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KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės 

strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių 

poreikių mokiniams. 

Ugdymo(si) metodų įvairovė ir veiklos, nukreiptos į 

mokyklos bendruomenės kompetencijų mokyti 

įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus 

tobulinimą, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų 

specialistų komandinį darbą, užtikrinant įvairių 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybišką 

ugdymą, tinkamos ir saugios ugdymo(si) aplinkos 

jiems sukūrimą. 

 100 proc. 

 Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginis 

veiklos planas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2022–

2024 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“. 

2. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, 

matematikos mokslų ir kūrybiškumo (STEAM – 

angl. Science, Technology, Engineering, Art 

Integruotų įvairių mokomųjų dalykų (gamtos 

mokslų, technologijų ir kt.) turinio įgyvendinimas, 
75 proc. 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymas dėl 



 
 

 

(creative activities), Mathematics) (toliau – 

STEAM) ugdymas. 

taikant inžinerinius bei meninius elementus ir 

grindžiant matematiniu mąstymu. 

“Tūkstantmečio mokyklų”, 

programos patvirtinimo 2022 

m. sausio 31 d. Nr. V-137, 

Vilnius. 

3. Gimnazijos bendruomenės telkimas ir 

įgalinimas veikti kartu dėl kiekvieno mokinio 

sėkmės. 

Mokytojų kompetencijos ir pasirengimas lyderių 

vaidmenims bei mokytojų, kaip profesinių 

besimokančių bendruomenių, veikimas; mokyklos, 

kaip organizacijos, mikroklimato kūrimas; taikomos 

į praktiką orientuotos profesinio tobulėjimo formos, 

dalijimasis žiniomis, patirtimis, ryšiais, randant 

bendrus atsakymus į sudėtingus profesinės praktikos 

klausimus; stiprinamas kryptingas savivaldos 

institucijų bendravimas ir bendradarbiavimas; 

85 proc. 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymas dėl 

“Tūkstantmečio mokyklų”, 

programos patvirtinimo 2022 

m. sausio 31 d. Nr. V-137, 

Vilnius. 

4. Ugdymo kokybės gerinimas. 

 Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) dalis (proc.) 
 65 proc. 

 Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginis 

veiklos planas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2022–

2024 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“. 

 

  

Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro 

abiturientų skaičiaus (proc.) 
75 proc. 

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendrojo 

10-okų skaičiaus (proc.) 
70 proc. 

Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. 

valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų dalis nuo 

bendrojo pasirinkusiųjų skaičiaus (proc.) 
35 proc. 

Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo 

bendrojo dalyvavusių skaičiaus (proc.) 
35 proc. 

 Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių 

tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis (proc.) 
 85 proc. 

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (žm. 

sk.) 
9 žm. sk. 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 
3852,4 tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma):  

 



 
 

 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 
 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, įgyvendindama šalies ir miesto švietimo politiką, orientuojasi į savo bendruomenės narių poreikių 

tenkinimą. Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, geros mokyklos koncepcija, kitais teisės aktais, gimnazijos nuostatais. 

Gimnazijos veiklos funkcionavimą veikia ekonominiai, socialiniai, technologiniai veiksniai. Mokinio krepšelio struktūros pokyčiai įgalina 

gimnaziją savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus. Gimnazija rūpinasi kiekvienu mokiniu, ugdo jį pagal individualius gebėjimus, sudaro sąlygas 

įvairiapusiškai saviraiškai.  

Gimnazijai vadovauja direktorius, kurio pagrindinės funkcijos yra: vadovauti gimnazijos strateginio plano, veiklos planų rengimui, formuoti 

švietimo politiką, telkti bendruomenę, rūpintis darbo tvarka, sauga, palankaus mikroklimato kūrimu, vadovauti personalo politikai, stebėti, analizuoti, vertinti 

mokyklos veiklą, rezultatus, inicijuoti įsivertinimą, plėtoti bendradarbiavimą su tėvais, rūpintis mokyklos ryšiais, atstovauti mokyklai kitose institucijose, 

vykdyti kitas LR norminių aktų priskirtas funkcijas. Gimnazijos valdyme dalyvauja ir 5 direktoriaus pavaduotojas ugdymui kuruojančios atskiras sritis. 

Detalesnės mokyklos vadovybės funkcijos aprašytos pareiginėse instrukcijose.  

Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, metodinės grupės, 

administracijos grupė. 

 Gimnazijoje dirba 129 pedagogai (113 etatų), iš jų – pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pagalbą teikia 8 darbuotojai (7,5 etato). 129 

mokytojams etatams lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelio lėšos). Mokykloje dirba 16 aptarnaujančio personalo darbuotojų  (14,35 etato), 

finansuojamų iš miesto savivaldybės biudžeto. 



 
 

 

Mokykloje yra sukomplektuotos 68 klasės; mokosi 1467 mokinių, iš jų: 76 mokiniai  – priešmokyklinio ugdymo grupėje, 440 mokinių – 1-4 

klasėse,  475 mokinių – 5-8  klasėse, 225 mokiniai - I-II gimn. klasėse,  126 mokiniai - III- IV gimn. klasėse, 121 - darželio vaikai. 

Gimnazija savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą. Ugdymo procesas organizuojamas pagal 

gimnazijos ugdymo planą. Mokomųjų dalykų ugdymo turinys planuojamas atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas. 

Mokytojai darbą planuoja metams, rengdami ilgalaikius mokomųjų dalykų planus. Mokytojai, rengdamiesi pamokų ciklui, atskirai pamokai, numato pamokos 

temą, pamokos uždavinius, ugdomus gebėjimus, mokymosi veiklas, individualizavimo, diferencijavimo galimybes, integraciją, pasiekimų vertinimą. 

Mokytojai rengia klasių vadovų, metodinių grupių veiklos planus, neformaliojo ugdymo bei pasirenkamąsias programas.  

Gimnazijos lėšas sudaro valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Kauno miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno miesto 

savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; pajamos už teikiamas paslaugas; fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų 

dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.  

Mokymo(si) procese ir kitoje mokyklos veikloje naudojami 174 stacionarūs ir 65 nešiojamų kompiuterių, 40 projektorių, 22 LCD televizoriai, 

16 CD DVD vaizdo grotuvai, garso aparatūra, 88 lazeriniai spausdintuvai, 63 planšetės, 2 interaktyvūs kilimėliai, 1 sensorinis kambarys, 2 skeneriai, 9 

kopijavimo aparatai, 2 vaizdo kameros, 57 interaktyvios lentos, 3 telefonų linijos, faksas, mobilus telefonas. Visi kompiuteriai prijungti prie interneto. 

Gimnazija turi savo komunikavimo sistemą. Administracijos pasitarimai vyksta kartą per savaitę. Kiekvieną mėnesio trečiadienį, pagal patvirtintą 

grafiką, vyksta susirinkimai: metodinių grupių, darbo grupių pasitarimai, mokytojų tarybos posėdžiai. 

Pedagogai palaiko nuolatinius ryšius su tėvais, informuoja juos apie mokinių ugdymo(si) rezultatus; informacija apie mokyklos veiklą skelbiama 

internetinėje svetainėje, mokyklos veiklos aktualijos aptariamos  tėvų susirinkimų, atvirų durų dienų metu. Naudojamas elektroninis Tamo dienynas. 

Gimnazijoje nuolat atliekami įvairūs tyrimai (vidaus įsivertinimo, stebėsenos sistemos, klasių ,,termometrai“, apklausos) iškėlė svarbiausius 

veiklos prioritetus: sveikas ir saugus vaikas, sėkmingos asmenybės saviraiška, ugdymo kokybė. Strateginiu veiklos planu siekiama šių esminių pokyčių: 

individualios kiekvieno mokinio pažangos gerinimo, ugdymo kokybės (nuo mokymo prie mokymosi) tobulinimo, socialinių kompetencijų ugdymo, mokytojų 

asmeninio profesinio tobulėjimo organizavimo. Vykdant planuojamus pokyčius bus įgyvendinama Vaiko individualios pažangos (VIP) sistema, įvairiomis 

formomis tobulinamos pedagogų kompetencijos, kryptingai organizuojamas mokytojų asmeninis profesinis tobulėjimas (APT), sukurta ir įgyvendinta 

socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) sistema 



 
 

 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

2019-2021 metų strategijoje iškelti šie tikslai: 

1. Siekti ugdymo ir mokymosi kokybės, orientuotos į mokinių ir mokytojų bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą, gerinant asmeninę pažangą. 

2. Telkti gimnazijos bendruomenę bendradarbiavimui, pokyčiams bei lyderystei formuojant savitą gimnazijos kultūrą. 

3 tikslas Didinti gimnazijos edukacinių erdvių funkcionalumą, užtikrinant kokybišką, saugų, šiuolaikinėmis priemonėmis aprūpintą ugdymo procesą. 

4. Patobulinti ugdymo (-si)  kokybę kiekviename amžiaus tarpsnyje, atsižvelgiant į vaikų individualius gebėjimus. 

5. Teikti veiksmingą švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių ir rizikos grupės mokiniams padedant, įsivertinus savo galimybes, poreikius ir norus, 

siekti asmeninės pažangos. 

  Gimnazijoje sukurta nauja neformalaus švietimo forma, o internetinėje svetainėje yra paskirta atskira neformaliojo švietimo veiklos ir dokumentų 

sklaida. Mūsų gimnazijos mokytojai, mokiniai, specialistai rengė mokyklinius, miesto, respublikinius projektus, aktyviai dalyvavo įvairiuose projektuose: 

“Kalbų kengūra“, „Gamtos kengūra“, „Istorijos kengūra“, „Matematikos kengūra“, „Olympis“, „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“, „Žemės diena“, „Pasaulis 

sukasi vardan meilės ir žmogaus“, „Puškino kalendorius“, „Europos egzaminas 2020“, „Mes prieš korupciją“, „Giesmių giesmelė“, „Erasmus +KA1“, 

„Erasmus+KA2“, „Būsiu.eu“  ir kt. projektai. Norint užtikrinti mokinių saugumą, diegėme papildomas apsaugos priemones, atnaujinome  gimnazijos įvairias 

erdves valstybės, savivaldybės ir gimnazijos lėšomis: Suremontuoti planuoti kabinetai: 1A, 1B, 1C, 5A, 5D (SPEC, Paramos); Nupirktos mokinių daiktų dėžės 

(ML); Įrengti metaliniai stovai su informaciniais lipdukai su augalų aprašymais (KK); Nupirkta lauko klasė (KK); Nupirkti 25 personaliniai kompiuteriai (KK); 

Atnaujinta technologijų kabineto įranga (šaldytuvas, indaplovė, viryklė, duonkepė) (KK);  Įrengtos pertvaros dušinėse (6 vnt.) (SAV); Nupirkta medijų 

kabineto įranga (fotoaparatai. Video kameros) (ML);  Įrengtos priverstinio vedinimo sistemos (3 kabinetai) (SPEC); Atnaujintos mokinių laisvalaikio 

edukacinės erdvės (nupirkti nauji baldai sėdėjimui koridoriuose, mokytojų kambario, psichologinio konsultavimo kabinetui ir kt.) (ML). Pakeisti 6 sporto salės 

langai su automatiniu atidarymu (SPEC, paramos); Atliktas laiptinės prie aktų salės remontas, 2C klasės kabineto, IIA klasės kabineto, kūno rengybos salės ir 

persirengimo kambarių. Kūno rengybos mokytojo kambaryje atvestas vandentiekis, įrengta kriauklė, įrengti baldai; Įrengtas psichologinio konsultavimo 

kabinetas iš stiklo pertvarų (SPEC); Įrengtas sensorinis kambarys (KK); Atliktas 1-4 klasių kabinetų remontas (SPEC); Padarytas naujas įėjimas į sensorinį 



 
 

 

kambarį (atliktas durų įstatymas ir remontas) (SPEC); Nupirkta langų užtemdymo įranga (3 kabinetai) (ML); Nupirkti sporto salės langų automatinio atidarymo 

varikliai ir sutvarkytas jų pajungimas (SPEC); Įgyvendintos tokios planinės priemonės: Pakeisti seni aktų salės seni šviestuvai naujais (spec); Įrengtas 

atidaromas langas logopedo kabinete (SPEC); Atliktas 3-4 metų vaikų grupės kapitalinis remontas (SPEC, PARAMA); Atliktas pagrindinio įėjimo koridoriaus 

remontas (SPEC); Įrengtas pagrindinio įėjimo koridoriuje sandėliukas (SPEC); Prie valgyklos koridoriaus įrengtas sandėliukas iš gipso plokščių (SPEC); 

Nupirkti nauji baldai 3-4 metų vaikų grupei (ML); Nupirktos naujo lauko žaidimo priemonės (2-jų metų vaikams skirta aikštelė, traukinukas, 3-4 metų aikštelė) 

(ML);  

  2019-2021 metų strateginis veiklos plano įgyvendinimą vertiname gerai, kadangi nepasiektas maksimalus lauktas rezultatas ir su nauja strategija 2022-

2024 m. sieksime tikslų ir gerinsime ugdymo kokybę įsisavinant kokybės krepšelio lėšas. Vykdant strateginio plano nuostatas yra puoselėjamos gimnazijos 

bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu grindžiami santykiai, sudaromos lygios galimybės mokytis įvairių tautybių mokiniams.  

  Gimnazija planuoja savo siektinus rezultatus kartu su STRAPIS sistema, kur faktinės reikšmės 2020-2021 mokslo metais įgijusių vidurinį išsilavinimą 

dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus siekė 92 proc. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus“ siekė 100 proc. Analizuodami mokinių 

pasiekimus (nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų ir metinių rezultatų) ir 

išryškinome  problemas bei tobulintinas sritis.  

Mokinių pasiekimų analizė (nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų ir metinių 

rezultatų). 2020 metais dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19 NMPP nevyko. 2021 m. NMPP vyko tik 4 ir 8 klasėse.  

NMPP 4 klasių mokinių rezultatai 

 2020-2021 (88 m.) 

Skaitymas (vid. 68) 

2020-2021 (88 m.) 

Matematika (vid. 68) 

Laikė 83(94,31%) 82 (93,18%) 

100% - - 

90-99% 5 (6%) 8 (10%) 

80-89% 19 (23%) 17 (21%) 

70-79% 17 (20%) 17 (21%) 

60-69% 22 (27%) 16 (21%) 

50-59% 8 (10%) 12 (15%) 

Mažiau 50% 12(14% 12 (15%) 



 
 

 

 

2021 metais skaitymo ir matematikos NMPP testą laikė 88 mokiniai. Skaitymo testo nebaigė 5 mokiniai, matematikos testo nebaigė 8 mokiniai. Dauguma 

mokinių pasiekė pagrindinį pasiekimų lygį. Aukštesnįjį skaitymo lygį pasiekė 5 mokiniai, matematikos – 8 mokiniai.  

NMPP 8 klasių mokinių rezultatai 

  Mokinia

i laikę 

testą 

Mokiniai 

nebaigę testo 

Surinktų taškų 

vidurkis 

Surinktų taškų 

vidurkis 

(pilnai baigusių 

testą) 

Maksimalus 

galimas taškų 

skaičius 

Matematika 58 8 26,7 29,1 50 

Skaitymas 51 0 23,2 23,2 37 

 

2021 metais matematikos NMPP testą laikė 58 mokiniai, skaitymo testą laikė 51 mokinys. 8 mokiniai matematikos testo nebaigė. Skaitymo testą atliko visi 

mokiniai. Analizuojant surinktų taškų vidurkį iš galimų surinkti 50 taškų matematikos testo, mokinių surinktų taškų vidurkis 29,1. Iš galimų surinkti 37 taškų 

skaitymo testo, mokiniai surinko 23,2 taškus. Visi mokiniai pasiekė pagrindinį pasiekimų lygį. 

Lietuvių kalba ir literatūra PUPP 

  2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

2018-2019 m. m. 

(34 mok.) 

2020-2021 m. m. 

 

Laikė 29 (87%) 

(4 atleisti) 

31 (91%) 

(3 atleisti) 

27(90%) 

(3 atleisti 

Neatvyko 0 0 0 

10 0 2 (6%) 0 (0%) 

9 3 (11%) 7 (22,5%) 1(0,3%) 

8 5 (17%) 3 (10%) 5(18,5%) 

7 13 (44%) 6 (19%) 7(26%) 

6 3 (11%) 4 (13%) 8(29,6%) 

5 0 5 (16%) 2(7,4%) 

4 5 (17%) 4 (13%) 4(15%) 

Neišlaikė 0 0 (0 %) 0(0%) 

 



 
 

 

Mokinių laikiusių PUPP skaičius sumažėjo. 3 mokiniai buvo atleisti nuo PUPP, nes Lietuvos Respublikoje gyvena trumpiau nei 2 metus. 2020 - 2021 

metais lietuvių kalbos ir literatūros PUPP lyginant su 2018-2019 (2019 – 2020 m. m. neįvyko dėl pandemijos) rezultatai geri. Visi mokiniai laikę pasiekimų 

patikrinimą jį išlaikė. Nei vienas mokinys negavo 10 balų. Visi mokiniai pasiekė pagrindinį lygį. 

Matematika PUPP 

  2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

2018-2019 m. m. 

(34 mok.) 

2020-2021 m. m. 

Laikė 33 (100%) 34 (100%) 30(100%) 

Neatvyko 0 0 0 

10  0 0 0(0%) 

9  2 (6%) 3 (9%) 1(3,3%) 

8 3 (9%) 3 (9%) 2(6,6%) 

7 3 (9%) 2 (6%) 8(26,6%) 

6 10 (30%) 0 (0%) 2(6,6%) 

5 4 (12%) 8 (23,5%) 5(16,6%) 

4 9 (27%) 10 (29,5%) 6(20%) 

Neišlaikė 2 (3 balai) (6%) 8 (2 balai – 6 mok., 3 

balai – 2 mok.) (23,5%) 

6 (2 – 6 mok., 3 – 2 

mok., 20%) 

Matematikos PUPP lyginant su ankstesniais mokslo metais yra panašūs. Mokiniai pasiekia pagrindinį matematikos pasiekimų lygį. PUPP egzamino 

neišlaikiusių skaičius, sudaro beveik ketvirtadalis (20 proc.) visų laikiusių mokinių skaičiaus. 

Rusų kalba PUPP 

  2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

2018-2019 m. m. 

(34 mok.) 

2020-2021 m .m. 

Laikė 33 (100%) 32 (94%, 2 atleisti) 29 (96,6%, 1 

atleistas) 

Neatvyko 0 0 0 

10  11 (33%) 12 (37,5%) 6 (20,6%) 

9  9 (27%) 10 (31,25%) 9 (31%) 

8 6 (18%) 5 (15%) 6 (20,6%) 

7 3 (9%) 2 (6,25%) 1 (3,4%) 



 
 

 

6 3 (9%) 2 (6,25%) 2 (6,8%) 

5 1 (3%) 1 (3%) 2(6,8%) 

4 0 0 2(6,8%) 

Neišlaikė 0 0 1 (3,4)% 

 

2019-2020 metais dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19 pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nevyko. Rusų kalbos PUPP laikė 29 mokiniai, 

vienas buvo atleistas. 1 mokinys neišlaikė pasiekimų patikrinimo. Rezultatai palyginus su 2018 – 2019 m. m. yra prastesni. 

2019– 2021 m. gimnazijos abiturientų, valstybinių brandos egzaminų įvertinimo vidurkis 

Dalykai 

Metai 

Lietuvių 

kalba 
Anglų kalba Matematika Istorija Fizika Biologija Chemija 

Geografij

a 

Rusų 

kalba 
IT 

2019 33,9 70,5 32,1 - 63 32,1 28 36 - 33,2 

2020 35 66,5 35,2 60,3 57 41,1 - - - 32 

2021 53 60 41 53 46 38 - 76 - 26 

 

2019 – 2021 m. Mokinių dalis procentais išlaikiusių VBE  

Dalykai 

Pasiekimų 

lygis 

Metai 

Lietu

vių 

kalba 

Angl

ų 

kalba 

Mate

matik

a 

Istor

ija 

Fizik

a 

Biolo

gija 

Che

mija 

Geogr

afija 
IT 

Rusų 

kalba 

Patenkinimas 

(16-35 balai 

2019 60 3,7 75,0 0 0 83,3 100 0 60,0 0 

2020 70 9,7 40 0 0 66,6 0 0 50,0 0 

2021 33 12 58 33 33 57 0 0 100 100 

 

Pagrindinis 

(36-85 balai) 2019 40,0 62,9 12,5 0 100 16,7 0 100 40 0 

2020 42 70,9 15 83,3 100 33,3 0 0 0 0 

2021 53 76 33 67 67 43 0 100 0 0 

 

Aukštesnysis 

(86-100) 2019 0 33,3 12,5 0 0 0 0 0 0 0 

2020 5 19,4 0 16,6 0 0 0 0 0 0 

2021 13 8 8 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

2021 metais vidurinio ugdymo programą baigė 65 mokinių. Visi laikę brandos egzaminus abiturientai (100 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą.. 

Sėkmingiausiai išlaikyti lietuvių kalbos (balų vidurkis – 53),  anglų kalbos (balų vidurkis-60), matematikos (balų vidurkis – 41), fizikos (balų vidurkis – 46), 

geografijos (balų vidurkis – 76),   ir istorijos (balų vidurkis –53,0)valstybiniai brandos egzaminai. Mažiau sėkmingai išlaikytas IT valstybinis brandos 

egzaminas (balų vidurkis – 26).Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai. 2020 metais NMPP nevyko dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19. 2021 

m. 4. 6 , 8 klasių mokiniai nedalyvavo NMPP, nes namie turima kompiuterinė įranga neatitiko reikalavimų. 2021 metais PUPP rezultatai pagerėjo. 25 proc. 

mokinių matematikos gavo 7 balus.  Aukštesnis vidurkio balas tiek iš matematikos tiek iš lietuvių kalbos. 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių metiniai pasiekimai: 

 2018-2019 m.m. 2019-2010 m.m. 2020-2021 m.m. 

Pažangių mokinių 

dalis 

5-10 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 1-4 kl. 

122 

98% 

33 

100% 

127 

98% 

34 

100% 

121 

100% 

38 

100% 

Nepažangių mokinių 

dalis 

3 

2,4 % 

0 2 

1,5% 

0 0 0 

Aukščiausiu lygiu 

besimokančių 

mokinių dalis 

0 0 0 0 0 0 

Pagrindiniu lygiu 

besimokančių 

mokinių dalis 

3 

2,4% 

0 6 

4,6% 

0 17 

14% 

2 

5% 

Patenkinamu lygiu 

besimokančių 

mokinių dalis 

119 

95,2% 

33 

100% 

121 

93,7% 

34 

100% 

104 

86% 

 

36 

95% 
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2021 m. PUPP rezultatai. Matematika                      2021 m. PUPP rezultatai. Lietuvių kalba 

 2019 2021 2019 2021 

Laikė 16 16 16 16 

Neatvyko 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

8 0 1 (6,2%) 2 (12,5 %) 5 (31,2%) 

7 0 4 (25%) 4 (25%) 6 (37,5%) 

6 5 (31,2%) 7 (43,7%) 3 (18,7%) 4 (25%) 

5 3(18,7%) 3 (18,7%) 3 (18,7%) 1 (6,2%) 

4 8 (50%) 0 4 (25%) 0 

3 0 1(6,2%) 0 0 

Neišlaikė  0 0 0 0 

 

NMPP 4 klasių testų rezultatai: matematikos aukštesniojo lygmens rezultatai pasiekė 57 proc. mokinių, rašymo testų rezultatai 

aukštesniojo lygmens pasiekė 14 proc., o pasaulio pažinimo aukštesniojo lygio rezultatai pasiekė 76 proc., skaitymo aukštesniojo lygio rezultatai 

pasiekė 57 proc. mokinių. 6  klasių standartizuotų testų rezultatai: matematikos aukštesniojo lygmens rezultatai pasieks 25 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai pasieks 15 proc., rašymo testų rezultatai aukštesniojo lygmens pasieks  14 proc. 8 klasių standartizuotų testuose 2019 

m.  mūsų mokiniai nedalyvavo. 
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III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės 

● Projektinė veikla. 

● Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais 

partneriais. 

● Puoselėjamos unikalios tradicijos. 

● Saugi, estetiška aplinka. Aplinka bendrakūra. 

● Gimnazijos bendruomenės imlumas informacijai bei mokėjimas ja 

naudotis ir perteikti. 

● Gerai ir šiuolaikiškai įrengta gimnazijos biblioteka informacinis 

centras. 

● Plačios galimybės mokiniams dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

● Gimnazijoje įdiegta moodle virtuali aplinka. 

● Mokytojai randa laiko ir padeda gabiems mokiniams ir turintiems 

mokymosi sunkumų. 

● Mokiniams besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą 

sudaromos sąlygos pasirinkti įvairių dalykų ir jų modulius, programas 

ir atsižvelgiant į mokinio karjeros planavimo poreikį, keisti 

individualius planus. 

● Gera finansinių išteklių vadyba. 

Silpnybės 

● Ugdymo (si) erdvių stoka. 

● Švietimo pagalbos mokiniui specialistų trūkumas. 

● Nepakankamai efektyvi mokinių skatinimo drausminimo sistema.  

● Neišnaudotos bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

● Gimnazijos stadione sunku vesti suplanuotas kūno kultūros pamokas, nėra 

tinkamų bėgimo takų, šuoliadobės, labai sunku atrinkti ir paruošti mokinius 

varžyboms. 

● Trūksta tėvų įsitraukimo atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą ir 

pažangą. 

● Dalis mokytojų vengia dirbti darbo grupėse, dalyvauti tyrimuose ir pan. 

 

 

Galimybės 

● Socialinės partnerystės ir projektinės veiklos plėtra. 

● Edukaciniai užsiėmimai kitose, netradicinėse erdvėse. 

● Sveikos gyvensenos puoselėjimas. 

● Išorės lėšų pritraukimas. 

● Ugdymo(-si) aplinkų modernizavimas. 

● Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

● ES lėšų panaudojimas (dalyvavimas įvairiuose projektuose) pagerins 

mokyklos materialinę ir intelektualinę bazę; 

● Atvykstančių užsieniečių skaičius didėja, todėl didės mokinių skaičius 

gimnazijoje; 

Grėsmės/pavojai 

● Gabių mokinių išvykimas į atranką vykdančias Kauno miesto mokyklas. 

● Didėjantis pedagoginės bendruomenės amžiaus vidurkis. 

● Prastėjanti mokinių fizinė ir emocinė savijauta. 

● Didėjant mokinių skaičiui gimnazijoje, atsiranda vietų trūkumas gimnazijoje. 

● Silpnos ir /ar nepakankamos naujai atvykusių mokinių lietuvių kalbos žinios. 

● Silpni ir /ar nepakankami naujai atvykusių mokinių gebėjimai ir įgūdžiai.  

● Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės už vaiko mokymąsi ir elgesį įtakos 

mažėjimas.  

● Trūkumas kvalifikuotų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų. 
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IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, organizuojanti mokymąsi visą gyvenimą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas įvairių tautų 

mokiniams ir kurioje visiems mokiniams sudarytos sąlygos baigti jas pagal gebėjimus ir pastangas.  

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

Teikti ugdymą pagal formaliojo švietimo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas. Užtikrinti tautinės, pilietinės Lietuvos tapatybės stiprinimą, lietuvių kalbos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokymo ir 

ugdymo tautinių mažumų kalba kokybę. Sudaryti sąlygas ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį identitetą ir gilinti tapatumo. Ruošti konkurencingą 

asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius. Ugdyti meilę ir pasididžiavimą Lietuvos 

Respublikos valstybei visiems mokiniams, jų šeimos nariams.  Ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų 

visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius, užtikrinant jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokinių sėkmingą integraciją į darbo rinką. Atvira ir aktyvi 

švietimo įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas ugdomas pagal jo poreikius ir galimybes, taikant ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, 

užtikrinant ugdymo tęstinumą, sudarant tinkamas sąlygas vaikų saviraiškai bei ugdant pagarbą ir meilę protėvių kalbai bei tradicijoms. 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Gimnazijos filosofija: 

Non scholae, sed vitae discimus – ne mokyklai, o gyvenimui mokomės. 

Gimnazijos vertybės: 

• Savigarba bei pagarba kitiems;  
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• Atsakomybė už savo veiksmus;  

• Teisingumas;  

• Darbštumas;  

• Sąžiningumas;  

• Mokymosi aplinkos saugojimas;  

• Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms;  

• Poreikis tobulėti;  

• Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė;  

• Asmeniniai pasiekimai;  

• Rūpinimasis kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia; 

• Pagarba savo krašto ir tautos kultūros tradicijoms. 

 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 TIKSLAS – Užtikrinti mokinių lygių galimybių integraciją į gimnazijos socialinį, edukacinį ir kultūrinį gyvenimą  

Uždaviniai Priemonės pavadinimas 
Vykdytoja

i 
Planuojami rezultatai ir jų laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.Sudaryti sąlygas 

mokiniams 

migrantams, 

naujiems 

atvykusiems 

1. Atlikti tyrimą 

“Mokinių savijauta 

gimnazijoje”. 

Psicholog

as, 

socialinis 

pedagogas

, 

Didžioji dalis naujai atvykusiu 

mokinių gera savijauta 

gimnazijoje.  

50 eur Naujai atvykusių 

mokinių dalis 

gera savijauta 

gimnazijoje. 

50 proc. 55 proc. 60 proc. 
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mokiniams ir jų 

tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) 

veiksmingai 

integruotis į 

gimnazijos 

ugdymo procesą 

pavaduoto

jos 

2. Pasitelkti mokinius 

savanorius galinčius 

padėti naujai 

atvykusiems mokiniams 

sklandžiai įsitraukti į 

gimnazijos 

bendruomenę.  

Psicholog

as, 

socialinis 

pedagogas

, 

pavaduoto

jos 

Naujai atvykusieji mokiniai 

sklandžiai įsitrauks į gimnazijos 

bendruomenę.  

Vyks diskusijos, aptarimai su 

mokiniais savanorystės tema. 

Veikla bus fiksuojama socialinės 

pilietinės veiklos skiltyje TAMO 

dienyne. 

100 eur Įsitraukusių 

mokinių 

savanorių proc. 

2 proc. 3 proc. 4 proc. 

3. Mokytojų metodinė 

taryba, diskusijos, 

mediacijos dėl atnaujinto 

ugdymo turinio, sėkmės, 

nesėkmės. 

Mokytojai 

dalykinin

kai, 

pavaduoto

jos, 

psicholog

ai, 

socialiniai 

Bus aptariamos NŠA pateiktos 

rekomendacijos, kaip 

įgyvendinti kompetencijomis 

grįstą atnaujintą ugdymo turinį. 

Analizuojama mažose grupelėse 

kaip sekasi įgyvendinti 

atnaujintas programas. 

100 eur Mediacijos, 

diskusijos per 

mokslo metus 

3 4 5 

4.Netradicinių, aktyvių, 

kūrybiškų edukacinių 

erdvių kūrimas, 

tarpdalykinė integracija 

ir mokinių aktyvumas 

šiose erdvėse 

Mokytojai 

dalykinin

kai, 

pavaduoto

jos, 

Didžioji mokytojų dalis dirba 

inovatyviai. Aktyvi projektinė 

veikla, tarpdalykinė integracija 

(60% klasių mokinių dalyvauja 

projektinėje veikloje). Kasmet 

dalyvaujama bent viename 

tarptautiniame projekte. 

Pamokos vyksta netradicinėse 

erdvėse. Mokyklos gyvenimas 

kupinas įdomios veiklos, įvykių 

ir nuotykių, o tai žingsnis geros 

mokyklos link. 

1000 eur 

Sukurtos 

kūrybiškos 

edukacinės erdvės 

+ 

Kokybinis 

matas 

apklausa 

(termometra

s) 

(Kaip vertina 

tokias erdves?) 

1 2 3 
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5.Ugdymo karjerai veiklų 

organizavimas. 

J.Čiurlien

ė 

Ž.Gorbači

ovienė 

Nuolat vykdomas mokinių ir 

esant reikalui jų tėvų 

informavimas, konsultavimas 

ugdymo karjerai klausimais. 

Kasmet tiriami mokinių 

poreikiai, vykdomi profesinio 

veiklinimo vizitai. Mokiniai 

susipažinę su tolimesnės savo 

karjeros galimybėmis. 

  Ugdymo karjerai 

veiklos 

 

10 11 12 

 

6.Visos dienos mokyklos 

veiklos mokiniams 

migrantams ir naujai 

atvykusiems mokiniams 

gimnazijos pagrindinio 

ugdymo skyriuje. 

Pagalbos 

specialista

i 

Sudarytos sąlygos naujai 

atvykusiems mokiniams 

mokiniams migrantams dalyvauti 

visos dienos mokyklos veiklose, 

turiningai leidžiant laisvalaikį, 

stiprinant bendravimo įgūdžius su 

bendraamžiais. 

 

Naujai atvykusių 

mokinių ir 

mokinių migrantų 

dalis 

dalyvaujančių 

VDM veiklose 

gimnazijos 

pagrindinio 

ugdymo skyriuje 

2 proc. 5 proc. 8 proc.  

2.Teikti 

veiksmingą 

švietimo pagalbą 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių ir rizikos 

grupės mokiniams 

padedant 

integruotis į 

gimnazijos 

ugdymo procesą 

 

1. Įgyvendinti  

“Tūkstantmečio 

mokyklų programą” 

ŠMSM ministro 2022-

01-31 įsakymas Nr. V-

137). 

Visa 

bendruom

enė 

 

 

 

 

 

 

 

 Infrastruktūros kūrimas, plėtra 

ir atnaujinimas; mokyklų vadovų 

ir kitų pedagoginių darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas; 

mokyklų veiklos tobulinimas 

keturiose srityse: lyderystė, 

įtraukusis ugdymas, kultūrinis 

ugdymas, STEAM ugdymas. 

Gerės mokinių pasiekimai. 

 Veiklos susijusios 

su lyderyste, 

įtraukiuoju 

ugdymu, kultūriniu 

ugdymu, STEAM 

ugdymu. Mokinių 

pasiekimai. 

 

2 proc. 3 proc. 4 proc. 

2. Efektyvios ugdymosi 

pagalbos teikimas įvairių 

poreikių mokiniams.  

Mokytojai 

dalykinin

kai, VGK, 

švietimo 

pagalbos 

specialista

i. 

Veiksminga vaiko gerovės 

komisijos veikla. Tobulėja 

specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo sistema. Teikiama 

ugdymosi pagalba, 

organizuojamos individualios 

konsultacijos. Bus sudaromos 

sąlygos paruošti namų darbus 

 

VGK posėdžiai 

dėl mokinių 

poreikių 

tenkinimo 

3 5 7 
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mokykloje. Gerėja ugdymosi 

rezultatai. 

3.Organizuoti ir vykdyti  

socialinių įgūdžių, 

bendravimo bei 

pasitikėjimo savimi 

stiprinimo užsiėmimus 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir rizikos grupės 

mokiniams. 

Psicholog

as 

socialinis 

pedagogas 

Užsiėmimų metu mokiniai 

mokysis pažinti save ir savo 

jausmus, pozityviai elgtis 

kasdieniniame gyvenime, priimti 

teisingus sprendimus, labiau 

pasitikėti savimi, prisitaikyti 

socialinėje aplinkoje. 

 Stipresni 

praktiniai 

mokinių įgūdžiai, 

mokiniai gebės 

geriau  taikyti 

įgytas žinias 

praktinėje 

veikloje (mokinių 

skaičius) 

23 25 27 

 4. ERASMUS+ KA120-

SCH projektas “Don't 

ignore me” (liet. 

“Neignoruok manęs”). 

 

Julija 

Mažrimie

nė ir 

Tikslinė 

mokytojų 

grupė 

Formuosis jautresnis požiūris į 

vaikus su negalia ir socio-

emocinio raidos sutrikimu. 

Gerės Vaikų su negalia ir socio-

emocinio raidos sutrikimu 

socialiniai gebėjimai. Dalyvių 

suvokimo skatinimas Kad jie yra 

ES dalis. 

60000,0 eurų, iš 

ERASMUS+ 

lėšų. 

Projekto veiklos 

2022 - Veikla 

“Play with me”  

2023 - Veikla 

“See me” ir 

veikla “Pink 

pencils” 

2024 - seminaras 

”Žmonių su 

negalia 

perspektyvos 

istoriškai” 

1 2 1 

5. Edukacinių erdvių 

turtinimas sensorinėmis 

priemonėmis, naujų 

sensorinių erdvių 

kūrimas mokinių 

turiningam poilsiui. 

 

 

Direktoria

us 

pavaduoto

ja, 

pagalbos 

specialista

i 

 

 

 

Netradicinė edukacinė erdvė – 

išplės ugdymo turinį, atlieps 

skirtingų mokinių poreikius ir 

gebėjimus,  tai pasitarnaus 

kokybiškam mokinių poilsiui 

užtikrinti. Mokinių išėjimas iš 

nusibodusios, įgrisusios klasės į 

kitą mokymosi erdvę kels 

mokinių mokymosi motyvaciją. 

1000, 0 eurų iš 

gimnazijos 

paramos lėšų 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorinės 

priemonės ir 

erdvės:  

2022 m. “Pojūčių 

takelis” 

2023 m. 

“Sensorinis 

stalelis” 

2024 m. 

“Ausinės” 

1 1 3 
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 6. Mokiniams, kurie turi  

sunkumų dėl dėmesio 

sutelkimo pamokų metu, 

per didelio aktyvumo ar 

nerimo, nusiraminti po 

įvykusio emocinio 

priepuolio pasunkintų 

priemonių įsigijimas 

Direktoria

us 

pavaduoto

ja, 

pagalbos 

specialista

i 

 

 

Pasunkintos priemonės padės 

nusiraminti po įvykusio 

emocinio priepuolio. Jos pradeda 

veikti per kelias minutes nuo 

užsidėjimo, mokiniai galės 

socializuotis ir aktyviai 

dalyvauti bet kokioje veikloje, 

kurioje gebės išlaikyti gerą 

emocinę savireguliaciją. 

150,0 eurų iš 

gimnazijos 

paramos lėšų 

 

 

 

 

 

152,0 eurai  iš 

gimnazijos 

paramos lėšų 

 

2022 m. 

Pasunkintas 

užklotas -  skirtas 

atsipalaidavimu 

 2023 m. 

Liemenė -      

hiperaktyvumą 

slopinanti ir 

padedanti 

susikaupti 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 TIKSLAS – Siekti ugdymo ir mokymosi kokybės, orientuotos į mokinių ir mokytojų bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą, gerinant asmeninę 

pažangą 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.Teikti 

veiksmingą 

švietimo pagalbą 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

ir rizikos grupės 

mokiniams 

padedant, 

įsivertinus savo 

galimybes, 

poreikius ir norus, 

siekti asmeninės 

pažangos. 

1.Informacinio-

rekomendacinio 

pobūdžio medžiaga 

pagalba vaikui turinčiam 

mokymosi, elgesio ir/ar 

bendravimo sunkumų 

mokinių tėvams, 

mokytojams. 

Psichologas 

socialinis 

pedagogas 

Suteikta pagalba tėvams, 

mokytojams vaikų 

/mokinių auklėjime, 

mokymuose. 

100 eur Informacinio-

rekomendacinio 

pobūdžio 

medžiaga (vnt.) 

 

 

 

 

4 5 6 

2.Mokinio individualaus 

pagalbos plano 

rengimas. 

Mokytojai 

dalykininkai 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

pavaduotojos 

Pagalba mokiniui pasiekti 

pagal savo išgales 

aukštesnių ugdymosi 

pasiekimų ir galimybių. 

Pagerės specialiųjų 

poreikių mokinių rezultatai 

ir šių mokinių integracija 

ir adaptacija.  

 Vaiko gerovės 

komisijos 

protokolai.  

Sudarytu 

individualių 

pagalbos planų 

skaičius (vnt.) 

10 8 6 

 



19 
 

 

 3. Tęstinis projektas 

“Gamtos ir tikslieji 

mokslai kitu kampu” 

gimnazijos pagrindinio 

ugdymo skyriuje 

Gamtos ir 

tiksliųjų mokslų 

mokytojai 

Kils mokinių 

susidomėjimas tiksliaisiais 

ir gamtos mokslais, 

pamokos vyks 

netradicinėse aplinkose 

siejant mokslą su 

gyvenimu. Gerės mokinių 

tiksliųjų ir gamtos mokslų 

pasiekimai. 

50,0  eurų iš 

gimnazijos 

paramos lėšų 

Mokinių dalis 

pasiekusi 

pagrindinį lygį iš 

matematikos 

gimnazijos 

pagrindinio 

ugdymo lygyje 

5 proc. 10 proc. 15 proc. 

2.Gerinti ugdymo 

(-si)  kokybę 

kiekviename 

amžiaus tarpsnyje, 

atsižvelgiant į 

vaikų 

individualius 

gebėjimus 

 

1. Orientuotis į STEAM 

ugdymo sritis, grįsta 

tiriamąją mokinių 

veiklą. 

Mokytojai 

dalykininkai, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

Ugdymo turinys bus 

orientuojamas į STEAM 

sritis ir grindžiama šiomis 

sritimis mokinių veikla. 

Programos 

“Tūkstantmečio 

mokykla” lėšos 

Pravestų pamokų 

skaičius 

2 proc. 3 proc. 4 proc. 

2.Kalbos ugdymo 

modelio įgyvendinimas:  

Mokytojai 

dalykininkai 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

Tęstinis projektas „Vaiko 

kelias  į gražią kalbą – 

Laimingas vaikas“. 

Inicijuoti dalyvauti ir 

tėvus. Pritaikant kalbinio 

bendravimo natūralias 

situacijas vaikai plėtos 

kalbą (valstybinę ir 

gimtąja). Gerės vaikų 

kalbos įgūdžiai. 

100 eur Grupių, 

įgyvendinančių 

kalbos ugdymo 

modelį (skaičius), 

grupių 

įgyvendinančių 

projektą skaičius. 

Tėvų skaitančių 

pasakas 

procentinė 

išraiška. 

1 vnt., 40 

proc. 

2 vnt., 45 

proc.  

3 vnt., 48 

proc. 

3.Sveikatos ir sveikos 

gyvensenos formavimo 

ir skatinimo priemonių 

įgyvendinimas: 

Sveikatos savaitės, 

prevencinė programa 

„Zipio draugai“. 

Mokytojai 

dalykininkai, 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

Kasdieninėje veikloje 

naudojami inovatyvūs 

žaidimai, į veiklas 

įtraukiami sveikatingumo 

elementai (mankšta, 

atsipalaidavimo, 

taisyklingo kvėpavimo, 

smulkiosios motorikos 

pratimai). Geras 

mikroklimatas grupėse, 

vaikai mokosi 

bendravimo, gerėja vaikų 

socialiniai įgūdžiai 

 Grupių skaičius, 

kuriose bus 

įgyvendinamos 

veiklos, projektai, 

prevencinės 

programos 

2 veiklos 

2 projektai  

1 programa 

4 veiklos 

3 projektai  

2 programos 

5 veiklos 

4 projektai  

3 programos 

3. Vykdyti gimnazijos 

mokytojų kasmetinį 

Mokytojai, 

direktorius 

Mokytojai kasmet 

reflektuoja savo 

 Mokytojų 

pedagoginė 

3 proc. 5 proc. 7 proc. 
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veiklos kompetencijų 

vertinimą ir įsivertinimą 

pedagoginę veiklą, numato 

tobulintinas profesines 

sritis. 

veikla, daugės 

tikslingų 

seminarų skaičius 

procentais. 

4.Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

tobulinimas, 

vadovaujantis KGR 

tvarkos aprašu 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Visi mokytojai stebės ne 

mažiau  dviejų kolegų   

pamokų per metus siekiant 

didinti šiuolaikinių 

pamokų skaičių. Teiks 

naudingą grįžtamąjį ryšį. 

Stiprins bendruomenės 

ryšius, padės plačiau 

matyti klasės kontekstą, 

 

 

Pamokų 

stebėjimo 

protokolai, 

metodinių grupių 

protokolai, 

metodinės tarybos 

protokolai.  

2 proc. 3 proc. 4 proc. 

 

 

 5.Naujų ugdymo 

programų aprobavimas 

ir jų pritaikymas 

ugdomajame procese.  

Mokytojai 

dalykininkai 

Bus aptariamos NŠA 

pateiktos rekomendacijos, 

kaip įgyvendinti 

kompetencijomis grįstą 

atnaujintą ugdymo turinį. 

Analizuojama kaip 

mokytojai įsisavina 

pakitusią vertinimo dalį, 

kurioje aprašyti numatomi 

išoriniai mokinių 

pasiekimų patikrinimai. 

 Pamokų 

stebėjimo 

protokolai. 

2 proc. 3 proc. 4 proc. 

 

 

 6. Tęstinis projektas 

gimnazijos skyriuje 

“Knygos mums atveria 

pasaulį” 

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

pradinių klasių 

ir lietuvių 

kalbos 

mokytojai 

Gerės mokinių skaitymo 

įgūdžiai, augs mokinių 

susidomėjimas knygomis, 

gerės mokinių lietuvių 

kalbos pasiekimai. 

100,0 eurų 

apdovanojimam

s iš gimnazijos 

paramos lėšų 

Gimnazijos 

skyriaus mokinių 

dalis pasiekusi 

pagrindinį lygį iš 

lietuvių kalbos 

10 proc. 15 proc. 20 proc. 

 7. Tęstinis projektas 

gimnazijos skyriuje  

,,Mes 

saugome 

Žemę”. 

Meninio, 

dorinio 

ugdymo, 

technologijų 

mokytojai 

 

 

Mokiniai 

pamokų metu 

susipažins su 

ekologija, 

gamins 

gaminius iš 

antrinių žaliavų. 

Per pamokas mokysis 

konstruoti inkilus, kurs 

200,0 eurų iš 

gimnazijos 

paramos lėšų 

 

 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokinių dalis 

pasiekusi 

aukštesnįjį lygį iš 

dailės, etikos, 

technologijų 

 

5 proc. 10 proc. 15 proc. 



21 
 

 

kompozicijas 

panaudodami  gamtines 

medžiagas. Gerės  mokinių 

darbiniai ir 

kūrybiniai įgūdžiai.  

3. Sudaryti sąlygas 

mokinių 

individualiai 

pažangai, 

tobulinant 

mokytojų 

meistriškumą ir 

teikiant švietimo 

pagalbą 

1. Fiksuoti ir analizuoti 

mokinių individualią 

pažangą. 

Klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

Gimnazijoje sukurta ir 

veikia mokinio asmeninės 

pažangos fiksavimo 

sistema. Organizuota 

mokinių pažangos 

įgyvendinimo stebėsena: 

visi mokiniai moka 

įvertinti savo pažangą, 

supranta, kaip tobulinti 

rezultatus, į ką kreiptis 

pagalbos, savo iniciatyva 

išsiaiškina mokymosi 

poreikius. Sustiprėja 

mokytojų – mokinių – 

mokinių tėvų 

bendradarbiavimas 

siekiant aukštesnių 

ugdymosi rezultatų. 

Mažėja mokymosi 

nesėkmių, gerėja klasės 

mikroklimatas. 

 Didės mokinių 

skaičius 

fiksuojančių 

individualią 

pažangą 

procentais 5-12 

kl. 

80 proc. 90 proc. 100 proc. 

 

 

 

2.Organizuoti „Jaunojo 

mokslininko dieną“. 

Mokytojai 

dalykininkai, 

klasių vadovai, 

pavaduotojos 

Per visus mokslo metus 

mokiniai su mokytojais 

rengs projektus ir ruošis jų 

pristatymui birželio 

mėnesį. 

 Didės 

dalyvaujančių 

renginyje mokinių 

skaičius  

procentais 

2 proc. 3 proc. 4 proc. 

 

3. Veiksmingai naudoti 

nuolatinį veiklos ir 

pasiektų rezultatų 

įsivertinimą. 

Klasių vadovai, 

pavaduotojos, 

direktorius 

Gimnazija rinks ir 

analizuos tikrąją padėtį 

atspindinčius duomenys ir 

jais remsis siekdama 

tobulėjimo. Rezultatai 

aptariami gimnazijos 

tarybos, gimnazijos 

metodinės tarybos, 

 Protokolai, 

dokumentai 

fiksuojantys  

veiklos ir pasiektų 

rezultatų 

įsivertinimą 
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metodinių grupių, 

posėdžių metu.  

 

4.Kryptingos ugdymo 

veiklos diferencijavimo 

ir individualizavimo 

plėtojimas. 

Jana Čiurlienė 

Metodinė 

taryba, 

Mokytojai 

dalykininkai 

Gerėja mokinių dalykų 

žinios ir tų žinių derinimo 

bei praktinio taikymo 

įgūdžiai, stiprėja 

bendradarbiavimo ir kitos 

kompetencijos, 

atsiskleidžia kūrybiškumas 

ir kritinis mąstymas. 

Kasmet organizuojamos 

integruotos pamokos. 

Pedagogų  

bendradarbiavimo ir 

keitimosi patirtimi 

kompetencijų tobulinimas. 

1000 eur Pamokų 

stebėjimas, 

stebėjimo 

protokolai, 

Stebimose 

pamokose 

fiksuojamas IKT 

naudojimas. 

Stebėjimo 

protokolai 

(direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

kuratorių, 

mokytojų 

kolegų, 

ekspertų), 

30% 

 

Stebėjimo 

protokolai 

(direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

kuratorių, 

mokytojų 

kolegų, 

ekspertų), 

35% 

Stebėjimo 

protokolai 

(direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui, 

kuratorių, 

mokytojų 

kolegų, 

ekspertų), 

40% 

 

5. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas įtraukiojo 

ugdymo srityje 

Direktoriaus 

pavaduotojai  

Mokytojai pasirengs 

įtraukiojo ugdymo 

diegimui. Sklandžiai vyks 

įtraukiojo ugdymo 

diegimas, sudarant sąlygas 

kiekvieno mokinio 

individualiai pažangai. 

1000,0 eurų iš 

krepšelio lėšų 

mokytojų 

kvalifikacijai 

kelti 

Dalyvavusių 

seminaruose 

mokytojų dalis 

20 proc. 40 proc. 50 proc. 

 

6. Klasės be ribų 

gimnazijos pagrindinio 

ugdymo skyriuje 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Stiprinant mokinių 

mokymosi motyvaciją 

pamokos vyks sensorinėje 

erdvėje, kieme, 

bibliotekoje, kultūros ir 

istorijos paveldo 

objektuose. 

500,0 eurų iš 

kultūros paso 

lėšų 

Gimnazijos 

skyriaus pradinių 

klasių mokinių 

dalis pasiekusi 

pagrindinį lygį iš 

pasaulio pažinimo 

10 proc. 15 proc. 20 proc. 
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3 TIKSLAS – Plėsti gimnazijos edukacines erdves, užtikrinant kokybišką, saugų, šiuolaikinėmis priemonėmis aprūpintą ugdymo procesą 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

1.Vykdyti gimnazijos  

edukacinės plėtros 

galimybių ir techninį 

projektą. 

1. 4 aukšto statybos 

gimnazijoje. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Bus pastatytas 4 aukštas ir  

įrengtos edukacinės erdvės 

ES ir 

savivaldybės 

lėšos 

Darbų atlikimo 

procentas per metus 

25 proc. 50 proc. 25 proc. 

2. Įrengti STEAM 

laboratorijas ir 

edukacines erdves. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Bus įrengtos laboratorijos ir 

edukacinės erdvės 

ES ir 

savivaldybės 

lėšos 

Įrengtų laboratorijų 

skaičius 

2 1 1 

3.Įrengti mokytojų 

kambarį, 

administracijos 

patalpas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Bus įrengtas mokytojų 

kambarys ir administracijos 

patalpos. 

ES ir 

savivaldybės 

lėšos 

Įrengtos patalpos 2 1 1 

 

 4.Medijų kabinetų 

įrengimas, 

formuojant iš stiklo 

pertvarų. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Bus įrengti medijų kabinetai. 3500 Eurų spec. 

lėšos 

Įrengti medijų 

kabinetai 

1 1 1 

 5.Išmaniųjų lentų 

pirkimas naujiems 

kabinetams (4 vnt.) 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Bus įsigytos išmaniosios lentos. 12000 Eurų ML Lentų vnt. 2 1 1 

 6.Saulės baterijų 

įrengimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Bus įrengtos saulės baterijos. ES ir 

savivaldybės 

lėšos 

Įrengimo proc. 100 

proc. 
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2..Didinti mokinių 

saugumą, 

modernizuojant 

gimnazijos įvairias 

erdves valstybės, 

savivaldybės ir 

gimnazijos lėšomis 

1. Stadiono tako 

atnaujinimo darbai. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Bus atnaujintas stadiono takas. ES ir 

savivaldybės 

lėšos 

Atnaujinimo proc. 100 

proc. 

  

 2.Teniso korto 

įrengimo darbai. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

Bus atlikti teniso korto įrengimo 

darbai 

ES ir 

savivaldybės 

lėšos 

Įrengimo proc. 25 proc. 50 proc. 25 proc. 

 3.Įrengti kalbines 

erdves. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Bus įrengtos kalbinės erdvės. ES ir 

savivaldybės 

lėšos 

Erdvių skaičius. 1 1 1 

 4.Pradinio ugdymo 

koncentro klasių 

remontas (būsimų 

pirmokų). 4 vnt. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Vyks pradinio ugdymo 

koncentro klasių remonto 

darbai. 

Specialiųjų 

programų lėšos 

5000 Eurų 

Klasių skaičius 1 2 1 

 5.Pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

koncentro mokinių 

daiktadėžių 

įsigijimas (30 vnt.). 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Bus įsigytos pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

koncentro mokinių daiktadėžės 

ML lėšos 3000 

Eurų 

Mokinių daiktadėžių 

skaičius 

10 15 5 

 6.Koridoriaus prie 

virtuvės remontas. 

Pakabinamų lubų 

įrengimas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Atlikti darbai. Savivaldybės 

lėšos 3000 Eurų 

Įrengimo proc. 100 

proc. 
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 7. 5-6 metų grupės 

žaidimo, 

miegamojo, 

rūbinėlės patalpų 

kapitalinis 

remontas.  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Atlikti remonto darbai. Specialiųjų 

programų lėšos 

3000 Eurų 

Įrengimo proc. 100 

proc. 

  

 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius         Erikas Griškevičius  

     

 __________                   _____________________     _______________________ 

(Plano rengėjo pareigos)                                              (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)                                

 

PRITARTA 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos tarybos  

2022 m. kovo mėn. 25 d.  

posėdžio protokolu Nr. 3 

 


