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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA 

 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija planuodama ir vykdydama savo veiklą, 

formuluodama viziją ir misiją, strateginius veiklos prioritetus, numatydama uždavinius ir 

priemones strateginiam 2016–2018 metų planui įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 

patvirtinta Strateginio planavimo metodika ir gimnazijos nuostatais, patvirtintais Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T - 317. Rengiant strateginį planą 

atsižvelgta į Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, Valstybinės švietimo strategijos 

2013 – 2022 metų nuostatų įgyvendinimo programas, Kauno miesto strateginį 2015–2017 m. 

planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos  2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu           

Nr. T-706.  

Gimnazijos 2016 – 2018 metų strateginis planas pagrįstas vidaus įsivertinimo rezultatų 

išvadomis, gimnazijos disponuojamais materialiniais ištekliais. Strateginis planas bus   

įgyvendintas užtikrinant švietimo kokybę ir prieinamumą bei pasitelkus gimnazijos 

bendruomenę bei socialinius partnerius. Gimnazijos 2016 – 2018 m. strateginį planą rengė 

darbo grupė, patvirtinta 2015 m. spalio mėn. 21 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V - 384. 

 

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

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

kai buvo įsteigta Švietimo ministerijos Pirmoji Kauno vidurinė mokykla, o  nuo 1936  m. ji tapo 

Kauno 4-aja valstybine gimnazija. 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 2002 – 05 - 24 įsakymu Nr. 928 mokyklai buvo 

suteiktas gimnazijos statusas. 2010 m. rugsėjo 1 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija tapo  keturmete ugdymo įstaiga. 

1968 m. mokykloje pradėtas sustiprintas vokiečių kalbos mokymas. Nuo 1998 m. gabiems 

ugdytiniams, išlaikiusiems tarptautinį vokiečių kalbos Sprachdiplom II egzaminą (šis egzaminas 

atitinka B2/C1 lygio žinių kokybės kriterijus, nustatytus bendruosiuose Europos kalbų 

metmenyse), įteikiami vokiečių kalbos antrosios pakopos diplomai. Nuo 2009 m. gimnazija yra 

pasaulinio mokyklų, kuriose mokoma vokiečių kalbos ir kurios aktyviai dalyvauja 



 2 

tarptautiniuose projektuose, partnerystės tinklo PASCH (Partnerschulinitiative) narė. Nuo 2013 

m. gimnazijoje sudarytos galimybės mokiniams laikyti ir tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą I 

pakopos diplomui (Sprachdiplom I) įgyti. Šis egzaminas atitinka B1 lygio žinių kokybės 

kriterijus pagal nustatytus bendruosius Europos kalbų metmenis. 

Gimnazija plečia užsienio kalbų mokymo tradicijas, įsitraukdama į Prancūzijos ambasados 

ir Prancūzų instituto Lietuvoje kartu su Švietimo ir mokslo ministerija dar 2009 metais Lietuvos 

savivaldybėms ir jų mokykloms pasiūlytą EMILE projektą, apimantį integruotą užsienio kalbos 

(prancūzų) ir kitų dalykų mokymą.  

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. gimnazija dalyvauja Edinburgo hercogo apdovanojimų 

programoje (angl. The Duke of Edinburgh‘s International Award). 

Gimnazija yra Kauno miesto centre, patogioje strateginėje vietoje, nesunkiai pasiekiama 

Kauno mieste ir rajone gyvenančių mokinių. Aplinka gan konkurencinga dėl netoliese esančių 

„Aušros“, Maironio, „Saulės“, Jono Jablonskio gimnazijų.   

 2014 m. rugpjūčio 29 d. sudaryta Kauno S. Dariaus ir S. Girėno bei J. Dobkevičiaus 

mokyklos bendradarbiavimo sutartis Nr. SUT – 40, siekiant užtikrinti pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų įgyvendinimą 1-4 kl. gimnazijos  mokiniams, vykdant Kauno miesto 

savivaldybės  tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T - 125. 

 Gimnazijos mokytojų tarybos 2014  birželio  mėn. posėdyje aptarta Geros mokyklos 

koncepcija, mokymo realizavimo pokyčiai. Kitų mokyklų kontekste gimnazija išsiskiria 

siūlydama mokiniams rinktis mokymosi kryptis pagal individualius gebėjimus ir poreikį: 

komplektuojamos inžinerinės matematikos, inžinerinės informatikos bei humanitarinės krypties 

klasės. 

 2014 – 2015 metais gimnazijoje pradėtas įgyvendinti  „Visos dienos mokyklos“ projektas    

1-osiose klasėse pagal Vokietijos „Ganztagschule“- „Visos dienos mokyklos“  koncepciją. 

 Pastoviai gerinamos ugdymo aplinkos. 2011 m. atlikus  gimnazijos pastato ir patalpų 

renovavimo darbus: šiluminio punkto, apšildymo ir apšvietimo sistemos, vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo,  pastato stogų rekonstrukcijos ir pastatų pritaikymo žmonėms su negalia 

darbus ženkliai pagerėjo šilumos ir energijos taupymas. Darbai tęsiami kiekvienais metais,  

2013 m. buvo atlikti gimnazijos fasado atikų ir parapetų tvarkymo darbai (pirmasis etapas), 

antrasis etapas vykdomas 2015 m. Gimnazijos vandentiekio ir nuotekų šalinimo  sistemos 

rekonstrukcijų darbai  užbaigiami 2015 m. 

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenys: gimnazijoje mokosi 830 mokinių, sudaryti 34 klasių 

komplektai, 2015 m. 257 abiturientai ir 187 trečiųjų klasių mokiniai mokosi pagal vidurinio 

ugdymo programą ir  386  mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.  

       Bendras mokinių pažangumas 2013–2015 metais buvo 100 proc. Visi abiturientai              

2013–2015 metų strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu įgijo brandos atestatus. 

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo ugdymo programos, didelė modulių, projektų, pasirenkamųjų dalykų programų 

pasiūla, mokiniai aktyviai dalyvauja projektinėje, socialinėje, prevencinėje, pažintinėje veikloje. 

Aktyviai vykdoma neformaliojo švietimo veikla.  

 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1.1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai Gimnazija yra biudžetinė, švietimo paslaugas teikianti organizacija, savo 

veiklą grindžianti visais švietimą ir ugdymą reglamentuojančiais teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 
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ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos teisės aktais, kitais 

teisės aktais bei  Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos nuostatais, 

vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.  

Ekonominiai  Gimnazijos veikla yra susijusi su LR ekonomika, nes dalį išlaidų (mokinio 

krepšelį) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos išlaidos) Kauno miesto 

savivaldybė. Ateityje, esant patenkinamam mokinio krepšeliui, gimnazijos 

veikla gali būti užtikrinama. Be to gimnazijos veikla užtikrinama ir šiais 

aspektais: 

1. Gimnazijos specialiomis lėšomis (patalpų nuoma).  

2. Pritraukiamos papildomos lėšos, dalyvaujant Kauno miesto ES 

projektuose. 

3. Gimnazijai skiriamos 2 proc. GPM lėšos. 

4. Gimnazijai skirtos biudžeto lėšos. 

5. Mecenatinės paramos lėšos. 

Socialiniai  Visuomenėje atsirandant moralės ir vertybių krizei, gimnazijoje būtinas 

socialinės pedagoginės bei psichologinės pagalbos teikimas, ypatingai 

reikalingas gimnazijos mokytojų, vadovų, kitų darbuotojų autoritetas, 

gebėjimas teikti patarimą, pagalbą jos stokojantiems. Silpnėja šeimų ryšiai, 

laikina ir pastovesnė tėvų emigracija gimnazijai tampa jei ne problema tai 

pagalbos mokiniui vienu iš uždavinių. Mokinių kontingentui būdingas 

sergamumo padidėjimas (įvairūs sveikatos sutrikimai) nors gimnazija 

stengiasi sudaryti sveikatai saugias mokymosi sąlygas. Tai pat gimnazijai 

tenka svarbus uždavinys – sudaryti sąlygas mokinių socializacijai, t.y. 

gyvenimo įgūdžių įgijimui: 

- sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui; 

- žalingų įpročių prevencijai; 

- neformaliajam ugdymui. 

Fiksuojant socialinius veiksnius, lemiančius gimnazijos mokinių skaičiaus 

kaitą, sudėtį ir socialinę struktūrą pažymėtina, kad mažėjantis 

gimstamumas, didėjanti emigracija tik iš dalies įtakoja mokinių skaičiaus 

kaitą gimnazijoje, pristabdo jo didėjimo procesą. Kinta mokinių socialinės 

problematikos apimtis, nežymiai mažėja nemokamą maitinimą  gaunančių 

mokinių skaičius.  

Nemokamas maitinimas 2014 metais buvo skirtas 92 mokiniams, 2015 

metais – 99 mokiniams. Gimnazijoje mokosi 6,9 proc. mokinių, netekusių 

vieno iš tėvų. Padaugėjo mokinių iš nepilnų šeimų – 27,5 proc. Nėra 

mokinių, įtrauktų į Kauno miesto socialinės rizikos sąrašus. 

Technologijos Informacinių technologijų plėtra padeda keisti mokymo metodiką, 

reikalauja atnaujinti technologinę mokymo bazę. 2015 metais gimnazijoje 

įvestas šviesolaidinis interneto ryšys padidino internetinio ryšio greitį 5 

kartus lyginant su buvusiu prieš tai. Kokybiškas interneto ryšys leidžia 

ženkliai padidinti informacijos paieškos galimybes. 100 proc. gimnazijos 

mokomųjų dalykų kabinetų integruoti į gimnazijos internetinę 

infrastruktūrą, aprūpinti organizacine technika.  

Gimnazijos ugdymo proceso organizavimui, geresnei mokymo(si) 

medžiagos sklaidai, vidinei ir išorinei informacijai įtaką daro šie veiksniai: 

- TAMO dienynas – TAMO dienyno pasiūla-mokymo platforma 

„Egzaminatorius.lt“; 

-dalyvavimas MTP plius projektuose: „Mokyklų bibliotekų 

modernizavimas“, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“; 

- IT naudojimas (naujų kompetencijų įgijimas) gimnazijos metodinės 

veiklos iliustravimui, vykdant NEC projektus. 
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 2013-2014 m. m. gimnazija dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro projekte „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra.  Projekto lėšomis 

gimnazija gavo 28 planšetinius ir 1 nešiojamą kompiuterį. Siekiant įrengti 

planšetinę klasę 30 mokinių, gimnazija savo  lėšomis įsigijo dar 2 

planšetinius kompiuterius. Modernia kompiuterine įranga aprūpintoje 

klasėje sudarytos sąlygos gimnazijos karjeros specialistams organizuoti ir 

vykdyti profesinį orientavimą (ugdymą karjerai) ir jo stebėseną. Šioje 

klasėje vykdomos ne tik ugdymo karjerai veiklos, bet ir organizuojamos 

lietuvių kalbos pamokos, į kurių turinį integruota ugdymo karjerai 

programa.  

Siekiant pamokos kokybės 2014 m. dalykų kabinetai aprūpinti mokymo 

priemonėmis.  2014 m. gruodžio mėn. įsigyti 8 multimedijos aparatai, iš 

kurių 3 skirti lietuvių kalbos kab., 1 – dorinio ugdymo, 2 anglų kalbos,        

1 matematikos kabinetams ir 1 neformaliojo švietimo veiklų 

organizavimui. Multimedijos pagalba sukuriama šiuolaikiška mokymo 

aplinka, skatinanti mokinių mokymosi motyvaciją, sąlygoja sėkmingesnį 

informacijos įsisavinimą ir aukštesnius mokymosi pasiekimus. 

Edukaciniai 

(centriniai/vietiniai) 

Ugdymas Lietuvos mokyklose yra kryptingai vystomas pagal valstybinę 

švietimo strategiją 2013 – 2022 metams. Gimnazija formuodama ugdymo 

turinį vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais 

reglamentuotais Bendraisiais ugdymo planais. Pagal galimybes gimnazija 

individualizuoja ugdymo procesą, teikdama įvairesnę pasiūlą pagrindinio 

bei vidurinio ugdymo programų mokiniams. Gimnazijoje analizuojami 

brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai, numatomos 

priemonės jų gerinimui, teikiant pagalbą mokiniams, vykdant dirbančių 

mokytojų kvalifikacijos kėlimą. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikis 

pilnai patenkinamas. 

 

1.2. Vidinių išteklių analizė:  

               

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos 

kultūra/ Etosas 

 

2014 – 2015 m. m. plačiojo įsivertinimo duomenimis srities vertinimas- 2,8   

Nepriklausomoje Lietuvoje įkurtos gimnazijoje propaguojamos vertybės 

yra tolerancijos, sąžiningumo, atsakingumo, pareigingumo, tarpusavio 

pagalbos, bendradarbiavimo, pilietinio sąmoningumo, patriotizmo, 

savarankiškumo, kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi, sveiko gyvenimo 

būdo, aplinkosaugos  ugdymas, gimnazijos tradicijų puoselėjimas, 

gimnazijos vardo įprasminimas, bendravimu pagrįsti ryšiai su 

gimnazijomis, socialiniais partneriais. 2013 metais gimnazijoje atlikto 

išorės vertinimo metu gimnazijos kultūra ir etosas priskirti prie stipriųjų 

gimnazijos veiklos aspektų ir rodiklis įvertintas 4.  

Ugdymo procesas vyksta saugioje ir jaukioje aplinkoje. Mokiniai ir 

mokytojai jaučiasi mokyklos šeimininkais, tausoja jos turtą ir puoselėja 

mokyklos tradicijas, kurios neatsiejamos nuo Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno žygio įprasminimo.  

Mokinių lankomumas nuolat stebimas ir analizuojamas, vadovaujantis 

Gimnazijos lankomumo tvarkos aprašu. Elektroninė lankomumo kontrolė ir 

apskaita yra daug veiksmingesnė negu ankstesnioji. Mokinių tėvai turi 

galimybę ne tik kontroliuoti savo vaikų lankomumą, bet ir stebėti jų 

daromą pažangą.  

Gimnazijoje veikia muziejus „Rugsėjo šviesa“, kuriame pristatoma ne tik 
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gimnazijos istorija, bet ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Muziejus yra gimnazijos absolventų susitikimo vieta, kur jie visada gali 

pasklaidyti savo kartos metraštį. Apie gimnazijos veiklas  skelbia 

gimnazijos tinklalapis, kuris nuolatos atnaujinamas, informacija lengvai 

prieinama tiek mokiniams bei jų tėvams, tiek miesto bendruomenei.      

Gimnazija išsiskiria savo tradicinėmis šventėmis, į kurias kviečia ne tik 

mokytojus, mokinius bei jų tėvus, bet ir miestelėnus. Gimnazijos veiklose 

vis aktyviau dalyvauja tėvai. Organizuojami bendri tėvų susirinkimai klasių 

grupėmis, klasių susirinkimai, tėvų dienos. Informacija apie gimnazijos 

veiklas, mokinio pasiekimus tėvams teikiama e-dienyno pagalba. 

Gimnazija mokiniams siūlo įvairią popamokinę veiklą, ypač meninės 

saviraiškos ir sporto srityje. Aktyviai veikia Mokinių savivalda.  

Gimnazija  bendradarbiauja su šalies ir užsienio Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno vardo mokyklomis: Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

vidurine mokykla; Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindine 

mokykla; Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurine mokykla, Lenkijos 

respublikos Myslibožo 3-iuoju mokyklų kompleksu, Karla-Raveh mokykla 

Lemgo mieste Vokietijoje. Išnaudojamos galimybės dalyvauti švietimo 

paramos fondo, Comenius/ Erasmus+ programos siūlomose projektuose. 

Dalyvaujama E-Twinning projekte „Kreative Classroom“. Taip pat 

gimnazija dalyvauja Europos komisijos „Visuotinio švietimo savaitė“ 

organizuojamuose renginiuose, vykdomi tarpmokykliniai mokinių mainų 

projektai „Veiksmo savaitė prieš patyčias“. 

Ugdymas ir 

mokymasis 

 

2014 – 2015 m. m. plačiojo įsivertinimo duomenimis srities vertinimas- 

2,96. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pusmečiais. Mokymas 

gimnazijoje organizuojamas taip, kad atitiktų mokinių patirtį, sugebėjimus 

ir polinkius (3,2 lygis). Prireikus, ugdymo turinio planai yra peržiūrimi ir 

keičiami, atsižvelgiant į mokinių mokymosi rezultatus, tempą, kitus 

poreikius (3,5 lygis) Mokytojai vieni su kitais tariasi dėl geresnio ugdymo 

turinio pritaikymo mokinių poreikiams (3,3 lygis). Gimnazijoje dirba 

iniciatyvūs, energingi, lengvai perimantys naujas ugdymo idėjas 

pedagogai. Pedagogai stengiasi padėti vaikams atrasti ir ugdyti savo 

gabumus ir palaikyti kūrybinę atmosferą. Mokytojai įvertina mokinių 

daromą pažangą (3,1 lyg.), skatina mokinių mokymosi motyvaciją 

dirbdami individualiai su mokiniais (3,2 lygis) Tačiau tik dalis mokinių 

geba susirasti informacijos ir ja pasinaudoti (2,47 lygis), dalis  mokinių 

geba savarankiškai mokytis (2,74 lygis), 50% mokinių negeba praktiškai 

pritaikyti gautos informacijos, Mokiniams trūksta atsakomybės už savo 

mokymąsi (2,75 lygis), tik 37 % mokinių užtenka pasitikėjimo savo 

jėgomis. 

Įvertinus gimnazijos mokinių vidutinius mokymosi gebėjimus, teikiamas 

reikiamas dėmesys mokymosi pagalbai–organizuojamos visų dalykų 

konsultacijos) (3,28) Mokymosi metu skatinama aktyvi veikla: mokiniai 

skatinami klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti 

problemas, kurti (3,36 lygis) Dauguma mokytojų naudoja IKT dalyko 

medžiagos demonstravimui, mokinių žinių testavimui, dalyko namų darbų 

užduoties teikimui, mokinių darbų pristatymui ir mokomojo dalyko žinių 

gilinimui (3,6 lyg.), įvairias skatinimo, vertinimo ir įsivertinimo formas, 

aktyvius mokymo metodus. Mokiniai saugiai jaučiasi gimnazijoje                

(3,2 lygis). 

Gimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas TaMo.  Išplėtotos mokinių 

tėvų ir mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo formos: el. žinutės, el. 
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laiškai, diskusijos e-erdvėse. Tėvų nuomone (33 proc. dalyvavo apklausoje) 

informacija  mokinių tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus 

pateikiama laiku – 94 proc. mokinių tėvų nuomone gimnazijos mokytojai ir 

administracija sistemingai pateikia informaciją apie mokinių pažangą ir 

mokymosi rezultatus.  Pateikiama informacija apie vaiko mokymąsi 

tenkina  97 proc. mokinių tėvų. – 95 proc. mokinių tėvų teigia, kad 

gimnazijoje yra sėkmingai plėtojama rūpinimosi  mokiniais politika. Tačiau 

ne visi mokinių tėvai išnaudoja e-dienyno teikiamas paslaugas, yra 

prisijungę prie e-dienyno su savo prieiga. Nuo 2014 – 2015 m. m. 3-4 

klasių mokiniai naudojasi elektronine mokomąja medžiaga 

(www.egzaminatorius.lt) rengiantis lietuvių kalbos ir  literatūros 

mokykliniam ir valstybiniam egzaminui, biologijos, matematikos, istorijos 

valstybiniams egzaminams. 

Nuo 2014 – 2015 m. m. rugsėjo 1-osios gimnazijoje pradėtas įgyvendinti 

projektas ,,Visos dienos mokykla“. 2015 metais projekte dalyvauja                   

2f klasė. Gimnazija sudaro galimybę projekte dalyvaujančiai klasei per 

formalųjį ir neformalųjį švietimą lavinti savo gebėjimus.  

Kasmet tyrimais nustatomi mokymosi stiliai pagrindinio ugdymo II dalies 

mokinių, vidurinio ugdymo programos mokinių lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos ir anglų kalbos mobiliose grupėse. Teikiamos  

rekomendacijos mokytojams kaip tinkamai parinkti mokymo(si) būdus 

pamokose.  

 3-ųjų ir 4-ųjų klasių mokiniai mokosi pagal  vidurinio ugdymo programą 

sudarę savo individualius ugdymo planus pagal savo poreikius ir būsimas 

studijų kryptis. Gimnazijoje sukaupta ilgametė biologijos, matematikos 

(mokytojai – ekspertai vadovėlių, mokomųjų priemonių autoriai), užsienio 

kalbų (anglų ir vokiečių) mokymo patirtis. Vidurinio ugdymo programos 

mokiniai turi galimybę įgyti II pakopos vokiečių kalbos diplomą 

„Sprachdiplom II“ (B2/C1), pagrindinio ugdymo II dalies programos 

mokiniams sudarytos galimybės įgyti vokiečių kalbos diplomą 

„Sprachdiplom I“ (A2/B1). Vidurinio ugdymo programos mokiniams 

sudaryta galimybė rinktis ir keisti mokomuosius dalykus, programas.  

 Siūlomi įvairūs popamokinės veiklos renginiai, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius. Gimnazijoje mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami 

vadovaujantis gimnazijos 2015 – 2017 metų ugdymo plano priedu Nr. 11 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, suderintu 

gimnazijos Metodinės tarybos 2015-06-17 susirinkime prot. Nr. MT - 7. 

Mokymosi krūvių (kontrolinių darbų, namų darbų ) stebėsena ir vertinimas 

vykdomi įgyvendinant Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos               

2015 – 2017 m. m. Ugdymo plano priedą Nr. 19, vadovaujantis parengtu 

Mokinių mokymosi krūvių mažinimo veiksmų planu. Mokinių mokymosi 

krūvio priežiūra vykdoma stebint, analizuojant ir vertinant mokiniams 

skiriamų kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų apimtis ir dažnumą, stebint ir 

analizuojant mokiniams užduodamų namų darbų krūvį, teikiant 

rekomendacijas dėl veiklų tobulinimo mokytojams.   

Naujai atvykusių mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai nuolat stebimi 

vieno mėnesio adaptaciniu periodu.  

Popamokinė veikla 

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija siūlo mokiniams 

dalyvauti įvairiose neformaliojo švietimo veiklose (kasmet mokiniams  

siūlomos 26 - 35 neformalaus švietimo programas) į kurias kiekvienais 

metais įsitraukia vidutiniškai 50 - 64 ℅ gimnazistų. Dalyvaujančių 

neformaliojo ugdymo veiklose socialiai remtinų mokinių skaičius sudaro 

http://www.egzaminatorius.lt/
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apie 30 - 35 ℅. Neformalusis ugdymas pagal programas sistemingai plečia 

formalias žinias, stiprina gebėjimus bei įgūdžius, suteikia mokiniams 

papildomų dalykinių kompetencijų. Kasmetinė mokinių poreikių analizė, 

aiškūs neformaliojo švietimo organizavimo gimnazijoje prioritetai,  

neformaliojo švietimo organizavimo tradicijos, aukšta vadovų kvalifikacija 

ir nuolatinis gimnazijos neformaliojo švietimo aplinkų turtinimas padeda 

ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius, gilina asmenines, socialines, profesines 

bei kūrybiškumo kompetencijas. Neformaliojo švietimo programoms 

įgyvendinti skiriamos valandos atsižvelgus į mokinių poreikius, veiklos 

pobūdį, gimnazijos galimybes sudaryti tinkamas sąlygas numatytai veiklai 

įgyvendinti, tęstinėms programoms bei gimnazijos neformaliojo švietimo 

tradicijas. Gimnazijoje kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertinami 

ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikiai, kurie 

tikslinami mokslo metų pradžioje. Neformaliojo švietimo veiklos 

gimnazijoje organizuojamos 9 kryptimis. 

Atsižvelgus į mokinių poreikį daugiausia valandų (33%) skiriama meninei 

raiškai bei meno kolektyvų veiklai organizuoti. Gimnazijoje veikia 5 meno 

kolektyvai ir 2 meninės saviraiškos būreliai. Šios krypties veiklose užimta 

42% mokinių nuo visų dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose 

gimnazijoje. Sportinei veiklai ir sveikai gyvensenai organizuoti gimnazijoje 

skiriama apie 21% neformaliojo švietimo valandų. Šios krypties veiklose 

užimta 24% mokinių  visų dalyvaujančių neformaliojo švietimo 

programose gimnazijoje. Pilietiniam ugdymui bei vaikų ir jaunimo 

organizacijų veiklai įgyvendinti gimnazijoje skiriama apie 19% val. Šios 

krypties veiklose užimta 18% mokinių, nuo visų dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo programose gimnazijoje. Technine kūryba užsiėmę 

13% mokinių. Projektinei veiklai skirta 14% valandų. Klubų veiklai 

organizuoti gimnazijoje skiriama 8% valandų. Veiklos organizuojamos 

kraštotyrinio ugdymo bei aplinkosaugos kryptimis. Kraštotyrinio ugdymo 

krypties užsiėmimuose dalyvauja 2% mokinių, nuo visų dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo programose gimnazijoje. Dirbantys gimnazijoje 

neformaliojo švietimo mokytojai, buvę gimnazijos mokinių tarybos nariai, 

pasižymi ypatingomis bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijomis 

dirbdami su mokiniais ir mokytojais, vykdydami tarptautinius projektus ir 

kt. 

Pasiekimai 

 

2014 – 2015 m. m. plačiojo įsivertinimo duomenimis srities vertinimas- 

2,88  Mokinių pasiekimų kokybė nuolat stebima, fiksuojama, analizuojama. 

Kasmet vykdoma PUPP, VBE analizės. Gimnazijos mokiniams sudaromos 

palankios sąlygos dalyvauti įvairių dalykų olimpiadose, konkursuose, 

projektuose. Mokytojai metodinėse grupėse aptaria mokinių daromą 

pažangą, analizuoja ugdymo (si) rezultatus. Tačiau nepakankamai 

sutelkiama dėmesio kiekvieno mokinio daromos pažangos stebėjimui 

pamokoje.  

Gimnaziją kasmet baigia 200 - 225 mokinių. 2015 – 2016 metais 

gimnazijoje mokosi - 257 abiturientai. 2015 metais įvykdžius vidurinio 

ugdymo programą visi  abiturientai (100 proc.) įgijo brandos atestatus. 

2015 m. šis rodiklis 7 proc. viršijo 2015 metų gimnazijos veiklos plane 

minimalų lauktą rezultatą ir 4 proc. viršijo maksimalų lauktą rezultatą. 

2015 metais išlaikytų VBE procentas nuo laikytų egzaminų skaičiaus yra 

92,47 (lyginant su 2014 metų rezultatais-2,68 proc. rodiklis aukštesnis). 

Stebima pagerėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų kokybė lyginant su 

praėjusiais mokslo metais. 98,8 procentai PUP mokinių kokybiškai 
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pasirengę mokytis pagal viduriniojo ugdymo programą (2 mokiniai gavo 

nepatenkinamus įvertinimus matematikos PUPP).  

Kasmet 30-35 proc. mokinių dalyvauja įvairiuose miesto, šalies ir 

tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, parodose. 2014 – 2015 m. m. 

252 mokiniai (32 proc.) dalyvavo miesto, šalies konkursuose, olimpiadose, 

festivaliuose, parodose. 82 mokiniai – sporto srities varžybų, turnyrų 

nugalėtojai, 48 mokiniai įvairių dalykų olimpiadų tarptautinių, 

respublikinių bei Kauno miesto konkursų nugalėtojai bei laureatai. Gabių 

mokinių įstabiausi pasiekimai tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose: 

Matas Navickas (4b) - Europos Jaunųjų mokslininkų konkurso – III vietos 

laimėtojas, Arminas Pamakštis (3a)-Respublikinės vokiečių kalbos 

olimpiados II vietos laimėtojas, Emilė Sąženytė (4a) – respublikinės 

Daugiakalbystės olimpiados specialios padėkos laimėtoja.  

Gimnazijos  abiturientai tęsia mokslus Lietuvos 46 proc. ir   užsienio 5 

proc. aukštosiose mokyklose, 22 proc.– mokosi kolegijose, 19 proc. – 

dirba. Dirba ne todėl, kad neįstojo. Kai kurie mokiniai ieškodami 

gyvenimiškų patirčių sąmoningai renkasi metus kitus padirbėti.  

Pagalba mokiniui 

 

 

2014 – 2015 m .m. plačiojo įsivertinimo duomenimis srities vertinimas- 3   

Mokymosi pagalba gimnazijoje organizuojama, vadovaujantis „Mokymosi 

pagalbos teikimo tvarka“ (2015 – 2017 mokslo metų UP 13 priedas.  

Mokymosi pagalbą teikia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai 

(socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas), klasės auklėtojai, gimnazijos vadovai.  

Gimnazijoje teikiama mokymosi pagalba: 

 - Mokymosi pagalba integruota į mokymo(si) procesą, kurią mokiniui 

suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas mokiniui tinkamas 

mokymo(si) užduotis bei metodus. 

- Skiriant trumpalaikės ar ilgalaikes konsultacijas individualiai ar mokinių 

grupei.  Mokinių grupės sudaromos iš mokinių, kuriems reikalinga 

panašaus pobūdžio pagalba tiek iš vienos klasės, tiek iš gretimų klasių 

mokinių.   

Mokymosi pagalbos organizavimas: 

- Mokymosi pagalbos poreikiui nustatyti gimnazijoje organizuojami 

mokinių pasiekimų patikrinimai. Diagnostiniais tikslais mokinių pasiekimų 

patikrinimai gimnazijoje organizuojami rugsėjo, lapkričio-gruodžio ir 

kovo-balandžio mėn. Visi mokiniai atlieka lietuvių kalbos, matematikos, 

istorijos bei užsienio kalbų kontrolinius darbus ar atlieka kitas dalyko 

mokytojų metodinės grupės parengtas  užduotis, kurių rezultatai aptariami 

dalykų mokytojų metodinėje grupėje  bei gimnazijos Metodinėje taryboje.  

- Apie atsiradusius mokymosi sunkumus Metodinė taryba informuoja 

gimnazijos švietimo pagalbos specialistus ir kartu tariasi dėl mokymosi bei 

švietimo pagalbos teikimo mokiniui individualiai ar panašių mokymosi 

poreikių turinčių mokinių grupei.  

- Įvertinus  konkrečios mokymosi bei švietimo pagalbos poreikį, Metodinė 

taryba teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui dėl konsultacijų 

skirimo,  konsultacijų intensyvumo bei trukmės.   

- Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į mokymosi pagalbos poreikį, 

įsakymu nustato konkretaus dalyko konsultacijų trukmę ir dažnumą. 

- Apie atsiradusius mokymosi sunkumus klasės auklėtojas informuoja 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Kartu su dalyko mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais, tėvais (globėjus, rūpintojus), mokiniais  suderina 

konsultacijų teikimo grafiką.  
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- Panaudotų priemonių poveikis analizuojamas aptariant  mokinių 

pusmečių rezultatus klasių grupių mokytojų, klasių auklėtojų ir klasę 

mokančių mokytojų, metodinių grupių ir gimnazijos Metodinės tarybos 

susirinkimuose bei atliekant platųjį ir giluminį įsivertinimą gimnazijoje. 

Numatomas tolimesnis mokymosi bei švietimo pagalbos teikimo poreikis. 

Švietimo pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis Kauno Stepono Dariaus 

ir Stasio Girėno gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka“ 

(2015 – 2017 mokslo metų UP 12 priedas).  

Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, tėvų 

prašymu gali būti sudaromas individualus ugdymo planas vieno ar kelių 

dalykų pasiekimams pagerinti, kai mokinys patiria mokymosi sunkumų, o 

itin sėkmingai besimokantiems- gabumams plėtoti bei siekti aukštesnių 

mokymosi tikslų.  

Mokymosi pagalba apima mokinių mokymosi krūvio reguliavimą 

(kontrolinių darbų, namų darbų  stebėseną ir vertinimą). Vadovaujantis 

,,Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašu (2015 – 2017 m. 

m. UP 19 priedas), parengtu Mokinių mokymosi krūvių mažinimo veiksmų 

planu. Mokinių mokymosi krūvio priežiūra vykdoma stebint, analizuojant 

ir vertinant mokiniams skiriamų kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų apimtis 

ir dažnumą, stebint ir analizuojant mokiniams užduodamų namų darbų 

krūvį. Vertinimo analizės pristatomos mokytojų susirinkimuose darbo 

organizavimo klausimais, metodinės tarybos susirinkimuose, 

administracijos susirinkimuose). 

Gimnazijoje parengtas ir įgyvendinamas darbo su tėvais planas, taip pat 

įgyvendinama tėvų informavimo sistema, organizuojamos Tėvų dienos, 

atvirų durų diena, sistemingai organizuojami visuotiniai ir klasių mokinių 

tėvų, bendri mokinių ir tėvų susirinkimai, gimnazijos psichologė, 

visuomenės sveikatos specialistė skaito temines paskaitas tėvams, 

konsultuoja jiems rūpimais klausimais. Mokinių tėvai, gimnazijos 

savivaldos institucijų nariai dalyvauja darbo grupėse, sudarant gimnazijos 

ugdymo ir veiklos planus, gimnazijos tarybos veikloje. 

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas 

Gimnazijos personalo formavimas yra aiškus, skaidrus, pagrįstas 

gimnazijos veiklos tikslais, atitinka LR įstatymus. Priimant ir atleidžiant 

mokytojus iš darbo vadovaujamasi LR ŠMM 2011 m. rugsėjo 15 d. 

įsakymu Nr. V - 1680, apie personalo poreikį skelbiame gimnazijos 

tinklalapyje bei Kauno m. savivaldybės atrankos būdu į pasiūlytą darbo 

poziciją priimami kompetentingiausi darbuotojai, pareiškę norą dirbti 

gimnazijoje. Gimnazijoje mokytojams sudarytos sąlygos siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos, yra aiški kvalifikacijos kėlimo sistema, gan 

efektyviai dirba mokytojų metodinė taryba ir metodinės dalykų mokytojų 

darbo grupės, teikiama pagalba naujai pradėjusiems dirbti mokytojams.  

Mokytojų ir aptarnaujančio personalo kaita nėra didelė, ji vyksta dėl 

mokytojų išėjimo į pensiją. Visi mokytojai bei pagalbos mokiniui 

specialistai, kiti darbuotojai žino savo teises ir pareigas, jos tiksliai 

apibrėžtos gimnazijos nuostatuose, patvirtintuose Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014 – 05 - 29 sprendimu Nr. T - 317 bei Vidaus 

tvarkos taisyklėse, patvirtintose 2010 – 11 - 30 gimnazijos direktoriaus 

įsakymu Nr. V - 110. 

Nuo 2015 09 01 gimnazijoje dirba 100 mokytojų (pirmaeilėse pareigose -

73 mokytojai, antraeilėse - 27. 4 mokytojos yra vaikų auginimo atostogose). 

Gimnazijoje pedagoginių etatų yra 10, nepedagoginių - 25.25 (bendras etatų 

skaičius - 35.25). Mokytojų kvalifikacija gan aukšta. Gimnazijoje 
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pagrindinėse pareigose dirba 9 ekspertai, 34 - metodininkai, 17 vyresniųjų 

mokytojų. Aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turi visi mokytojai. 

Darbuotojai  pasižymi racionalumu, novatoriškumu, tačiau per mažai 

aukštos kvalifikacijos mokytojų dalijasi gerąja patirtimi.  

Vadovavimas ir 

lyderystė 

 

Gimnazijos vadovai (direktorius turi II vadybinę kategoriją, trys  

direktoriaus pavaduotojai ugdymui – II vadybinę kategoriją, viena-III - 

ąją.) sutelkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos veikloms.  (Lyderystė 

mokykloje (5.3.2) išorės vertinimo metu  įvertinta  – 3 lygiu ir išskirta kaip 

vienas iš stiprių mokyklos veiklos aspektų). 

Gimnazija planuoja savo veiklą rengdama strateginį planą trejiems metams, 

kasmet ruošia metinį veiklos planą, gimnazijos ugdymo planą, mokomųjų 

dalykų teminius planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, 

neformaliojo ugdymo programas, Metodinės tarybos, metodinių grupių 

planus, gimnazijos veiklų įsivertinimo grupės, klasių auklėtojų planus, 

mokytojų atestacijos programą. Kai kuriems planams įgyvendinti 

sudaromos darbo grupės.  

Gimnazijos vidaus veiklų stebėseną ir priežiūrą vykdo gimnazijos vadovai 

pagal metams sudarytą ugdymo priežiūros planą. Priežiūros rezultatai 

aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiai su mokytojais, 

administracijos posėdžiuose, naudojami tolesniems veiklų planams. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo procese dalyvauja visi mokytojai, 

mokinių savivalda, mokiniai ir jų tėvai.  

Gimnazijos mokytojai ir vadovai kelia savo kvalifikaciją vadovaudamiesi 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka, kvalifikacijos 

poreikis pilnai tenkinamas. 

2015 metais daugiausiai gimnazijos mokytojų savo kvalifikaciją kėlė 

tobulindami ir siekdami savo mokomojo dalyko naujovių (52 proc.), 

tobulindami mokinių pasiekimų vertinimo kompetenciją- 5 proc. mokytojų, 

tobulindami klasės auklėtojo kompetenciją-21 proc. mokytojų. 

Pagrindinėmis kvalifikacijos tobulinimo kryptimis išlieka ugdomojo 

proceso naujovės, kokybės vadyba, mokinių pasiekimų vertinimas. 

Populiarėja kvalifikacijos kėlimas e-būdu (nuotoliniu būdu).  

Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų 

taryba, Metodinė taryba, Mokinių taryba. Gimnazijos mokinių tėvai - 

gimnazijos savivaldos institucijų nariai.  

Atsiskaitymas vykdomas pildant mokytojo kvalifikacijos tobulinimo 

deklaraciją, parengt pagal Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją 

LR ŠMM 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V - 699.   

Mokinių savivaldą sudaro 50 mokiniai iš I - IV gimnazijos klasių. Mokinių 

tarybai vadovauja Mokinių tarybos pirmininkas, renkamas Mokinių tarybos 

narių Įvadinės sesijos metu. Mokinių tarybos pirmininkui padeda: 

pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Mokinių tarybos pirmininkas, 

pavaduotojas ir sekretorius dalyvauja gimnazijos tarybos veikloje, kartu 

sprendžia ugdomojo proceso organizavimo klausimus, teikia Mokinių 

tarybos siūlymus dėl ugdomojo proceso gerinimo. Gimnazijoje darbuotojai 

ir mokiniai laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių (patvirtinta gimnazijos 

direktoriaus 2010 – 11 - 30 d. įsakymu Nr. V - 110.  Telkiant darbuotojus 

gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui taikomos skatinimo 

priemonės, apmokami papildomi darbai. 

Gimnazijos vadovų darbe ugdantysis vadovavimo stilius, lyderystė 

orientuota į žmones ir į  išsikeltų veiklų tikslų įgyvendinimą. 
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Finansiniai 

ištekliai 

Įstaigos veikla finansuojama  Mokinio krepšelio lėšomis (valstybinių 

funkcijų vykdymo programa – iš viso asignavimų 2015 m. yra 1073,0  

tūkst. eurų), aplinkos lėšomis, kurios sudaro   2015 m. 317,3 tūkst. eurų, 

socialinių  paslaugų ir kitos paramos teikimo programos lėšos  - 16,5  tūkst. 

eurų, 2015 m. biudžetinių įstaigų pajamų lėšos Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programai finansuoti – 3,9 tūkst. eurų. 

 Pajamos gautos iš 2% mokesčių mokėtojų pajamų mokesčio gimnazijos 

fonde  2015 m.  sudarė 3,4 tūkst. eurų. Lėšos panaudotos mokinių 

draudimui, IKT inventoriaus draudimui, ūkinėms prekėms ir paslaugoms. 

Specialiosios lėšos – 1,6 tūkst. eurų   panaudotos prekėms, kvalifikacijai ir 

paslaugoms. 

VIP, valstybės tikslinių specialiųjų dotacijų skirta 3,4 tūkst. eurų dėl MMA 

padidinimo. 

Valstybės ir savivaldybės ištekliai yra riboti, todėl stengiamasi efektyviai 

juos naudoti. Finansavimas ir išteklių naudojimas yra susieti su gimnazijos 

veiklos tikslais. Siekdami tikslinio ir efektyvaus išteklių naudojimo, kasmet 

planuojame išteklius ir siekiame, kad jų panaudojimas atitiktų gimnazijos 

plėtrą.  

Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Gimnazijos patalpos atitinka Lietuvos higienos normą  HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“. Gimnazijos patalpos išdėstytos trijuose, tarpusavyje 

sujungtuose triaukščiuose pastatuose. Gimnazijoje naudojamos patalpos 

sąlyginai suskirstytos į dideles, kuriose yra sąlygos organizuoti visos klasės 

darbą ir grupiniam darbui pritaikytas mažas patalpas. Gimnazijoje įrengti 

biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, technologijų, 

užsienio kalbų mokymo kabinetai, veikia sveikatos priežiūros specialisto 

kabinetas. Naudojama 50 patalpų. Iš jų didelių patalpų- 33, mažų patalpų- 

17. Bendras patalpų plotas 7420 m
2
 Patalpos pritaikytos IKT priemonių 

naudojimui. 

Gimnazijoje veikia šiuolaikiškai įrengta biblioteka – informacinis centras: 

abonementas, skaitykla, kurioje moksleiviai dirba kompiuteriais, internetu, 

naudojasi vaizdo aparatūra. Įrengta 12  kompiuterizuotų darbo vietų 

mokiniams, 20 skaitytojo darbo vietų. Originaliai įrengta erdvė 

kameriniams renginiams. Bendras bibliotekos patalpų plotas sudaro          

114 m
2
. 

Gimnazija turi galiojantį higienos pasą, išduotą Kauno visuomenės 

sveikatos centro 2011 m. gegužės 5 d. Nr. 9 - 0444(6). 2011 m. gimnazijos 

patalpose atlikti rekonstrukcijos darbai. Šių darbų metu atlikta:  šiluminio 

punkto, apšildymo sistemos, apšvietimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 

apšvietimo, pastatų stogų rekonstrukcijos ir pastatų pritaikymo žmonėms su 

negalia darbai. 

Gimnazija neturi sporto salės, sporto salė nuomojama iš Kauno centro 

sporto mokyklos.  

 2013 m. buvo atlikti gimnazijos fasado (Miško g. pusėje)  atikų ir parapetų 

tvarkymo darbai, suremontuota gimnazijos pastato 2c3/p vandens mazgas. 

2013 m. birželio mėn., atlikus mokinių tėvų apklausą apie gimnazijos 

teikiamų viešųjų paslaugų kokybę,  paaiškėjo, kad 76 proc. mokinių tėvų 

mano, kad gimnazija yra jauki, 92 proc. pritaria teiginiui,  jog  gimnazijos  

aplinka yra saugi mokiniams, 90 proc. mokinių tėvų teigia, kad gimnazijos 

patalpos ir priemonės (baldai ir kt.) pritaikytos  patogiam  vaikų  mokymui. 

Mokinių  poilsiui, bendradarbiaujant  su Kauno centro seniūnija,  įrengti 

suoleliai, gimnazijos  koridoriuose mokiniai  turi sėdmaišius. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=
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Bendradarbiaujant su Kauno Centro seniūnija mokinių poilsiui gimnazija 

įsigijo lauko suoliukus, dviračių stovus.  

2014 m. gimnazijos rekonstravimo darbai buvo vykdomi toliau, atliktas  

gimnazijos vamzdyno remontas, vykdant  Kauno teritorinės   darbo biržos  

remiamų darbų  programą  „Viešųjų darbų  įgyvendinimas ir 

finansavimas“, atlikti  pagrindinio gimnazijos  pastato  koridorių  sienų, 

muziejaus, informacinio centro  dažymo darbai, pilnai suremontuotos  

mokinių persirengimui skirtos patalpos  prie sporto salės. 

2015 m. tęsiami gimnazijos renovavimo darbai: 

- baigiami atlikti gimnazijos fasado (Vytauto g. pusėje) atikų ir parapetų  

II-ojo etapo darbai, 

- vykdomi gimnazijos vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų 

rekonstrukcijos II –ojo etapo darbai, 

- gautos lėšos klasių ir kabinetų remontui (įsigyti remonto medžiagoms).  

 Gerinant ugdymo kokybę, įsigytos naujos modernios mokymo priemonės – 

keturi  projektoriai ASK PROXIMA C3257 su priedais. IKT  priemonėmis 

aprūpinti iš esmės beveik visi mokytojai, klasių  auklėtojai  naudojasi  

nešiojamais  kompiuteriais  dėl geresnio kontakto  naudojant TAMO  

dienyną  su dirbančiais  klasėje mokytojai  bei mokinių  tėvais, o taip pat ir 

mokiniais. Didžioji dalis mokytojų turi darbo vietas individualiam darbui, 

likusieji kompiuteriais gali naudotis mokytojų kambaryje, bibliotekoje-

informaciniame centre. Mokytojų kambaryje ir bibliotekoje yra galimybė 

naudotis bevieliu ir internetiniu ryšiu ir stacionariais kompiuteriais 

prijungtais prie interneto. 2015 m.  buvo atlikti šviesolaidinio tinklo 

įrengimo darbai, iki 5 kartų padidėjo interneto ryšio greitis. Gimnazijoje 

skiriamas dėmesys ir lėšos mokytojams aprūpinti šiuolaikinėmis 

organizacinėmis ir mokymo priemonėmis. 

1.3. SSGG analizė:  

Stiprybės Silpnybės 

 Atnaujinta, modernizuota, nuolat 

gerėjanti gimnazijos materialinė bazė. 

 Moderni biblioteka-informacinis centras 

 Saugi, graži, estetiška gimnazijos 

aplinka. 

 Žmogiškieji ištekliai: gimnazijoje dirba 

kvalifikuoti pedagogai. 

 Gimnazijos ryšiai. 

 Dalyvavimas projektuose, konkursuose, 

olimpiadose. 

 Mokinių ir mokytojų tarpusavio dialogas; 

 Savalaikė mokymosi pagalba mokiniams 

– baigta vidurinio ugdymo programa ir  

100 proc. įgyti brandos atestatai. 

 Vidurinio ugdymo programos mokinių 

poreikius ir HN atitinkantis pamokų 

tvarkaraštis; 

 Atitinkantis HN mokinių mokymosi 

krūvis 

 Teikiamas vokiečių kalbos diplomas 

„Sprachdiplom II“ (B2/C1), ir 

„Sprachdiplom I“ (A2/B1). 

 Vykdoma The Duke of Edinburgh's 

 Per mažas mokinių tėvų aktyvinimas, dėl jų 

dalyvavimo gimnazijos veiklose. 

 Prastas mokinių pamokų, lankomumas, 

silpna vadovų vykdoma „Lankomumo 

tvarkos įgyvendinimo“ priežiūra. 

 Kai kurių mokinių mokymosi motyvacija ir 

mokėjimo mokytis kompetencija 

 Nepakankamai veiksminga metodinių 

grupių veikla dėl mokinių pasirengimo 

PUPP  ir brandos  egzaminams.  

 Trūkta susikalbėjimo, susitarimų laikymosi, 

savalaikio ir tikslaus informacijos 

pateikimo, atidumo, kontrolės 

 Nėra  visiškai atitinkančios poreikius  sporto 

salės. 

 Per mažas aukštos kvalifikacijos mokytojų 

dalijimasis gerąja patirtimi 
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International Award (DofE) tarptautinių 

apdovanojimų programa; 

 Gimnazijoje įdiegtas formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo „Visos dienos 

mokyklos“ modelis  1-ose klasėse pagal 

Vokietijos „Ganztagschule“ koncepciją. 

Galimybės Grėsmės 

 Siekti visų mokinių pažangos, 

nepaisant žinių lygmens įstojus į 

gimnaziją. 

 Užtikrinti, kad kiekvienas mokinys 

pasiektų aukščiausią jam įmanomą 

išsilavinimo lygį; 

 Skatinti visų gimnazijos 

bendruomenės narių tobulėjimą; 

 Tobulinti ugdymo(si) metodus; 

 Racionaliai naudoti turimus išteklius, 

ieškoti naujų rėmėjų; 

 Dalyvauti ES finansuojamų projektų 

konkursuose, pritraukti daugiau lėšų 

siekiant modernizuoti ugdymo procesą 

bei atnaujinti sporto bazę. 

 Ieškoti naujų bendravimo formų su 

mokinių tėvais; 

 Teikti ugdymo(si) karjerai paslaugas, 

kokybiškai įgyvendinti karjeros 

ugdymo programą į mokomuosius 

dalykus. 

 Egzaminatorius.lt  platformos 

naudojimas mokytojams ir mokiniams 

 Kai kurių darbuotojų per mažas (arba 

visai nėra) tapatumo jausmas gimnazijai.  

 Skirtingas naujai atvykusių mokinių 

pasiekimų lygis 

 Daugėja socialiai remtinų vaikų. 

 Prastėja mokinių sveikata.  

 Didėja (arba nemažėja) dėl ligos praleistų 

pamokų skaičius, kai pamoka pateisina 

tėvai 

 Smurto demonstravimas informacinėse 

priemonėse daro įtaką mokinių 

asmenybės formavimui  

 

 

IV SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

Būti konkurencinga, atsakingai teikiančia kokybišką antrosios dalies pagrindinį ir 

vidurinį ugdymą, bei neformalųjį švietimą gimnazija, įprasminančia savo veiklose Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno vardą, siekiančia parengti mokinius ne tik Brandos atestato įgijimui, 

bet ir tikslingai įgytų žinių investicijai gyvenime. 

 

V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS MISIJA 

 

Gimnazija teikia ir užtikrina kokybišką pagrindinį (II dalies) ir vidurinį išsilavinimą 

Kauno miesto ir rajono mokiniams. Keisdama požiūrį į mokymą(si) ugdymo procesą 

organizuoja taip, kad būtų gauta investicinė grąža. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 
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Filosofija 

 

Gimnazija nėra pasirengimas gyvenimui. Gimnazija yra pats Gyvenimas. 

 

Vertybės 

 

Sutelkti žmogiškieji ištekliai ir atsakomybė vardan vizijos ir misijos įgyvendinimo 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

(Susivok) 
(organizacijos kultūra, bendrasis ugdymo organizavimas, 

pasiekimai bei rezultatai) 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 
(mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, mokyklos strategija, 

įsivertinimas, vadovavimas) 

1. Įgyvendinant gimnazijos pilietinio ugdymo 

tradicijų tęstinumą, ugdyti mokytojų ir 

mokinių tapatumo jausmą, mokinių 

atsakomybę ir pareigingumą, tobulinant 

bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų bei 

gimnazijos bendruomenės plotmėje 

2. Gerinant ugdymo, mokymosi kokybę 

didinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

 

 

3. Mokytojo veiklos ir pamokos kokybės 

įsivertinimo tobulinimas  

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

(Pasitelk) 
(įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymas) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  

(Augink) 
(įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo organizavimas, 

dėmesys personalui) 

4. Gerinti vidaus ir išorės ugdymo 

aplinkas 

 

 

5. Gimnazijos personalo politikos, 

užtikrinančios ugdymo ir mokymosi 

kokybę įgyvendinimo tobulinimas 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 tikslas – Įgyvendinant gimnazijos pilietinio ugdymo tradicijų tęstinumą, ugdyti mokytojų ir mokinių 

tapatumo jausmą, mokinių atsakomybę ir pareigingumą, tobulinant bendradarbiavimą tarp ugdymo 

įstaigų bei gimnazijos bendruomenės plotmėje  
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuoja

mas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1.1. 
 Pabrėžiant 

gimnazijos 

kultūros 

unikalumą plėtoti 

gimnazijos  

muziejaus 

„Rugsėjo šviesa“ 

veiklas, 

orientuojant jas į 

vietos 

1.1.1.  
Inicijuoti ir 

organizuoti 

kasmetinę 

(virstančia 

tradicija) 

tarpmokyklinę 

konferenciją 

„Mano 

gimnazijos 

istorija“ 

Per mažai 

žinoma 

Kauno centro 

mokyklų 

istorija    

Pirmaisiais 

metais 

konferencija 

organizuojama 

Kauno 

Stepono  

Dariaus ir 

Stasio Girėno 

gimnazijoje; 
vėliau  

organizuojant 

2016 
 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai, 
2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos lėšos 
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bendruomenę  tokias 

konferencijas 

kitose 

mokyklose, 

išleidžiami 

leidiniai, 

sudarytos 

galimybės 

mokinių 

raiškai, platus 

bendradarbiavi

mo diapazonas 

tarp mokyklų 

 1.1.2.  
Sukurti filmą 

apie gimnazijos 

muziejų 

„Rugsėjo 

šviesa“ 

Informacija 

apie 

gimnazijos 

muziejų 

talpinama 

lankstinukuo

se, sklaida 

minimali  

Sukurtas 

gimnazijos 

muziejų 

„Rugsėjo 

šviesa“ 

iliustruojantis 

filmas 

2016 
2017 

I. Kuzmi-

nas, filmų 

kūrimo 

mokytojas  

MK lėšos 

 1.1.3. 
Atnaujinti 

gimnazijos 

istorijos 

iliustravimo 

medžiagą, 

įrengti mobilius   

stendinius 

pranešimus 

įprasminant 

Stepono Dariaus 

ir Stasio Girėno 

vardą  

Gimnazijos 

muziejuje 

eksponuojam

a medžiaga 

stenduose 

išblukusi, 

informacija 

pasenusi 

Atnaujinti 

muziejaus 

stendai 

2017 N. Adomė-

nienė, 

istorijos 

mokytoja 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos lėšos 

 1.1.4. 
Rengti 

kasmetinius 

gimnazijos 

gimtadieniui 

skirtus mokinių 

raiškos 

pasirodymus 

vietos 

bendruomenei, 

gimnazijoje 

dirbusiems 

mokytojams bei 

gimnaziją 

baigusiems 

mokiniams 

Rengiami 

koncertai ir 

mokinių 

pasirodymai 

tik 

gimnazijoje 

dirbantiems 

mokytojams 

ir mokiniams 

Kiekvienų 

metų lapkričio 

mėnesį 

organizuojama

s gimnazijos 

gimtadienio 

šventės  

renginys 

gimnazijos 

vietos 

bendruome-

nei, 

dirbusiems 

mokytojams, 

buvusiems 

mokiniams. 
Tinkamai 

pasirengta 

gimnazijos 

100 metų 

jubiliejui  

2016 
2017 
2018 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizato- 
rius 

Žmogiškieji 

ištekliai, 2 

proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos lėšos 
 

1.2. Efektyvinti 

mokinių tarybos 

1.2.1. Renginių 

ciklas 
Į gimnaziją 

kasmet 

Organizuoja-

mas naujai 

2016 
2017 

Mokinių 

taryba,  
Žmogiškieji 

ištekliai 
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įtaką 
mokinių 

pilietiniam 

sąmoningumui 

ugdyti. 
 

„Panirkim į 

gimnazijos 

istoriją“. 

ateina naujų 

mokinių, 

daugelis 

nežino 

gimnazijos 

istorijos, 

tradicijų. 

atvykusių 
mokinių 

supažindini-

mas su 

gimnazijos 

istorija, jų 

įtraukimas į 

mokinių 

tarybos veiklą,  

ir susitikimų 

ciklas su 

buvusiais 

gimnazijos 

mokiniais. 

2018  klasių 

kuratoriai, 
klasių 

auklėtojos 
 

 

 1.2.2. Formuoti 

kiekvienos  
klasės 
s tradicijų   
išskirtinumą  
 

Klasėse 

vyksta per 

mažai  

renginių, per 

mažai 

dėmesio 

skiriama 

tradicinių 

švenčių 

šventimui 

klasėse 

Organizuojami 

renginiai 

klasėse (1-2 

per pusę 

metų), tarp 

klasių, 

skatinantys 

bendravimą, 

bendradarbiavi

mą 

pilietiškumo 

ugdymą 

2016 
2017 
2018 

Klasių 

auklėtojų 

kuratoriai, 

klasių 

auklėtojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3.Efektyvinti 

mokinių 

tėvų/globėjų  

domėjimąsi 

mokinių 

pažangumu, 

lankomumu  

1.3.1.  Atlikus  

TAMO 

duomenų 

vertinimą,  kiek 

tėvų sistemingai 

naudojasi 

elektroninio 

dienyno 

teikiamomis 

galimybėmis, 

organizuoti 

diskusijas dėl 

TAMO 

privalumų 

gaunant  bei 

teikiant 

informaciją apie 

mokinių 

ugdymosi 

rezultatus per 

tėvų 

slaptažodžius. 

Nemaža  

dalis 

mokinių tėvų  

retai 

prisijungia 

prie 

elektroninio 

dienyno 

sistemos 

savo 

slaptažodž-

iais, dažnai 

naudojasi 

mokinių 

prisijungimai

s, o tai 

nesuteikia 

mokinių 

tėvams 

realios 

informacijos 

apie mokinio 

pasiekimus 

mokymąsi ir 

kt. 

70 proc. tėvų 

nuolatos 

naudojasi 

elektroninio 

dienyno 

galimybėmis 

teikiant ir 

gaunant 

informaciją. 
 

 

2016 Direktoriaus 

pavaduoto-

jai 
ugdymui, 
klasių 

auklėtojai 
 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

 1.3.2.Organi-

zuoti tėvų 

dienas 

gimnazijoje 

atskirais klasių 

srautais. 

Dažniausiai 

organizuoja

mos visų 

klasių 

mokinių tėvų 

dienos, 

Vieną kartą 

per pusmetį 

organizuojamo

s tėvų dienos 

atskirais klasių 

srautais. 

2016 
2017 
2018 

Direktorius,      
direktoriaus 

pavaduoto-

jai ugdymui, 
psichologas, 
socialinis 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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 Tėvų / globė-jų 

individualius 

susitikimus su 

dalykų 

mokytojais, 

vadovais ir 

socialinę – 

psichologinę 

pagalbą 

teikiančiais 

specialistais. 

tačiau 

susidarius 

per dideliam 

interesantų 

skaičiui, 

pokalbiai 

tampa 

neprodukty-

vūs. 
Tėvai/globėj

ai pasyviai 

bendradarbia

uja su dalykų 

mokytojais, 

socialinę bei 

psichologinę 

pagalbą 

teikiančiais 

specialistais. 

Aptariami 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimai, 

galimybės juos 

gerinti, 

pagalbos 

mokiniui 

teikimo būdai.  

pedagogas, 

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

 

2 tikslas Gerinant ugdymo, mokymosi kokybę didinti mokinių mokymosi motyvaciją. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuoja-

mas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
2.1. Ugdyti 

mokinių 

sąmoningą 

požiūrį į 

ugdymąsi 

2.1. 1. 

Pamokose  
personalizuoti 

mokymą, 

diferencijuoti 

mokinių veiklą  
atsižvelgiant į 

gebėjimus, 

poreikius   
pasiekimus,  
mokymosi 

stilius 
 

Mokinių 

veiklos  
pamokoje  
diferencijavim

as nėra  
pakankamas, 

namų  
darbų 

užduotys ne 

visada  
diferencijuoja

mos 
 

Skirtingų  
gebėjimų  
mokiniams  
mokytojai 

numato  
skirtingas  
užduotis.  
Sudaroma  
galimybė  
mokiniams 

rinktis  
veiklas.  
Mokytojas 

moko  
mokinius  
įsivertinti savo  
veiklą, 

įvertinti  
kitų mokinių  
veiklą 

pamokoje.  
Mokytojas  
diferencijuoja 
namų užduotis 

2016 
2017 
2018 

Dalykų 

mokytojai 
MK lėšos 

 2.1.2.Vykdyti  
mokinių 

pasiekimų  
stebėseną 
 

Trūksta 

gilesnės  
mokinių 

pasiekimų  
analizės, 

nesėkmių  

Sukurtas 

atskirų  
mokinių 

pažangos  
stebėsenos  
vertinimas.  

2016 
2017 
2018 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 
 
Metodinė 

taryba 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 
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priežasčių 

analizės.  
Vertinant 

pusmečių  
rezultatus,  
apsiribojama 

kiekybiniais  
rodikliais 
 

Atliekami ir  
analizuojami  
diagnostinių 

testų  
rezultatai,  
Nuosekliai 

vyksta  
mokinio 

pažangos  
stebėsena. 

 2.1.3.Tirti ir 

analizuoti 

mokinių  
mokymosi  
poreikius  
 

Mokinių 

mokymosi  
poreikių 

tyrimai yra  
nepakankami 

dėl konkrečios 

pagalbos 

teikimo 

mokiniui 

Nuosekliai ir  
kryptingai (dėl 

pagalbos 

teikimo) 
atliekami 

mokinių  
mokymosi  
poreikių 

tyrimai 

2016 
2017 
2018 

Vidaus veiklų 

įsivertinimo 

darbo grupė  
 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 

2.2. Tobulinti 

pamokos vadybą 
2.2.1. Taikyti  
inovatyvius  
mokymosi  
metodus, 

įtraukiant  
mokinius į 

aktyvų  
mokymąsi 
organizuoti 

pamokas ne 

pamokų forma 

Metodinės 

grupės aptaria 

metodų 

taikymą 

pamokoje, 

tačiau 

ugdymosi 

procese trūksta 

mokinių  
bendradarbiavi

mo,  
metodų, 

skatinančių 

aktyvų 

mokymąsi 
taikymo 

įvairovės. 

Neišeinama  iš 

tradicinio 

pamokos 

formato. 
Ne visi 

mokytojai 

vykdo  
grįžtamąją  
kontrolę.  

65-70 proc. 
pamokų  
per mokslo 

metus  
mokytojai 

taiko  
mokymąsi  
skatinančius  
metodus. 
iki 10 proc. 

dalyko 

pamokų, 

organizuojamo

s ne pamokų 

forma, 

atliekamas 

atliktos veiklos 

sėkmės 

(įsi)vertinimas 

2016 
2017 
2018 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 
Metodinė 

taryba 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 

  2.2.2. 

Efektyvinti 
virtualios 

mokymosi 

aplinkos   

www.egzaminat

orius.lt taikymą 

ugdymo 

procese.    

Virtuali 

mokymosi 

aplinka 

vidurinio 

ugdymo 

programos 

mokiniams 

taikoma 

atliekant 

pavienių 

mokytojų 

paskirtus 

Virtuali 

mokymosi 

aplinka 

taikoma 

organizuojant  

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

pamokų iki 

15-20 proc.(4 

kl.), iki 10 

proc. (3 kl.)  ; 

2016 
2017 
2018 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 
Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
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testus,  namų 

darbus.  
-matematikos 

pamokų 10-15 

proc. (4 kl.), 

iki 5 proc. 

(3kl.)  ; 
- biologijos ir  

istorijos 

pamokų - 8-10 

proc. (4 kl.), 

iki 4 proc. (3 

kl.)   
2.3. Tobulinti  
mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimą 

pamokoje 

2.3.1.Mokinio 

individualios 

pažangos 

vertinimo 

instrumentų   

įvairovės 

kūrimas ir 

naudojimas  

Dalykų 

mokytojai 

tikrina 

mokinių 

gebėjimus,  
vertinimą 

fiksuoja  
elektroniniame

-dienyne, 

tačiau per  

mažai stebima 

ir fiksuojama  

mokinio 

daroma 

pažanga 

Vertinama ir 
pastebima  
mokinio 

pažanga.  
Mokinio  
pažangos  
fiksavimui  
sukurtos  
priemonės.  
Koreguojamas 

mokinių  
pasiekimų ir  
pažangos  
vertinimo 

tvarkos  
aprašas 

2016  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 
metodinė 

taryba 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 

 2.3.2. Atlikti 

tyrimą ir 

įsivertinti, kaip  

gimnazijoje 

skatinamas 

mokinio 

įsivertinimas 

pamokoje, kaip 

stebima jo 

daroma 

pažanga. 

Mokytojai 

domisi 

mokinių 

vertinimo ir  

įsivertinimo 

sistema, tačiau 

mažai 

mokytojų  

mokinio 

įsivertinimą 

taiko 

pamokoje, 

nepakankamai 

stebima 

mokymosi 

pažanga 

pamokoje. 

Atliktas 

veiklos 

kokybės  

įsivertinimas 

atskleis 

mokinių   

įsivertinimo 

pamokoje 

situaciją,   

svarbą 

motyvuojant 

mokinius, bus 

pateiktos 

rekomendacijo

s dėl mokinių 

pažangos 

įsivertinimo 

2016 Gimnazijos 

vidaus veiklų 

įsivertinimo 

grupė 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 

 

 

3 tikslas – Mokytojo veiklos ir pamokos kokybės įsivertinimo tobulinimas 

Uždaviniai Įgyvendinim

o priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 
3.1. Pamokos 

kokybės 

(įsi)vertinimo 

tobulinimas 

3.1.1.  
Stebėti ir  

(įsi)- vertinti 

pamokas, 

Pamokos 

kokybė 

vertinama 

direktoriaus 

Naudojant 

IQES online 

Lietuva 

pamokos 

2016 
2017 
2018 

 Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 
 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 
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pritaikyti 

pamokos 

kokybės 

vertinimo 

instrumentus 

(IQES online 

Lietuva) 

(įsi)vertin-

ant pamo-

kas.  
 

pavaduotoj

o ugdymui, 

teikiamos 

rekmenda-

cijos. 

Vangus 

kolegialus 

grįžtama-

sis ryšys 

tarp 

mokytojų 

po stebėtos 

pamokos. 

Mokytojai 

neįsivertina 

savo 

pamokos 

kokybės  

kokybės 

vertinimo 

instrumentus 
(įsi)vertinama 

nuo 20 iki 40 

proc. pamokų, 

teikiamas 

kolegialus 

grįžtamasis 

ryšys   

3.2. Sukurti 

mokytojo 

atskaitomybės 

sistemą,  pagrįstą 

veiklos 

rezultatyvumo 

vertinimu 

  

 

 

 

3.2.1 
Sukurti 

gimnazijos 

mokytojo 

pasiekimų 

analizavimo 

ir vertinimo 

sistemą.  

Mokytojo 

veiklos 

įsivertini-

mas 

epizodiškas

, vykdomas 

metodinės 

grupės 

lygmenyje 

Sukurta 

veiksminga 

sistema 

leidžianti 

fiksuoti ir 

analizuoti 

mokytojo 

pasiekimų 

duomenis, jais 

grįsti vykdomi 

vadybiniai 

sprendimai 

Mokytojo 

pasiekimų 

fiksavimo, 

analizavimo ir 

vertinimo 

instrumentų 

sukūrimas 

2016 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 

 3.2.2. 
Mokytojo 

veiklos 

įsivertinimo 

procesą 

susieti su 

mokinių 

pažangos 

kaita  ir 

mokytojo 

planų, 

priemonių 

įvykdymu.   

Mokytojai 

savo 

veiklos 

planus 

parengia 

kokybiškai, 

tačiau 

pritrūksta 

veiksmingo 

mokinių 

pažangos ir 

savo įdirbio 

reguliaraus 

pamatavi-

mo 

Mokytojai 

įsivertins savo 

ugdymo 

veiklą, 

atsižvelgdami 
į savo 

asmeninį, 

profesinį 

meistriškumą 

(kvalifikacinę 

kategoriją) , į 

savo indėlį , 
rengiant 

mokinius 

PUPP ir 

brandos 

egzaminams. 

2017 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

Žmogišk-

ieji ištek-

liai 
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4 tikslas - Gerinti vidaus ir išorės ugdymo aplinkas 

 
Uždaviniai Įgyvendinim

o priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
4.1.Pritaikyti 

gimnazijos kiemą 

mokinių reikmėms 

 

 

 

  

4.1.1.  
Kiemo 

apšvietimo 

įrengimas, 
elektroninio 

kelio užtvaro 

renovavimas 
 

Dalis 

gimnazijos 

kiemo yra 

tapusi 

mašinų 

parkavimo 

aikštele, 

kiemu 

naudojasi į 

Kauno centro 

sporto 

mokyklą 

atvykstantys 

sportuoti 

asmenys, 

esantis 

elektroninis 

užtvaras 

neveikia dėl 

lankytojų 

pažeidimų, 

trūksta 

apšvietimo 

kieme 

Įrengtas 

kiemo 

apšvietimas,  

atstatytas 

(suremontuot

as ) 

elektroninis 

kelio 

užtvaras, 

įrengtas 

kiemo 

apšvietimas, 

iki 

minimumo 

sumažintas 

mašinų 

parkavimas, 

mašinos 

parkuojamos 

tik 

nenaudojamo

je įvažiavimo 

dalyje   

2016 

(įrengtas 

kiemo 

apšvietimas)  
2017 
(suremontuo-

tas ) 

elektroninis 

kelio 

užtvaras) 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Specialiosios 

lėšos ir 2 

proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos 

lėšos 

 4.1.2. Poilsio 

zonų 

įrengimas 

gimnazijos 

kieme 

Poilsio zonos 

yra pradėtos 

įrenginėti, 

tačiau jų dar 

trūksta 

Įrengtos dvi -

trys poilsio 

zonos   

2016 
 2017 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos 

lėšos, Kauno 

centro 

seniūnijos 

skirtos lėšos 
4.2. Įrengti saugias 

nepamokines 

erdves gimnazijoje 

4.2.1. Poilsio 

zonų 

aprūpinimas 

baldais 

Gimnazijoje 

yra pradėtas 

poilsio zonų 

aprūpinimas 

reikiamais 

baldais-yra 

sėdmaišiai, 

tačiau jų 

trūksta, 

koridoriuose 

nėra suoliukų 

mokiniams 

Naujai įsigyti 

sėdmaišiai 

(iki 6 per 

metus), 

įrengti 

suoliukai 

erdvesniuose 

koridoriuose 

2016 
2017 
2018 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos 

lėšos 

4.3.Renovuoti 

sporto aikštyną. 

4.3.1. 
Sporto 

aikštyno 

tvoros 

Sporto 

aikštyno 

tvora tarpais 

išlūžusi 

Renovuota 

sporto 

aikštyno 

tvora 

2016  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Savivaldy-

bės biudže- 
to lėšos 
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renovavimas 
4.4. Vykdyti 

gimnazijos 

pastato remonto 

darbus 

4.4.1. 
Išorinių 

sienų 

dažymas, 

šiltinimas 

Išorinės 

sienos 

paveiktos 

drėgmės, 

fasadas 

praradęs 

estetinį 

vaizdą, 

tinkas 

vietomis 

suskeldėjęs, 

nubiręs.  

Išorinės 

gimnazijos 

sienos 

apšiltintos,  

renovuotos, 

fasadas 

estetiškas 

2016 
2017 
2018 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Savivaldy-

bės biudže- 
to lėšos 
 

 4.4.2. 
  Gimnazijos 

pastato 

pamatų 

renovavimas 

Gimnazijos 

pastato 

pamatų būklė 

yra bloga, 

pamatai 

drėksta, dalis 

tinko 

atsilupę, yra 

mūras, 

pažeistos 

gelžbetonin-

ės konstruk-

cijos 

Renovuoti, 

apšiltinti 

gimnazijos  

pamatai 

2016 
2017 
2018 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Savivaldy-

bės biudžeto 

lėšos 
 

 

5 tikslas – Gimnazijos personalo politikos, užtikrinančios ugdymo ir mokymosi kokybę įgyvendinimo 

tobulinimas 

Uždaviniai Įgyvendinim

o priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

5.1. 
Efektyvinti 

klasės auklėtojo 

veiklą. 

5.1.1. 
Skirti 

atsakingus 

asmenis- 

pagrindinio 

ir vidurinio 

ugdymo 

klasių 

auklėtojų 

veiklų 

kuratorius 

Klasių 

auklėtojų 

vykdomų 

veiklų 

koordinavim

as yra 

epizodiškas, 

trūksta 
sistemingumo, 
per maža 

klasių 

auklėtojų 

veiklos  

planų 

įvykdymo 

priežiūra.  
Per mažai 

popamokinių 

renginių 

klasėse, 

silpna atskirų 

klasių 

mokinių 

Gimnazijoje 

paskirti 

pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo klasių 

auklėtojų 

veiklos 

kuratoriai, 

koordinuo-

jantys klasės 

auklėtojų 

veiklos  

procesą šiose 

srityse: 
organizuojant 

šventes 

konkursus, 

viktorinas, 

klasės mokinių 

gimtadienius ir 

kt., savitvarkos 

dienas, 
mokant elgesio 

2016 
2017 

Direkto-

riaus 

pavaduoto-

jai 

ugdymui, 

pagrindinio 

ir vidurinio 

ugdymo 

klasių 

auklėtojų 

veiklos 

kuratoriai 

MK lėšos 
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savivalda, 

nors 

gimnazijos 

mokinių 

savivalda 

gan stipri 

kultūros,  
organizuoj-ant 

budėjimą 

pertraukų 

metu. 
Teikiant 

pagalbą klasės 

auklėtojui 

ryšyje su 

gimnazijos 

pagalbos 

mokiniui ir 

kitais 

specialistais, 

teikiant veiklų 

apibendrini-

mus ir 

siūlymus.   
5.2.Tobulinti 

gimnazijos valdymo 

kompetencijas, 

veiklas, taikant 

vidinę ir išorinę 

komunikacijas  

5.2.1 
Naudoti 

TAMO e-

dienyno 

siūlomas 

funkcijas 

Gimnazijos 

darbuotojai, 

mokytojai 

naudoja e-

dienyną 

TAMO. 

Bendradarbia

ujant su 

TAMO 

aptarnaujan-

čia įmone 

NEVDA, 

naudojamės 

jų 

pasiūlomis, 

tačiau ne visi 

mokytojai 

įsijungę į 

TAMO 

vykdomus  

bendruomen

ės diskusijų 

forumus, 

nėra 

grįžtamojo 

ryšio taikant 

vidinius 

pranešimus 

Sėkmingai 

veikianti 

vidinė 

komunikacija 

su grįžtamuoju 

ryšiu. 

2016 Direktoriaus  

pavaduotoj

ai ugdymui, 

klasių 

auklėtojų 

veiklos 

kuratoriai-

koordinator

iai, 

mokytojai 

MK lėšos 

 5.2.2. Įsteigti 

informacinį 

e-tašką 

gimnazijos II 

aukšte 

Vidinė 

informacija 

teikiama 

gimnazijos 

stenduose, 

informaci-

nėse lentose, 

per e-

dienyną 

Įrengtas 

informacinis e-

taškas dėl 

savalaikio 

informacijos 

perdavimo 

personalui. 

2016 
2017 

Direktoriaus 

pavaduotoj

as ūkiui 

Specialiosios 

lėšos ir 2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos lėšos 

 5.2.3.Įdiegti 

elektroninį  

Gimnazijoje 

informacija 

Sukurta  

informacinių 

2018 Direktorius, 
Direktoriaus 

Specialiosios 

lėšos ir 2 proc. 
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gimnazijos 

dokumentų 

valdymo 

sistemą 

gaunama ir 

siunčiama 

naudojant e-

paštą, e-

dienyną, 

tačiau 

dokumentų 

tvarkymas ir 

apskaita 

vykdoma ne 

elektroniniu  
būdu 

technologijų 

pagrindu 

veikianti 

gimnazijos 

dokumentų 

valdymo 

sistema, skirta 

elektroni-

niams 

dokumen-tams 

rengti, 

tvarkyti, 

įtraukti į 

apskaitą, 

saugoti ir 

naikinti. 

pavaduotoj

ai ugdymui 
gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

paramos lėšos 

5.3. 
Mokytojų 

dalykinių ir 

vadybinių 

kompetencijų 

plėtojimas, 

vykdant mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą, 

priimant NEC, 

UPC naujoves   
 

5.3.1 
Mokytojų 

dalyvavi-

mas 

kvalifikaci-

jos 

tobulinimo 
renginiuosev

irtualiose ir 

nevirtua-

liose 

mokymosi 

aplinkose 
 

Mokytojai 

dalyvauja 
kvalifikacijos 

tobulinimo  
renginiuose  

brandos 

darbo 

projekto 

rengime, 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

valstybinio ir 

mokyklinio 

brandos 

egzaminų 

kandidatų 

darbų 

vertinimo 

kriterijų 

projekte, 

užsienio 

kalbų (anglų, 

prancūzų, 

rusų, 

vokiečių) 

valstybinių 

brandos 

egzaminų 

kalbėjimo 

dalies 

vertintojų 

mokymuose    

Mokytojai  

dalyvauja 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

virtualiose 

(25-30  proc. 

mokytojų ) ir 

nevirtua-liose 

mokymosi 

aplinkose (55-

70 proc.), 
vykdo brandos 

darbo 

įgyvendinimo 

sėkmės 

aptarimus,  
dėl  vidurinio 

ugdymo  

programos 

įgyvendini-

mo, bei PUPP 

ir Brandos 

egzaminų 

kaitos,  
dėl  STEAM 

klasių projekto 

įgyvendinimo. 

2016 
2017 
2018 

Direktoriaus 

pavaduotoj

as ugdymui 

MK lėšos, 
NEC lėšos  

 

 

5.3.2. 

Gimnazijos 

pedagogų 

kvalifikaci-

jos tobulini-

mo 

deklaracijos 

formos 

Gimnazijos 

kvalifikaci-

jos tobulini-

mo deklara-

cijoje nefik-

suojamas 

mokytojo 

veiklos 

Atnaujinta 

gimnazijos 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobuli- 
nimo dekla-

racijoje, 

fiksuojamas 

2016 Direktoriaus 

pavaduotoj

as ugdy-

mui, 
Metodinė  
taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

http://www.nec.lt/308/
http://www.nec.lt/308/
http://www.nec.lt/308/
http://www.nec.lt/308/
http://www.nec.lt/308/
http://www.nec.lt/308/
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atnaujini-

mas 
įsivertini-

mas, moki-

nių rezultatų 

pokytis po  

kvalifikaci-

jos 

tobulinimo 

renginių per 

mokslo 

metus 

mokytojo 

veiklos 

įsivertinimas, 

fiksuojami 

mokinių 

rezultatų 

pokyčiai po 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių.  

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 tikslas – 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 
2016 m. 

Per  

tarpinį 

matavimą 
2017 m. 

Per 

galutinį 

matavimą 
2018 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba 

išplėsti tam tikrus projektus): 

 
 

 

Strateginio plano rengimo darbo grupės vadovas 

direktoriaus pavaduotoja  

ugdymui                                 _________________                                          Daiva Ivanovienė 
 (plano rengėjo pareigos)                  (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                                

 

 

 

PRITARTA 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 

tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. 

posėdžio protokolas Nr. 7-5.  

 


