą; 
užtikrinti švietimo proceso organizavimą Kauno miesto švietimo ir ugdymo įstaigose; 
užtikrinti vaiko gerovę, įgyvendinant minimalią ar vidutinę priežiūrą; 
užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę, reglamentuotą Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 
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Uždavinys Plėtoti akademinį, besimokantį ir sumanų 
miestą 

Kodas 02.01.02 

Įgyvendinant uždavinį siekiama: 
kurti ir plėtoti Kauno miesto švietimo įstaigose modernias edukacines erdves; 
plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas ir gerinti jų kokybę; 
rengti ir įgyvendinti Kauno – akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto programą; 
plėtoti Savivaldybės, aukštųjų, profesinių ir bendrojo ugdymo mokyklų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą, konsoliduojant miesto 
intelektinius išteklius; 
įkurti Kauno mokslo muziejų; 
plėtoti Kauno – akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto įvaizdį. 

 
KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI 2019–2021 METAMS  

 
1 STRATEGINIS TIKSLAS  

Kurti naujas ir puoselėti esamas gimnazijos bendruomenės kultūros tradicijas, formuoti pilietines ir tautines vertybines nuostatas. 

2 STRATEGINIS TIKSLAS  

Teikiant pagalbą siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos. 

3 STRATEGINIS TIKSLAS  

Sukurti saugias interjero, rekreacinės ir edukacinės aplinkos erdves, pritaikytas šiuolaikinei edukacijai. 

 

 

1 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

Ekonominės klasifikacijos 
grupės 

Asignavimai 2018 
m. 

Lėšų poreikis 2019 
m.  

2019-ųjų metų 
maksimalių 
asignavimų 

poreikis 

Projektas 2020 
metams 

Projektas 2021 
metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos 272143,00 250500,00 250500,00 262900,00 275900,00 
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Iš jų:  
(nurodyti, pagal kokias 
programas skiriamos): 

     

Savivaldybės finansuojamų 
įstaigų veiklos programa 
(biudžetas) 

230188,00 241600,00 241600,00 253600,00 266200,00 

Savivaldybės finansuojamų 
įstaigų veiklos programa (spec. 
lėšos) 

8500,00 8900,00 8900,00 9300,00 9700,00 

Investicijų programa 
(biudžetas) 

     

Programa (3)      
Pastatų ir kiemo statinių 
priežiūra ir remontas 
(02.01.01.001.) 

33455,00     

Valstybės biudžeto lėšos  954367,54 992600,00 992600,00 1042200,00 1094300,00 
Iš jų:  
(nurodyti, kokių institucijų / 
pagal kokias programas 
skiriamos): 

     

Valstybinių funkcijų vykdymo 
programa 

945427,00 992600,00 992600,00 1042200,00 1094300,00 

Savivaldybės finansuojamų 
įstaigų specialioji dotacija 
minimalios algos kėlimui 

     

Valstybinės švietimo strategijos 
įgyvendinimo programa 

     

Pedagoginių darbuotojų 
skaičiui optimizuoti vykdymo 
programa 

8940,54     

Investicijų programa (VIP 
lėšos) 
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Fondų (nurodyti tikslius 
pavadinimus) lėšos 

     

(jei reikia, įterpkite papildomas 
eilutes) 

     

Kitos lėšos (nurodyti tikslų 
šaltinio pavadinimą) 

     

Gyventojų pajamų mokesčio 
(iki 2 proc.) grąžinimas Įstaigai, 
turinčiai  paramos gavėjo 
statusą 

5717,00 5800,00 5800,00 6090,00 6400,00 

Parama       
(jei reikia, įterpkite papildomas 
eilutes) 

     

IŠ VISO:      
Iš jų: teikiant mokamas 
paslaugas įstaigos uždirbtos 
lėšos 

     

Savivaldybės finansuojamų 
įstaigų specialioji dotacija 
minimalios algos kėlimui 

     

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

1 tikslas – Kurti naujas ir puoselėti esamas gimnazijos bendruomenės kultūros tradicijas, formuoti pilietines ir tautines vertybines nuostatas. 
 
  

Uždaviniai Priemonės 
pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 
rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 
numatomi 

finansavimo 
šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai) 
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     Pavadinimas, mato 
vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Parengti ir 
įgyvendinti 
renginių, skirtų 
gimnazijos 
šimtmečiui 
paminėti, planą 
 
 

1.1.  
Parengti ir 
įgyvendinti 
integruotą 
projektą „100 
metų 
gimnazijai“.  
 

Direktorius, 
Pavaduotojas 
ugdymui, 
darbo grupės, 
Alumnai, 
Mokinių 
taryba 
 

Parengtas integruotas 
projektas „100 metų 
gimnazijai“ 
2019-02-01. 
Projektas 
įgyvendintas 
iki 2019-10-31. 
Į projekto 
įgyvendinimą 
įtraukti dauguma (70 
proc.) gimnazijos 
bendruomenės narių. 

Mokymo lėšos 
600 Eur 
2 proc. GPM lėšos 
200 Eur 

Įgyvendintų projekto  
veiklų dalis 
(procentais) 

100 - - 

 1.2. Sukurti 
gimnazijos 
Alumnų  
galeriją 
gimnazijos 
interneto 
svetainėje.  

Direktorius, 
Pavaduotojas  
ugdymui, 
Alumnų 
klubo 
vadovė, 
Darbo grupė, 
IKT 
specialistai 

Sukurta gimnazijos 
Alumnų virtuali 
galerija gimnazijos 
interneto svetainėje 
iki 2019-10-30. 

 Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

100 - - 

 1.3. Parengti 
gimnazijos 100 
metų jubiliejaus 
šventės 
scenarijų ir jį 
įgyvendinti.  

Direktorius, 
Pavaduotojas  
ugdymui, 
meno 
vadovas, 
Alumnų ir 
bendruomenė
s darbo 
grupės 

Įgyvendintas 
gimnazijos 100-
mečio paminėjimo 
šventės scenarijus 
iki 2019-11-30. 

2 proc. GPM lėšos 
1500 Eur 
Rėmėjų lėšos 
 500 Eur 
 

Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

100 - - 
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2. Sukurti 
modernios 
gimnazijos įvaizdį 

2.1. 
Modernizuoti 
gimnazijos 
interneto 
svetainę.  
 
 

Direktorius, 
Pavaduotojas 
ugdymui, 
Darbo grupė, 
Kauno 
kolegijos 
Technologijų 
fakultetas  
 

Atnaujinta (60 proc.) 
iki 2019-12-20  
Modernizuota 
gimnazijos interneto 
svetainė iki 
2020-12-20. 

 Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

60 100 - 

 2.2.  Atnaujinti 
gimnazijos 
atributiką 
(vėliava, 
himnas, 
logotipas, 
uniforma). 
 

Direktorius, 
Pavaduotojas 
ugdymui, 
Darbo grupė, 
Mokinių 
taryba,  
Kauno 
kolegijos 
Menų ir 
ugdymo 
fakulteto 
Menų 
akademija 

Atnaujinta (30 proc.) 
gimnazijos 
atributikos iki 2019-
12-20. 
Atnaujinta (40 proc.) 
gimnazijos 
atributikos iki 
2020-12-20. 
Atnaujinta (30 proc.) 
gimnazijos 
atributikos iki 
2021-12-20. 
 

2 proc. GPM lėšos 
100 Eur 
SB lėšos 
100 Eur 

Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

30 70 100 

 2.3. 
Bendradarbiauja
nt su socialiniais 
partneriais 
stiprinti 
gimnazijos 
tinklaveiką. 
 

Direktorius, 
Pavaduotojas  
ugdymui 
Darbo 
grupės, 
Socialiniai 
partneriai 

Periodiškai 
vertinama 
tinklaveikos nauda ir 
sąnaudos. 
Į veiklas įtraukta (60 
proc.) gimnazijos 
mokinių iki 2019-12-
20. 
Į veiklas įtraukta (65 
proc.) gimnazijos 
mokinių  
iki 2020-12-20. 
 

Mokymo lėšos 
900 Eur 
Rėmėjų lėšos 
400 Eur 
 

Į veiklas įtrauktų 
mokinių dalis nuo 
bendro mokinių 
skaičiaus (procentais) 

60 65 70 
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Į veiklas įtraukta (70 
proc.) gimnazijos 
mokinių iki 
2021-12-20. 

 

 

2 Tikslas – Teikiant pagalbą siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos. 
 

Uždaviniai Priemonės 
pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 
rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 
numatomi 

finansavimo 
šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 
mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021  

1. Sukurti mokymosi 
pagalbos modelį 
 
 

1.1. Parengti ir 
naudoti mokinio 
individualios 
pažangos 
matavimo, 
fiksavimo ir  
planavimo 
sistemos 
metmenis. 

Direktorius, 
Pavaduotojai 
ugdymui,  
Metodinė taryba 

Parengti mokinio 
individualios 
pažangos matavimo, 
fiksavimo ir 
planavimo sistemos 
metmenys iki  
2019-06-30. 
Metmenys  
praktiškai naudojami 
pamokose 
nuo 2019-09-01. 

 Įgijusių 
pagrindinį 
išsilavinimą 
dalis nuo 
bendro 10-okų 
skaičiaus  
(procentais) 

95 95 95 

Įgijusių 
vidurinį 
išsilavinimą 
dalis nuo 
bendro 
abiturientų 
skaičiaus 
(procentais) 

95 95 95 
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 1.2. Kiekvienas 
mokytojas  
susikurs ir 
pamokose naudos 
bent po 1 mokinių 
individualios 
pažangos 
matavimo ir 
fiksavimo įrankį 
ir mokinių 
įsivertinimo 
(refleksijos) IKT 
įrankį. 

Direktorius, 
Pavaduotojai 
ugdymui, 
Metodinė taryba, 
„Samsung 
Mokykla 
ateičiai“ 
programos   
komanda, ESFA 
projekto 
,,Inovatyvi 
matematika – 
kiekvieno 
mokinio sėkmė“ 
komanda, IKT 
mokytojai  

30 proc. mokytojų 
susikūrė ir naudoja 
pamokose bent po 1 
mokinių individualios 
pažangos matavimo ir 
fiksavimo įrankį bei 
mokinių įsivertinimo 
(refleksijos) IKT 
įrankį 
iki 2019-12-20. 
80 proc. mokytojų 
susikūrė ir naudoja 
pamokose bent po 1 
mokinių individualios 
pažangos matavimo ir 
fiksavimo įrankį bei 
mokinių įsivertinimo 
(refleksijos) IKT 
įrankį 
iki 2020-12-20. 
100 proc. mokytojų 
susikūrė ir naudoja 
pamokose bent po 1 
mokinių individualios 
pažangos matavimo ir 
fiksavimo įrankį bei 
mokinių įsivertinimo 
(refleksijos) IKT 
įrankį 
iki 2021-12-20. 
Sukurtas mokymosi 
pagalbos  modelis iki 
2020-12-20. 

 Kandidatų, 
surinkusių 36-
100 balų 
laikant 
valstybinį 
lietuvių 
kalbos 
egzaminą, 
dalis nuo 
pasirinkusių 
skaičiaus 
(procentais) 

35  36 37 

 Mokytojų, 
susikūrusių ir 
naudojančių 
mokinių 
individualios 
pažangos 
matavimo ir 
fiksavimo 
įrankius bei 
mokinių 
įsivertinimo 
(refleksijos) 
IKT įrankius 
pamokose, 
(procentais) 
 
 
 
 

30 80 
 

100 
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Įgyvendinta 
veiklos dalis 
(procentais) 

- 100 - 

2. Įgyvendinti ESFA 
projekto ,,Inovatyvi 
matematika – kiekvieno 
mokinio sėkmė“ veiklas  

2.1. Taikyti 
matematinių ir 
bendrųjų 
kompetencijų 
(įsi)vertinimo 
instrumentus II 
klasių mokinių 
matematikos 
pamokose. 

Direktorius, 
Pavaduotojas 
ugdymui, 
Projekto 
komanda 
 
  

Įgyvendintas 
kontekstualus bei 
integralus 
matematikos 
mokymo (si) 
procesas, skatinantis 
mokinių pažangą iki  
2019-06-15. 

ESFA projekto 
lėšos  

Išlaikiusių 
matematikos 
pagrindinio 
ugdymo 
pasiekimų 
patikroje 7-10 
balais 
mokinių dalis 
nuo bendro 
dalyvavusių 
skaičiaus 
(procentais) 

20 - - 

 2.2. Taikyti 
pamokose 
kontekstualaus / 
integralaus 
matematikos 
ugdymo turinio 
praktinių 
užduočių 
elektroninį 
banką.  

Direktorius, 
Pavaduotojas 
ugdymui, 
Metodinė taryba, 
Projekto 
komanda 
 
  

Elektroniniame 
užduočių  
Banke esančių 
uždavinių naudojimas 
pamokose skatins 
mokinių domėjimąsi 
matematika, didins 
mokinių 
reflektyvumo 
gebėjimus. Praktiškai 
naudojami uždaviniai 
padės lengviau 
pasirengti  
PUPP, pagerės 
matematikos PUPP 
rezultatai 
2019-06-15  
2020-06-15 
2021-06-15 
 

ESFA projekto 
lėšos  

Išlaikiusių 
matematikos 
pagrindinio 
ugdymo 
pasiekimų 
patikroje 7-10 
balais 
mokinių dalis 
nuo bendro 
dalyvavusių 
skaičiaus 
(procentais) 

20 21 22 
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3. Parengti ir įgyvendinti 
užsienio kalbos 
(vokiečių) dvikalbio 
ugdymo modelį 
 

3.1. Parengti 
užsienio kalbos 
(vokiečių) 
dvikalbio 
ugdymo modelį.  

Direktorius, 
Pavaduotojai   
ugdymui, 
Metodinė taryba, 
Darbo grupė, 
Centrinė 
užsienio 
švietimo 
sistemos valdyba 
(Die 
Zentralstelle für 
das 
Auslandsschulw
esen (ZfA) 
KTU užsienio 
kalbų centras, 
Vilniaus Goethe 
institutas, 
VDU užsienio 
kalbų institutas  

Parengtas  užsienio 
kalbos (vokiečių) 
dvikalbio ugdymo 
modelis iki 
2019-06-30. 

 Parengtas 
užsienio 
kalbos 
(vokiečių) 
dvikalbio 
ugdymo 
modelis 
(procentais)  
 
 

100 - - 

 3.2. Pasirengti  
užsienio kalbos 
(vokiečių) 
dvikalbio 
ugdymo modelio 
įgyvendinimui. 
 

Direktorius, 
Pavaduotojas 
ugdymui, 
Metodinė taryba, 
Darbo grupė 

Įgyvendinamas (20 
proc.) užsienio kalbos 
(vokiečių) dvikalbio 
ugdymo modelis nuo  
2019-09-01. 
Įgyvendinamas (40 
proc.) užsienio kalbos 
(vokiečių) dvikalbio 
ugdymo modelis  nuo     
2020-09-01. 
Įgyvendinamas (50 
proc.) užsienio kalbos 
(vokiečių) dvikalbio 
ugdymo modelis nuo  
2021-09-01. 

Mokymo lėšos 
(mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimui)  
1800 Eur 

Įgyvendinta 
veiklos dalis 
(procentais) 

20 40 50 

Išlaikiusių 
Tarptautinį 
užsienio 
kalbos 
(vokiečių) 
egzaminą 
„Das Deutsche 
Sprachdiplom“ 
(DSD) dalis 
nuo bendro 
egzamine 
dalyvavusių 
skaičiaus 
(procentais)   

60 61 62 
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4. Vykdant nuoseklų 
bendradarbiavimą su 
verslo kompanijomis, 
mokinių tėvais ugdyti 
mokinių karjeros 
kompetencijas  
sėkmingai profesinei, 
visuomeninei veiklai 
bei mokymuisi visą 
gyvenimą 
 

4.1. Įgyvendinti 
bendradarbiavim
o projekto su 
pasauline 
automatizavimo 
sprendimų 
milžine UAB 
„Festo“ 
„Ugdymas 
karjerai: kaip 
atsakingai ir 
sėkmingai veikti 
sparčiai 
kintančiame 
pasaulyje. 
Žingsnis į ateitį“ 
veiklas. 

Direktorius, 
Pavaduotojai  
ugdymui, 
Metodinė taryba, 
Projekto 
komanda, UAB 
„Festo“ komanda 
 
 

Pasirašyta 
bendradarbiavimo 
sutartis su UAB 
„Festo“ iki  
2019 - 02 - 01. 
Projekto veiklose 
dalyvauja 52 proc. 
mokinių, nuo bendro 
dalyvavusių projekto 
atrankoje mokinių 
skaičiaus 
2019-12-20. 
Projekto veiklose 
dalyvauja 53 proc. 
mokinių, nuo bendro 
dalyvavusių projekto 
atrankoje mokinių 
skaičiaus 
2020-12-20. 
Projekto veiklose 
dalyvauja 54 proc. 
mokinių, nuo bendro 
dalyvavusių projekto 
atrankoje mokinių 
skaičiaus 2021-12-20. 
 
 

Mokymo lėšos 
1000 Eur 
2 proc.GPM lėšos 
400 Eur 
Paramos lėšos 
UAB „Festo“ 
stipendija 
200 Eur 

Projekto 
veiklose 
dalyvaujančių 
mokinių dalis 
(proc.) nuo 
bendro 
dalyvavusių 
projekto 
atrankoje 
mokinių 
skaičiaus 

52 53 54 

 4.2. Įtraukti 
mokinių tėvus į 
mokinių ugdymo 
karjerai veiklų 
organizavimą. 
 

Direktorius, 
Pavaduotojai  
ugdymui, 
Gimnazijos 
taryba,  
Mokinių tėvai-
savanoriai 
Mokinių taryba 

Į mokinių tėvų 
organizuojamas 
ugdymo karjerai 
veiklas įtraukta 20 
proc. mokinių 2019-
12-20. 
Į mokinių tėvų 
organizuojamas 

 Mokinių, 
įtrauktų į 
mokinių tėvų 
organizuojam
as ugdymo 
 karjerai 
veiklas dalis 
nuo bendro 

20 30 40 
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 ugdymo karjerai 
veiklas įtraukta 30 
proc. mokinių 
2020-12-20. 
Į mokinių tėvų 
organizuojamas 
ugdymo karjerai 
veiklas įtraukta 40 
proc. mokinių 
2021-12-20. 
 
 
 

mokinių 
skaičiaus 
(procentais)   
 
 

 
 
 
 
3 Tikslas – Sukurti saugias interjero, rekreacinės ir edukacinės aplinkos erdves, pritaikytas šiuolaikinei edukacijai 
 

Uždaviniai Priemonės 
pavadinimas 

Vykdyto
jai 

Planuojami 
rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 
numatomi 

finansavimo 
šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     

 

Pavadinimas, 
mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Atnaujinti 
gimnazijos vidaus 
rekreacines ir 
edukacines aplinkas, 
palankias šiuolaikinei 
edukacijai   
 
  

1.1. Renovuoti 
gimnazijos 
rekreacines - 
edukacines 
gimnazijos 
pastato 2C3/p, 
1C3/p II aukšto 
vidaus aplinkas,  
renovuoti - 
vokiečių kalbos 
 

Direktorė, 
Pavaduot
ojas ūkiui, 
Kauno 
kolegijos 
Menų ir 
ugdymo 
fakulteto 
Menų 
akademija  

Renovuotas 
gimnazijos pastato 
2C3/p, 1C3/p II  
aukšto koridorius iki 
2019-08-30. Įrengta 
informacinė, 
edukacinė - 
rekreacinė erdvė, 
skirta gimnazijos 100 
- mečio istorijai 
 

2 proc. GPM lėšos 
1000 Eur 
Spec. lėšos 
2800 Eur 
SB lėšos 
800 Eur 

Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

100 
 

- - 
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 mokymo(si) 
centrą. 
Sukurti erdvę, 
skirtą 
pamokoms ir 
popamokinei 
veiklai, 
aktyviam ir 
pasyviam 
poilsiui, 
bendravimui.    
 

 
iki 2019-10-30. 
Renovuotas vokiečių 
kalbos mokymo(si) 
centras  iki  
2019-12-20. 
Sukurta erdvė, skirta 
pamokoms ir 
popamokinei veiklai, 
aktyviam ir pasyviam 
poilsiui, bendravimui 
iki 
2019-12-20. 

 1.2. Renovuoti 
gimnazijos 
rekreacines - 
edukacines 
gimnazijos 
pastato 2C3/p, 
1C3/p I aukšto 
vidaus aplinkas 
renovuoti du 
kabinetus. 
 

Direktorė, 
Pavaduot
ojas ūkiui, 
Vytauto 
Didžiojo 
karo 
muziejus, 
Kauno 
kolegijos 
Menų ir 
ugdymo 
fakulteto 
Menų 
akademija  

Renovuotas 
gimnazijos pastato 
2C3/p, 1C3/p I aukšto 
koridorius iki 2020-
08-30.  Įrengta 
informacinė, 
edukacinė - 
rekreacinė erdvė, 
skirta Stepono 
Dariaus ir Stasio 
Girėno atminimui 
2020-09-01. 
Renovuoti du 
kabinetai iki 2020-
12-20. 

2 proc. GPM lėšos 
900 Eur 
Spec. lėšos 
3000 Eur 
SB lėšos 
800 Eur 

Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

- 
 
 
 
 
 
- 

100 - 
 
 
 
 
 
- 

 1.3. Renovuoti 
gimnazijos 
rekreacines - 
edukacines 
gimnazijos 
pastato 2C3/p, 
1C3/p III aukšto 
 
 

Direktorė 
Pavaduot
ojas ūkiui, 
Kauno 
kolegijos 
Menų ir 
ugdymo  
 

Renovuotas 
gimnazijos  pastato 
2C3/p, 1C3/p III  
aukšto koridorius iki 
2021-08-30 Parengta 
reprezentacinė - 
informacinė  
 

2 proc. GPM lėšos 
800 Eur 
Spec. lėšos 
3500 Eur 
SB lėšos 
700 Eur  

Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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 vidaus aplinkas, 
atnaujinti vieno  
kabineto grindų 
dangą. 

fakulteto 
Menų 
akademija 

gimnazijos pasiekimų 
pristatymo  erdvė 
2021-12-15 
Atnaujinta vieno 
kabineto grindų 
danga iki 2021-12-
20. 

2. Stiprinti gimnazijos 
informacinių 
komunikacinių 
technologijų (IKT) 
bazę 

2.1. 
Suremontuoti 
IKT kabinetą ir 
atnaujinti 
kabineto 
kompiuterinę 
įrangą. 

Direktorė 
Pavaduot
ojas ūkiui 

Suremontuotas 
kabinetas iki 2019-
06-30 
Atnaujinta 
kompiuterinė įranga 
iki 2019-12-20 

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

Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

100 - - 

 2.2. Daugialypės 
terpės 
projektorių 
įrengimas 
mokomuosiuose 
kabinetuose. 
 
 

Direktorė 
Pavaduot
ojas ūkiui 

Daugialypės terpės 
projektoriai įrengti 3 
kabinetuose iki 2020-
03-30. 

2 proc. GPM lėšos 
800 Eur 
Mokymo lėšos 
800 Eur  

Įgyvendinta veiklos 
dalis (procentais) 

- 100 - 

 
 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
 
 

1 tikslas -  
 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 
sistemoje) 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
lėšos 

Specialiosios 
lėšos Parama 

Kiti finansavimo 
šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      
1 uždavinys         
2 uždavinys         
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3 uždavinys         
Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 
 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. 

___________________________________ 
 

 
 

 


