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I SKYRIUS 
 

ĮVADAS 
 

 Kauno Jono Jablonskio gimnazija yra Žaliakalnio seniūnijoje. Gimnazija yra biudžetinė 

įstaiga, jos steigėja – Kauno miesto savivaldybė. Į gimnazijos klases mokiniai priimami iš 

Žaliakalnio seniūnijos, o likus vietų - ir iš kitų seniūnijų ugdymo įstaigų pagal metinių pažymių 

vidurkį. 

1. Mokinių skaičiaus kaita. 

2015–2016 mokslo metais gimnazijoje mokėsi 784 mokiniai, buvo 29 klasių komplektai. I–

II (9–10) klasėse mokėsi 279 mokiniai, o III–IV (11–12) gimnazijos klasėse – 505. Mokinių 

vidurkis klasėse – 27,0.  

2016–2017 m. m. mokosi 755 mokiniai, yra 28 klasių komplektai. Fiksuojamas 3,7 proc. 

mokinių mažėjimo pokytis (29 mokiniais bei 1 klasių komplektu mažiau negu 2015–2016 m. m.). 

I–II klasėse (9–10) mokosi 264 mokiniai, III–IV (11–12 kl.) – 491. Mokinių vidurkis klasėse 27,0. 

2. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

Vidurinį išsilavinimą įgijo 214 mokinių, iš jų 2 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus, 

pagrindinį išsilavinimą įgijo 151 mokinys. 

3. Įstaigos socialinis kontekstas. 

 Gimnazijoje mokosi 510 mokinių iš pilnų šeimų, 143 mokiniai iš išsiskyrusių šeimų, 30 

mokinių auga neformaliose šeimose, 21 mokinį augina vieniši tėvai, 20 mokinių netekę vieno iš 

tėvų, 8 mokiniai yra oficialiai globojami, 35 mokinių vienas iš tėvų dirba užsienyje, 3 mokinių abu 

tėvai dirba užsienyje, 13 mokinių vienas iš tėvų ar abu turi negalią, 62 mokiniai iš daugiavaikių 

šeimų, 32 mokiniai yra socialiai remtini – jiems skirtas nemokamas maitinimas. 

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

 Aktyvi mokinių parlamento veikla skatina didesnį mokinių dalyvavimą neformalaus 

švietimo programose, siekiant kompetencijų ugdymo per pasirinktos krypties veiklas. Įtakos tam 

turi gimnazijos neformalaus švietimo organizavimo tradicijos, aukšta neformalaus švietimo vadovų 
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kvalifikacija. Iš viso per 2016 metus bendras mokinių užimtumas neformalaus švietimo veiklose 

sudarė 58,01 proc. 
 1–4 (9–12) klasės 

Mokinių užimtumo procentas gimnazijoje. 35,76 proc. 

Mokinių užimtumo procentas užmokyklinėse įstaigose. 22,25 proc. 
 
5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Pastarieji 
dveji 
mokslo  
metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 
praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 
praleido pamokų dėl nepateisinamų 

priežasčių 
Viduti-
niškai  

I-IV 
kl.  

V-VIII 
kl.  

IX-X 
kl. 

XI-XII 
kl.  

Viduti-
niškai 

I-IV 
kl.  

V-VIII 
kl.  

IX-X 
kl. 

XI-XII 
kl.  

2014–2015 
m. m. 

113 - - 94 123 46 - - 17 70 

2015–2016 
m. m. 

112 - - 103 112 71,6 - - 21.95 51 

 
 Svarbiausia nelankymo priežastis yra disciplinos svarbumo nuvertinimas, prasta mokinių 

savijauta bei nepasiruošimas pamokoms, kontroliniams darbams, tėvų požiūris į pamokų 

lankomumo svarbą.  

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

 Mokytojų kaita gimnazijoje didelė: 12 mokytojų išėjo iš darbo, o 2016 m. rugsėjo 1 d. atėjo 

6 nauji mokytojai. Mokytojų kvalifikacija gana aukšta: 

● ekspertai – 15; 

● mokytojai metodininkai – 51; 

● vyresnieji mokytojai – 5; 

● mokytojai – 8. 

  Pagrindinėse pareigose dirba 55 mokytojų, nepagrindinėse – 27. 

7. Žemės panaudos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre (NTR). Gimnazijos pastatas 

priskirtas III statinių grupei. 

8. Leidimas – higienos pasas išduotas 2014 m. lapkričio 7 d. 

9. Energetinis auditas atliktas 2010 m. gruodžio mėn. 
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II SKYRIUS 

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

2 proc. lėšos: 

 likutis 2016 m. sausio 1 d. – 11555.25 eurų; gauta 2016 m. –12488.11 eurų. 

 išleista: 11824.15 eurų; likutis 2016 m. gruodžio 15 d. – 11824.15 eurų. 

Spec. lėšos: 

 Gauta 2016 m. gruodžio 15 d. – 10523.72 eurų; panaudota – 10523.72 eurų. 

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2016 m. gruodžio 15 d. duomenimis: 

 Darbo užmokesčiui gauta 804300 eurų; panaudota. – 804300 eurų; 

 Socialiniam draudimui 249000 eurų, panaudota – 249000 eurų; 

 Spausdiniai – 7000 eurų, panaudota – 7000 eurų; 

 Kitos prekės – 8700 eurų, panaudota 8700 eurų; 

 Kvalifikacijos kėlimas – 6200 eurų, panaudota – 6200 eurų ; 

 Kitos paslaugos – 2300 eurų, panaudota – 2300 eurų; 

 Darbdavio soc. parama – 500 eurų, panaudota – 500 eurų; 

Savivaldybės lėšos 2016 m. gruodžio 15 d. duomenimis: 

 Darbo užmokestis: gauta – 103078.4 eurų, panaudota – 103078.4 eurų; 

 Socialiniam draudimui: gauta – 32400 eurų, panaudota – 32400 eurų; 

 Ryšių paslaugos: gauta – 1000 eurų, panaudota – 1000 eurų; 

 Šildymas: gauta – 39100 eurų, panaudota – 39100 eurų; 

 Elektros energija: gauta – 13400 eurų, panaudota – 13400 eurų; 

 Vanduo ir kanalizacija : gauta – 2100 eurų, panaudota – 2100 eurų; 

 Kitos paslaugos: gauta – 500 eurų, panaudota – 500 eurų; 

 Maitinimo paslaugos: gauta – 500 eurų, panaudota – 500 eurų; 

 Mokinių pavėžėjimui: gauta -14801.55 eurų, panaudota – 14801.55 eurų; 

 Kitos prekės: gauta -500 eurų, panaudota – 500 eurų; 

 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas: gauta – 1065.04 eurų, panaudota 1065.04 

eurų. 

 Medikamentai: gauta – 100 eurų, panaudota – 100 eurų; 

 Šiukšlių išvežimas: gauta – 2599.87 eurų, panaudota – 2599.87 eurų; 

Nacionalinio egzaminų centro (NEC):  

 gauta – 3323.11 eurų, panaudota – 3323.11 eurų. 

4MM savivaldybės finansuojamą įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui: 

 Darbo užmokestis: gauta – 3500 eurų, panaudota – 3500 eurų; 
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 Socialiniam draudimui: gauta – 1100 eurų, panaudota -1100 eurų; 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (tikslinė dotacija - valstybės biudžeto lėšos): 

 Darbo užmokestis: gauta – 9027 eurų, panaudota – 9027 eurų; 

 Socialiniam draudimui: gauta – 2797 eurų, panaudota -2797 eurų; 

Viešųjų paslaugų teikimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos): 

 Kitos paslaugos gauta -400 eurų, panaudota -400 eurų. 
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2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). 
Pastatas 1C3p 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Per 2016 m. Atliktas smulkus 
einamas vidaus remontas.  

 
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 statybos teisės aktų nustatyta tvarka. 
3. Statinio dalių ir inžinierinės 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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3. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).  
Pastatas 2C2p 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas 

paprastasis remontas. 
 

Pastabos: 
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka. 
3. Statinio dalių ir inžinierinės 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 

2016 m rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

I tikslas: 

Toliau tobulinti ir 

stiprinti mokinių, 

tėvų, mokytojų, 

klasės vadovų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

Organizuoti mokinių 

tėvams 2 Atvirų durų 

dienas 

Mokinių tėvams 

suorganizuota 3 Atvirų 

durų dienos 

Organizuoti mokinių 

tėvams 3 Atvirų durų 

dienas 

Organizuojamuose 

renginiuose ir klasių 

išvykose dalyvaus ne 

mažiau kaip 3 proc. 

mokinių tėvų iš 

kiekvienos klasė.  

Organizuojamuose 

renginiuose ir klasių 

išvykose dalyvavo mažiau 

kaip 3 proc. mokinių tėvų 

iš kiekvienos klasė.  

Organizuojamuose 

renginiuose ir klasių 

išvykose dalyvaus ne 

mažiau kaip 4 proc. 

mokinių tėvų iš 

kiekvienos klasė.  

Klasių tėvų forume, 

panaudojant 

elektroninį dienyną, 

dalyvaus iki 30 proc. 

tėvų. 

Klasių tėvų forume, 

panaudojant elektroninį 

dienyną, dalyvavo iki 36 

proc. tėvų. 

Klasių tėvų forume, 

panaudojant elektroninį 

dienyną, dalyvaus iki 40 

proc. tėvų. 

 
Komentaras. 

 2016 metais toliau buvo plėtojama gimnazijos kultūra, kuriant ir stiprinant gimnazijos 

įvaizdį bei aktyvinant bendradarbiavimą su mokinių tėvais.  

 Gimnazijoje buvo organizuojamas ir plėtojamas darbas su mokinių tėvais. Komunikacija su 

tėvais buvo pagrįsta abipusiu bendravimu. Visapusiškai, įvairiais lygmenimis tėvai buvo 

informuojami apie mokinių pasiekimus, gimnazijos veiklą. Mokinių tėvai buvo skatinami dalyvauti 

tradiciniuose gimnazijos renginiuose ir šventėse. 

 I–IV klasių vadovai kvietė tėvus į savo organizuojamas išvykas ir renginius. Buvo 

organizuotos 6 išvykos, prie kurių prisidėjo mokinių tėvai. 

 Iškilus ugdymo problemoms, tėvai nuolat buvo kviečiami konsultuotis su klasės 

auklėtojomis, dalykų mokytojais, administracija. Organizuotos trys Atvirų durų dienos būsimiems 

pirmų klasių gimnazistams ir jų tėveliams. Atvirų durų dienose dalyvavę mokinių tėvai turėjo 

galimybę bendrauti su mokytojais ir pagalbos vaikui specialistais.  

 Tėvų susirinkimai vyko reguliariai, buvo organizuojami bendri (srautiniai) ir atskirų klasių 

susirinkimai, juose buvo nagrinėjami ir sprendžiami aktualūs gimnazijos ir klasių klausimai. Vyko 

mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas elektroninio dienyno pagalba. Mokinių tėvai įtraukti į 

gimnazijos savivaldą. Gimnazijos taryboje dirbantys tėvai svarstė aktualiausius gimnazijos veiklos 
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klausimus. Klasių tėvų komitetai svarstė klasių bendruomenių problemas, tarėsi dėl klasės 

bendruomenės veiklos, teikė siūlymus administracijai dėl ugdymo kokybės ir gimnazijos tolesnės 

veiklos tobulinimo. 

Mokinių tėvai buvo įtraukti į gimnazijos 85-mečiui organizuojamus renginius skirtus 

gimnazijos bendruomenei. 

Mokinių tėvai dalyvavo kalėdiniuose renginiuose skirtuose gimnazijos bendruomenei. I–IV 

klasių mokinių tėvai dalyvavo kalėdiniame krepšinio turnyre. II klasių mokinių ir tėvų komandos 

dalyvavo Protų mūšyje.  

 2016 metų tikslo realizavimo laipsnis pagal prognozuotus rezultatas yra geras. Laukto 

rezultato įgyvendinime pasiektas maksimalus tikslo rezultatas. 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus 2016 m. 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 2016 

m. rezultatas 

II tikslas: 

Skatinti mokinių 

kūrybiškumą, 

diegti mokymosi 

paradigma 

pagrįstą veiklą, 

formuojant 

daugiakalbystės 

įgūdžius. 

60 proc. mokinių 

pagerins savo 

pažangumą 2 proc. 

68 proc. mokinių 

pagerino savo 

pažangumą 2 proc. 

80 proc. mokinių pagerins 

savo pažangumą 2 proc. 

60 proc. mokinių 

padarys individualią 

pažangą. 

74 proc. mokinių 

padarė individualią 

pažangą.  

80 proc. mokinių padarys 

individualią pažangą. 

60 proc. mokinių 

pasieks trečios 

užsienio kalbos A1 

mokėjimo lygį. 

69 proc. mokinių 

pasiekė trečios 

užsienio kalbos A1 

mokėjimo lygį. 

75 proc. mokinių pasieks 

trečios užsienio kalbos A1 ir 

A2 mokėjimo lygius. 

 
Komentaras 

 Buvo stebimos 42 pamokos, siekiant išsiaiškinti, kaip gerinamas mokinių, turinčių 

skirtingus gebėjimus, ugdymas pamokose ir neformaliojo ugdymo programos.  

Siekiant efektyvinti ugdymosi pagalbos teikimą, nuolat organizuojamos konsultacijos 

mokymosi sunkumų turintiems mokinimas. Tuo tikslu, sukurta Pagalbos mokiniui teikimo tvarka. 

Organizavome individualius susirinkimus ir 3 Atvirų durų dienas, kuriose dalyvavo tėvai ir 

mokytojai.  

Supažindinome su pasiekimų analizės rezultatais, brandos egzaminų bei PUPP tvarkų 

aprašais. Ugdymo karjerai veiklas pristatėme tėvams ir mokiniams.  
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Atlikome tyrimą „Kaip tenkinami poreikiai mokinių, siekiančių individualios pažangos“. 

Metodinėse grupėse mokytojai skaitė pranešimus apie diferencijavimą, aktyvius mokymosi metodus 

ir nuolatinį mokinių įsivertinimą pamokose.  

Rugsėjo pradžioje buvo pravestas renginys „Gimnazijos garbė 2016“, kurio metu buvo 

apdovanoti mokiniai, garsinę gimnaziją 2015–2016 mokslo metais metodinėse grupėse pravesti 

mokymai „Bendrieji ugdymo planai – geresniems mokinių pasiekimams“. 

Tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus 2016 m. 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 2016 

m. rezultatas 

III tikslas: 

Tęsti gimnazijos 

koridorių, 

kabinetų ir salių 

interjero 

atnaujinimą 

gerinant jų estetinį 

vaizdą ir 

bendruomenės 

narių darbo 

sąlygas. 

Atnaujinti trijų aukštų 

koridorių sienas ir 

lubas. 

Atnaujinta SK I a. 

koridoriaus sienos, 

įrengtos pakabinamos 

lubos.  

Atnaujinti trijų aukštų 

koridorius ir dvi laiptines. 

Modernizuoti aktų 

salės lubas, sienas, 

parketą ir 10 kabinetų. 

Modernizuota 12 

kabinetų 

Atnaujinti ir modernizuoti 

aktų salę ir 20 kabinetų 

Atlikti muziejaus 

pastato stogo ir sienų 

remontą. 

Muziejaus pastato 

remonto darbai 

neatlikti, nes 

negavome 

savivaldybės lėšų. 

Atlikti muziejaus pastato 

stogo ir sienų remontą. 

 

Komentaras. 

 Atlikus 2016 metų veiklos plano trečio tikslo įvykdymo analizę, nustatyta, kad atlikta dalis 

tiksle planuotų darbų. Dėl lėšų stokos kiti tikslai nukeliami į 2016 metus. Iš 2 proc. lėšų atliktas 

einamasis remontas 1C3p korpuso I aukšto koridorius: įrengtos pakabinamos lubos, struktūriniais 

dažais išdažytos sienos, atliktas einamasis remontas 28 kabinetuose, įrengta languose žaliuzės ir 

roletai, aktų salėje atnaujinta scenos uždanga, užuolaidos pakeistos žaliuzėmis. 

 Pagerėjo gimnazijos erdvių estetinis vaizdas ir mokinių ugdymo sąlygos. 

 1C3p korpuso pastato dviejų aukštų koridoriai, laiptinės, aktų salė ir 5c2 p korpuso sporto 

salė planuojami remontuoti 2017 metais. 

 Per 2016 metus 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčių (GPM) paramos gauta 12488,11 eurų; 

 2015 metų 2 proc. GPM paramos likutis 11555,25 eurų; 

2016 metais 2 proc. lėšos panaudotos šiems darbams (2016m gruodžio 15d duomenimis): 

● klasių remontui (prekėms) – 6907,89 eurų; 
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● debatų klubo narių rėmimui – 514,66 eurų; 

● kitos išlaidos ir kitos prekės – 4401,6 eurų; 

Iš viso: 11824,15 eurų. 
 

 Valstybės funkcijų vykdymo programai gauta 1078000 eurų, panaudota 2016 m.  

gruodžio 15 d. -1078000 eurų; 

 Spec. lėšų gauta – 10523,72 eurų, panaudota – 10523,72 eurų; 

 Viešųjų paslaugų teikimo programai: 

 Moksleivių pavėžėjimui gauta 14801,55 eurų, panaudota 14801,55 eurų.  

 Kitos išlaidos: gauta – 400 eurų, panaudota – 400 eurų. 
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Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

2.1.1. Ugdymo programos 

(3,49) 

 

2.2.1 Mokytojo veiklos 

planavimas (3,49) 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 

(2,57) 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 

(2,57) 

2.1.2 Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai (3,41) 

2.2.2 Pamokos struktūros 

kokybė (3,41) 

2.6.3 Vertinimas kaip 

informavimas (3,41) 

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis 

(2,63) 

1.1.4. Bendruomenės santykiai  

(2,61) 

1.1.4. Bendruomenės santykiai 

(2,61) 

2.4.3 Mokymasis 

bendradarbiaujant (2,78) 

2.4.3 Mokymasis 

bendradarbiaujant (2,78) 

 

 
Giluminio įsivertinimo išvados 

 
 Remiantis 2015-2016 metų plačiojo įsivertinimo išvadomis, giluminiam įsivertinimui buvo 

pasirinkti tobulintini gimnazijos veiklos rodikliai: 1.1.4. Bendruomenės santykiai (2,61), 2.4.3 

Mokymasis bendradarbiaujant (2,78), 4.5.2. Tėvų švietimo politika (2,57) 

1.1.4. Bendruomenės santykiai (2,61): 

IQES online 2016 m. atliktų apklausų rezultatai rodo, kad stipriosios gimnazijos pusės: mokinių 

saugumas ir pasitenkinimas mokykla 3,6 (tėvų vertinimas), saugumas 3,5 ir pasitenkinimas 

mokykla 3,4 (mokinių vertinimas), o silpnosios: korepetitorių samdymas 2,7, šviečiamieji 

renginiai tėvams 2,9, pasitenkinimas vaiko mokymosi rezultatais 3,0 (tėvų anketa) bei tėvų 

aktyvumas mokykloje 2,2, mokinių drausmingumas, kai nemato mokytojai 2,5, tėvų dalyvavimas 

mokyklos renginiuose 2,5 (mokinių anketa). Atsižvelgus į tai, kad vertės aukštesnės nei 2,5 

traktuotinos kaip pozityvios, tėvų aktyvumas mokykloje 2,2 ir tėvų dalyvavimas mokyklos 

renginiuose 2,5 signalizuoja apie reikšmingą poreikį keistis. 
  
Pasirinkus tobulinti bendruomenės santykius atliktos 3 apklausos mokiniams (atliko psichologė 

G.Rimkuvienė): 

11-12-ųjų klasių moksleiviams apklausa Mokytojų bendravimas su mokiniais, kuri suteikė 

galimybes sužinoti mokinių nuomonę apie bendravimą su mokytojais ir prireikus atkreipti dėmesį į 

tobulintinas sritis. 
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9-10 klasių moksleiviams Patyčių masto Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje tyrimas, kurio 

rezultatai parodė, kad dauguma 85% jaučiasi saugūs (palyginus su 2014-2015 m. tyrimo 

duomenimis šis skaičius sumažėjo nuo 92,6%). Tačiau mokinių, patyrusių patyčias mokykloje, 

skaičius sumažėjo nuo 30% iki 24% (2014-2015, 2015-2016) bei mokinių, kurie patys tyčiojasi, 

santykis kito nuo 40,3% iki 33% (2014-2015, 2015-2016). Taigi galima daryti išvadą, kad 

situacija dėl patyčių gerėja nors ir saugiai besijaučiančių moksleivių procentas sumažėjo (kas dar 

kartą patvirtina, jog saugumas taip pat priklauso nuo mokymosi sėkmės). 
  
9-10 klasių moksleiviams Patyčių dėl turtinės nelygybės apklausa. Rezultatai atskleidė, kad 

dauguma gimnazistų patyčių dėl turtinės nelygybės nepatiria 78,7%. Nuolatinių patyčių dėl turtinės 

nelygybės nepatiria nė vienas apklausos dalyvis. Apklausos rezultatai patvirtino, kad problema 

egzistuoja ir būtina imtis priemonių jai spręsti. 
  
Klasių auklėtojų prašymu buvo atlikti sociometriniai tyrimai 1c ir 2c klasėse. Iš visų 50 mokinių 

yra atstumtas 1 mokinys, kuriam teikiama mokyklos specialistų pagalba. 3e klasėje atlikta apklausa 

apie klasės atmosferą. 50% jaučiasi gerai, jie tiki, kad sulauks klasiokų pagalbos. Buvo nustatyti 

didžiausi sunkumai, su kuriais susiduria apklausos dalyviai, jų priežastys ir klasės auklėtojai buvo 

nurodyti būdai kaip tuos sunkumus įveikti. 
  
Siekiant pagerinti bendruomenės santykius, buvo aktyviai vykdoma prevencinė veikla: socialinių 

įgūdžių ugdymo programa: Būkime kartu (1-ųjų klasių mokiniams); užsiėmimai skirti gerinti 

klasės mokinių tarpusavio santykius; filmo “Varpas visiems” peržiūra ir diskusija (2-ųjų klasių 

mokiniams); filmo “Tavo pasirinkimas” peržiūra ir diskusija; Savaitė be patyčių.Visi šie renginiai 

prisidėjo ne tik prie mokinių žinių gerinimo, bet ir aktyvesnio bendravimo tarpusavyje bei su 

suaugusiais mokykloje. 
  
Formuojamos naujos bendruomenės tradicijos: Gimnazijos garbė (vyksta antri metai), Naktis 

gimnazijoje, Kalėdinė popietė gimnazijos bendruomenei, Popietė prie arbatos, trumpi susirinkimai 

trečiadienį prieš 8 val., Protų mūšis ir krepšinio varžybos tėvų, mokinių ir mokytojų mišrioms 

komandoms. Suorganizuotos 3 edukacinės išvykos gimnazijos pedagogams (galimybė pabendrauti 

neformalioje aplinkoje). Nuo 2015 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Prisikėlimo bažnyčia: 

gimnazijos bendruomenė dalyvauja Šv. mišiose per gimnazijos šventes. 
  
Rekomendacijos 

  
1. Atidžiau stebėti moksleivius, jų elgesį pamokose ir pertraukų metu. 
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2. Klasių auklėtojams ir dalykų mokytojams kreiptis į pagalbos mokiniui specialistus, pastebėjus 

patyčių apraiškas klasėje. 
 

2.4.3 Mokymasis bendradarbiaujant (2,78). 
  
IQES online 2016 m. atliktų apklausų rezultatai rodo, kad tarp 5 žemiausių verčių yra: 

korepetitorių samdymas 2,7 (tėvų apklausa), dažnas moksleivių pagyrimas 2,6 (mokinių apklausa). 
  
Pasirinkus tobulinti šią sritį: 
  
Atlikta apklausa moksleiviams apie gimnazijoje teikiamų Konsultacijų lankymą ir 

reikalingumą.40,95% respondentų atsakė, kad lanko konsultacijas, 33,33% pasisakė, kad netinka 

konsultacijų laikas. Tik 34% teigia, kad konsultacijos padėjo. 92 % pasisakė, kad konsultacijos 

reikalingos. 64% teigė, kad konsultacijos sėkmė priklauso nuo pačio moksleivio. Nepaisant to, kad 

faktinis mokinių lankančių konsultacijas skaičius yra nedidelis, jos yra būtinos pačių moksleivių 

nuomone. 
  
Suorganizuota metodinė valanda gimnazijos mokytojams, kurioje pasidalinta sėkmingais 

mokymosi bendradarbiaujant metodais. Stebėtose pamokose taip pat atkreiptas dėmesys į 

mokymąsi bendradarbiaujant 90% stebėtų pamokų mokytojai taiko įvairius metodus skatinančius 

bendradarbiavimą tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, tačiau nepastebėtas nė vienas atvejis, kai 

skatinamas bendradarbiavimas su tėvais. Silpnoji grandis yra mokymasis bendradarbiaujant su 

tėvais. 
  
Sukurta pagalbos mokiniui tvarka. 
  
Vyksta atvirų durų dienos du kartus per metus. 
  
Rekomendacijos 

  
1. Į mokymąsi aktyviau įtraukti tėvus. Tai padės pasikeisti jų požiūrį į korepetitorių samdymą. 

2. Dažniau girti mokinius žodžiu ir rašant padėkas per dienyną, bendraujant su tėvais. 

3. Į Gimnazijos garbės šventę kviesti ir padėkoti tėvams. 

4. Derinti konsultacijų laiką individualiai ir teikti konsultacijas virtualioje erdvėje. 

5. Skatinti kolegialųjį grįžtamąjį ryšį gimnazijoje. 
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4.5.2. Tėvų švietimo politika (2,57). 
  
Plačiojo įsivertinimo vertė 2,57 ir IQES online 2016 m. atliktų apklausų rezultatai rodo: tėvų 

aktyvumas mokykloje 2,2 tėvų dalyvavimas mokyklos renginiuose 2,5 (mokinių anketa) bei 

mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis 2,9 

(tėvų anketa), kad tai yra silpniausia gimnazijos grandis. Tėvų aktyvumas yra labai žemas atliekant 

įvairias anketas, tačiau vykdant IQES online apklausą pastebėtas nežymus padidėjimas: jei 2015 

m. anketavime dalyvavo 43% pakviestųjų, tai 2016 m. jau 52%. Tėvų aktyvumas mokykloje 2,2 ir 

tėvų dalyvavimas mokyklos renginiuose 2,5 signalizuoja apie reikšmingą poreikį keistis. 
  
Pasirinkus tobulinti šią sritį: 
  
Atlikta apklausa Tėvų švietimas ir bendradarbiavimas, tėvų lūkesčiams ir poreikiams išsiaiškinti. 

Kadangi apklausa buvo atlikta virtualioje erdvėje, joje dalyvavo vos 12% tėvų. Susirinkimai ir 

atvirų durų dienos respondentų nuomone yra priimtiniausios bendradarbiavimo formos (95 ir 

49%), 55% apklaustųjų patrauklios bendros pamokos, 37% - pakviestų moksleivius į darbovietę. 

74% anketavime dalyvavusių tėvų norėtų gauti naudingų nuorodų per elektroninį dienyną tėvų ir 

vaikų tarpusavio santykių temomis (55%), apie vaikų raidą (51%). 57% respondentų pageidautų 

dalyvauti protų mūšyje, po 39% Kalėdinėje popietėje ir Medelių sodinimo akcijoje. Mažas 

procentas dalyvavusių apklausoje tik patvirtina IQES tyrimo rezultatus: tėvai labai pasyviai 

dalyvauja mokyklos gyvenime. Atsižvelgus į apklausos rezultatus, organizuojamos 2 atvirų durų 

dienos, Kalėdinė popietė, klasių susirinkimai ne rečiau kaip 2 kartus per metus, pirmą kartą vyko 

protų mūšis ir krepšinio varžybos tėvų, mokinių ir mokytojų mišrioms komandoms. Psichologė ir 

socialinė pedagogė dalinasi naudingomis nuorodomis per elektroninį dienyną tėvams aktualiomis 

temomis. 
  
Rekomendacijos 

  
1. Atlikti tėvų prisijungimų prie dienyno statistinę analizę. 

2. Atlikti tėvų dalyvaujančių susirinkimuose ir kituose gimnazijos renginiuose statistinę analizę. 

3. Stebėti tėvų dalyvaujančių apklausose skaičiaus kaitą, tendencijas. 

4. Į susirinkimus kviesti lektorius, kurie pasisakytų tėvams aktualiomis temomis. 

6. Pakviesti tėvus dalyvauti bendrose pamokose. 

 Klasių auklėtojams organizuoti išvykas į tėvų darbovietes ir pakviesti tėvus į kasmetinę 

 Medelių sodinimo akciją bei Naktį gimnazijoje. 
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7. Inicijuoti tėvų aktyvo įsteigimą, kuris padėtų organizuoti mokymą(si), renginius ir teiktų 

pasiūlymus gimnazijos veiklos tobulinimui. 
 

2017 metais, vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika (2016) ir atlikto įsivertinimo rezultatais, pasirinktas mokykloje 

iškilusių problemų analizės įsivertinimo būdas. Identifikuotos dvi problemos: 

1. Nepakankamai aktyvus mokinių dalyvavimas konsultacijose (pagalba mokiniui). 

2. Nepakankamas tėvų į(si)traukimas į gimnazijos veiklą. 

Tikimasi, kad surinkti duomenis, atskleis nepasitenkinimą keliančių situacijų priežastis, ir 

remiantis jais, bus pateikti problemų sprendimo būdai. 
 

 
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų,  

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 
 

 2016 m. kovo 16 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto civilinės saugos 

skyrius atliko civilinės saugos patikrinimą. Gautos 4 rekomendacijos. Rekomendacijos vykdomos. 
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III SKYRIUS 
 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 
1 tikslo pagrindimas. 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 metams II strateginį tikslą „Skatinti 

mokinių kūrybiškumą, diegti mokymosi paradigma pagrįstą veiklą, formuojant daugiakalbystės 

įgūdžius“, remiantis 2015–2016 metais atlikto plačiojo gimnazijos veiklų įsivertinimo rezultatais 

bei Bendrojo ugdymo mokyklų 2015–2016 m. m. įsivertinimo ir pažangos anketos duomenimis ir 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės rekomendacijomis, PUPP ir VBE rezultatų tyrimo 

analize, pamokų ir konsultacijų stebėjimu pasirinktas tikslas ,,Ugdymo(si) kokybės gerinimas 

skatinant bendradarbiavimą“. Siekiant sėkmingų mokymo(si) rezultatų, svarbiausia yra motyvuoti 

mokinius mokytis. Motyvacija daugiausia priklauso nuo mokymo(si) aplinkos, taigi drauge ir nuo 

mokytojo bei mokinio bendradarbiavimo. Todėl vienas iš prioritetų yra mokymasis 

bendradarbiaujant, ugdant kūrybišką asmenybę, prisiimančią atsakomybę už savo mokymosi 

rezultatus, grįžimas prie nesuprastų ir neišmoktų faktų, formuojant užsienio kalbų ir kitų dalykų 

įgūdžius. Pagerinus pamokų kokybę padidės kūrybiškai mąstančių, randančių netradicinius 

problemų sprendimo būdus, gebančių surasti išeitį iš sudėtingų situacijų, laisvai bendraujančių 

įvairiomis kalbomis jaunų žmonių ugdymas. 

 Tikslas aktualus, tuo labiau, kad šiuolaikiškam švietimui keliamas uždavinys pagerinti anglų 

kalbos mokymą integruojantis į ES bendriją. 
 
2 tikslo pagrindimas. 
 
 Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano 2016–2018 metams I strateginį tikslą ,,Plėtoti 

glaudesnį gimnazijos bendruomenės narių (mokinių - tėvų – mokytojų) tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą“ 2017 metais sieksime ,,Toliau tobulinti ir stiprinti mokinių, tėvų, mokytojų, 

klasės vadovų bendravimą ir bendradarbiavimą“. Šis metinis tikslas pagrįstas 2015–2016 metais 

atlikto plačiojo gimnazijos veiklų įsivertinimo rezultatais bei Bendrojo ugdymo mokyklų 2015–

2016 m. m. įsivertinimo ir pažangos anketos duomenimis ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

grupės rekomendacijomis. Vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016) ir atlikto įsivertinimo rezultatais, nutarta išanalizuoti 

nepakankamo tėvų į(si)traukimo į gimnazijos veiklą priežastis ir numatyti būdus situacijai keisti. 

 Gimnazijos bendruomenė suvokia glaudesnio bendravimo su tėvais reikšmę, nes toks 

bendradarbiavimas padeda puoselėti visas moksleivių galias, nuo kurių priklauso mokinių 

asmenybės raida ir motyvacija mokytis. 
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 2017 metais planuojama toliau efektyviau organizuoti ir plėsti darbą su mokinių tėvais. 

Intensyviau įtraukti mokinių tėvus į gimnazijos veiklą: įsteigti tėvų parlamentą, kuris išsakytų 

atsiliepimus apie mokyklos veiklą ir teiktų pasiūlymus jai tobulinti. Skatinti bendruomenės narius, 

ypač tėvus, ne tik dalyvauti tradiciniuose gimnazijos renginiuose, bet ir juos inicijuoti, aktyviai 

prisidėti organizuojant bei dalyvauti pedagoginio švietimo renginiuose. 

 Šio tikslo įgyvendinimui bus naudojamos mokinio krepšelio ir 2 proc. paramos ir labdaros 

lėšos. 

 

3 tikslo pagrindimas. 
 

 Pagal Geros mokyklos koncepciją, ugdymo(si) rezultatai priklauso nuo ugdymo(si) aplinkų. 

Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano 2016–2018 metams III tikslą ,,Tęsti nerenovuoto pastato 

bendrųjų erdvių ir kabinetų atnaujinimo bei modernizavimo programą“ 2017 metais numatyta atlikti 

prieškarinių laikų statybos senojo pastato visų trijų aukštų koridorių bei laiptinių remonto darbus, 

atlikti aktų salės sienų, lubų ir parketo remontą bei atlikti kieme esančio muziejaus stogo, sienų bei 

langų keitimo ir dažymo darbus. Stogas dengtas šiferiu, praleidžia vandenį, sienų dažai išblukę ir 

nusilupę, matosi sienų įtrūkimai. Renovuotos gimnazijos fone muziejaus pastatas neatitinka 

estetinio vaizdo, o ir techninė būklė yra prasta. Lėšos yra įtrauktos į 2016 metų finansavimo planą, 

todėl tiek gimnazijos erdvių, tiek muziejaus remonto darbai yra aktualūs. 

 2017 metais planuojama gauti: 

 valstybės funkcijų vykdymo programai -1116800 eurų; 

● Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programai – 489120 eurų; 

● Spec. lėšų -12700 eurų; 

● Viešųjų paslaugų teikimo programai -20500 eurų; 

● 2 proc. lėšų - 11000 eurų. 
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IV SKYRIUS 
 

VEIKLOS TURINYS 
 

 1 tikslas - Ugdymo(si) kokybės gerinimas skatinant bendradarbiavimą. 
 

Sėkmės kriterijus Minimalus lauktas 2017 m. 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 2017 m. 

rezultatas 

Vadovaujantis atlikta 2015-

2016 m. m. VBE, PUPP 

tyrimų rezultatų analize, 

numatyti pažangos tobulinimo 

gaires ir priemones 

pagrindiniame ir viduriniame 

ugdyme 

Pagerinti PUPP ir VBE 

rezultatus 2 proc. 

 

Pagerinti pirmo semestro 

pažangumo vidurkį iki 8,65  

Pagerinti PUPP ir VBE 

rezultatus 5 proc. 

 

Pagerinti pirmo semestro 

pažangumo vidurkį iki 8,75 

Taikant skatinimo ir 

mokyklos nelankymo 

prevencijos priemones, 

pagerinti gimnazijos 

lankomumą 

Pagerinti pamokų lankomumą 

10 proc. 

Pamokų lankomumo problemos 

sprendimą – reguliarų 

lankomumo pokyčių stebėjimą ir 

jų analizę, aktualių sprendimų 

konkrečioje probleminėje 

situacijoje organizavimą. 

Laukiamas rezultatas – 2016–

2017 m. m. pabaigoje vienam 

mokiniui teks 18 praleistų 

pamokų be pateisinamos 

priežasties. 

Pagerinti pamokų lankomumą 

20 proc. 

Pamokų lankomumo problemos  

sprendimą – reguliarų 

lankomumo pokyčių stebėjimą 

ir jų analizę, aktualių 

sprendimų konkrečioje 

probleminėje situacijoje 

organizavimą. Laukiamas 

rezultatas – 2016–2017 m. m. 

pabaigoje vienam mokiniui 

teks 14 praleistų pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

Kiekvieno mokinio pažangos 

stebėjimas bei tolimesnių 

veiklų planavimas –  

„E – kompetencijų aplankas“ 

(portfolio vertinimo metodas) 

veiklų įgyvendinimas 

Siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos, bus sukurtas 60 proc. 

mokinių platus įrodymų 

archyvas, kuris leis konkrečiam 

mokiniui demonstruoti savo 

kompetencijas, parodyti savo 

nuostatas, žinias ar įgūdžius, 

pagrįsti vykdomus tyrimus ir 

pateikti įrodymus skirtingoms 

Siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos, bus sukurtas 75 proc. 

mokinių platus įrodymų 

archyvas, kuris leis konkrečiam 

mokiniui demonstruoti savo 

kompetencijas, parodyti savo 

nuostatas, žinias ar įgūdžius, 

pagrįsti vykdomus tyrimus ir 

pateikti įrodymus skirtingoms 
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auditorijoms (ne tik 

mokytojams, bet ir tėvams, 

draugams, kt. įstaigoms ir pan.). 

auditorijoms (ne tik 

mokytojams, bet ir tėvams, 

draugams, kt. įstaigoms ir 

pan.). 
 
Priemonės 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1 Anketos 

„Mokymasis 

bendradarbiaujant“ 

rezultatų analizė 

Gimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

grupė 

 2017 m. 

sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2 Mokomųjų dalykų 

olimpiadų (I turo) 

organizavimas 

Dalykų 

mokytojai; 

pavaduotojai 

ugdymui 

 2017 m. 

sausis - 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3 Anglų kalbos III 

gimnazinių klasių 

olimpiados miesto 

turas 

Anglų kalbos 

mokytojai 

 2017 m. 

sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

4 Bandomųjų 

matematikos, 

lietuvių kalbos, 

gamtos ir socialinių 

mokslų egzaminų 

organizavimas 

Dalykų 

mokytojai; 

Metodinė taryba 

 2017 m. 

sausio - 

balandžio 

mėnesiai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

5 Prancūzų kultūros 

popietė su KTU 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 2017 m. 

sausio 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

6 Papildyti 

lankomumo 

apskaitos, 

kontrolės ir 

mokyklos 

Vaiko gerovės 

komisija 

 2017 m. 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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nelankymo 

prevencijos tvarką 

7 Mokinių skatinimo 

priemonių sistemos 

sukūrimas 

Dalykų 

mokytojai; 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

 2017 m. 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

8 Bandomųjų 

lietuvių kalbos ir 

matematikos žinių 

patikrinimas II 

gimnazijos klasėse 

organizavimas 

Dalykų 

mokytojai; 

Metodinė taryba 

 2017 m. 

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

krepšelio 

lėšos 

 

 

9 Pusmečių, žinių 

patikrinimų, 

bandomųjų 

egzaminų rezultatų 

analizavimas ir 

aptarimas 

metodinėse 

grupėse, mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

Dalykų 

mokytojai; 

Metodinė taryba 

 2017 m. 

kovas 

Pusmečių, 

žinių 

patikrinimų, 

bandomųjų 

egzaminų 

rezultatų 

analizavimas 

ir aptarimas 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

 

10 Užsienio kalbų 

mokėjimo testo 

lygio nustatymas 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 2017 m. 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

krepšelio 

lėšos 

 

11 Gabių mokinių 

ugdymo programos 

sudarymas 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui 

 2017 m. II 

ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

12 Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

Dalykų 

mokytojos; 

 2017 m. II 

ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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diegimas Metodinė taryba 

13 Ugdymo detaliųjų 

planų, modulių 

programų 

koregavimas, 

konsultacinių 

valandų 

planavimas 

vadovaujantis VBE 

ir PUPP rezultatais 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

Metodinė taryba 

 2017 m. 

birželio - 

liepos 

mėnesiai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

14 Diagnostinis 

testavimas I–III 

gimnazijos klasėse 

mokslo metų 

pradžioje, 

mokymosi lygmens 

nustatymui , 

ugdymo kokybės 

gerinimo 

planavimas 

Dalykų 

mokytojai, 

Metodinė taryba 

 2017 m. 

rugsėjo ir 

gegužės 

mėnesiai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

15 Atvirų pamokų 

gimnazijos 

bendruomenei 

organizavimas 

Dalykų 

mokytojai, tėvai 

 2017 m. IV 

ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

16 Kino filmų 

įgarsinimas 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 2017 m. IV 

ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

krepšelio 

lėšos 

 

 

17 Gabių mokinių 

skatinimas, 

apdovanojant 

“Gimnazijos 

garbė” šventės 

metu 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

 2017 m. 

lapkričio 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai; 

krepšelio 

lėšos 
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18 Pažintinė – 

edukacinė išvyką 

Lietuvoje 

geriausiai 

lankančiai klasei 

Pavaduotojai 

ugdymui 

 2017 m. 

gruodžio 

mėnesis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

krepšelio 

lėšos 

 

19 Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių 

dėl lankomumo 

problemų 

organizavimas 

Vaiko gerovės 

komisija 

 Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

20 Debatų klubo 

veikla 

Dalykų 

mokytojai  

 Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 
  
 2 tikslas -  Stiprinti ir tobulinti mokinių, tėvų, mokytojų ir klasės vadovų bendravimą ir 
bendradarbiavimą. 
 

Sėkmės kriterijus Minimalus lauktas 2017 m. 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 2017 m. 

rezultatas 

Tėvų įtraukimas į 

pozityviosios tėvystės 

mokymus 

Pravesti 2 seminarus, kurių metu 

mokinių tėvai patobulins 

atsakingos ir pozityvios tėvystės 

įgūdžius, gilins komunikacinę 

kompetenciją, sustiprės ryšiai 

tarp mokytojų ir tėvų, 

administracijos ir tėvų, mokinių 

ir tėvų 

Pravesti 3 seminarus, kurių 

metu mokinių tėvai patobulins 

atsakingos ir pozityvios 

tėvystės įgūdžius, gilins 

komunikacinę kompetenciją, 

sustiprės ryšiai tarp mokytojų ir 

tėvų, administracijos ir tėvų, 

mokinių ir tėvų 

Pamokų ,,Kolega kolegai“ 

stebėjimas ir aptarimas, 

naudojant IQES online 

kolegialaus grįžtamojo ryšio ir 

pamokų stebėjimo 

instrumentus 

52 proc. mokytojų sulauks 

kolegialaus 

grįžtamojo ryšio ir informacijos, 

padėsiančios išsikelti tikslus 

savo pamokos kokybės 

tobulinimui 

72 proc. mokytojų sulauks 

kolegialaus grįžtamojo ryšio ir 

informacijos, padėsiančios 

išsikelti tikslus savo pamokos 

kokybės tobulinimui 

Pedagogų nuolatinis 

tobulėjimas, dalyvavimas 

kursuose, seminaruose, 

Bus sudarytos sąlygos 50 proc. 

pedagogų tobulėti, skleisti savo 

gerąją darbo patirtį. 

Bus sudarytos sąlygos 70 proc. 

pedagogų tobulėti, skleisti savo 

gerąją darbo patirtį. 



23 
 

konferencijose. 

Video savistabos pamokoje 

diegimas, siekiant puoselėti ne 

tik mokinių įsivertinimo, bet 

ir mokytojų įsivertinimo 

kultūrą 

Mokytojai – savanoriai filmuos 

savo pamokas, vėliau jas 

peržiūrės, įsivertins, tobulins tai, 

kas nepasisekė. Geriausiomis 

savo video pamokomis dalinsis 

su kolegomis – tokiu būdu bus 

skleidžiama geroji mokytojo 

patirtis, sėkmės istorijos 

motyvuos ir drąsins kolegas 

siekti kokybiško ugdymo, o 

mokiniai turės daugiau 

įdomesnių ir mokymąsi 

skatinančių pamokų 

Mokytojai – savanoriai filmuos 

savo pamokas, vėliau jas 

peržiūrės, įsivertins, tobulins 

tai, kas nepasisekė. 

Geriausiomis savo video 

pamokomis dalinsis su 

kolegomis – tokiu būdu bus 

skleidžiama geroji mokytojo 

patirtis, sėkmės istorijos 

motyvuos ir drąsins kolegas 

siekti kokybiško ugdymo, o 

mokiniai turės daugiau 

įdomesnių ir mokymąsi 

skatinančių pamokų 
 
Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 Atvirų durų dienos Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

dalykų 

mokytojai;  

 Tris kartus 

per metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2 Srautiniai tėvų 

susirinkimai 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

dalykų 

mokytojai;  

 Du kartus 

per metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3 Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

tėvais pasitelkiant 

informacines 

komunikacines 

priemones 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

dalykų 

mokytojai; 

klasių 

vadovai 

 Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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4 Pilietinių ir labdaros 

akcijų organizavimas 

su mokinių tėvais 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

dalykų 

mokytojai;  

 Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

5 Šviečiamojo 

pobūdžio paskaitų 

organizavimas tėvų 

susirinkimų metu 

Vaiko 

gerovės 

komisija; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

klasių 

vadovai 

 Du kartus 

per metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

6 Supažindinti IV 

gimnazinių klasių 

mokinių tėvus su 

Brandos egzaminų 

organizavimo ir 

vykdymo tvarka. 

Egzaminų 

pasirinkimais 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui 

 2017 m. 

sausio 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

7 Supažindinti II 

gimnazinių klasių 

mokinių tėvus su 

PUPP organizavimo 

ir vykdymo tvarka. 

Supažindinti su 

vidurinio ugdymo 

aprašu, individualaus 

ugdymo plano 

sudarymu 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui 

 2017 m. 

vasario 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

8 Supažindinti tėvus su 

gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais 

dokumentais 

Klasių 

vadovai 

 2017 m.  

rugsėjo 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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9 I gimnazinių klasių 

tėvų susirinkimas 

„Moksleivių 

adaptacija“ 

Vaiko 

gerovės 

komisija; 

klasių 

vadovai; 

dalykų 

mokytojai 

 2017 m.  

rugsėjo 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

10 Tėvų parlamento 

veiklos 

organizavimas 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

klasių 

vadovai;  

 2017 m. 

rugsėjo 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

11 Gabių mokinių ir jų 

tėvų skatinimas, 

apdovanojant 

“Gimnazijos garbė” 

šventės metu 

Direktorius; 

pavaduotojai 

ugdymui; 

Metodinė 

taryba 

 2017 m. 

lapkričio 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

12 Kalėdinis krepšinio 

turnyras 3x3 

Pavaduotojai 

ugdymui; 

kūno 

kultūros 

mokytojai 

 2017 m. 

gruodžio 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

krepšelio 

lėšos 

 

13 Protų mūšis mokinių 

ir tėvų komandoms 

Pavaduotojai 

ugdymui; 

dalykų 

mokytojai 

 2017 m. 

gruodžio 

mėnuo 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

krepšelio 

lėšos 

 

    
 
 3 tikslas – Tęsti gimnazijos koridorių, kabinetų ir salių interjero atnaujinimą gerinant jų estetinį 

vaizdą ir bendruomenės narių darbo sąlygas. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Atnaujinti koridorius ir 

laiptines iki 2016 m. rugpjūčio 

mėn. 

Atnaujinti dviejų aukštų 

koridorių sienas ir lubas. 

Atnaujinti dviejų aukštų 

koridorius ir paradinius 

laiptus. 
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Atnaujinti aktų salę, mažąją 

salę ir kabinetus 

Atnaujinti aktų salės lubas, 

sienas, parketą ir 10 kabinetų. 

Atnaujinti ir modernizuoti 

aktų salę, mažąją salę ir 14 

kabinetų. 

Atlikti muziejaus pastato 

remontą 

Pakeisti stogą ir langus. Pakeisti stogą, langus ir 

nudažyti išorės sienas. 
 
Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Įrengti 

pakabinamas 

lubas ir išdažyti 

II ir III aukštų 

koridorių sienas. 

Konkursą 

laimėjusi 

statybinė 

organizacija 

 2017 m. 

birželio- 

rugpjūčio 

mėn. 

Iš sutaupytų 

savivaldybės 

paskolinių 2 

programos lėšų 

28,0 tūkst. € 

 

2. Atlikti paradinių 

laiptų 

atnaujinimo- 

remonto darbus. 

Statybinė 

organizacija 

 2017 m. 

birželio- 

rugpjūčio 

mėn. 

Iš savivaldybės 

skirtų lėšų 

16,0 tūkst. € 

 

3. Atlikti aktų salės 

lubų, sienų 

dažymo ir 

parketo lakavimo 

darbus 

Statybinė 

organizacija 

 2017 m. 

birželio-

rugsėjo 

mėn. 

Iš savivaldybės 

skirtų lėšų 

3,0 tūkst. € 

2 proc. lėšos 

2,0 tūkst. € 

 

4. Atlikti 10 

kabinetų lubų, 

sienų ir grindų 

remonto darbus. 

  2017 m. 

birželio- 

rugpjūčio 

mėn. 

2 proc. lėšos 

5,0 tūkst. € 

 

5. Atlikti muziejaus 

stogo, langų 

keitimo ir išorės 

sienų dažymo 

darbus. 

Statybinė 

organizacija 

 2017 m. 

gegužės – 

rugsėjo 

mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 

22,0 tūkst. € 
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V SKYRIUS 
 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA  
 
 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitome 

ar informuojame 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 

Ribinis laikas 

Direktorius Gimnazijos tarybai Pranešimas dėl 2 proc. 

lėšų panaudojimo 

2017 m. sausio ir 

rugsėjo mėn. 

Direktorius Gimnazijos 

bendruomenei 

Dėl gimnazijos veiklos 

2016 metų programos 

įgyvendinimo 

2017 m. vasaris 

Direktorius  Steigėjui 2016 m. gimnazijos 

direktoriaus veiklos 

ataskaita 

2017 m. gegužė 

Direktorius pavaduotoja 

ugdymui 

Direktoriui  Ataskaitos apie nutarimų, 

įpareigojimų vykdymą 

Kartą per 

semestrą 

Klasių vadovės Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

I ir II pusmečio 

pažangumo ir lankomumo 

ataskaitos 

2017 m. sausio-

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Švietimo skyriui Ataskaitos: 

Mokykla-1 

Mokykla-2 

Mokykla-3SD, 3ES 

2017 m. vasaris, 

2017 m. spalio, 

lapkričio mėn. 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Švietimo ir ugdymo 

skyriui 

Ataskaita dėl mokinių 

lankomumo apskaitos 

2017 m. sausis 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Mokytojų tarybai Ataskaita dėl Pagalbos 

mokiniui teikimo 

2017 m. sausis 

Mokytojai Direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketa 

2017 m. birželis 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Direktoriui  Ataskaita dėl 2017 m. 

veiklos 

2017 m. gruodis 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Gimnazijos tarybos 

posėdžiui 

Moksleivių maitinimo 

organizavimas 

2017 metai 

Visuomenės sveikatos Direktoriui Moksleivių sveikatos 2017 metai 
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priežiūros specialistė profilaktinių patikrinimų 

apibendrinimas 

Psichologė  Direktoriui  Apibendrinti tyrimų 

rezultatai 

Pagal poreikį 

Psichologė  Direktoriui  Metinė veiklos ataskaita 2016 m. sausis 

Soc. pedagogė Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokinių lankomumo 

ataskaita  

Iki kiekvieno 

mėnesio 5 d. 

Soc. pedagogė Direktoriui  Gimnazijos socialinis 

pasas 

2017 m. sausis 

Soc. pedagogė Direktoriui Rizikos grupės mokinių 

sąrašas 

2017 m. sausis 

Soc. pedagogė Direktoriui  Veiklos metinė ataskaita 2017 m. sausis 

Vyr. buhalterė Direktoriui Sąmatų vykdymas Kartą per ketvirtį 

Vyr. buhalterė  Gimnazijos tarybai 2 proc. lėšų panaudojimas 2017 m. spalis 

Vyr. buhalterė  Mokytojų tarybai Atlyginimų koeficientai 2017 m. sausis 

Klasių vadovai Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Veiklos ataskaitos. 2017 m. sausio, 

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojų tarybai  Atskiri pranešimai pagal 

planą 

2017 metai 

Direktorius Gimnazijos 

bendruomenei 

Dėl 2 proc. lėšų 

panaudojimo 2017 metais 

2016 m. gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Administracijos 

posėdžiuose, 

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos pagal 

gimnazijos vadovų 

vadybinių funkcijų 

realizavimo planus 

2017 metų 

antrojo pusmečio 

pabaigoje,  

2017 m. gruodis 

Metinės veiklos 

programos 

įgyvendinimas pagal 

direktoriaus 

pavaduotojos 

atsakomybės sritis 

programoje 

Administracijos 

posėdžiuose 

Ataskaitos 2017 m. gruodis 
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Gabių mokinių darbo 

grupė 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

Informavimo forma 2017 m. birželis. 

2017 m. gruodis 

Vaiko gerovės komisija Mokytojų 

susirinkimuose 

darbo organizavimo 

klausimais, tėvų 

susirinkimuose 

Ataskaitos, aptarimai, 

diskusijos, esant poreikiui 

– nutarimai 

2017 m. birželis. 

2017 m. lapkritis. 
 

Gimnazijos veiklos 

vidaus įsivertinimo 

grupė 

Mokytojų 

susirinkimuose, 

administracijos 

posėdžiuose 

Tyrimų medžiaga, 

ataskaitos, rekomendacijos 

2017 m. birželis. 

2017 m. lapkritis. 

 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Inga Račaitytė         
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui      Rasma Stuokienė     
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui      Viktorija Vilkevičienė   
 
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams    Diana Kučienė        
 
Socialinė pedagogė       Reda Gustaitienė     
 
Vyriausioji buhalterė       Minalda Pakštienė     
 
Informacinių technologijų mokytoja     Giedrė Genutė      
 

 

 

PRITARTA 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. 

posėdžio protokolu Nr. 11-7 
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STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
  

1 tikslas - Plėtoti glaudesnį gimnazijos bendruomenės narių (mokinių - tėvų – mokytojų) tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 Planuotas rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 
finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai 

Planuota 
gyvendinti 
(data) 

Įgyvendinta 
(data) Per tarpinį matavimą  

2016 m. 

Per tarpinį 
matavimą  
2017 m. 

Per galutinį 
matavimą  
2018 m. 

1. Plėtoti bendravimo 
ir bendradarbiavimo 
formas su mokinių 
tėvais. 

Pedagoginių, 
psichologinių ir 
prevencinių paskaitų 
organizavimas mokinių 
tėvams 

Pravestos 2 pedagoginės, 
psichologinės ir 
prevencinės paskaitos 
mokinių tėvams 

  Mokinio 
krepšelio lėšos, 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 
300,00 € 

Mokinio 
krepšelio lėšos, 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 
300,00 € 

2016 -2018 
m. 

2016 m. 

 Atvirų durų dienų, tėvų 
dienų, individualių 
konsultacijų, visuotinių 
tėvų susirinkimų 
organizavimas 

Pravesta 3 atvirų durų 
dienos, 2 visuotiniai 
susirinkimai. 

  Papildomų lėšų 
nereikia 

Papildomų lėšų 
nereikia 

2017  
IV ketv. 

2016 m. 

 Tėvų įtraukimas 
dalyvauti gimnazijos 
organizuojamose 
tradicinėse šventėse 

Pravesti 2 koncertai 
mokinių tėvams.  

  MK pažintinės 
veiklos lėšos 
300,00 € 

200 eurų 2% lėšų 2016 - 2018 m. 2016 m. 

 Naujų gimnazijos 
tradicijų parengimo 
projektas 

Žaidimas „Protų mūšis“ 
(mišrios komandos). 
Krepšinio varžybos 3x3 

  2 proc. lėšos 
100,00 € 

2 proc. lėšos 
100,00 € 

2016 m. 
IV ketvirtis 

2016 m. 
IV ketvirtis 

 Strategijos sukūrimas 
padėsiančios tėvams 
daugiau suartėti su 
gimnazija 

Bendri paralelinių klasių 
renginiai, padės įtraukti  
tėvus į gimnazijos tėvų 
aktyvo veiklą. 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2018 m. 2018 m.  

2. Puoselėti 
bendruomenės narių 
pilietinį sąmoningumą. 

Bendruomenės narių 
įtraukimas į 
visuomenines veiklas  

   Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2017 m. IV 
ketvirtis 

2017 m. IV 
ketvirtis 

3. Tobulinti 
bendruomenės narių 
pozityvaus bendravimo 
ir bendradarbiavimo 
santykius. 

Bendrakultūrinių, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencijų 
plėtojimas (seminarai, 
paskaitos) 

   Mokinio krepšelio 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos. 
500,00 € 

Mokinio krepšelio 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos. 
500,00 € 

2018 m. 
IV ketvirtis 
 

2018 m. 
IV ketvirtis 
 

Išvada apie pasiektą tikslą. Gimnazija, įgyvendinanti strateginio veiklos plano 2016-2018 metams 1 strateginį tikslą, numato 2017 metais toliau tęsti 1 tikslo įgyvendinimo veiklą, 
praplečiant 2017 metų gimnazijos veiklos plane. 
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2 tikslas –  Ugdymo, mokymo(si) proceso prieinamumo, veiklos kokybės tobulinimas ir daugiakalbystės įgūdžių formavimas. 

 Planuotas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai 

Planuota 
gyvendinti (data) 

Įgyvendinta 
(data) Per tarpinį 

matavimą  
2016 m. 

Per tarpinį 
matavimą  
2017 m. 

Per galutinį 
matavimą  
2018 m. 

2.1.  
Įgyvendinant 
gimnazijos 
pagrindinio ir 
vidurinio 
ugdymo 
programų 
ugdymo planus, 
siekti ugdymo 
kokybės, 
formuoti 
daugiakalbystės 
įgūdžius. 

Dalykų ilgalaikiai 
planai atitiks klasės, 
srauto ar grupės 
pajėgumą, turimus 
resursus ir mokytojų 
patirtį, skatins 
mokymosi 
motyvaciją ir darys 
įtaką geresnių 
rezultatų siekimui 

Dalykų ilgalaikiai 
planai atitinka 
klasės, srauto ar 
grupės pajėgumą, 
turimus resursus ir 
mokytojų patirtį, 
skatina mokymosi 
motyvaciją 
pažangumo 
vidurkis padidėjo 
2 proc.. 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2016-2017 m. m. 
II ketvirtis 

2016-2017 m. 
m. 
II ketvirtis 

 Visi mokytojai 
formuluos aiškius ir 
suprantamus 
pamokos uždavinius, 
suderintus su 
programose 
numatytais mokinių 
pasiekimais 

80 proc. mokytojų 
formuluoja 
suprantamus 
pamokos 
uždavinius, 
suderintus su 
mokinių 
pasiekimais. 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 
 

Papildomų lėšų 
nereikia. 
 

2016-2018 m. m. 2016-2018 m. 
m. 

 Konsultacijos 
mokiniams. 
Ugdymo turinio, 
orientuoto į žinių 
taikymą, pasirinkimo 
galimybių I-IV 
gimnazijos klasių 
mokiniams  
taikymas 

Gimnazijoje yra 
parengtos modulių 
programos, tačiau 
nebuvo vykdomi 
mini projektai 
„Mokomės 
mokytis“, 
„Kuriame“ . 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 
 

Papildomų lėšų 
nereikia. 
 

2016-2018 m. 
gegužės-sausio mėn. 

2016-2018 m. 
gegužės-sausio 
mėn. 

 I-II-III klasėms 
siūlyti italų (ispanų), 
skandinavų kalbų 
mokymą, kaip 
pasirenkamąjį dalyką 
 

Įvestas naujas 
pasirenkamas 
dalykas: ispanų 
kalba I-II-III-oms 
klasėms. 

  Mokinio krepšelio 
lėšos 
pagal ugdymo planą. 

Mokinio krepšelio 
lėšos 
pagal ugdymo planą. 

2016 – 2018 m. 2016 – 2018 m. 
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 Pradėti specializuoto 
ugdymo programos 
užsienio kalba 
eksperimentą 

Paruošta 
specializuoto 
ugdymo 
programa, tačiau 
leidimas nėra 
gautas pradėti 
eksperimentą su 
penktomis 
klasėmis. 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

 2016 m. 

2.2. Skatinti 
mokinių 
kūrybiškumą, 
diegti mokymosi 
paradigma 
pagrįstą veiklą.  

Pasitarimai, 
diskusijos. 
Mokytojo keliamų 
pamokos uždavinių 
derinimas su 
numatytais 
Bendrosiose 
programose mokinių 
pasiekimais 

80 proc. mokytojų 
formuluoja aiškius 
ir suprantamus 
pamokos 
uždavinius, 
suderintus su 
Bendrosiose 
programose 
numatytais 
mokinių 
pasiekimais. 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2016-2018 m. 
kiekvieno semestro 
pabaigoje. 

2016-2018 m. 
kiekvieno 
semestro 
pabaigoje. 

 Atviros pamokos. 
Mokytojo vaidmens 
pamokoje 
(pagalbininko, 
lektoriaus, vertintojo, 
organizatoriaus) ir 
atsakomybės už 
veiklos rezultatus 
tobulinimas 

80 proc. mokytojų 
dalyvauja 
kvalifikaciniuose 
renginiuose, tik 10 
proc. mokytojų 
ekspertų dalinasi 
patirtimi, vesdami 
atviras pamokas. 
 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2016-2018 m. 2016-2018 m. 

 Tyrimas ir stebėsena. 
Užtikrinti 
lankomumo tvarkos 
aprašo vykdymą 

Atliktas tyrimą, 
siekiant 
išsiaiškinti 
pamokų 
praleidinėjimo ir 
vėlavimo 
priežastis, 
aptariamos 
galimybės 
pašalinti vėlavimą 
ir pamokų 
praleidinėjimą. 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2016 m.  
I ketvirtis 
 

2016 m.  
I ketvirtis 
 
 

2.3.Taikyti 
aktyvius 
mokymo 

Organizuoti 
seminarus. 
Kelti mokytojų 

Organizuoti 4 
seminarai. 
Kelti mokytojų 

  Kvalifikacinės lėšos 
3000 € 
 

2700 eurų 
kvalifikacinių lėšų 

2016-2018 m. 2016 m. 
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metodus ugdymo 
procese 

dalykines ir 
vadybines 
kompetencijas 
ugdymo turinio 
planavimo, pamokos 
organizavimo, 
mokinių pažinimo 
klausimais 

dalykines ir 
vadybines 
kompetencijas 
ugdymo turinio 
planavimo, 
pamokos 
organizavimo, 
mokinių pažinimo 
klausimais. 

 Diskusijos prie 
apskrito stalo. 
Gerosios patirties 
sklaidos užtikrinimas 
ir pagalbos teikimas 
mažiau patyrusiems 
kolegoms 

Pravesta 4 atviros 
pamokos 

  2 proc. lėšos 
300,00 € 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2016-2018 m. m. 2016-2018 m. 
m. 

 Atlikti tyrimą. 
Tobulinti ugdymo 
procesą naudojant IT, 
diegiant inovacijas 

Perkelta į 2017 
m. m. 

  Papildomų lėšų 
nereikia. 

Papildomų lėšų 
nereikia. 

2017 m. II ketvirtis 
 

2017 m. II 
ketvirtis 

 Bendravimas ir 
bendradarbiavimas 
su kolegomis iš kitų 
mokyklų 

Perkelta į 2017 
m. m. 

  2 proc. lėšos 
50,00 € 

2 proc. lėšos 
50,00 € 

2016 m. IV ketvirtis 
 

2017 m. III 
ketvirtis 

Išvada apie pasiektą tikslą. Gimnazija, įgyvendinanti strateginio veiklos plano 2016-2018 metams 2 strateginį tikslą, numato 2017 metais toliau tęsti 1 tikslo įgyvendinimo veiklą, 
praplečiant 2017 metų gimnazijos veiklos plane. 

3 tikslas –       Tęsti nerenovuoto pastato bendrųjų erdvių ir kabinetų atnaujinimo bei modernizavimo programą. 

 Planuotas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti finansiniai  
ištekliai 

Panaudoti  
finansiniai  
ištekliai 

Planuota 
 gyvendinti 
 (data) 

Įgyvendinta  
(data) Per tarpinį 

 matavimą  
2016 m. 

Per tarpinį 
matavimą  
2017 m. 

Per galutinį 
matavimą  
2018 m. 

1.Gauti 
programai 
numatytas lėšas. 

Programos lėšos 
įtrauktos į 2016 metų 
biudžeto planą 

Parengtas darbų 
aprašas. 

  Savivaldybės biudžeto 
lėšos 
1,6 tūkst. € 

 2016 m. I ketv.  

2. Pradėti 
koridorių ir 
laiptinių 
atnaujinimą 

Atlikti seno pastato I-
II-III aukštų 
koridorių ir laiptinių 
dažymo bei laiptų 
restauravimo darbai 

Atliktas seno 
pastato I a. 
koridoriaus 
pakabinamų lubų 
įrengimo darbas, 
perdažytos sienos  
 

  Savivaldybės biudžeto 
lėšos 
24,0 tūkst. € 

4500 eurų 2% lėšų 2016 m. birželio- 
rugpjūčio mėn. 

2016 m. rugsėjo 
mėn. 
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Direktoriaus pavaduotoja ugdymui          Inga Račaitytė         

 Atlikti koridorių ir 
laiptinių pakabinamų 
lubų įrengimo darbus 

Atliktas seno 
pastato I a. 
koridoriaus 
pakabinamų lubų 
įrengimo darbas 

   4000 eurų 2 proc. 
lėšų 

 2016 m. rugsėjo 
mėn. 

 Įrengti tinklinio 
lauko aikštelę 

Sutrūkęs, duobėtas 
paviršius. 

  3,0 tūkst.€  
spec. lėšos 

 2016 m. birželio-
rugsėjo mėn. 

neįgyvendinta 

 Atlikti aktų salės 
sienų, lubų dažymo 
darbus ir parketo 
atnaujinimą. dažymo 
darbus 

Atnaujinta aktų 
salės scenos 
uždanga, ant langų 
žaliuzės 

  Scenos uždanga 
panaudota 1800 eurų 2 
proc. lėšų. Pritrauktos 
Žaliuzėms lėšos (gauta 
parama 750 eurų) 

2 proc. lėšos 
5,0 tūkst. €, 
 

2016 m. birželio-
rugpjūčio mėn. 

Perkelta į 
2018m. 

 Atlikti 20 kabinetų 
grindų, sienų ir lubų 
atnaujinimo darbus 

Atlikti 20 kabinetų 
grindų, sienų ir 
lubų atnaujinimo 
darbus. 

  2 proc. lėšos 
5,0 tūkst. € 

2 proc. lėšos 
5,0 tūkst. € 

2016 m. birželio-
rugpjūčio mėn. 

2016 m. 
birželio-
rugpjūčio mėn. 

 Muziejaus stogo, 
sienų (lauko), lietaus 
nubėgimo sistemos, 
langų keitimas 

   Savivaldybės lėšos 
22,0 tūkst. € 

Negauta lėšų 2016 m. vasario- 
rugpjūčio mėn. 

neįgyvendinta 

 Atlikti kiemo erdvių 
atnaujinimo darbus, 
tvoros remontą 

Duobėtas įėjimo 
takas, pasenę 
želdynai, atšokęs 
tvoros tinkas. 

  Biudžetinės lėšos 
10,0 tūkst. € 

 2017 m. birželio-
rugsėjo mėn. 

2017 m. 
birželio-rugsėjo 
mėn. 

 Atlikti sporto salės 
lubų ir sienų dažymą 

   Biudžetinės lėšos 
10,0 tūkst. € 

 2017 m. birželio-
rugsėjo mėn. 

2017 m. 
birželio-rugsėjo 
mėn. 

 Įrengti specializuotą 
užsienio kalbų 
mokymo lingafoninį 
kabinetą 

   Savivaldybės ir 2 proc. 
lėšos 
15,0 tūkst.€ 

 2017 m. birželis - 
rugpjūtis 

2018 m. birželis 
- rugpjūtis 

 Atlikti choreografijos 
salės, grindų ir sienų 
atnaujinimo darbus 

Pajuodusios 
apsilupusios 
lubos, suaižėję 
grindys, pasenę 
sienų apmušalai. 

  Savivaldybės lėšos 5,0 
tūkst. € 

 2018 m. birželio-
rugsėjo mėn. 

2018 m. 
birželio-rugsėjo 
mėn. 

 Pakeisti 20 kabinetų 
susidėvėjusią IT 
įrangą  

Dalis IT įrangos 
pasenusi fiziškai ir 
morališkai. 

  MK lėšos 
15,0 tūkst. € 

 2018 m. birželio-
rugsėjo mėn. 

2018 m. 
birželio-rugsėjo 
mėn. 

Išvada apie pasiektą tikslą. Strateginio plano 2016-2018 m. III tikslą planuojama užbaigti 2018 m.  
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Direktoriaus pavaduotoja ugdymui           Rasma Stuokienė     
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui           Viktorija Vilkevičienė   
 
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams         Diana Kučienė        
 
Socialinė pedagogė            Reda Gustaitienė     
 
Vyriausioji buhalterė            Minalda Pakštienė     
 
Informacinių technologijų mokytoja          Giedrė Genutė      
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