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1. Įstaigos socialinis kontekstas.  

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

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

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

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

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurine mokykla. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2002-05-

24 Nr. 928 mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. 2010 m. rugsėjo 1 d. Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazija tapo keturmete ugdymo įstaiga. 2019 m. lapkričio 22 d. gimnazija paminėjo 

iškilią 100 metų sukaktį.  

Gimnazijos socialinio konteksto situacija - palanki: 2019 metais 59,1 proc. mokinių gyvena 

pilnose šeimose; nežymiai padaugėjo nemokamai maitinamų mokinių nuo 7,5 proc. 2018 metais iki 11,6 

proc. 2019 mokslo 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).  

2017–2019 metais - gimnazijoje smurtinių atvejų neužfiksuota. Gimnazijoje mokosi 21,5 proc. 

mokinių, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje; nežymiai padidėjo mokinių skaičius iš daugiavaikių šeimų 

nuo 17,3 proc. 2018 metais iki 18,9 proc. 2019 metais, padaugėjo mokinių besinaudojančių pavežėjimo 

paslauga nuo 2,7 proc. 2018 metais iki 3,9 proc.  

2019 m. socialinio paso duomenys:  

Eil. Nr. Socialinės situacijos rodiklis Mokinių skaičius 

1. Mokiniai iš pilnų šeimų 318 

2. Oficiali globa 4 

3. Mokiniai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje  25 

4. Mokiniai, kurių abu tėvai dirba užsienyje  3 

5. Mokiniai, kurių vienas arba abu tėvai turi negalią 6 

6. Mokiniai iš daugiavaikių šeimų 102 
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Mokiniai į gimnaziją atvyksta ne tik iš Kauno m., bet ir iš Kauno rajono bei apskrities: Zapyškio, 

Radikių km., Jonavos, Užliedžių, Gervėnupio, Ilgakiemio, Veiverių, Vilkijos, Arlaviškių ir kt. 

2019–2020 m. m. lyginant su praėjusiais mokslo metais mokinių, besinaudojančių pavežėjimo 

paslauga, skaičius padidėjo: 

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

2019–2020 m. m. ( 2019 m. gruodžio 16 d. duomenys) 21 mokinys 

2019–2020 m. m. socialiai remtinų, gaunančių nemokamą maitinimą mokinių skaičius 

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

 2019–2020 m. m. ( 2019 m. gruodžio 16 d. duomenys) 46 mokiniai 

2. Mokinių skaičiaus Įstaigoje kaita. Jeigu Įstaiga yra mokykla, mokinių skaičiaus vidurkio 

kaita 1–4, 5–8, 9–10 ir 11–12 klasėse.  

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių 

formalusis ugdymas ir neformalusis vaikų švietimas nebevykdomas Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos patalpose (V. Čepinskio g. 7), visi gimnazijos mokiniai ugdomi tik Miško g. 1 patalpose. 

2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, gimnazijoje mokosi 536 mokiniai. Gimnazija dirba viena pamaina.  

Mokinių skaičiaus kaita 2018 m. 2019 m. 

sk. proc. sk. proc. 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija 

603 - 7,01 536 - 11,11 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 

Mokinių skaičiaus kaita 2018 m. 2019 m. 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 27,4 26,8 

1–2 gimnazijos klasės 27 25 

3–4 gimnazijos klasės 27,8 28,6 

Mokinių skaičiaus vidurkis padidėjo vidurinio ugdymo klasėse.  

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

2019 metais vidurinio ugdymo programą baigė 196 abiturientai. 195 mokiniai (99,48 proc.) 

išlaikė brandos egzaminus ir įgijo vidurinį išsilavinimą.  

2019 metais pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 144 mokiniai 

(100 proc.). 

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

2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m. 

Viso dalyvaujančių 

mokinių skaičius 

Mokinių užimtumo 

proc. 

Viso dalyvaujančių 

mokinių skaičius 

Mokinių užimtumo 

proc. 

349 mokiniai 57,8 proc. 314 mokinių 58,3 proc. 

5. Mokinių lankomumo duomenys.  

 Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 
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Pastarieji 

dveji 

mokslo 

metai 

Viduti

niškai 

I-IV 

kl. 

V-

VIII 

kl. 

IX-X 

kl. 

XI –XII 

kl. 

Vidut

inišk

ai 

I-IV 

kl. 

V-VIII 

kl. 

IX-X 

kl. 

XI –XII 

kl. 

2017/2018 102  -  - 94 110 8,15  -  - 8,9 9 

2018/2019 84  -  - 74 108 7  -  - 8,4 8 

Mokinių lankomumo rodikliai gerėja, pritaikytos prevencinės priemonės sąlygojo bendro 

praleistų pamokų skaičiaus rodiklio teigiamą dinamiką - sumažėjo bendras praleistų pamokų skaičius, 

taip pat skaičius praleistų ir nepateisintų pamokų, tenkantis vienam mokiniui.  

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

Gimnazijoje dirba pakankamai kvalifikuotų pedagogų. Iš 59 dirbančių pedagogų 13 turi 

mokytojo eksperto, 30 mokytojo metodininko, 6 vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas, 10 

mokytojų neatestuoti. Iš specialiosios pagalbos specialistų gimnazijoje dirba socialinė pedagogė, 

psichologė, turinti Lietuvos psichologų sąjungos, Europos psichologų asociacijų federacijos 2015 m. 

lapkričio 16 d. suteiktą EuroPsy sertifikatą, galiojantį iki 2022 m. lapkričio 16 d.  

7. Žemės panaudos sutartis (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno 

miesto skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 8VĮ-311 (14.8.2). Gimnazijos žemės sklypas 

įregistruotas VĮ Registrų centre 2017-03-30, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašas Nr. 44/836001.  

8. Higienos pasas (yra). Leidimas-higienos pasas (bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla) 

išduotas 2011-05-05 Nr.9-0444(6).  

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

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

Nr. 4-184 2009 m. gegužės mėn. Techninis projektas parengtas. Statybos leidimas Nr.-21-101006-01063 

išduotas 2010 m. spalio 06 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 

Statybos leidimų skyriaus. 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos: laimėtos tarptautinių, nacionalinių projektų/programų 

atrankos, gautas finansavimas veiklų įgyvendinimui; valgyklos patalpų, aktų salės, mokomųjų kabinetų 

nuoma; 2 proc. GPM lėšos,  paramos lėšos. 

2019 m. realizuoti beveik visi finansiniai prioritetai. Renovuotas gimnazijos pastato 2C3/p, 

1C3/p II aukšto koridorius, renovuotas vokiečių kalbos mokymo(si) centras, suremontuotas IKT 

kabinetas ir atnaujinta kabineto kompiuterinė įranga; įrengta informacinė, edukacinė - rekreacinė erdvė, 

skirta gimnazijos 100-mečio istorijai (80 proc.), renovuotas gimnazijos muziejus. Sukurta erdvė, skirta 

pamokoms ir popamokinei veiklai, aktyviam ir pasyviam poilsiui, bendravimui (80 proc.). Renovuota 

gimnazijos aktų salė; atnaujinti koridoriuose esantys minkštasuoliai, gimnazijos vidaus patalpose 

įrengtos žaliosios (gėlių) erdvės. 

Finansavimo 

šaltiniai 

Lėšos 

(tūkst. Eur) 

Finansinių išteklių panaudojimas 
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Valstybės 

programos 

948,4  Lėšos panaudotos mokytojų atlyginimas, sodrai, 

kvalifikacijos tobulinimui, vadovėliams įsigyti, kultūrinei 

pažintinei veiklai, mokymo priemonėms. 

Savivaldybės 

lėšos 

251,6 Lėšos panaudotos darbuotojų atlyginimams, sodrai, 

komunalinėms paslaugoms, remontui, spaudai, prekėms, 

mokinių pavežėjimui. 

Spec. lėšos 8,79  

 

Spec. lėšos panaudotos materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidoms, paslaugoms, prekėms.  

2 proc. GPM lėšos 1,96  Lėšos panaudotos: gimnazijos informacinėms iškaboms, 

skirtoms 100 metų Jubiliejui; Tarptautinės MMB mugės 

Kaune dalyvių mokesčiui; Gimnazijos logotipo, šimtmečio 

Jubiliejaus vizualinės grafikos, reklaminių plakatų 

projektavimas. 

Gimnazijoje - saugi emocinė ir fizinė aplinka. 2017–2019 metais - gimnazijoje smurtinių atvejų 

neužfiksuota. Kasmet IQES online sistemoje NŠA (iki 2019 m. – 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 aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau - 3,3. Per paskutinius 2 

mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė - 3,3;  Tėvų apklausų rezultatai, aukščiausia 

vertė, fiksuotas pastarųjų trejų metų rodiklio vertinimo vidurkis: Per paskutinius 2 mėnesius iš mano 

vaiko mokykloje niekas nesišaipė, nesijuokė - 3,5; Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 

mokinių nesijuokė, nesišaipė - 3,6. 

  Vaiko gerovės komisijos veikla.  

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

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

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

Vaiko gerovės komisiją sudaro kvalifikuota specialistų komanda: socialinis pedagogas, 

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

specialistas.  

 Gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas parengtas vadovaujantis LR Vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238) nauja redakcija nuo 2017 

m. rugsėjo 1 d. Nr. XII-2535; Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319; 

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ir Kauno miesto 

savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo Virginijaus Mažeikos įsakymu „Dėl eigų schemų 

Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigose patvirtinimo“, patvirtintu 2017 m. vasario 27 d. Nr. 25-152. 2.  

 2019 metais organizuoti 12 VGK posėdžių (dėl mokinių mokymo(si) sunkumų, elgesio, 

lankomumo problemų, dokumentacijos tvirtinimo, informacinės medžiagos sklaidos bei kitais 

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

tradicinis sveikatos ir fizinio aktyvumo konkursas „Sveikatuoliai“, akcija „Mokykla be dūmų“, Psichikos 
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sveikatos dienos minėjimas, Savižudybių prevencijos dienos minėjimas, Veiksmo savaitė „Be patyčių 

2019“, Tolerancijos dienos paminėjimas bei kitos veiklos, skirtos šiai savaitei paminėti. Suorganizuota I 

gimnazijos klasių adaptacijos ir kūrybiškumo stovykla „Kviečiame skrydžiui“, skirta gimnazijos 100 

metų jubiliejui paminėti. 

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

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

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

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

naudojant E. A. Klimovo diferencinio – diagnostinio klausimyno metodiką ir „Mokinių profesinis 

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

Pažangos pokyčio analizė. 

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

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

„STRAPIS“ nusistatę strateginius bei metinius tikslus, analizuodami nustatytų kokybės rodiklių planines 

ir faktines reikšmes, fiksuojame ir analizuojame tikslų įgyvendinimo rezultatus. Gimnazijos veiklos 

kokybės rezultatus analizuojame pagal sistemoje „STRAPIS“ pateiktus rodiklius:  

Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus.  

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus. 

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

pasirinkusiųjų skaičiaus. 

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

dalyvavusių skaičiaus (procentais). 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir metinių įvertinimų analizė.  

2019 metais pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 144 mokiniai 

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

kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus – 54 proc. Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus (procentais) - 26 proc. 

1 lentelė. PUPP kokybės rodiklio pokytis 2017/2018/2019 metai. (Išlaikiusių matematikos, 

lietuvių k.ir lit. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

Kokybės rodiklis  2017 2018 2019 

Matematika PUPP 26 proc. 19 proc. 26 proc. 

Lietuvių k. PUPP 48 proc. 68 proc. 54 proc. 

Analizuojant gimnazijos 2017, 2018 ir 2019 metų  lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos 

PUPP rezultatus (2 lentelė) ir lygindami juos su metiniais įvertinimais matome, kad 2018 metų lietuvių 

kalbos ir literatūros PUPP kokybinio rodiklio ir metinio pažymio skirtumas yra 29 proc., 2017 metų - 14 

proc., 2019 m. - 16 proc. Matematikos 2018 metų PUPP kokybinio rodiklio ir metinio pažymio skirtumas 

yra 14 proc., 2017 metų - 6 proc. 2019 metų matematikos PUPP kokybinis rodiklis 4 proc. aukštesnis už 

metinio įvertinimo rodiklį. Šių metų situacija rodo, kad gimnazistams sėkmingiau sekėsi spręsti 

kontekstinius uždavinius, mokiniai labai gerai sprendė diagramų skaitymo, problemų sprendimo, 

statistikos, procentų skaičiavimo uždavinius, gerai atliko veiksmus su standartinės išraiškos skaičiais ir 

sėkmingai braižė funkcijų grafikus. 
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2 lentelė. Matematikos (PUPP) ir lietuvių kalbos ir literatūros (PUPP) bei metinio 

įvertinimo kokybinė analizė. 2017/201/2019 metai. 

Metai Matematikos 

metinio įvertinimo 

kokybė 

Matematikos 

PUPP kokybė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros  metinio 

įvertinimo kokybė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros  PUPP kokybė 

2017 32% 26% 34% 48% 

2018 33% 19% 39% 68% 

2019 22% 26% 38% 54% 

2017-2019 metais įgyvendinant ESFA finansuojamo projekto „Inovatyvi matematika – kiekvieno 

mokinio sėkmė“ veiklas taikyti metodai pagerino ne tik mokinių matematikos mokymosi pasiekimų 

rezultatus, bet ir suformavo tvirtus tolimesnio mokymosi pagrindus. Atsirado platesnis mokinių požiūris 

į galimus kitokius mokymosi metodus, į ugdymo procesą, savo vaikų pažangos vertinimą įtraukti 

mokinių tėvai. Siekiama abipusio grįžtamojo ryšio (dialogo), padedančio mokytojams pasirinkti 

tinkamesnes mokymo strategijas, o mokiniams – siekti optimalios asmeninės sėkmės, taisyti mokymosi 

spragas ir vadovauti pačių mokymuisi. Mokiniams teiktos lygiagrečios galimybės plėtoti mokymosi 

įgūdžius, suvokiant taikomąsias mokomųjų dalykų (matematika, biologija, fizika, informacinės 

technologijos, lietuvių kalba) savybes, skatintas mokinių įsitraukimas į matematikos mokymo(si) 

procesą, integralumas, socialinis mobilumas siekiant mokymosi pažangos ir subalansuotumo. Mokiniai 

labiau motyvuojami savarankiškai priimti mokymosi iššūkius, jie labiau pasitiki savo jėgomis. Tokiu 

būdu keičiamas tradicinis didaktinis ugdymo proceso pobūdis, kai  viskam vadovavo tik mokytojas. 

Dabar mokiniai imasi iniciatyvos ir stengiasi rasti originalius sprendinius o mokytojas tampa mokinio 

partneriu teikdamas ekspertinę pagalbą. Inovatyvios mokymosi proceso technologijos - ugdymo(si) 

procese naudotas kontekstualaus bei integralaus matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių 

elektroninis bankas dera su šiuolaikinių mokinių susidomėjimu pažangiausiomis technologijomis bei jų 

teikiamais įrankiais. Technologijoms būdingas lankstumas, intuityvumas sėkmingai adaptuotas ir 

projekto eigoje taikytų priemonių kontekste. Projekto metu integruotų bendrųjų kompetencijų stebėsena 

ir vertinimas užtikrino mokinių tolygų pažangos procesą, leido skirti dėmesio daugiau toms kompetencijų 

sritims, kurios buvo silpniau išplėtotos. Tokiu būdu individualizuota ugdymo proceso prieiga leido 

užtikrinti visapusišką tiek mokslinę, tiek socialinę mokinio raidą.  

Gimnazijoje mokinių mokymosi pasiekimai  stebimi ir nuosekliai analizuojami. Mokiniams 

atvykus mokytis į gimnaziją pagal pagrindinio ugdymo programą analizuojami jų 8 klasės metiniai 

įvertinimai ir standartizuotų testų rezultatai, atliekami diagnostiniai testai, stebima kiekvieno mokinio 

individualios pažangos dinamika. 3 ir 4 lentelėje pateikiamos II klasių mokinių matematikos ir lietuvių 

kalbos ir literatūros 8 kl. metinio, I gimnazijos kl. metinio, II gimnazijos kl. metinio ir PUPP kokybės 

rezultatų lyginamosios diagramos. Stebimas matematikos (3 lentelė) PUPP įvertinimų kokybinis pokytis 

lyginant su praeitų mokymosi etapų rezultatais išlieka pozityvus: skirtingais mokymosi etapais gauti 

įvertinimai sąlygojo pačių mokinių individualios pažangos kilimą skirtingo pasiekimų lygio ribose. 

Lietuvių kalbos ir literatūros (4 lentelė) PUPP įvertinimų teigiamas kokybinis pokytis lyginant su praeitų 

mokymosi etapų rezultatais yra ryškus: mokinių individualios pažangos dinamika kilo nuosekliai. II 

klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatai 20 proc. aukštesni už tų pačių mokinių 8 

klasės metinio įvertinimo rezultatus. 
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3 lentelė. Matematikos 8 kl. metinio, I gimnazijos kl. metinio, II gimnazijos kl. metinio ir 

PUPP kokybė  

 

 

4 lentelė. Lietuvių kalbos ir literatūros 8 kl. metinio, I gimnazijos kl. metinio, II gimnazijos 

kl. metinio ir PUPP kokybė 

 

 
 

2019 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė.  

2019 metais vidurinio ugdymo programą baigė 196 abiturientai. 195 mokiniai išlaikė brandos 

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

skaičiaus - 99,49 proc.).  

Žemiau pateikiamos lentelės iliustruojančios valstybinių brandos egzaminų pasirinkimą ir 

laikymo kokybę. 

1 lentelė. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimas (proc.)  

Dalyk

ai 

Metai 

L
ie

tu
v
ių

 

k
al

b
a 

U
žs

ie
n
io

 

(a
n
g
lų

) 

k
al

b
a 

M
at

em
at

ik

a 

Is
to

ri
ja

 

G
eo

g
ra

fi
ja

 

F
iz

ik
a 

B
io

lo
g
ij

a 

C
h
em

ij
a 

IT
 

U
žs

ie
n
io

 

(r
u
sų

) 

k
al

b
a 

U
žs

ie
n
io

 

(v
o
k
ie

či
ų
) 

k
al

b
a 

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 

2019 61,5 77,4 39,4 29,2 5,6 6,1 15,8 0,5 4,6 0,5 0 

 2 lentelė. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų vidutiniai įvertinimai 

(vidutinis balas)  
Daly

kai 

 

Metai 

L
ie

tu
v

ių
 

k
al

b
a 

U
žs

ie
n
io

 (
an

g
lų

) 

k
al

b
a 

M
at

em
at

ik
a 

Is
to

ri
ja

 

G
eo

g
ra

fi
ja

 

F
iz

ik
a 

B
io

lo
g
ij

a 

C
h

em
ij

a 

IT
 

U
žs

ie
n
io

 (
ru

sų
) 

k
al

b
a 

U
žs

ie
n
io

 

(v
o

k
ie

či
ų

) 
k

al
b

a 

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 - 

2019 30.43 54.64 30.00 36.96 43.64 45.50 57.23 96.00 35.67 75.00  

 

 

31%

29%
22%

26% Metinio kokybė 8kl.

Metinio kokybė 1 gimn. kl.

Metinio kokybė 2 gimn. kl.

PUPP kokybė

34%

43%
38%

54% Metinio kokybė 8 kl.

Metinio kokybė 1 gimn. kl.

Metinio kokybė 2 gimn. kl.

PUPP kokybė
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3 lentelė. Abiturientų valstybinių egzaminų rezultatai (VBE kriterinis vertinimas, proc.)  

Dalykai 
  
Pasiekimų 

lygiai M
et

ai
 

 L
ie

tu
v

ių
 

k
al

b
a 

  
 U

žs
ie

n
io

 

(a
n

g
lų

) 

k
al

b
a 

M
at

em
at

ik
a 

Is
to

ri
ja

 

G
eo

g
ra

fi
ja

 

F
iz

ik
a 

B
io

lo
g
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a 

 

C
h

em
ij

a 

IT
 

U
žs

ie
n

io
 

(r
u

sų
) 

 

k
al

b
a 

U
žs

ie
n

io
  

  
  

  
  

  
(v

o
k

ie
či

ų
) 

k
al

b
a 

Aukštesnysis 
(86–100 

balų) 

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 - 

2019 0,83 19,87 6,49 1,75 0 0 12,90 100 11,11 0 
 

Pagrindinis 

(36–85 balai) 
2017 23,81 63,75 43,33 56,67 62,50 46,67 64,7 30,00 33,33 100 - 

2018 37,96 55,79 21,42 33,33 40 35,29 57,1 50,00 23 33,3 - 

2019 30,00 52,32 22,08 38,6 72,73 66,6 64,52 0 11,11 100 
 

 

Patenkinamas 
 (16–35 balai) 

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 20,00 33,33 69,23 50 - 

2019 55,00 21,85 46,75 59,65 27,7 33,3 22,58 0 77,78 0 
 

3 lentelėje Abiturientų valstybinių egzaminų rezultatai (VBE kriterinis vertinimas, proc.) 

pateikiama informacija apie procentą kandidatų, pasiekusių skirtingus lygius.  

 

4 lentelė. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų kokybiniai rodikliai 36-

100 balų (proc.) 

Dalyk

ai 

Metai 

L
ie

tu
v

ių
 

k
al

b
a 

U
žs

ie
n

io
 

(a
n

g
lų

) 

k
al

b
a 

M
at

em
at

ik
a 

Is
to

ri
ja

 

G
eo

g
ra

fi
ja

 

F
iz

ik
a 

B
io

lo
g

ij
a 

C
h

em
ij

a 

IT
 

U
žs

ie
n

io
 

(r
u

sų
) 

k
al

b
a 

U
žs

ie
n

io
 

(v
o

k
ie

či
ų
) 

k
al

b
a 

2017 26,49 83,35 51,11 60 62,5 46,67 80,39 30 60 100 0 

2018 42,59 81,89  22,62 41,17 46,67 35,29 80 50 30,77 50 0 

2019 30,9 72,19 28,57 40,35 72,72 66,67 76,66 100 22,22 100 0 

2019 metais gimnazijos abiturientų išlaikytų VBE vidutinis balas yra 50,5 balų. Sėkmingiausiai 

(36–100 balų) išlaikyti chemijos – 100 proc., užsienio kalbos (rusų) – 100 proc., biologijos – 76,6 proc., 

geografijos – 72,7 proc., užsienio kalbos (anglų) – 72,1 proc. valstybiniai brandos egzaminai. 

 2019 metų chemijos, fizikos, užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzaminų vidutiniai 

balai aukščiausi per pastaruosius trejus metus. Lyginant gimnazijos valstybinių brandos egzaminų 

rezultatus pagal gavusiųjų 36-100 balus su Kauno miesto ir Lietuvos rezultatais gimnazijos chemijos, 

biologijos, geografijos VBE rezultatai aukštesni už Kauno m. ir Lietuvos rezultatus: 

5 lentelė. Gimnazijos abiturientų chemijos, biologijos, geografijos valstybinių brandos 

egzaminų kokybinių rodiklių (36-100 balų) palyginimas su Kauno m. ir Lietuvos rezultatais (proc.) 

 Chemijos VBE Geografijos VBE Biologijos VBE 

Gimnazija 100 72,72 76,66 

Kauno m. 82,86 64,05 71,37 

Lietuva 73,37 54,84 64,08 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 

 

P
am

at
ai
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ruošimas 
Tualetai 

Šildymas, 

vėdinimas 

Vandentiekis,  

kanalizacija 
Elektros sistema 

P
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g

al
ių

jų
 

p
o

re
ik

ia
m

s 
(j

ei
 r

ei
k

ia
) 

Komentarai 

P
at

al
p

o
s 

Įr
en

g
in

ia
i 

P
at

al
p

o
s 

U
žd

ar
o

s 
k

ab
in

o
s 

Įr
en

g
in

ia
i 

Š
il

u
m

o
s 

p
u

n
k

ta
s 

Š
il

d
y

m
o

 s
is

te
m

a
 

V
an

d
en

ti
ek

io
 s

is
te

m
a
 

K
an

al
iz

ac
ij

o
s 

si
st

em
a 

E
le

k
tr

o
s 

in
st

al
ia

ci
ja

 

E
le

k
tr

o
s 

sk
y

d
in

ės
 

Š
v

ie
st

u
v

ai
 

P
 

K
 

A
K

 

A
K

 

A
K

 

P
 

P
 

K
 

P
 

P
 

N
R

 

A
P

 

A
P

 

P
 

A
K

 

A
K

 

A
K

 

A
K

 

K
 

K
 

A
K

 

A
K

 

 

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas 

paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos 

higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar 

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1 tikslas – 

Įgyvendinant 

projektines veiklas, 

renginių, skirtų 

gimnazijos 

šimtmečiui 

paminėti, planą 

užtikrinti mokinių 

socialinį, emocinį ir 

fizinį saugumą, 

kurti naujas ir 

puoselėti esamas 

gimnazijos 

bendruomenės 

kultūros tradicijas, 

formuoti pilietines 

ir tautines 

vertybines 

nuostatas, stiprinti 

gimnazijos 

tinklaveiką. 

 

 

Atnaujinta (40 proc.) 

gimnazijos interneto 

svetainė. 

Atnaujinta (30 proc.) 

gimnazijos atributika. 

Sukurta gimnazijos 

Alumnų virtuali 

galerija (60 proc.). 

 

Parengtas ir 

įgyvendintas 

gimnazijos 100-mečio 

paminėjimo šventės 

scenarijus (70 proc.). 

Parengtas ir 

įgyvendintas (60 

proc.) integruotas 

projektas „100 metų 

gimnazijai“. 

Į projekto 

įgyvendinimą 

įsitrauks pusė (50 

proc.) gimnazijos 

bendruomenės narių. 

Atnaujinta (60 proc.) 

gimnazijos interneto 

svetainė. 

Atnaujinta (60 proc.) 

gimnazijos atributika 

Sukurta (90 proc.) ir 

eksponuojama   

gimnazijos Alumnų 

virtuali galerija. 

Parengtas ir 

įgyvendintas 

gimnazijos 100-mečio 

paminėjimo šventės 

scenarijus (100 proc.). 

Parengtas ir 

įgyvendintas (100 

proc.) integruotas 

projektas „100 metų 

gimnazijai“. 

Į projekto 

įgyvendinimą 

įsitraukė dauguma (70 

proc.) gimnazijos 

bendruomenės narių. 

Atnaujinta (60 proc.) 

gimnazijos interneto 

svetainė. 

Atnaujinta (60 proc.) 

gimnazijos atributika  

Sukurta (80 proc.) 

gimnazijos Alumnų 

virtuali galerija. 

 

Parengtas ir 

įgyvendintas 

gimnazijos 100-mečio 

paminėjimo šventės 

scenarijus (90 proc.). 

Parengtas ir 

įgyvendintas (80 

proc.) integruotas 

projektas „100 metų 

gimnazijai“. 

Į projekto 

įgyvendinimą 

įsitrauks dauguma (70 

proc.) gimnazijos 

bendruomenės narių. 

Komentaras: 2019 metų veiklos plano tikslas įgyvendintas 100 proc. Pasiektas maksimalus 

lauktas rezultatas. 

2019 m. vykdytos veiklos orientuotos į Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio plano 

prioritetą „Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas“. 2019 metais 58,3 proc. mokinių dalyvauja 

gimnazijos neformaliojo ugdymo veiklose, tai 0,5 proc. daugiau nei buvo 2018 metais. Gimnazijos 

mokiniai įsitraukė į šias veiklas aktyviai dalyvaudami gimnazijoje vykdytose kultūrinėse, pilietinėse ir 

socialinėse veiklose. Įgyvendinant projektines veiklas, renginių, skirtų gimnazijos šimtmečiui paminėti, 

planą, parengtas ir 100 proc.  įgyvendintas gimnazijos 100-mečio paminėjimo šventės scenarijus. 2019 

m. lapkričio 22 d. organizuota iškilminga gimnazijos 100 metų jubiliejaus paminėjimo šventė Vytauto 

Didžiojo universiteto didžiojoje salėje. Į gimnazijos organizuotas 100 metų jubiliejaus minėjimo veiklas  

įsitraukė dauguma (70 proc.) gimnazijos bendruomenės narių – mokinių, jų tėvų, mokytojų, darbuotojų, 

buvusių mokytojų ir alumnų. Gimnazijos gyvavimo praeities ir dabarties sandūroje puoselėjamos 

esamos, kuriamos naujos gimnazijos bendruomenės kultūros tradicijos, formuojamos pilietinės ir 

tautinės vertybinės nuostatos.  

Bendradarbiaujant su Kauno kolegijos Technologijų fakultetu atnaujinta (60 proc.) gimnazijos interneto 

svetainė. Atnaujinta (40 proc.) gimnazijos atributika: logotipai, prezentacijų dizainas, rašikliai, vėliavos, 

ženkliukai, kepurėlės. Sukurta ir gimnazijos interneto svetainėje eksponuojama virtuali gimnazijos 

Alumnų galerija.  

Stiprinant gimnazijos tinklaveiklą, 2019 metais laimėtas Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos 

Pedagoginės mainų tarnybos (Kultusministerkonferenz Pädagogischer Austauschdienst) finanasavimas 

tarptautinio projekto ,,Gemeinsam auf jüdischen Spuren in Lemgo und Kaunas“ (,,Žydų pėdsakų Lemgo 

ir Kaune beieškant“) su Vokietijos Lipės apskrities Karla-Raveh-mokykla įgyvendinimui, projekto 

veiklos įgyvendintos 2019 m. kovo mėn. Įprasminant Kauno ir Lipės apskrities bendradarbiavimo 30 

metų jubiliejų 2019 metų rugsėjo 20 d. atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Lipės apskrities Karla-

Raveh mokyklos ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos. 



11 

 
 Įgyvendintas „Jaunųjų Kauno ambasadorių programos“ tarptautinis mokinių mainų projektas  „Atrasti 

ir patirti“, skirtas Vokietijos dienoms (Vokietija Lietuvoje) – 30 metų Kauno ir Lipės apskrities 

partnerystei. 

2019 metais laimėtas daugiašalės partnerystės Erasmus + programos finansuojamas projektas „Little 

Hands Great Jobs“ („Mažos rankos dideli darbai“). 2019 m. gruodžio 3-5 dienomis Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įgyvendintas pirmasis projekto etapas – partnerių susitikimas (1st 

Learning Teaching Training Activity). Inicijuotas bendradarbiavimas su projekto partneriais – 

mokyklomis iš Turkijos, Lenkijos, Latvijos ir Portugalijos plėtos tarptautinę gimnazijos tinklaveiką 

kultūrinio, tautinio, pilietinio kooperavimo kontekstuose. 

Laimėtas NORDPLUS Junior 2019 projektas „Students teaching students“ („Mokiniai moko 

mokinius“). Projektas finansuojamas „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio 

bendradarbiavimo programos lėšomis. 

Siekiant stiprinti Lietuvos vaikų ir jaunimo organizacijų sveikos mitybos kompetencijas, prisidėti prie 

vaikų mitybos kokybės pagerinimo, skatinti vaikų kulinarijos ir sveikos mitybos įgūdžių ugdymą 

įgyvendinamas Ugdymo plėtotės centro ir VšĮ „Humana people To People Baltic ir socialinės 

partnerystės programos „Valgyk protingai“ projektas. Įvairiose projekto veiklose dalyvauja beveik visi 

(95 proc.) gimnazijos I-IV klasių mokinių ir beveik visi (95 proc.) gimnazijos mokytojai ir darbuotojai.  

Siekiant integracijos daugiakultūriame pasaulyje sėkmingai įgyvendinamas Erasmus + programos 

finansuojamas projektas „The Art of Humanity. YOUTH Can Change The World“ („Jaunimas gali 

pakeisti pasaulį“); įgyvendinamas Erasmus+ programos finansuojamas projektas „Media Literacy and 

Critical Thinking in Youth work“ („Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“) 

programa „Bendraamžių švietėjai“, Erasmus+ programos finansuojamas projektas „Civil Initiative“, 

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „STEM School Label“ („STEM mokyklos ženklas“), 

Ugdymo plėtotės centro projektas  „STEAM tinklo mokyklos“.  

Siekiant gerinti Kauno miesto vaikų ir vyresnio amžiaus gyventojų sveikatos žinias ugdant sveikos 

gyvensenos vertybines nuostatas, padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai 

naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis 

sveiką gyvenimo būdą įgyvendinami projektai: 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

finansuojamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-21-

0005, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus“. 

Siekdami padėti mokiniams ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius, įprasminant savo 

laisvalaikį, užsiimant savanoriška veikla dalyvaujame DofE - tarptautinių jaunimo apdovanojimų 

programoje „The Duke of Edinburgh‘s International Award“. 2019 metų gruodžio mėn. įgyvendinti 

savanorystės projektai: „Gerumas nieko nekainuoja“ (Respublikinės Kauno ligoninės slaugos klinikoje 

Garliavoje), „Mokomės duoti“ (Negalią turinčių asmenų centre „KORYS“). Savanoriška veikla 

skatinamas asmeninis tobulėjimas, empatija padeda jauniems žmonėms geriau suvokti savo vietą 

visuomenėje bei atrasti platesnes socialinės-pilietinės saviraiškos galimybes, savanoriams atsiveria 

daugiau galimybių, atrandant savo ateities kelią.  

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2 tikslas – Teikiant 

pagalbą ir siekiant 

aukštesnės 

ugdymo(si) 

kokybės bei 

kiekvieno mokinio 

pažangos, 

efektyvinti IT 

taikymą, plėtoti 

mokinių ugdymo 

karjerai veiklas, 

sukurti mokinio 

individualios 

pažangos 

Beveik visi (95 proc.) 

abiturientų baigs 

vidurinio ugdymo 

programą ir įgis 

vidurinį išsilavinimą. 

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Įgijusių 

vidurinį išsilavinimą 

dalis nuo bendro 

abiturientų skaičiaus).  

Dalis (35 proc.) 2019 

m. abiturientų gaus 

lietuvių kalbos ir 

2019 metais  vidurinio 

ugdymo programą 

baigė 196 abiturientai. 

195 (99,49 proc.) 

mokiniai išlaikė 

brandos egzaminus,   

įgijo vidurinį 

išsilavinimą ir brandos 

atestatus.  

 

 

2019 metais lietuvių 

kalbos ir literatūros 

valstybinio brandos 

Beveik visi (98 proc.) 

abiturientai baigs 

vidurinio ugdymo 

programą ir įgis 

vidurinį išsilavinimą. 

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Įgijusių 

vidurinį išsilavinimą 

dalis nuo bendro 

abiturientų skaičiaus).  

Dalis (36 proc.) 2019 

m. abiturientų gaus 

lietuvių kalbos ir 
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matavimo, 

fiksavimo ir 

planavimo sistemos 

metmenis 

 

literatūros valstybinio 

brandos egzamino 

įvertinimus. 

aukštesnius už 36 

balus. 

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Abiturientų, 

išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir lit. valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 

100 balų, dalis nuo 

bendro pasirinkusiųjų 

skaičiaus). 

 

Beveik visi (95 proc.) 

II klasių mokiniai 

dalyvaus pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikroje ir įgis 
pagrindinį išsilavinimą. 

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Įgijusių 

pagrindinį 

išsilavinimą dalis nuo 

bendro 10-okų 

skaičiaus). 

Dalis (20 proc.) II 

klasių mokinių 

išlaikys matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrą 7-

10 balais. 

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Išlaikiusių 

matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-

10 balais mokinių 

dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus 

(procentais)). 

Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su UAB 

„Festo“. Projekto 

veiklose dalyvaus 52 

proc. mokinių, nuo 

bendro dalyvavusių 

egzamino įvertinimus 

aukštesnius už 36 

balus gavo 31 proc. 

abiturientų.   

Strateginio planavimo 

sistemos rodiklio: 

Abiturientų, 

išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir lit. valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 

100 balų, dalis (nuo 

bendro pasirinkusiųjų 

skaičiaus) planinės 

reikšmės pasiektas 

rodiklis - 89 proc.  

Visi (100 proc. ) II 

klasių mokiniai 

dalyvavo pagrindinio 

ugdymo programos 

pasiekimų patikroje. 

Visi (100 proc. ) II 

klasių mokiniai įgijo 
pagrindinį išsilavinimą. 

 

 

 

 

 

Dalis (26,2 proc.) II 

klasių mokinių išlaikė 

matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrą 7-

10 balais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m sausio 23 d. 

pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su UAB 

„Festo“. 

Projekto veiklose 

dalyvavo 53,7 proc. 

mokinių, nuo bendro 

literatūros valstybinio 

brandos egzamino 

įvertinimus 

aukštesnius už 36 

balus. 

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Abiturientų, 

išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir lit. valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 

100 balų, dalis nuo 

bendro pasirinkusiųjų 

skaičiaus). 

 

Beveik visi (98 proc.) 

II klasių mokiniai 

dalyvaus pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikroje ir įgis 
pagrindinį išsilavinimą.  

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Įgijusių 

pagrindinį 

išsilavinimą dalis nuo 

bendro 10-okų 

skaičiaus). 

Dalis (21 proc.) II 

klasių mokinių 

išlaikys matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrą 7-

10 balais 

(Strateginio 

planavimo sistemos 

rodiklis: Išlaikiusių 

matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-

10 balais mokinių 

dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus 

(procentais)). 
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projekto atrankoje 

mokinių skaičiaus. 

  

Parengtas užsienio 

kalbos (vokiečių) 

dvikalbio ugdymo 

modelis. Modelis 

įgyvendinamas (20 

proc.) nuo 2019-09-01 

dalyvavusių projekto 

atrankoje mokinių 

skaičiaus. 

Parengtas užsienio 

kalbos (vokiečių) 

dvikalbio ugdymo 

modelis. Modelis 

įgyvendinamas (25 

proc.) nuo 2019-09-01 

 

 

 

Parengtas užsienio 

kalbos (vokiečių) 

dvikalbio ugdymo 

modelis. Modelis 

įgyvendinamas (25 

proc.) nuo 2019-09-01 

Komentaras: 2019 metų veiklos plano tikslas įgyvendintas 99 proc.  

2019 metais vidurinio ugdymo programą baigė 196 abiturientai. 195 mokiniai išlaikė brandos 

egzaminus, įgijo vidurinį išsilavinimą ir brandos atestatus. Strateginio planavimo sistemos rodiklis: 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus - 99,49 proc. Šis rodiklis 4,49 

proc. viršijo 2019 metų gimnazijos veiklos plane minimalų lauktą rezultatą ir 1,49 proc. viršijo 

maksimalų planuotą rezultatą. 

Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus - 31 proc. 2019 metais 

lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimus aukštesnius už 36 balus gavo 31 

proc. abiturientų. Strateginio planavimo sistemos rodiklio: Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. 

valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis (nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus) planinės reikšmės 

pasiektas rodiklis - 89 proc.  

2019 metais pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 144 mokiniai. 

Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų 

skaičiaus - 100 proc. Visi II klasių mokiniai 100 proc. dalyvavo PUPP. Šis rodiklis 5 proc. viršijo 2019 

metų gimnazijos veiklos plane minimalų lauktą rezultatą ir 2 proc. viršijo maksimalų planuotą rezultatą. 

 Strateginio planavimo sistemos rodiklis: Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus (procentais) – 26,2 proc. Šis 

rodiklis 6,2 proc. viršijo 2019 metų gimnazijos veiklos plane minimalų lauktą rezultatą ir 5,2 proc. viršijo 

maksimalų planuotą rezultatą, šis rodiklis 7,2 proc. aukštesnis už 2018 metų rodiklio vertinimą.  

2019 metų matematikos PUPP rezultatai rodo, kad gimnazistai sėkmingiau sprendė kontekstinius 

uždavinius, labai gerai sprendė diagramų skaitymo, problemų sprendimo, statistikos, procentų 

skaičiavimo uždavinius, gerai atliko veiksmus su standartinės išraiškos skaičiais ir sėkmingai braižė 

funkcijų grafikus.  

2019 m. dalyvaujant respublikiniame projekte „Samsung Mokykla ateičiai“ patobulintos pokyčių 

valdymo bei skaitmeninio raštingumo kompetencijos, gimnazijoje kuriama motyvuojanti, kūrybiškumą 

skatinanti mokymosi aplinka, tokiu būdu gerinant mokinių pasiekimus ir padedant jiems geriau 

pasirengti ateities profesijai. Plėtojant mokinių ugdymo karjerai veiklas 2019 m. sausio 23 d. pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bei UAB „Festo“. 

Projekto veiklose dalyvauja 53,7 proc. mokinių, nuo bendro dalyvavusių projekto atrankoje mokinių 

skaičiaus. 

Siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės bei kiekvieno mokinio pažangos, ugdymo procese efektyvintas 

IT taikymas. Gimnazijai dalyvaujant projekte „Samsung Mokykla ateičiai“, Europos Socialinio fondo 

agentūros (ESFA) finansuojamame projekte „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ 

matematikos ugdymo(si) procese naudojamas kontekstualaus bei integralaus matematikos ugdymo 

turinio praktinių užduočių elektroninis bankas: mokiniai pamokų metu sprendžia praktinius uždavinius 

el. erdvėje-moodle sistemoje, mokytojas mato kaip sekasi, kokie sunkumai iškyla ir suteikia reikiamą 

mokymosi pagalbą iš karto. Mokiniams teikiamos lygiagrečios galimybės plėtoti mokymosi įgūdžius, 

suvokiant taikomąsias mokomųjų dalykų (matematika, informacinės technologijos, lietuvių kalba) 

savybes. Skatinamas mokinių įsitraukimas į mokymo(si) procesą, integralumas, socialinis mobilumas 

siekiant mokymosi pažangos.  

Sukurti mokinio individualios pažangos matavimo, fiksavimo ir planavimo sistemos metmenys 

praktiškai naudojami pamokose nuo 2019-09-01 d. Bendradarbiaujant su „Samsung Mokykla ateičiai“ 

programos komanda, ESFA projekto ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ komanda, 

IKT mokytojais, 30 proc. gimnazijos mokytojų susikūrė ir naudoja pamokose  po 1 mokinių 

individualios pažangos matavimo ir fiksavimo įrankį bei mokinių įsivertinimo (refleksijos) IKT įrankį. 
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Sukurtas gimnazijos mokytojų naudojamų skaitmeninių įrankių el. bankas: 

https://dariusgirenas.weebly.com/  

Parengtas užsienio kalbos (vokiečių) dvikalbio ugdymo modelis. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pirmoje 

klasėje (IB) pradėtas įgyvendinti dvikalbis ugdymas vokiečių ir lietuvių kalbomis. Dvikalbio ugdymo 

klasėje dirbantys 8 mokytojai patobulino užsienio kalbos (vokiečių) kompetencijas mokydamiesi VDU 

Užsienio kalbų institute bei įgijo kalbos mokėjimo lygį įrodančius sertifikatus.  

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3 tikslas – Sukurti 

saugias gimnazijos 

vidaus rekreacines 

ir edukacines 

aplinkas, palankias 

šiuolaikinei 

edukacijai  

 

Renovuotas 

gimnazijos pastato 

2C3/p, 1C3/p II aukšto 

koridorius, įrengta 

informacinė, 

edukacinė - rekreacinė 

erdvė skirta 

gimnazijos 100-mečio 

istorijai (50 proc.). 

Sukurta erdvė, skirta 

pamokoms ir 

popamokinei veiklai, 

aktyviam ir pasyviam 

poilsiui, bendravimui 

(50 proc.). 

Renovuotas 

gimnazijos pastato 

2C3/p, 1C3/p II  

aukšto koridorius, 

įrengta informacinė, 

edukacinė - rekreacinė 

erdvė skirta 

gimnazijos 100-mečio 

istorijai (80 proc.). 
Sukurta erdvė, skirta 

pamokoms ir 

popamokinei veiklai, 

aktyviam ir pasyviam 

poilsiui, bendravimui 

(80 proc.). 

Renovuotas 

gimnazijos pastato 

2C3/p, 1C3/p II aukšto 

koridorius, įrengta 

informacinė, 

edukacinė - rekreacinė 

erdvė skirta 

gimnazijos 100-mečio 

istorijai (80 proc.). 

Sukurta erdvė, skirta 

pamokoms ir 

popamokinei veiklai, 

aktyviam ir pasyviam 

poilsiui, bendravimui 

(80 proc.). 

Komentaras: 2019 metų veiklos plano tikslas įgyvendintas 100 proc. Pasiektas maksimalus 

lauktas rezultatas.  

Renovuotas gimnazijos pastato 2C3/p, 1C3/p II aukšto koridorius, įrengta informacinė, edukacinė - 

rekreacinė erdvė skirta gimnazijos 100-mečio istorijai (80 proc.), renovuotas gimnazijos muziejus. 

Bendradarbiaujant su Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija sukurta erdvė, skirta 

pamokoms ir popamokinei veiklai, aktyviam ir pasyviam poilsiui, bendravimui (80 proc.). Renovuota 

gimnazijos aktų salė; renovuotas vokiečių kalbos mokymo(si) centras, suremontuotas IKT kabinetas ir 

atnaujinta kabineto kompiuterinė įranga, atnaujinti gimnazijos koridoriuose esantys minkštasuoliai, 

gimnazijos vidaus patalpose įrengtos žaliosios (gėlių) erdvės.  

 

Plačiojo įsivertinimo išvados  
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

4.2.3. Mokyklos 

tinklaveika. Atvirumas 

(3,7) 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. 

Ergonomiškumas (3,2) 

Estetiškumas (3,1)  

1.1.1. Asmenybės tapsmas. 

Savivoka, savivertė (3,1) 

Gyvenimo planavimas (3,0) 

2.32. Ugdymas mokyklos 

gyvenimu. Veiklos įvykiai 

ir nuotykiai (3,7) 

3.2.1. Mokymasis ne 

mokykloje. Mokyklos 

teritorijos naudojimas 

ugdymui (3,1) 

3.2.1. Mokymasis ne 

mokykloje. Mokyklos 

teritorijos naudojimas 

ugdymui (3,1) 

2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius. Pagalba 

mokiniui (3,7) 

1.1.1. Asmenybės tapsmas. 

Savivoka, savivertė (3,1) 

Gyvenimo planavimas (3,0) 

 

3.2.1. Mokymasis ne 

mokykloje. Edukacinės 

išvykos (3,7) 

  

https://dariusgirenas.weebly.com/
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4.3.2. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas. Atkaklumas ir 

nuoseklumas (3,7) 

  

 

Giluminio įsivertinimo išvados  
 

Komentaras: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 

V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodikos patvirtinimo“.  

2019 metais giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui buvo pasirinkti rodikliai Pastatas ir jo 

aplinka (3.1.2.), Bendradarbiavimas su tėvais. Įsitraukimas (4.2.2.). 

Atlikus giluminį 2019 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą nustatyta, kad rodiklis – 

Pastatas ir jo aplinka (3.1.2.) atitinka 3 lygį, rodiklis Bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2.) 

atitinka 3 lygį.  

Rekomendacijos 

- Skatinti savanorišką tėvų veiklą gimnazijoje (tėvai – mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymo proceso dalyviai, bendrų veiklų su mokiniais ir mokytojais iniciatoriai bei dalyviai).  

- Inicijuoti abipusį dalijimąsi bendradarbiavimo galia, skatinant tėvų asmeninį augimą bei 

lyderystės ugdymą. 

- Pagal galimybes tobulinti edukacines, stimuliuojančias mokymąsi aplinkas gerinant 

gimnazijos aplinkos jaukumą, plėtojant gimnazijos erdvių pritaikomumą šiuolaikinei 

edukacijai.  

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 
 

Išorės vertinimo išvados 

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

vertinimas. 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai: 

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

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

3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. – 3 lygis); 

4. Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 4 lygis); 

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

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

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

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

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

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

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai: 

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

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

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

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

5. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis). 
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Gimnazijoje pagal pateiktus Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2012-12-18 išorės 

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

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

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

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

2013–2015 metų gimnazijos strateginis planas ir gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas buvo 

įgyvendinami vienu metu. 2015 m. lapkričio mėn. dalyvaujant Švietimo ir ugdymo skyriaus atstovams, 

gimnazijoje įvyko veiklos tobulinimo pokyčių aptarimas, kuriame ir buvo pristatyti gimnazijos veiklos 

tobulinimo veiksmų plano įgyvendinimo pokyčiai.  

Aplinkos jaukumas (1.3.3.). Fiksuojamas rodiklio 3. Ugdymosi aplinkos kokybinis pokytis per 

pastaruosius trejus metus: 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (Ergonomiškumas) - išaugo 0,9 balo (nuo 2,3 balo 

2017 metais iki 3,2 balo - 2019 metais); (Estetiškumas) išaugo 0,8 balo (nuo 2,3 balo 2017 metais iki 3,1 

balo - 2019 metais). Atnaujintas mokyklos interjeras  kuria gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį 

jaukumą, ugdo darnos jausmą. Komponuojamos įvairių paskirčių erdvės, padedančios susikaupti, 

stimuliuojančios mąstymą ir mokymąsi, improvizavimą ir kūrybą, bendravimą ir poilsį. Mokytojai 

įtraukia mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių projektavimą, įrengimą, dekoravimą. Atnaujinta 

biblioteka - informacinis centras; atnaujintos valgyklos patalpos; suremontuoti persirengimo kambariai, 

įrengti dušai; renovuota ir modernizuota gimnazijos aktų salė (atlikti medžio parketo grindų keitimo 

darbai, perdažytos sienos, sumontuotos pakabinamos lubos, atnaujintas apšvietimas, įrengta 

multifunkcinė – edukacinė erdvė). Gimnazijos poilsio zonų erdvės aprūpintos patogiais baldais; atliktas 

dalies mokomųjų kabinetų remontas (pakeista grindų danga, perdažytos sienos), vykdomi gimnazijos 

rūbinių remonto darbai. Gimnazijoje kuriama virtualių mokymosi priemonių aplinka - įrengta 

šiuolaikinių mokymo(si) aplinkų klasė (ŠMAK), beveik visuose (90 proc.) mokomuosiuose kabinetuose 

įrengti daugialypės terpės  multimedijos projektoriai, TV; padidinta bevielio tinklo aprėptis (60 proc.); 

suremontuotas IKT kabinetas ir atnaujinta kabineto kompiuterinė įranga; įdiegta vaizdo stebėjimo 

kamerų sistema (70 proc.). Renovuoti  pastato 3C3/p koridoriai bei pastato 2C3/p, 1C3/p II aukšto 

koridorius; įrengta informacinė, edukacinė - rekreacinė erdvė, skirta gimnazijos 100-mečio istorijai; 

renovuotas gimnazijos muziejus. Bendradarbiaujant su Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų 

akademija sukurta erdvė, skirta pamokoms ir popamokinei veiklai, aktyviam ir pasyviam poilsiui, 

bendravimui; renovuotas vokiečių kalbos mokymo(si) centras; atnaujinti gimnazijos koridoriuose 

esantys minkštasuoliai, gimnazijos vidaus patalpose įrengtos žaliosios (gėlių) erdvės. 

Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.). Fiksuojamas rodiklio Vertinimas ugdant kokybinis pokytis 

per pastaruosius trejus metus išaugo 0,7 balo (nuo 2,9 balo 2017 metais iki 3,6 balo - 2019 metais). 

Mokytojai siekia surinkti pakankamai informacijos apie mokinio mokymosi rezultatus, tikslingai 

naudoja vertinimo metu gautą informaciją: koreguoja ciklo, pamokų planus, juos pritaiko pagal 

skirtingus mokinių poreikius ir gebėjimus, nuolat analizuoja sėkmes ir problemas, siekdami efektyvaus 

poveikio mokinių pažangai ir pasiekimams. Susitarta dėl mokomųjų dalykų vertinimo kriterijų remiantis 

mokinių pasiekimų lygių aprašais pagal BP, mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą 

reglamentuoja gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. 

įsakymu Nr. 307. Vertinimas, pagrįstas mokytojo ir mokinio dialogu apie mokymosi sėkmes ir nesėkmes, 

procesą, rezultatus, moko mokinius savistabos, savivaldos, įsivertinti savo ir vertinti kitų darbą. Beveik 

visi (94 proc.) mokytojai moko mokinius įsivertinti savo bei vertinti kitų darbą, motyvuoja mokinius 

mokytis bendradarbiaujant. Daugumos (89 proc.) gimnazijos mokinių įgytos bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos atitinka jų amžiaus grupėms keliamus tikslus.  
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Atskirų mokinių pažanga (3.1.1). Mokinių daroma pažanga sistemingai stebima ir analizuojama. 

Pažanga matuojama ir fiksuojama, naudojant įvairius būdus ir formas, skatinančius mokinių mokymosi 

motyvaciją: per dalyko pamokas (kiekvieną pamoką, pabaigus pamokų ciklą (etapą)), per klasės 

valandėles, Atvirų durų dienas. Po pusmečio atliekama kokybinė rezultatų analizė, matuojama ir 

fiksuojama kiekvienos klasės pažanga; spec. poreikių mokinių (plačiąja prasme) pažanga. Po pusmečio 

sudaromos darbo grupės: spec. poreikių mokinių (plačiąja prasme) mokymosi poreikiams ir sunkumų 

priežastims nustatyti; individualiems veiklos planams, siekiant tolesnės pažangos, parengti. Vykdomi 

diagnostiniai testai, bandomieji egzaminai, rezultatai aptariami, teikiamos rekomendacijos. Nuolat 

analizuojamos sėkmės ir problemos, siekiant efektyvaus poveikio mokinių pažangai ir pasiekimams. 

Beveik visi (90 proc.) mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi. Daugumos (74 proc.) mokinių 

teigimu, mokytojai stebi ir individualiai aptaria mokinio pažangą, atkreipia dėmesį, kur dar reikia 

pasitempti; dauguma (71 proc.) mokinių yra patenkinti savo mokymosi pasiekimais. Parengtais mokinio 

individualios pažangos matavimo, fiksavimo ir planavimo sistemos metmenimis praktiškai naudojamasi 

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

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

gimnazijos mokytojų susikūrė ir naudoja pamokose po 1 mokinių individualios pažangos matavimo ir 

fiksavimo įrankį bei mokinių įsivertinimo (refleksijos) IKT įrankį. Dauguma (84 proc.) mokinių 

sąmoningai siekia pažangos, suvokia pažangos fiksavimo ir pažangos strategijos numatymo prasmę. 

Siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės bei kiekvieno mokinio pažangos, ugdymo procese efektyvintas 

IT taikymas. Gimnazijai dalyvaujant projekte „Samsung Mokykla ateičiai“, ESFA finansuojamame 

projekte „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ matematikos ugdymo(si) procese 

naudojamas kontekstualaus bei integralaus matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninis 

bankas: mokiniai pamokų metu sprendžia praktinius uždavinius el. erdvėje-moodle sistemoje, mokytojas 

mato kaip sekasi, kokie sunkumai iškyla ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą iš karto. Mokiniams 

teikiamos lygiagrečios galimybės plėtoti mokymosi įgūdžius, suvokiant taikomąsias mokomųjų dalykų 

(matematika, informacinės technologijos, lietuvių kalba) savybes. Skatinamas mokinių įsitraukimas į 

mokymo(si) procesą, integralumas, socialinis mobilumas siekiant mokymosi pažangos.  

Ugdomosios veiklos formos pamokoje (2.3.1). Mokytojas, pažindamas mokinių veiklos ir 

mokymosi motyvus, parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis jiems padėtų 

įgyti prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, taip pat 

socialinių sąveikų). Metodai dažniausiai dera su mokinių amžiumi ir patirtimi, išsikeltu uždaviniu, 

atitinka mokinių poreikius, organizuojamas darbas porose, grupėse. Dauguma (80 proc.) mokytojų tiki 

mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis, planuoja ir parenka prasmingas ugdymo(si) 

veiklas, skatinančias smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas patirti mokymosi sėkmę. Mokiniai 

skatinami sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus ryšius. 

I klasių mokiniams mokslo metų pradžioje organizuojama kūrybiškumo ir adaptacijos stovykla 

„Kviečiame skrydžiui“; organizuojant integruotas STEM, STEAM veiklas, neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimus, ugdymo karjerai veiklas realizuojamos mokymo(si) be sienų galimybės - organizuojamas 

realaus pasaulio pažinimu pagrįstas ugdymas už mokyklos ribų esančiose aplinkose. Vykdant 

patyriminio mokymo(si) veiklas - chemijos, biologijos, fizikos pamokos praturtinamos eksperimentais, 

laboratoriniais, praktikos, projektiniais ir kūrybiniais darbais. Organizuojamos pamokos netradicinėse 

aplinkose – mokiniai  vyksta į aukštųjų mokyklų laboratorijas, turi galimybes susipažinti su 

pageidaujama mokslo sritimi iš arčiau, pasimatuoti mokslininko kėdę. Mokymasis siejamas su mokinių 

gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis 

realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus. 
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Išmokimo stebėjimas (2.3.4.). Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir 

sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų. Pažangos tempas yra 

tinkamas mokinio galioms. Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, fiksuojami, 

pripažįstami, skatinami. Dauguma (80 proc.) mokinių pamokose mokosi vertinti ir įsivertinti savo 

pasiekimus, pažangą. Beveik visi (90 proc.) mokytojai tikslingai moko mokinius įsivertinimo strategijų, 

savęs analizavimo būdų. Dauguma (80 proc.) mokinių įsivertina savo daromą pažangą, suvokia 

įsivertinimo svarbą, įsitraukia į pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą; gimnazijoje 

kryptingai teikiama mokymosi pagalba. Po pamokų gimnazijoje vykdomas pagalbos mokiniui projektas 

„Visos dienos mokykla“. Mokiniai, padedami mokytojų, po pamokų gimnazijoje paruošia namų darbus, 

išsiaiškina pamokoje nesuprastus dalykus bei ugdosi sociokultūrines kompetencijas. Trumpalaikės ir 

ilgalaikės konsultacijos atitinka mokinių poreikius: dauguma (85 proc.) mokinių konsultacijų metu 

išsiaiškina pamokoje nesuprastus dalykus; dauguma (79 proc.) turi galimybę atlikti namų darbus; 

dauguma (83 proc.) pasiruošia kontroliniams, atsiskaitomiesiems darbams; daugumai (84 proc.) mokinių 

mokykloje organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos padeda geriau mokytis. Gimnazijoje organizuota 

mokytojų metodinė - praktinė konferencija „Paveiki mokymosi pagalba - kiekvieno mokinio sėkmė. Kaip 

mums sekasi? Sėkmės ir problemos“. Surinktas mokytojų patirčių ir metodinių pavyzdžių bankas. 

Apibendrinus mokytojų gerąją patirtį sukurti mokymosi pagalbos mokiniui sistemos metmenys. 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

 Gimnazija atlikusi 2019 metų situacijos analizę, įvertinusi 2019 metų tikslų realizavimo laipsnį 

pagal prognozuotus laukiamus rezultatus, 2020 metais sieks kiekvieno mokinio mokymosi pažangos 

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

mokinių poreikius tenkinančios mokymosi pagalbos veiklas.  

Išanalizavusi plačiojo ir giluminio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, 

įvertinusi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros pateiktų siūlymų realizavimo laipsnį, 

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

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

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

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

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

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

1.1.1. Asmenybės tapsmas (Savivoka, savivertė; Gyvenimo planavimas);  

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (Pagalba mokiniui); 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (Tikėjimas mokinio galiomis, Mokymosi 

džiaugsmas); 

2.3.1. Mokymasis (Mokymosi socialumas, Savivaldumas mokantis); 

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

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui); 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (Įsitraukimas). 

Suformuluotoms galimybėms realizuoti gimnazija išteklių turi pakankamai. Bus naudojami 

žmogiškieji ištekliai - Erasmus + programos finansuojamo projekto „Little Hands Great Jobs“/“Mažos 

rankos dideli darbai“ komanda, „Nordplus“ - Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo 
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programos lėšomis finansuojamo projekto NORDPLUS Junior 2019 „Students teaching students“/ 

„Mokiniai moko mokinius“ projekto komanda, Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) projekto 

„Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“, projekto „Matematinis PA DE DE“ komandos, 

„Samsung Mokykla ateičiai“ programos komanda, UAB „Festo“ komanda, Kauno kolegijos 

Technologijų fakulteto ir Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos studentai, 

mokinių tėvai - savanoriai,  švietimo konsultantai, IT mokytojai, mokytojai ekspertai, Erasmus+ 

programos lėšos, „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos lėšos, 

valstybės, savivaldybės asignavimų lėšos, 2 proc. GPM, nebiudžetinės lėšos. Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijos tobulinimui tampa metų veiklos plano prioritetais. 2020 metų 

gimnazijos veikla orientuota į 2019–2021 metų gimnazijos strateginio plano tikslus bei 2019 metų 

gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo rezultatus. Gimnazija įgyvendindama įstaigos strateginio plano 

2019–2021 metams I strateginį tikslą - Kurti naujas ir puoselėti esamas gimnazijos bendruomenės 

kultūros tradicijas, formuoti pilietines ir tautines vertybines nuostatas - 2020 m. stiprinant visuomenės 

ir gimnazijos bendruomenės kultūros tradicijas, pilietiškumo principus, tautines vertybines nuostatas 

sieksime užtikrinti mokinių emocinį, socialinį ir fizinį saugumą, įgyvendindami tarptautinius ir 

nacionalinius bendradarbiavimo projektus su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje plėtosime 

gimnazijos tinklaveiką, bendradarbiaudami su Kauno kolegijos Technologijų fakulteto studentais toliau 

vykdysime gimnazijos interneto svetainės modernizavimo (60 proc.) procesą, atnaujinsime dalį (40 

proc.) gimnazijos atributikos, kursime modernios gimnazijos įvaizdį. Į šias veiklas 2020 metais 

įtrauksime 60 proc. gimnazijos mokinių. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojami žmogiškieji ištekliai 

(Erasmus + programos finansuojamo projekto „Little Hands Great Jobs“/„Mažos rankos dideli darbai“ 

komanda, „Nordplus“ - Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos lėšomis 

finansuojamo projekto NORDPLUS Junior 2019 „Students teaching students“/ „Mokiniai moko 

mokinius“ projekto komanda, Erasmus+ programos finansuojamo projekto „Medijų raštingumas ir 

kritinis mąstymas jaunimo veiklose“ komanda,  tarptautinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

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

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

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

Erasmus + programos finansuojamo projekto „Little Hands Great Jobs“/„Mažos rankos dideli darbai“ 

lėšos, „Nordplus“ - Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos lėšomis 

finansuojamo projekto NORDPLUS Junior 2019 „Students teaching students“/ „Mokiniai moko 

mokinius“ lėšos, Erasmus + projekto lėšos (25 608 Eur); „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių 

tarptautinio bendradarbiavimo programos lėšos (6 820 Eur); 2 proc. GPM lėšos (100 Eur); SB lėšos (100 

Eur); Mokymo lėšos (160 Eur). 

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

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

pažangos, aukštesnės ugdymosi kokybės, vykdydami pagalbos mokiniui veiklas, sukursime mokymosi 

pagalbos mokiniui modelį, toliau praktiškai pamokose naudosime 2019 metais sukurtus individualios 

pažangos matavimo, fiksavimo ir planavimo sistemos metmenis, bendradarbiaujant su „Samsung 

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

sėkmė“ komanda, IKT mokytojais, 60 proc. gimnazijos mokytojų susikurs ir naudos pamokose bent po 

1 mokinių individualios pažangos matavimo ir fiksavimo įrankį bei mokinių įsivertinimo (refleksijos) 

IKT įrankį. Populiarindami matematikos mokomąjį dalyką, bendradarbiaudami su Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centru, organizuosime Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių vaikinų komandų 

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

PA DE DE”, vykdysime projektą su Kauno miesto  progimnazijomis „Stiprioji grandis“. Siekdami 
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gimnazijos mokinių aukštesnių matematikos mokymosi pasiekimų 2020 metais matematikos pamokose 

naudosime Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamame projekte „Inovatyvi 

matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“, sukurtą kontekstualaus / integralaus matematikos ugdymo 

turinio praktinių užduočių elektroninį banką. Įgyvendindami Ugdymo plėtotės centro projekto „STEAM 

tinklo mokyklos“ veiklas tobulinsime gimnazijos mokinių STEAM mokymosi kompetencijas, 

dalyvaudami projekte „STEM School Label“ (liet. „STEM mokyklos ženklas“) vykdysime gimnazijos 

STEM veiklų įsivertinimą.  

Įgyvendindami bendradarbiavimo projekto su UAB „Festo“ „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai 

ir sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“ veiklas sudarysime sąlygas I–IV 

klasių mokiniams pažinti karjeros galimybes dalyvaujant įvairiose įmonės veiklos. Toliau įgyvendinsime 

mokinių tėvų įtraukimo į mokinių karjeros kompetencijų ugdymo procesą -  organizuosime mokinių tėvų 

profesinių patirčių pristatymus, planuojame, kad mokinių tėvų - savanorių organizuojamuose ugdymo 

karjerai veiklose 2020 metais dalyvaus 30 proc. mokinių.  

Bendradarbiaudami su Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (Die Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen (ZfA), KTU užsienio kalbų centru, Vilniaus Goethe institutu, VDU užsienio kalbų 

institutu toliau įgyvendinsime 2019 metais sukurtą užsienio kalbos (vokiečių) dvikalbio ugdymo modelį, 

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

Sprachdiplom“ (DSD) mokinių procento. 

Kryptingai vykdydami pagalbos mokiniui veiklas, tikslingai panaudodami mokinių pasiekimų 

gerinimui skirtas papildomas valandas, teikdami trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, mokydamiesi 

elektroninėje sistemoje www.egzaminatorius.lt, naudodamiesi sukurtais metmenimis, pamokose  

matuodami, fiksuodami ir planuodami  mokinio individualią pažangą, tikslingai naudodami mokinių 

individualios pažangos matavimo ir fiksavimo bei mokinių įsivertinimo (refleksijos) IKT įrankius, 

pasieksime Strateginio planavimo sistemoje esančių rodiklių reikšmių planuojamų rezultatų: Įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus - 95 proc., Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis 

nuo bendro abiturientų skaičiaus - 95 proc., Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus (procentais) - 21 proc. Kandidatų, 

surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus 

(procentais) – 31 proc. Šios veiklos pagrįstos plačiojo ir giluminio įsivertinimo rezultatais, praėjusių 

metų veiklų įsivertinimo analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojami žmogiškieji ištekliai 

(Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) projekto „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio 

sėkmė“ komanda, UAB „Festo“ komanda, Ugdymo plėtotės centro projekto „STEAM tinklo mokyklos“ 

komanda, „Samsung Mokykla ateičiai“ programos komanda, konkurso  ,,Matematinis PA DE DE” 

komanda, projekto „Stiprioji grandis“  komanda,  darbo grupės, IKT specialistai, mokytojai ekspertai), 

Mokymo lėšos (4300 Eur); 2 proc. GPM lėšos (100 Eur); paramos lėšos: UAB „Festo“ stipendija (200 

Eur).  

Vadovaujantis BUP (pagrindinio ir vidurinio) 15.7 punktu, gimnazijoje priimti sprendimai 

(Metodinės tarybos 2019 m. birželio 11 d. protokolas Nr. MT – 6, Gimnazijos tarybos 2019 m. birželio 

25 d. protokolas Nr. 7 – 4) dėl pamokų, skiriamų mokymosi pagalbai teikti bei mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti panaudojimo. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams 

gerinti, mokymosi pagalbai teikti gimnazijoje skiriama: Inžinerinės matematinės krypties klasėje: 1 val. 

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

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

papildomai rinktis lietuvių kalbos ir literatūros modulį – 1 val. per savaitę. Inžinerinės informatikos 

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

moduliui; mokiniai gali papildomai rinktis lietuvių kalbos ir literatūros modulį – 1 val. per savaitę. 

http://www.egzaminatorius.lt/
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Dvikalbio ugdymo klasėje: 1 val. per savaitę –integruotam istorijos ir vokiečių kalbos mokymo moduliui; 

1 val. per savaitę – vokiečių kalbos moduliui (Sprachdiplom I); mokiniai gali papildomai rinktis lietuvių 

kalbos ir literatūros modulį – 1 val. per savaitę. Verslumo ir užsienio kalbos integruoto ugdymo klasėje: 

1 val. per savaitę – integruotam užsienio kalbos (anglų) ir verslumo ugdymo moduliui; 1 val. per savaitę 

– integruotam geografijos ir anglų kalbos mokymo moduliui; 1 val. per savaitę – matematikos moduliui; 

mokiniai gali papildomai rinktis lietuvių kalbos ir literatūros modulį – 1 val. per savaitę. Gamtos mokslų 

krypties klasėje: 1 val. per savaitę – integruotam biologijos ir anglų kalbos mokymo moduliui; 0,5 val. 

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

moduliui, mokantis dalyko I kl. 2-ąjį pusmetį; mokiniai gali papildomai rinktis lietuvių kalbos ir 

literatūros modulį – 1 val. per savaitę. Bendrojo ugdymo klasėje: 1 val. per savaitę lietuvių kalbos ir 

literatūros moduliui; mokiniai gali papildomai rinktis matematikos modulį – 1 val. per savaitę. 

Vadovaujantis BUP 64. punktu pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį 

ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis, per kurį įvertinimai 

nerašomi, o mokinių pasiekimai ir pažanga stebimi. I klasių mokiniams mokslo metų pradžioje 

organizuojama dviejų dienų trukmės adaptacijos ir kūrybiškumo stovykla „Kviečiame skrydžiui“. 

Pamokos stovykloje organizuojamos ne pamokų forma. I gimnazijos klasių mokiniams, organizuojamos 

srautinės matematikos pamokos. Grupės sudarytos iš gretimų klasių mokinių pagal mokymosi pagalbos 

poreikį. Po pamokų gimnazijoje vykdomas pagalbos mokiniui projektas „Visos dienos mokykla“ kur 

mokiniai, padedami mokytojų turi galimybes po pamokų gimnazijoje paruošti namų darbus, išsiaiškinti 

pamokoje nesuprastus dalykus bei ugdytis sociokultūrines kompetencijas. 

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

edukacinės aplinkos erdves, pritaikytas šiuolaikinei edukacijai, renovuosime gimnazijos rekreacines - 

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

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

rekreacinę erdvę, skirtą Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimui, pradėsime gamtos mokslų 

laboratorijos įrengimo darbus, renovuosime kabinetus, stiprindami gimnazijos informacinių 

komunikacinių technologijų (IKT) bazę, atnaujinsime kompiuterinę techniką 218 IT kabinete, įrengsime 

daugialypės terpės projektorius mokomuosiuose kabinetuose. Šis metinis tikslas pagrįstas praėjusių metų 

veiklos analize. Tikslui įgyvendinti bus panaudojamos spec. lėšos (3400 Eur); SB lėšos (6650 Eur); 2 

proc. GPM lėšos (800 Eur); Mokymo lėšos (4200 Eur). 

 

NUMATOMOS LĖŠOS 2020 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ 

FINANSINIAM REALIZAVIMUI 

  

Programa Lėšos Panaudojimas 

2 proc. GPM lėšos 11,6 tūkst Eur  

 

 

 Mokinių, mokinių tėvų, 

mokytojų apdovanojimai 

„Gimnazijos garbė 2020“. 

Erasmus + programos 

finansuojamas projektas „Little 

Hands Great Jobs“/„Mažos 

rankos dideli darbai“. 

Informacinės, edukacinės - 

rekreacinės erdvės, skirtos 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

atminimui, sukūrimas. Erdvės, 
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skirtos pamokoms ir 

popamokinei veiklai, aktyviam 

ir pasyviam poilsiui, 

bendravimui sukūrimas. 

Gamtos mokslų laboratorijos 

įrengimui (6500 Eur).  

Mokymo lėšos  956,0 tūkst. Eur Darbo užmokesčiui. 

Socialiniam draudimui. 

Mokinių kultūrinei - pažintinei 

veiklai organizuoti, profesinio 

informavimo kokybei gerinti, 

IKT reikmėms, mokymo 

priemonėms, spaudiniams.  

Mokymo lėšos kvalifikacijos 

tobulinimui 

 4,2 tūkst. Eur Kvalifikacijos tobulinimui. 

Gimnazijos pajamų (spec.) lėšos 8,5 tūkst Eur Gimnazijos vidaus patalpų 

remontui, prekėms. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Stiprinant visuomenės ir gimnazijos bendruomenės kultūros tradicijas, pilietiškumo principus, 

tautines vertybines nuostatas užtikrinti mokinių emocinį, socialinį ir fizinį saugumą, įgyvendinant 

tarptautinius ir nacionalinius bendradarbiavimo projektus su socialiniais partneriais plėtoti gimnazijos 

tinklaveiką, kuriant modernios gimnazijos įvaizdį. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Ugdomas pareigingas, 

atsakingas bei emociškai ir 

fiziškai saugus visuomenės 

pilietis,  puoselėjantis 

pilietiškumo principus, 

tautines vertybes ir 

gimnazijos bendruomenės 

kultūros tradicijas, gebantis 

aktyviai komunikuoti  

šiuolaikiniame pasaulyje. 

Modernizuota gimnazijos 

interneto svetainė (60 proc.). 

Atnaujinta (40 proc.) 

gimnazijos atributika. 

Įgyvendinta tarptautinių ir 

nacionalinių projektų dalis (50 

proc.) 

Į projektinių veiklų įgyvendinimą 

įsitrauks dalis ( 60 proc.) 

gimnazijos mokinių ir mokytojų. 

 

Modernizuota gimnazijos 

interneto svetainė (80 proc.) 

Atnaujinta (50 proc.) 

gimnazijos atributika. 

Įgyvendinta tarptautinių ir 

nacionalinių projektų dalis (70 

proc.) 

Į projektinių veiklų 

įgyvendinimą įsitrauks dalis 

(65 proc.) gimnazijos mokinių 

ir mokytojų. 

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 
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1. Daugiašalės 

partnerystės 

Erasmus + 

projekto „Little 

Hands Great 

Jobs“/„Mažos 

rankos dideli 

darbai“ veiklų 

įgyvendinimas 

Direktorė  

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

Mehmet Akif 

Ersoy İlkokulu 

mokykla, 

Turkija, 

Agrupamento 

de Escolas do 

Cerco 

mokykla, 

Portugalija 

Szkola 

Podstawowa 

im. Majora H. 

Sucharskiego 

w 

Jezierzycach, 

Lenkija Rigas 

18. 

Vidusskola, 

Latvija 

01-06 – 

12-18 

Erasmus + 

projekto 

lėšos  

25 608 Eur 

Projekto 

komanda 

 

2. NORDPLUS 

Junior 2019 

projekto „Students 

teaching students“/ 

„Mokiniai moko 

mokinius“ veiklų 

įgyvendinimas 

 

Direktorė  

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

Daugavpils 

Secondary 

School Nr. 3, 

Daugpilis, 

Latvija 

01-06 - 

04-30 

„Nordplus“ 

– Šiaurės ir 

Baltijos 

šalių 

tarptautinio 

bendradarb

iavimo 

programos 

lėšos  

6 820 Eur 

Projekto 

komanda 

 

3. Kauno m. 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 12 klasių 

mokinių lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

konkursas 

„Kartojimas - 

mokslų motina“  

Direktorė  

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

KPKC 02-28 Darbo 

grupė 

 

4. Kauno miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 9-12 

klasių mokinių 

Lietuvos istorijos 

protų mūšių, skirtų 

Lietuvos 

diplomatijos 

istorijai, 11-12 

klasių mokinių 

etapas  

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

KPKC 03-12 Darbo 

grupė 

 

5.  Kauno m. 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 11-12 

Direktorė KPKC, Kauno 

„Saulės“ 

gimnazija, 

03-25 Darbo 

grupė 
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klasių mokinių 

protų mūšis skirtas  

pasaulinei Žemės 

dienai „Man 

svarbus Žemės 

likimas“ 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

VDU „Rasos“ 

gimnazija, 

Kauno 

„Varpo“ 

gimnazija, 

Kauno jėzuitų 

gimnazija 

6.  Kauno m. 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 8-9 

klasių mokinių 

protų mūšis skirtas  

pasaulinei Žemės 

dienai „Aš ir 

gamta“ 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

KPKC, Kauno 

V. Kudirkos 

progimnazija, 

Kauno K. 

Griniaus 

progimnazija 

03-31 Darbo 

grupė 

 

7. Gimnazijos 

interneto svetainės 

atitikimo teisės 

aktų 

reikalavimams 

įsivertinimas  

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

IT specialistai  

G. Vaitekėnas  

A. Zamalis  

 04-30 

08-31 

12-20 

 

Darbo 

grupė 

 

7. Tarptautinis 

tinklinio turnyras 

Valdonės 

Petrauskaitės 

taurei laimėti 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

Kauno sporto 

mokykla 

„Startas“ 

05-22 Darbo 

grupė 

 

9. Pilietiškumo 

projektas 

„Prisimename, 

kodėl esame 

laisvi“  

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

 06-30 Darbo 

grupė 

 

10. Kauno miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 9-12 

klasių mokinių 

integruotas 

užsienio kalbų ir 

socialinių mokslų 

konkursas, skirtas 

Europos kalbų 

dienai paminėti 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

 

KPKC 09-24 Darbo 

grupė 

 

11. Erasmus+ 

programos 

finansuojamo 

projekto „Medijų 

raštingumas ir 

kritinis mąstymas 

jaunimo veiklose“  

„Bendraamžių 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

Ugdymo 

plėtotės 

centras 

09-30 Darbo 

grupė 
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švietėjų“ 

programos 

vykdymas 

12. Lietuvos žydų 

genocido dienos 

minėjimas- 

pilietinė akcija 

„Atminties šviesa“ 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

Kauno žydų 

bendruomenė 

09-30 Darbo 

grupė 

 

13. I klasių mokinių 

kūrybiškumo ir 

adaptacijos 

stovykla 

„Kviečiame 

skrydžiui“.  

Mokymas(is) be 

sienų“ STEAM ir 

STEM veiklų 

organizavimas 

Direktorė  

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui R. 

Kersnauskienė 

 UAB „Festo“ 

vairavimo 

mokykla 

„ARV-auto“ 

09-30 Darbo 

grupė 

 

14. Kauno m. 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 8-9 

klasių mokinių 

komandų debatai 

„Visuomenės 

socialinis 

teisingumas ir 

pažanga“ 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

KPKC, Kauno 

V. Kudirkos 

progimna-zija, 

Kauno K. 

Griniaus 

progimna-zija 

10-30 Darbo 

grupė 

 

15. Jaunimo 

pilietiškumo ir 

socialinės 

atsakomybės 

ugdymo projekto 

,,Nepamiršk 

parašiuto“ 

vykdymas 

Direktorė N. 

Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

Valstybinio 

socialinio 

draudimo 

fondo valdyba 

prie Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

11-01 Darbo 

grupė 

 

16. Gimnazijos 

interneto svetainės 

modernizavimas 

(60 proc.) 

Direktorė N. 

Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė R. 

Kersnauskienė 

Kauno 

kolegijos 

Technologijų 

fakultetas 

12-20 Darbo 

grupė 

 

17. Gimnazijos 

atributikos 

(firminis stilius) 

atnaujinimas (40 

proc.) 

Direktorė  

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

D. Ivanovienė 

Kauno 

kolegijos 

Menų ir 

ugdymo 

fakulteto 

Menų 

akademija 

12-20 2 proc. 

GPM lėšos 

100 Eur 

SB lėšos 

100 Eur 

Darbo 

grupė 

Mokinių 

taryba 
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18. Socialinių įgūdžių 

ugdymo projekto 

„Pasidalinkime 

gerumu“ 

vykdymas 

Direktorė  

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

Vaikų dienos 

centras, VŠĮ 

Respublikinės 

Kauno 

ligoninės 

filialas 

Garliavos 

ligoninė, 

slaugos 

klinika  

12-18 Darbo 

grupė 

 

19. Savanorystės 

projekto 

„Mokomės duoti“ 

vykdymas 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

Negalią 

turinčių 

asmenų 

centras 

‚Korys“ 

12-18 Darbo 

grupė 

 

20. DofE - Edinburgo 

hercogo 

tarptautinių 

jaunimo 

apdovanojimų 

programos „The 

Duke of 

Edinburgh‘s 

International 

Award“ veiklų 

įgyvendinimas 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotojos 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

Dofe Lietuva  

(The Duke of 

Edinburgh‘s 

International 

Award)  

Nacionalinis 

Apdovanojimų 

centras 

 

12-18 Projekto 

programos 

vadovai 

R.V. 

Jagentaviči

us 

D. 

Jasiulionie

nė 

Mokymo 

lėšos 

160 Eur 

 

 

2 tikslas Siekiant kiekvieno mokinio pažangos, aukštesnės ugdymo(si) kokybės, stiprinti mokinių 

karjeros kryptingumą, gyvenimo planavimo suvokimą, sukurti mokymosi pagalbos modelį. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Teikiant efektyvią mokymosi 

pagalbą, suasmeninus 

mokymąsi, įgyvendinus 

ugdymo karjerai veiklas, 

kiekvienas mokinys padarys 

pažangą. 
 

Beveik visi (95 proc.) abiturientų 

baigs vidurinio ugdymo 

programą ir įgis vidurinį 

išsilavinimą. (Strateginio 

planavimo sistemos rodiklis: 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

dalis nuo bendro abiturientų 

skaičiaus).  

Dalis (30 proc.) 2020 m. 

abiturientų gaus lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinio brandos 

egzamino įvertinimus 

aukštesnius už 36 balus. 

(Strateginio planavimo sistemos 

rodiklis: Abiturientų, išlaikiusių 

lietuvių kalbos ir lit. valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 100 balų, 

Beveik visi (98 proc.) 

abiturientai baigs vidurinio 

ugdymo programą ir įgis 

vidurinį išsilavinimą. 

(Strateginio planavimo 

sistemos rodiklis: Įgijusių 

vidurinį išsilavinimą dalis nuo 

bendro abiturientų skaičiaus).  

Dalis (31 proc.) 2020 m. 

abiturientų gaus lietuvių 

kalbos ir literatūros 

valstybinio brandos egzamino 

įvertinimus aukštesnius už 36 

balus.  

(Strateginio planavimo 

sistemos rodiklis: Abiturientų, 

išlaikiusių lietuvių kalbos ir 

lit. valstybinį egzaminą nuo 
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dalis nuo bendro pasirinkusiųjų 

skaičiaus). 

 

Beveik visi (95 proc.) II klasių 

mokiniai dalyvaus pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikroje ir 

įgis pagrindinį išsilavinimą. 

(Strateginio planavimo sistemos 

rodiklis: Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą dalis nuo bendro 10-

okų skaičiaus). 

 

Dalis (21 proc.) II klasių mokinių 

išlaikys matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrą 7-10 

balais. 

(Strateginio planavimo sistemos 

rodiklis: Išlaikiusių matematikos 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių 

dalis nuo bendro dalyvavusių 

skaičiaus (procentais)). 

 

Gimnazijos ir UAB „Festo“ 

projekto „Ugdymas karjerai: kaip 

atsakingai ir sėkmingai veikti 

sparčiai kintančiame pasaulyje. 

Žingsnis į ateitį“  veiklose 

dalyvaus 53 proc. mokinių, nuo 

bendro dalyvavusių projekto 

atrankoje mokinių skaičiaus. 

 

 Užsienio kalbos (vokiečių) 

dvikalbio ugdymo modelis. 

įgyvendinamas (35 proc.) nuo 

2020-09-01. 

36 iki 100 balų, dalis nuo 

bendro pasirinkusiųjų 

skaičiaus). 

Beveik visi (98 proc.) II klasių 

mokiniai dalyvaus 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje ir įgis 

pagrindinį išsilavinimą.  

(Strateginio planavimo 

sistemos rodiklis: Įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą dalis 

nuo bendro 10-okų skaičiaus). 

Dalis (22 proc.) II klasių 

mokinių išlaikys matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrą 7-10 balais 

(Strateginio planavimo 

sistemos rodiklis: Išlaikiusių 

matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikroje 

7-10 balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių skaičiaus 

(procentais)). 

Gimnazijos ir UAB „Festo“ 

projekto „Ugdymas karjerai: 

kaip atsakingai ir sėkmingai 

veikti sparčiai kintančiame 

pasaulyje. Žingsnis į ateitį“ 

veiklose dalyvaus 54 proc. 

mokinių, nuo bendro 

dalyvavusių projekto 

atrankoje mokinių skaičiaus. 

Užsienio kalbos (vokiečių) 

dvikalbio ugdymo modelis. 

įgyvendinamas (40 proc.) nuo 

2020-09-01. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Mokinių karjeros 

kompetencijų 

ugdymas vykdant 

bendradarbiavimo 

projektą su UAB 

,,Festo“ 

„Ugdymas 

karjerai: kaip 

atsakingai ir 

sėkmingai veikti 

sparčiai 

kintančiame 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotojos 

ugdymui  D. 

Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

UAB 

,,Festo“ 

01-06 -  

12-18 

Projekto 

komanda, 

Mokymo 

lėšos 

300 Eur 

2 proc. GPM 

lėšos 

100 Eur 

Paramos 

lėšos 
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pasaulyje. 

Žingsnis į ateitį“ 

veiklas 

UAB 

„Festo“ 

stipendija 

200 Eur 

2. Vokiečių kalbos ir 

istorijos 

mokomojo dalyko 

integruoto 

mokymo projekto 

„Integruotas 

dalyko ir vokiečių 

kalbos mokymas“ 

veiklų 

įgyvendinimas 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė 

 

Vokiečių 

kultūros 

instituto 

Vilniaus 

Goethe 

institutas 

01-06 

12-18 

Darbo grupė  

3. Ugdymo plėtotės 

centro projekto 

„STEAM tinklo 

mokyklos“ veiklų 

įgyvendinimas 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui  

R. Kersnauskienė 

 

UPC 01-06 

12-18 

Darbo grupė   

4. Projekto „STEM 

School Label“ 

(liet. „STEM 

mokyklos 

ženklas“) veiklų 

įgyvendinimas. 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui  

R. Kersnauskienė 

 

UPC 01-06 -  

12-18 

Darbo grupė   

5.  Mokinių karjeros 

kompetencijų 

ugdymas 

bendradarbiaujant 

su mokinių tėvais. 

Mokinių tėvų 

profesinių patirčių  

pristatymų 

mokiniams ciklas    

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotojos 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Mokinių 

tėvai - 

savanoriai  

01-31- 

12-18 

 

Darbo grupė  

6. Tyrimai, analizės: 

,,Mokinių 

mokymosi 

pasiekimų ir 

pažangos 

kokybiniai 

pokyčiai“ 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

 02-10 

06-15 

12-10 

Klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai 

 

7.  Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų 

8-ų klasių mokinių 

konkursas 

,,Matematinis PA 

DE DE”  

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

  

KPKC 

Kauno 

V. 

Kudirkos 

progimnazi

ja 

Šilalės 

Dariaus ir 

Girėno 

progimnazi

ja 

03-15 

  

Darbo grupė  

8. Tyrimai, analizės: 

„Mokinių 

pasiekimų 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

 03-20 

05-30 

Klasių 

auklėtojai, 

 



29 

 
vertinimas, 

įsivertinimas, 

pažangos 

stebėjimas ir 

fiksavimas 

pamokoje“ 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

 

dalykų 

mokytojai 

9. Atvirų pamokų 

kolega - kolegai 

mėnuo 

„Mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo, 

fiksavimo ir 

planavimo įrankių 

 bei mokinių 

įsivertinimo 

(refleksijos) IKT 

įrankių naudojimas 

pamokose“ 

 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotojos 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

ekspertai, 

„Samsung 

Mokykla ateičiai“ 

programos   

komanda, ESFA 

projekto 

,,Inovatyvi 

matematika – 

kiekvieno 

mokinio sėkmė“ 

komanda, IKT 

mokytojai  

 04-15 

11-10 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

10. Tyrimai, analizės: 

Lyginamoji 2019–

2020 m. m. 

mokinių mokymosi 

pasiekimų analizė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

  06-30 Klasių 

auklėtojai 

 

11. Mokymosi 

pagalbos modelio 

sukūrimas  

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Metodinė Taryba 

VGK 

 06-30 Darbo grupė  

12. Tyrimai, analizės: 

PUPP, OECD 

PISA, VBE, 

matematikos ir 

gamtamokslinio 

raštingumo tyrimo 

rezultatų 

lyginamoji analizė  

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Metodinė taryba 

 08-31 

 

Darbo grupė  

13. Užsienio kalbos 

(vokiečių) 

dvikalbio ugdymo 

modelio 

įgyvendinimas  

Direktorė 

N. Šimkevičienė, 

Pavaduotoja 

ugdymui D. 

Ivanovienė, 

Metodinė taryba 

Centrinė 

užsienio 

švietimo 

sistemos 

valdyba 

(Die 

Zentralstell

e für das 

09-01 

12-18 

Dalykų 

mokytojai, 

darbo grupė  
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Auslandssc

hulwesen 

(ZfA) 

KTU 

užsienio 

kalbų 

centras, 

Vilniaus 

Goethe 

institutas, 

VDU 

užsienio 

kalbų 

institutas  

14. Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų 

9–12 klasių 

vaikinų komandų 

matematikos 

olimpiada  

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

KPKC, 

Lietuvos, 

Kauno m. 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

11-20 Darbo grupė  

15. Gimnazijos ir 

Kauno V.  

Kudirkos 

progimnazijos 

bendradarbiavimo  

projektas 

,,Stiprioji grandis“ 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

D. Ivanovienė, 

R. Kersnauskienė 

Kauno V. 

Kudirkos 

progimnazi

ja 

11-30 Darbo grupė  

16. Teminė 

ugdomosios 

veiklos priežiūra: 

- „Mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo, 

fiksavimo ir 

planavimo įrankių 

 bei mokinių 

įsivertinimo 

(refleksijos) IKT 

įrankių naudojimas 

pamokoje“ 

- „Mokymasis: 

mokymosi 

socialumas 

(mokymasis 

bendradarbiaujant; 

savivaldumas 

mokantis 

(mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

ugdymas)“ 

- „Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotojos 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

 02-28 

03-31 

04-30 

05-18 

10-31 

11-30 

Mokytojai 

ekspertai 
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skatinimas: 

tikėjimas mokinio 

galiomis, 

mokymosi 

džiaugsmas“ 

17. Mokinio 

individualios 

pažangos 

matavimo, 

fiksavimo ir 

planavimo 

sistemos 

sukūrimas  

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Metodinė taryba  

 12-18 Darbo grupė 

dalykų 

mokytojai 

„Samsung 

Mokykla 

ateičiai“ 

programos 

komanda, 

ESFA 

projekto 

,,Inovatyvi 

matematika 

– kiekvieno 

mokinio 

sėkmė“ 

komanda 

 

18. Mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

gerinimas: 

- „Pagalbos 

mokiniui projekto 

veiklų 

įgyvendinimas“ - 

individualizuotos 

pagalbos teikimas 

kiekvienam 

mokiniui. 

- „Visos dienos 

mokyklos“ 

projekto veiklų 

įgyvendinimas 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotojos 

ugdymui 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

  12-18  Vaiko 

gerovės 

komisija, 

klasių 

auklėtojai, 

mokytojai  

  

19. ESFA projekto 

„Inovatyvi 

matematika – 

kiekvieno mokinio 

sėkmė“ 

Kontekstualaus / 

integralaus 

matematikos 

ugdymo turinio 

praktinių užduočių 

elektroninio banko 

taikymas 

pamokose gerosios 

patirties sklaida 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

 

Utenos 

Adolfo 

Šapokos 

gimnazija 

Utenos 

,,Saulės“ 

 gimnazija  

Utenos 

rajono 

Užpalių 

gimnazija 

12-18 

 

Darbo grupė  Pagal poreikį 

20. Kauno miesto 

besimokančių 

mokyklų (BMT) 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

KPKC 

Kauno 

„Saulės“, 

12-18 Darbo grupė   
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tinklo veiklų 

įgyvendinimas 

Pavaduotoja 

ugdymui  

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

 

Antano 

Smetonos 

gimnazijos;

Kazio 

Griniaus, 

Simono 

Daukanto, 

Milikonių, 

Šančių, 

Viktoro 

Kuprevičia

us 

progimnazi

jos  

21. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių ciklas: 

- „Pamokos 

vadyba: kaip siekti 

kiekvieno 

mokinio 

pažangos“ 

- „Mokytojų 

užsienio kalbos 

(vokiečių) 

kompetencijų 

tobulinimas“  

- „Ugdymo 

individualizavimas 

ir diferencijavimas, 

patirtinio 

ugdymo(si), 

aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų 

ugdymas, mąstymo 

strategijų 

parinkimas 

mokinių pasiekimų 

gerinimui“  

- „Ugdomasis 

vadovavimas“ 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

KPKC 

VDU 

UAB 

FESTO 

„Šviesos“ 

mokymo 

centras, 

Utenos 

švietimo 

centras 

 

 

12-30 Mokymo 

lėšos 

4000 Eur 
 

 

 

  

3 tikslas - Sukurti saugias gimnazijos vidaus rekreacines ir edukacines aplinkas, pritaikytas šiuolaikinei 

edukacijai. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kiekvienas gimnazijos 

bendruomenės narys jaukioje 

aplinkoje jausis saugus, 

edukacinės aplinkos 

pritaikytos įvairiems 

šiuolaikinio ugdymo 

organizavimo būdams. 

Renovuotas gimnazijos pastato 

2C3/p, 1C3/p pirmo aukšto 

koridorius (50 proc.). 

Įrengta informacinė, edukacinė 

- rekreacinė erdvė, skirta 

Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno atminimui (50 proc.). 

Renovuotas gimnazijos pastato 

2C3/p, 1C3/p I aukšto 

koridorius (80 proc.). 

Įrengta informacinė, edukacinė 

- rekreacinė erdvė, skirta 

Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno atminimui (80 proc.). 
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Įrengta (20 proc.) gamtos 

mokslų laboratorija. 

Trijuose mokomuosiuose 

kabinetuose įrengti daugialypės 

terpės, interaktyvūs projektoriai 

(50 proc.).  

 Atnaujinta antrojo IKT 

kabineto kompiuterinė technika 

(20 proc.) 

Įrengta (30 proc.) gamtos 

mokslų laboratorija. 

Trijuose mokomuosiuose 

kabinetuose įrengti daugialypės 

terpės, interaktyvūs projektoriai 

(70 proc.).  

 Atnaujinta antrojo IKT 

kabineto kompiuterinė technika 

(50 proc.) 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Renovuoti 

gimnazijos pastato 

2C3/p, 1C3/p 

pirmo aukšto 

koridorių 

Pavaduotojas 

ūkiui 

E. Naujikas 

 2020-05-31 Spec. lėšos 

2500 Eur 

SB lėšos 

550 Eur 

 

2. Įrengti 

informacinę, 

edukacinę - 

rekreacinę erdvę, 

skirtą Stepono 

Dariaus ir Stasio 

Girėno atminimui 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

Pavaduotojas 

ūkiui E. Naujikas 

Kauno 

kolegijos 

Menų ir 

ugdymo 

fakulteto 

Menų 

akademija 

2020-09-01 

 

SB lėšos 

 300 Eur 

2 proc. 

GPM lėšos 

200 Eur 

 

3.  Įrengti (20-30 

proc.) gamtos 

mokslų 

laboratoriją 

 

Pavaduotojas 

ūkiui E. Naujikas 
 2020-12-15 

 

Renovuoti 

du 

kabinetai 

iki 

2019-12-18 

 

SB 300 Eur 

Spec. lėšos 

900 Eur 

Mokymo 

lėšos  

2500 Eur 

2 proc. 

GPM lėšos 

600 Eur 

 

4.  Trijuose 

mokomuosiuose 

kabinetuose įrengti 

daugialypės terpės, 

interaktyvius 

projektorius 

 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

Pavaduotojas 

ūkiui E. Naujikas 

 2020-12-15 

 

 

SB lėšos 

3000 Eur  

Mokymo 

lėšos 

800 Eur 

 

 

5. Atnaujinti antrojo 

IKT kabineto 

kompiuterinę 

techniką  

 

Direktorė 

N. Šimkevičienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

R. Kersnauskienė 

Pavaduotojas 

ūkiui  

E. Naujikas 

 2020-12-15 SB lėšos 

2500 Eur 

Mokymo 

lėšos 

900 Eur 
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V SKYRIUS  

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir informavimo forma  Įvykdymo 

terminas 

Gimnazijos 

direktorė 

Nijolė 

Šimkevičienė  

 

1. Gimnazijos 

Mokytojų tarybai 

 

 

 

2. Gimnazijos tarybai 

 

 

 

 

3. Gimnazijos 

bendruomenei 

 

 

 

4. Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

1.1. Gimnazijos Ugdymo plano 2020–

2021 m. m. projekto pristatymas. 

1.2. Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų pristatymas. 

1.3. Vadovo metų veiklos ataskaita. 

2.1. Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų pristatymas ir 

išvadų aprobavimas. 

2.2. Metinė gimnazijos veiklos 

ataskaita. 

3.1. Gimnazijos veiklos finansinė 

ataskaita. 

3.2. Ataskaita apie gimnazijos 

finansinę veiklą gimnazijos interneto 

puslapyje. 

4.1. Vadovo metų veiklos ataskaita. 

05-29 

 

10-30 

 

01-17 

10-20 

 

 

12-18 

 

12-18 

 

10-30 

 

 

02-05 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Daiva 

Ivanovienė 

1. Gimnazijos 

Metodinei tarybai 

 

 

 

 

 

 

2. Gimnazijos 

Mokytojų tarybai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Užsienio kalbos (vokiečių) 

dvikalbio ugdymo modelio 

įgyvendinimo aptarimas. 

1.2. Diagnostinių testų rezultatų 

analizė ir aptarimas.  

1.3. Mokinio individualios pažangos 

matavimo, fiksavimo ir planavimo 

sistemos pristatymas. 

2.1. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos kokybiniai pokyčiai“. 

Pirmojo pusmečio mokinių pasiekimų 

ir pažangos, pamokų lankomumo bei 

neformaliojo švietimo analizės. 

2.2. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos kokybiniai pokyčiai“. 

Antrojo pusmečio ir metinė mokinių 

pasiekimų ir pažangos, pamokų 

lankomumo bei neformaliojo švietimo 

analizės. 

2.3. Mokymosi pagalbos modelio 

pristatymas.  

2.4. Užsienio kalbos (vokiečių) 

dvikalbio ugdymo modelio 

įgyvendinimo aptarimas. 

2.5. VBE analizė. 

2.6. 2020 m. Gimnazijos metinio  

veiklos plano tarpinis vertinimas. 

2.7. Teminė ugdomosios veiklos 

priežiūra. Sėkmės, tobulintinos sritys. 

06-25 

 

 

10-20 

 

12-18 

 

 

02-14 

 

 

 

 

06-25 

 

 

 

 

 

06-25 

 

06-25 

 

 

08-31 

08-31 

 

06-25 

12-18 
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3. Gimnazijos 

bendruomenei 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gimnazijos 

direktoriui 

„Mokinių individualios pažangos 

matavimo, fiksavimo ir planavimo 

įrankių bei mokinių įsivertinimo 

(refleksijos) IKT įrankių naudojimas 

pamokoje“ 

2.8. Projektinės veiklos ataskaita. 

2.9. Neformaliojo švietimo veiklos 

ataskaita. 

2.9.1. 2020 m. Gimnazijos metinio  

veiklos plano įgyvendinimo 

vertinimas.  

3.1. Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų pristatymas 

gimnazijos bendruomenei gimnazijos 

internetiniame puslapyje. 

3.2. Pranešimas mokinių tėvams 

,,2021 metų brandos egzaminai. Ką 

reikia žinoti“. 

3.3. Projektinės veiklos pristatymas 

gimnazijos bendruomenei ir 

gimnazijos interneto puslapyje. 

4.1. Teminės ugdomosios veiklos 

priežiūros ataskaita. 

4.2. Ugdymo karjerai veiklos 

ataskaita. 

4.3. Gimnazijos interneto svetainės 

atitikimo teisės aktų reikalavimams 

ataskaita. 

4.4. Vadovo metinės veiklos ataskaita. 

 

 

 

 

 

06-25 

12-18 

 

12-28 

 

 

10-16 

 

 

 

11-20 

 

 

03-20 

 

 

06-14 

 

12-18 

 

06-25 

12-18 

 

12-28 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Raimonda 

Kersnauskienė 

1. Gimnazijos 

Metodinei tarybai 

 

 

2. Gimnazijos 

Mokytojų tarybai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Diagnostinių testų rezultatų 

analizė ir aptarimas. 

1.2. Mokymosi pagalbos modelio 

pristatymas.  

2.1. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos kokybiniai pokyčiai“. 

Pirmojo pusmečio mokinių pasiekimų 

ir pažangos, pamokų lankomumo bei 

neformaliojo švietimo analizė. 

2.2. ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos kokybiniai pokyčiai“. 

Antrojo pusmečio ir metinė mokinių 

pasiekimų ir pažangos, pamokų 

lankomumo bei neformaliojo švietimo 

analizė. 

2.3. Gimnazijos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ataskaita. 

2.4. PUPP analizė. 

2.5. Teminė ugdomosios veiklos 

priežiūra. Sėkmės, tobulintinos sritys. 

„Mokinių individualios pažangos 

matavimo, fiksavimo ir planavimo 

įrankių bei mokinių įsivertinimo 

10-20 

 

12-18 

 

02-14 

 

 

 

 

06-25 

 

 

 

 

 

08-31 

 

08-31 

06-25 

12-18 
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3. Gimnazijos 

bendruomenei  

 

 

 

 

 

 

4. Gimnazijos 

direktoriui 

(refleksijos) IKT įrankių naudojimas 

pamokoje“. 

2.6. Kultūrinių pažintinių veiklų 

ataskaita. 

2.7. Socialinės pilietinės veiklos 

ataskaita. 

3.1. Gimnazijos mokinių - konkursų, 

olimpiadų dalyvių ir nugalėtojų 

pristatymas gimnazijos bendruomenei 

internetiniame puslapyje. 

3.2. Mokinių kultūrinių pažintinių 

veiklų pristatymas gimnazijos 

bendruomenei ir gimnazijos interneto 

puslapyje. 

4.1. Teminės ugdomosios veiklos 

priežiūros ataskaita. 

4.2. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaita. 

4.3. Mokinių kultūrinių pažintinių 

veiklų ataskaita. 

4.4. Vadovo metinės veiklos ataskaita. 

 

 

 

02-14 

06-25 

06-25 

 

02-28 

06-28 

 

 

12-28 

 

 

 

06-14 

 

06-14 

12-18 

06-25 

 

12-28 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Edmundas 

Naujikas 

1. Gimnazijos 

direktoriui  

1. Gimnazijos pastato 2C3/p, 1C3/p I  

aukšto koridoriaus renovacija. 

2. Informacinės, edukacinės - 

rekreacinės erdvės, skirtos Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno atminimui 

įrengimas. 

3. Gamtos mokslų laboratorijos 

įrengimas.  

4. Daugialypės terpės, interaktyvių 

projektorių įrengimas 

mokomuosiuose kabinetuose.  

5. Antrojo IKT kabineto 

kompiuterinės technikos 

atnaujinimas. 

05-30 

 

09-01 

 

 

 

12-15 

 

12-15 

 

 

12-15 

 

 

2020 metų Veiklos plano rengimo darbo grupės vadovė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                   Daiva Ivanovienė 
         (Plano rengėjo pareigos)                                                                                           (vardas ir pavardė)                                

 

 

PRITARTA 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 

tarybos 2019 m. gruodžio 16 d.  

posėdžio protokolas Nr.7-6 

 

 

 


