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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, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, kitais teisės aktais, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos 

nuostatais, Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030” keliamais švietimo ir mokymo tikslais: veikli, solidari, besimokanti visuomenė, orientacija į 

kūrybingumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą, veiksmingos mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimas, visų besimokančių asmenų gabumus atskleidžian-

čių programų kūrimas. 2013-2022 metų valstybinės švietimo strategijoje keliamais tikslais: didinti mokytojų ir dėstytojų profesionalumą; puoselėti 

partneryste, įsivertinimu ir duomenų analize grįstą švietimo kokybės kultūrą; plėtoti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes; skatinti mokymąsi visą 

gyvenimą. 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos misija orientuojama į švietimo tikslų įgyvendinimą: gimnazija ugdo gebėjimus, kompetencijas ir vertybes, 

reikalingas atsakingam ir kūrybingam piliečiui, tenkina įvairių tautų mokinių saviraiškos poreikius įgyvendindama ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio, suaugusiųjų, neformaliojo ugdymo programas, dalyvaudama įvairiuose projektuose ir programose.  

Gimnazijos veiklos funkcionavimą veikia ekonominiai, socialiniai, technologiniai veiksniai. Etatinio mokytojų darbo užmokesčio sistema, klasės 

krepšelio struktūros pokyčiai įgalina gimnaziją savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus, ekonominė situacija šalyje daro įtaką gimnazijos veiklai. 

Visuomenės socialinė diferenciacija, daugiakultūriškumas, dvikalbystė, tėvų (globėjų, rūpintojų) užimtumo problemos, įvairūs socialiniai veiksniai, įgalina 
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ieškoti galimybių ugdyti mokinių kompetencijas, rūpintis kiekvienu mokiniu, ugdyti jį pagal individualius gebėjimus, sudaryti sąlygas įvairiapusiškai 

saviraiškai.  

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

politiką, telkti bendruomenę jos įgyvendinimui, 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 gimnazijai 

kitose institucijose, vykdyti kitas LR norminių aktų priskirtas funkcijas. Gimnazijos valdyme dalyvauja 6 direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Gimnazijoje 

veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių parlamentas, Metodinė taryba ir metodinės grupės. 

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

gimnazijos ugdymo planą, STRAPIS sistemą. Mokomųjų dalykų ugdymo turinys planuojamas atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal 

Bendrąsias programas. Mokytojai darbą planuoja metams, rengdami mokomųjų dalykų planus. Mokytojai, rengdamiesi pamokų ciklui, atskirai pamokai, 

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

vertinimą.  

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, apklausos) iškėlė svarbiausius veiklos prioritetus: 

bendravimas ir bendradarbiavimas, saugi aplinka, mokinių mokymosi pasiekimai, sėkmingos asmenybės saviraiška, ugdymo kokybė. Strateginiu veiklos 

planu siekiama šių esminių pokyčių: individualios kiekvieno mokinio pažangos gerinimo, ugdymo kokybės (nuo mokymo prie mokymosi) tobulinimo, tėvų 

įsitraukimo į gimnazijos veiklas ir jų glaudesnio bendradarbiavimo su gimnazija. Vykdant planuojamus pokyčius bus įgyvendinama Visos dienos mokyklos I 

modelis, bus teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas 

maitinimas, o į veiklas aktyviai įtraukti socialiniai partneriai. Gimnazija atrinkta gauti kokybės krepšelio lėšas, kurias naudos pamokoms, veiklų tobulinimui, 

mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai gerinti, mokytojų kvalifikacijai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai. 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija buvo įsteigta Kauno miesto valdybos sprendimu 1930 m. rugsėjo 1 dieną kaip Kauno vokiečių realinė gimnazija. 

Nuo 1940 m. birželio 15 d. ir iki 1941 m. birželio 22 d. veikė kaip 10-oji vidurinė mokykla (Kauno apskrities archyvo duomenimis (Lietuvos TSR centrinio 

valstybinio archyvo Kaune fondų žinynas, išleistas 1986 metais). Nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. iki 1949 m. rugpjūčio 31 d. veikė kaip 10-oji gimnazija, kuri 
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1949 m. rugsėjo 1 d. pavadinta 10-ąją vidurine mokykla. Kauno miesto valdybos 1999 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 59 mokyklai suteiktas Aleksandro 

Puškino vidurinės mokyklos vardas. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-201 mokykla reorganizuota, Kauno 

Aleksandro Timinskio ir Kauno Aleksandro Puškino vidurines mokyklas sujungiant į Kauno Centro vidurinę mokyklą. Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2007 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. T-99 mokyklai suteiktas Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos vardas. 2010 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V – 2226 mokykloje buvo akredituota vykdoma vidurinio ugdymo programa, t.y. mokyklai suteiktas gimnazijos 

statusas. 2012 m. balandžio 5 d. Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-178 prie gimnazijos buvo prijungta Kauno Prano Eimučio jaunimo 

mokykla, t.y. gimnazijoje nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigtas pagrindinio ugdymo skyriaus struktūrinis padalinys adresu V.Krėvės pr.  50. Kauno m. 

savivaldybės tarybos sprendimu prie gimnazijos buvo prijungtas Kauno 6-asis lopšelis – darželis, t.y. gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigtas 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus struktūrinis padalinys adresu A.Mickevičiaus g.  54 ir nuo tada įstaiga veiklą vykdo 3-se pastatuose. 

Gimnazija skirta Kauno m. ir Kauno zonos (buvusios apskrities) mokinių ugdymui. Joje vykdomos įvairios ugdymo programos:  

 Ikimokyklinis ugdymas (7 grupės, nuo 1-ių iki 5-ių metų vaikams, IV modelis 10,5 valandų per dieną); 

 Priešmokyklinis ugdymas (2 grupės, IV modelis, 10,5 valandų per dieną); 

 Pradinis ugdymas; 

 Pagrindinis ugdymas; 

 Vidurinis ugdymas; 

 Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas; 

 Suaugusiųjų vidurinis ugdymas; 

 16-17 metų dirbančio jaunimo ugdymas; 

 12-16 metų jaunimo, turinčio socializacijos problemų, stokojančio mokymosi motyvacijos, linkusio į sportinę veiklą pagrindinis ugdymas. 

 1 – 4 klasių mokinių turinčių elgesio ir emocijų sutrikimus (didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokiniai); 

 Gimnazija veikia 3-se pastatuose. Administracija sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui (6), direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams (2) 

ir administracijai. Įstaigoje mokosi 1061 mokiniai/ugdytiniai. Naujai įkurta biblioteka – informacinis centras (centre). Mokomųjų dalykų kabinetai aprūpinti 

šiuolaikinėmis IKT priemonėmis, visą ugdymo procesui reikalinga literatūra ir kt. mokymo priemonėmis. Gimnazijoje yra:  

 180 personaliniai kompiuteriai; 
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 65 nešiojami kompiuteriai; 

 59 planšetės; 

 57 interaktyvios – išmaniosios lentos; 

 35 kompiuteriniai projektoriai iš jų 2 turi 3D funkciją; 

 5 kopijavimo juodai balti aparatai ir 1 spalvotas; 

 22 LCD televizoriai ir 16 DVD grotuvų; 

 84 lazeriniai spausdintuvai, 3 spalvoti spausdintuvai ir 1 3D spausdintuvas. 

 Gimnazija bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (KTU, VDU, LKKA, Kauno kolegija, Vilniaus universitetu, Edukologijos 

universitetu), miesto, šalies ir užsienio valstybių (Vokietijos, Bulgarijos, Slovakijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos,  ir kt.) mokyklomis. 

Įstaiga naudoja TAMO elektroninį dienyną ir elektroninę TAMO bibliotekos programą. Neformaliajam mokinių ugdymui veikia sporto (stalo teniso,  

krepšinio, kūno rengybos, lengvosios atletikos, alpinizmo), muzikos, foto, dailės, medžio, baleto, keramikos, mokinių tarybos, plaukimo  būreliai. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 
 

  2016-2018 metų strategijoje iškelti šie tikslai:  

1. Sudaryti sąlygas mokiniams migrantams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) puoselėti ir tobulinti kalbinius (lietuvių  k. ir rusų k.) gebėjimus 

integruojant į gimnazijos ugdymo procesą ir Lietuvos Respublikos gyvenimą.  

2. Atskleisti individualius mokinių gebėjimus užtikrinant kokybišką neformalųjį ugdymą.  

3. Užtikrinti lygias ugdymosi galimybes socialinės atskirties ir rizikos grupės  bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, orientuojantis į 

mokinių individualių gebėjimų ir kūrybinių galių atskleidimą.  

4. Rengti gimnazijos edukacinės plėtros projektą, siekiant naujų inovacijų įdiegimo.  

5. Motyvuoti mokytojus įgyti naujų kompetencijų ir jas tobulinti naudojant inovatyvias priemones  siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės. Strategijos 

tikslų realizavimo analizė parodė, kad gimnazijoje sukurtas kalbinio ugdymo modelis, panaudotos kultūrinio ir istorinio paveldo objektus ugdymo proceso 

gerinimui , sudarytos sąlygos mokinių tautinio tapatumo sklaidai.  
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Gimnazijoje sukurta nauja neformalaus švietimo forma, o interenetinėje svetainėje yra paskirta atskira neformaliojo švietiumo  veiklos ir dokumentų sklaidai. 

Mokytojai ir mokiniai dalyvavo patirtinio ugdymo veiklose, seminaruose, skaityti pranešimai patirtinio ugdymo tema. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo 

tarptautiniame online projekte, metodiniuose renginiuose „Lavinti mokant inovatyviai. Įvairių šalių patirtys“. Pagrindinio ugdymo skyriuje įkurtos  1-2 

jungtinė ir 3-4 specialiojo ugdymo klasės. Įdiegtos naujos neformaliojo ugdymo programos „Infomeistras“, „Sportas-sveikata“. Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai programa integruota į dalykų programas. Vykdomi projektas „Sveikatiada“, Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa.  

Sudaryta darbo grupė gimnazijos edukacinės plėtros projektui įgyvendinti. Optimizuotos ir pertvakytos patalpos įrengiant naujus pradinio ugdymo kabinetus, 

suformuotos 3 pirmos klasės. Suformuotos priešmokyklinio ugdymo grupės, pertvarkant medžio ir metalo dirbtuves, įrengiant tai viename kabinete, o 

atsilaisvinusiame įrengiant priešmokyklinio ugdymo grupę. Metodinėse mokytojų grupėse kasmet numatomi veiklos tikslai ir uždaviniai, vyko gimnazijos 

mokytojų ekspertų seminaras, skirtas plėtoti kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas. Gimnazijoje įdiegta Moodle virtuali mokymosi aplinka, kuria 

naudojasi mokytojai ir mokiniai. 2016-2018 metų strateginis veiklos plano įgyvendininimą vertinme gerai, kadangi nepasiektas maksimalus lauktas 

rezultatas ir su nauja strategija 2019-2021 m. sieksime tikslų ir gerinsime ugdymo kokybę įsisąvinant 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 2017-2018 mokslo metais įgijusių vidurinį išsilavinimą 

dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus siekė bendrą procentą (61,6 poc.), o  iš jų suaugusiųjų mokinių 49,4 poc., tuo tarpu tautinių mažumų mokinių 100 

proc. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą nuo bendro 10-okų skaičiaus siekė 88,5 proc., 100 proc. tautinių mažumų mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą įgijo, o 

suaugusiųjų klasių mokinių 73,8 proc.  

  Analizuodami mokinių pasiekimus (nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių 

brandos egzaminų ir metinių rezultatų) ir išryškinome  problemas bei tobulintinas sritis. 
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2 klasių NMPP testų rezultatų palyginamoji analizė 2017-2018 

 

 
 

Nors 2017 m. Gimnazijos 2 klasės mokinių matematikos vidurkis (82,1) buvo didesnis už vidurinių mokyklų / gimnazijų matematikos vidurkį, 

tai skaitymo (63,2), rašymo (teksto kūrimas) (60,4) bei rašymo (kalbos sandaros pažinimas) (55,8) srityje Gimnazijos vidurkiai, nesiekė šalies mokyklų 

vidurkių. 2018 m. Gimnazijos 2 klasės mokinių matematikos ir skaitymo vidurkiai lenkia tik kaimo mokyklų vidurkius, tačiau nesiekia šalies mokyklų 

vidurkių. Rašymo (teksto kūrimo), gimnazijos vidurkis ženkliai atsilieka nuo šalies mokyklų vidurkių. Lyginant 2017 ir 2018 m. 2 klasės mokinių NMPP 

vertinimus, stebimi matematikos ir rašymo (teksto kūrimo) pasiekimų vidurkių mažėjimai 2018 m., tačiau didėjo skaitymo pasiekimų vidurkis.  
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4 klasių NMPP testų rezultatų palyginamoji analizė 2017-2018  

 
 

 
 

  Lyginant Gimnazijos 4 klasės mokinių matematikos pasiekimus 2017-2018 m., stebimi pasiekimų gerėjimai, kadangi 2018 m. mokinių 

matematikos pasiekimai buvo įvertinti pagrindiniu bei aukštesniu lygmenimis. 2018 m. 78,9 proc. mokinių matematikos pasiekima i buvo vertinami 

pagrindiniu lygmeniu. 
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  Skaitymo srityje, 2018 m. sumažėjo 4 klasės gimnazijos mokinių nepasiekto patenkinamo vertinimo procentas (nuo 9,1 proc. iki 7,9 proc.) bei 

padidėjo patenkinamo vertinimo procentas (nuo 36,4 proc. iki 47,4 proc.), tačiau mažėjo pagrindinio ir aukštesniojo lygmens procentiniai pasiskirstymai. 

Vertinant 4 klasės mokinių rašymo pasiekimus 2017-2018 m., stebima, kad  2018 m. daugėjo mokinių, pasiekusių patenkinamą lygį bei neliko mokinių, 

kurių pasiekimai rašymo srityje nebūtų siekę patenkinamo lygio, tačiau tuo pačiu mažėjo mokinių, pasiekusių pagrindinį bei aukštesnįjį pasiekimų lygius.  

2018 m. pagerėjo Gimnazijos 4 klasės mokinių pasiekimų pasaulio pažinimo srityje procentinis pasiskirstymas. Tačiau reikia pastebėti, kad 2018 m. mažiau 

4 klasės mokinių buvo vertinami pasaulio pažinimo srityje. 

 

6 klasių NMPP testų rezultatų palyginamoji analizė 2017-2018  
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  Gimnazijos 6 klasės 2017 m. mokinių skaitymo (53,1) ir rašymo (60,2) pasiekimų vidurkiai yra aukštesni, lyginant su didmiesčio mokyklų, 

vidurinių mokyklų / gimnazijų pasiekimų vidurkiais. Matematikos pasiekimų vidurkis lenkia vidurinių mokyklų / gimnazijų pasiekimų vidurkį. Gimnazijos 6 

klasės 2018 m. mokinių skaitymo (52,9) ir rašymo (36,5) pasiekimų vidurkiai nesiekia didmiesčio mokyklų, vidurinių mokyklų / gimnazijų pasiekimų 

vidurkių. Tačiau matematikos (43,1) pasiekimų vidurkis atitinka vidurinių mokyklų / gimnazijų pasiekimų vidurkį.  

  Lyginant Gimnazijos 6 klasės mokinių matematikos pasiekimus 2017-2018 m., 2018 m. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo 

vertinimo (3,7 proc.), bei mokinių, kurių pasiekimai matematikoje buvo vertinami aukštesniuoju lygmenimis (15,7 proc.). Padaugėjo mokinių, kurių 

pasiekimai matematikoje buvo vertinami patenkinamu (6 proc.) bei pagrindiniu (15,3 proc.) lygiais. Lyginant Gimnazijos 6 klasės mokinių skaitymo 

pasiekimus 2017-2018 m., 2018 m. sumažėjo mokinių, kurių skaitymo pasiekimai buvo vertinami aukštesniuoju (6,3proc.) bei pagrindiniu (34,3) 

lygmenimis. Padaugėjo mokinių, kurių pasiekimai matematikoje buvo vertinami patenkinamu (38,3 proc.) lygiu, bei nepasiekusių patenkinamo lygio (2,3 

proc.). Lyginant Gimnazijos 6 klasės mokinių rašymo pasiekimus 2017-2018 m., 2018 m. ženkliai sumažėjo mokinių, kurių rašymo pasiekimai buvo 

vertinami aukštesniuoju lygiu (15,6 proc.) bei pagrindiniu lygiu (33,5 proc.). Padaugėjo mokinių, kurių rašymo pasiekimai buvo vertinami patenkinamai 

(15,8 proc.) bei nepasiekusių patenkinamo lygio (33,4 proc.). 

8 klasių NMPP testų rezultatų palyginamoji analizė 2017-2018  
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  2017 m. Gimnazijos 8 klasės mokinių matematikos pasiekimų vidurkis nesiekia didmiesčio mokyklų pasiekimų vidurkio, tačiau kiek lenkia 

vidurinių mokyklų / gimnazijų pasiekimų vidurkį. Skaitymo ir gamtos mokslų pasiekimų vidurkiai yra žemesni, lyginant su kitomis šalies mokyklomis, 

tačiau socialinių mokslų pasiekimų vidurkis ženkliai lenkia šalies mokyklų pasiekimų vidurkius. 

  2018 m. Gimnazijos 8 klasės mokinių matematikos ir skaitymo pasiekimų vidurkiai nesiekia šalies mokyklų pasiekimų vidurkių. Gamtos ir 

socialinių mokslų pasiekimų vidurkiai lenkia didmiesčių mokyklų bei vidurinių mokyklų / gimnazijų pasiekimų vidurkius.  

  Lyginant 2017-2018 m., gimnazijos 8 klasės mokinių pasiektus lygius matematikoje, stebima, kad sumažėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį 

matematikos lygį, tačiau padaugėjo mokinių, pasiekusių pagrindinį matematikos lygį.  Lyginant 2017-2018 m., gimnazijos 8 klasės mokinių skaitymo 

pasiekimo lygius, stebima, kad 2018 m. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo skaitymo lygio bei pasiekusių aukštesnįjį skaitymo lygį, tačiau 

padaugėjo mokinių, pasiekusių pagrindinį bei patenkinamą skaitymo lygius. Lyginant 2017-2018 m., gimnazijos 8 klasės mokinių rašymo pasiekimo lygius, 

stebima, kad 2018 m. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo rašymo lygio bei pasiekusių aukštesnįjį rašymo lygį, tačiau padaugėjo mokinių, 

pasiekusių pagrindinį bei patenkinamą rašymo lygius. Lyginant 2017-2018 m., gimnazijos 8 klasės mokinių gamtos mokslų pasiekimo lygius, stebima, kad 

2018 m. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo gamtos mokslų lygio bei pasiekusių patenkinamą gamtos mokslų lygį, tačiau padaugėjo mokinių, 

pasiekusių pagrindinį bei aukštesnįjį gamtos mokslų lygius.  Lyginant 2017-2018 m., gimnazijos 8 klasės mokinių socialinių mokslų pasiekimo lygius, 
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stebima, kad 2018 m. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo socialinių mokslų lygio bei pasiekusių aukštesnįjį socialinių mokslų lygį, tačiau 

padaugėjo mokinių, pasiekusių pagrindinį bei patenkinamą socialinių mokslų lygius.  

 

OECD PISA 2018 TYRIMO REZULTATAI 

Vertinant Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos OECD PISA 2018 tyrimo rezultatus, skaitymo gebėjimų  aspektu, stebime, kad mažiausias rezultatas 

siekė 15,4%, o didžiausias – 88,9%. Vidutinis mokyklos rezultatas siekė 63,2%. Vidutinį rezultatą lyginant su dalyvavusių mokyklų rezultatu (54,1%) 

matome, kad gimnazijos vidurkis yra didesnis. Gimnazijos skaitymo gebėjimų  vidutinio rezultato procentas lenkia kitas mokyklas, pagal mokomąją kalbą 

(mišri kalba – 44,3%), pagal mokyklos tipą (gimnazijos – 55,9%) bei pagal vietovės tipą (kitų didžiųjų miestų mokyklos – 58,6%). 

Gamtamokslinio raštingumo mažiausias rezultatas siekė 19,6%, o didžiausias – 76,7%. Vidutinis mokyklos rezultatas siekė 47,0%. Vidutinį 

rezultatą lyginant su dalyvavusių mokyklų rezultatu (44,4%) matome, kad gimnazijos vidurkis yra didesnis. Gimnazijos gamtamokslinio raštingumo  

vidutinio rezultato procentas lenkia kitas mokyklas, pagal mokomąją kalbą (mišri kalba – 34,3%), pagal mokyklos tipą (gimnazijos – 46,2%). Tačiau 

mokyklos gamtamokslinio raštingumo vidutinis rezultatas nesiekia kitų didžiųjų miestų mokyklų vidutinio rezultato (48,9%). 

Matematinio raštingumo mažiausias rezultatas siekė 16,7%, o didžiausias – 72,7%. Vidutinis mokyklos rezultatas siekė 47,2%. Vidutinį rezultatą 

lyginant su dalyvavusių mokyklų rezultatu (39,8%) matome, kad gimnazijos vidurkis yra didesnis. Gimnazijos matematinio raštingumo vidutinio rezultato 

procentas lenkia kitas mokyklas, pagal mokomąją kalbą (mišri kalba – 31,0%), pagal mokyklos tipą (gimnazijos – 41,5%), bei pagal vietovės tipą (kitų 

didžiųjų miestų mokyklos – 43,7%). 

Finansinio raštingumo mažiausias rezultatas siekė 8,3%, o didžiausias – 48,9%. Vidutinis mokyklos rezultatas siekė 30,4%. Vidutinį rezultatą 

lyginant su dalyvavusių mokyklų rezultatu (46,5%) matome, kad gimnazijos vidurkis yra žemesnis. Gimnazijos finansinio raštingumo vidutinio rezultato 

procentas nesiekia kitų mokyklų pagal mokomąją kalbą (mišri kalba – 35,5%), pagal mokyklos tipą (gimnazijos – 48,3%), bei pagal vietovės tipą (kitų 

didžiųjų miestų mokyklos – 50,9%). 

Lietuvių kalba ir literatūra PUPP 

 2015-2016 m. m. 

(38 m.) 

2016-2017 m. m. 

(29 m.) 

2017-2018 m. m. 

(33 m.) 

Laikė 36 (95%)(2 atleisti) 29 (93%) (2 atlesti) 29 (87%) ( 4 

atleisti) 
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Analizuojant lietuvių kalbos ir literatūros PUPP įvertinimus 2015-

2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m., stebima, kad 2016-2017 

m.m. sumažėjęs egzaminą laikiusių mokinių skaičius, 2017-2018 m.m. 

nekito. Nors nei vienais analizuojamais metais gimnazijoje nebuvo 

neišlaikiusių PUPP lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, 2015-2016 m.m. 

puikiai egzaminą išlaikė 11% laikiusių asmenų, o sekančiais (2016-2017 

m.m. bei 2017-2018 m.m.) tokių asmenų nebuvo. Lietuvių kalbos ir 

literatūros PUPP vertinime labai gerai buvo vertinamas panašus skaičius laikiusių asmenų visais analizuojamais metais, tačiau 2017-2018 m.m. buvo 

daugiausiai mokinių, vertintų 4 balais. 

Matematika PUPP 

Analizuojant matematikos PUPP įvertinimus 2015-2016 m.m., 

2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m., stebima, kad sumažėjęs laikiusių 

mokinių skaičius 2016-2017 m.m., 2017-2018 m.m. vėl didėjo. 2015-2016 

m.m. buvo daugiausiai mokinių, matematikos PUPP vertintų puikiai (10 

balų) ar labai gerai (9 balai), tačiau 2017-2018 m.m. buvo daugiausiai 

mokinių, PUPP vertintų tik 4 balais ar neišlaikiusių matematikos PUPP. 

 

 

Rusų kalba(gimtoji)(dieninės klasės) 

Neatvyko 0 0 0 

10 4 (11%) 0 0 

9 4 (11%) 4 (15%) 3 (11%) 

8 11 (31%) 6 (22%) 5 (17%) 

7 8 (22%) 6 (22%) 13 (44%) 

6 5 (14%) 6 (22%) 3 (11%) 

5 3 (8%) 3 (8%) 0 

4 1 (3%) 2 (11%) 5 (17%) 

Neišlaikė 0 0 0 

 2015-2016 m. m. 

(38 m.) 

2016-2017 m. m. 

(29 m.) 

2017-2018 m. m. 

(33 m.) 

Laikė 36 (92%)(3 atleisti) 29 (93%) (2 atlesti) 33 (100%) 

Neatvyko 0 0 0 

10  2 (6%) 2 (7%) 0 

9  4 (11%) 3 (11%) 2 (6%) 

8 8 (23%) 1 (4%) 3 (9%) 

7 6 (17%) 4 (15%) 3 (9%) 

6 6 (17%) 4 (15%) 10 (30%) 

5 1 (3%) 9 (33%) 4 (12%) 

4 8 (23%) 4 (15%) 9 (27%) 

Neišlaikė 0 0 2 (3 balai) (6%) 

 2015-2016 m. m. 

(38 m.) 

2016-2017 m. m. 

(29 m.) 

2017-2018 m. m. 

(33 m.) 

Laikė 35(92%) (3 atleisti) 24(83%) (5 atleisti) 33 (100%) 

Neatvyko 0 0 0 

10  12 (34%) 3 (12,5%) 11(33%) 

9  7 (20%) 8 (33%) 9(27%) 
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Analizuojant rusų kalbos (gimtosios) (dieninių klasių) PUPP 

įvertinimus 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m., 

stebima, kad sumažėjęs laikiusių mokinių skaičius 2016-2017 m.m., 2017-

2018 m.m. vėl didėjo. Daugiausiai rusų kalbos (gimtosios) PUPP 

vertinimų puikiai (10 balų) buvo 2015-2016 m.m. bei 2017-2018 m.m., o 

2016-2017 m.m. pasižymėjo gausiausiais vertinimais 4-5 balais.  

Lietuvių kalba ir literatūra (VBE) 

 

Lyginant VBE rezultatus 2015-2016 m.m. su 2016-2017 m.m., 

stebima, kad padaugėjo (16%) mokinių, laikiusių valstybinį lietuvių kalbos 

ir literatūros egzaminą, o 2017-2018 m.m. mokinių skaičius šiek tiek 

sumažėjo (-5,5%). Jeigu 2016-2017 m.m. du gimnazijos mokiniai neatvyko 

į lietuvių kalbos ir literatūros VBE, tai nei 2015-2016 m.m., nei 2017-2018 

m.m. tokių mokinių nebuvo.  

Didžiausias neišlaikiusiųjų procentas (29%) buvo 2015-2016 m., 

tačiau tokius skaičius sąlygoja mažas lietuvių kalbos ir literatūros VBE 

laikiusiųjų skaičius. 2015-2016 m. buvo mokinys, lietuvių kalbos ir 

literatūros VBE surinkęs 90-99 balų, o 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. aukščiausi mokinių pasiekimai buvo 70-79 balai. 

 

Anglų kalba (VBE) 

8 6 (17%) 4 (17%) 6(18%) 

7 6 (17%) 3 (12,5%) 3(9%) 

6 4 (11%) 4 (16%) 3(9%) 

5 0 9 (33%) 1(3%) 

4 0 4 (15%) 0 

Neišlaikė 0 0 0 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 24,15\  32,6) 

 

Laikė 14 (12%) 30 (28%)  27 (22,5%)  

Neatvyko 0 2  0 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 1  (7%)  0 0 

80-89 balų 0 0 0 

70-79 balų 0 1 (3%)  1 (3,7%)  

60-69 balų 2 (14 %)  2 ( 7%)  1 (3,7%)  

50-59 balų 1 (7%)  1 (3%)  3 (11%)  

Mažiau 50 balų 6 (43%)  19(63%)  15(55,5%)  

Neišlaikė 4 (29%)  7 (23%)  7 (25,9%)  

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 60\ 63) 

Laikė 24 (20%) 31 (29%) 36 (30%) 

Neatvyko 2 2 3 (1 pripažinta 

išlaikyta) 

100 balų 2 (8%) 0 1(2,7%) 
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Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. anglų 

kalbos VBE rezultatus, stebima, kad tendencingai daugėja mokinių, 

laikančių anglų kalbos VBE. Geriausi anglų kalbos VBE pasiekimai 

būdingi 2015-2016 m.m., kuomet du mokiniai surinko 100 balų, bei 2 – 90-

99 balus, tačiau 2017-2018 m.m. net ketvirtadalis (25%) anglų kalbos VBE 

laikiusių asmenų surinko 80-89 balus. Anglų kalbos VBE neišlaikiusių ar surinkusių mažiau 50 balų asmenų procentinis pasiskirstymas analizuojamu 

laikotarpiu ženkliai nesiskiria.  

Matematika (VBE) 

 Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. 

matematikos VBE rezultatus, stebima, kad padidėjęs matematikos VBE 

pasirinkusių mokinių skaičius 2016-2017 m.m., 2017-2018 m.m. nekito. 

Geriausi matematikos VBE vertinimai būdingi 2016-2017 m.m., kuomet 

vienas mokinys (5%) matematikos VBE surinko 100 balų, bei 3 mokiniai 

(15%) – 90-99 balus. Daugiausiai neišlaikiusių matematikos VBE buvo 

2017-2018 m.m. (3 mokiniai (15%)). Gimnazijos mokinių procentinis 

pasiskirstymas surenkant mažiau nei 50 balų matematikos ryškiausias 

2015-2016 m.m. (92%). 

Geografija (VBE) 

90-99 balų 2 (8%) 2 (6%) 3 (8,3%) 

80-89 balų 0 5 (16%) 9 (25%) 

70-79 balų 5 (21%) 4 (12%) 3 (8,3%) 

60-69 balų 1 (4%) 3 (10%) 6 (16,6%) 

50-59 balų 3 (12%) 4 (12%) 0 

Mažiau 50 balų 9 (37 %) 12 (39%) 14 (38,8%) 

Neišlaikė 1 (4%) 1 (3%) 1 (2,7%) 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 31\36) 

Laikė 12 (10%) 20 (19%) 20 (16%) 

Neatvyko 5 7 7 

100 balų 0 1(5%) 0 

90-99 balų 0 3 (15%) 0 

80-89 balų 0 1 (5%) 1 (5%) 

70-79 balų 0 3 (15%) 1 (5%) 

60-69 balų 0 0 0 

50-59 balų 0 1 (5%) 2 (10%) 

Mažiau 50 balų 11 (92%) 11 (55%) 13 (65%) 

Neišlaikė 1 (8%) 0 3 (15%) 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 21) 

Laikė 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 

Neatvyko 3 1 1 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 0 0 0 
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Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. 

geografijos VBE rezultatus, stebima, kad pasirinkusių geografijos VBE 

mokinių skaičius analizuojamu laikotarpiu ženkliai nekito. Tačiau, jeigu 

2015-2016 m.m. ir 2017-2018 m.m. VBE pasirinkę mokiniai (100%) 

surinko mažiau, nei 50 balų, tai 2016-2017 m., geografijos VBE rezultatai buvo geresni, kadangi buvo asmuo, geografijos VBE surinkęs 50-59 balus.  

Istorija (VBE) 

Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. 

istorijos VBE rezultatus, stebima, kad pasirinkusių istorijos VBE mokinių 

skaičius analizuojamu laikotarpiu ženkliai nekito. Tačiau, trečdalis (33%) 

istorijos VBE pasirinkusių mokinių 2015-2016 m.m. egzamino neišlaikė 

(tokių mokinių 2016-2017 m.m. ir 2017-2018 m.m. nebuvo). Dauguma 

mokinių 2016-2017 m.m. (83%) ir 2017-2018 m.m. (80%) surinko mažiau 

nei 50 balų; 2015-2016 m.m. mažiau, nei 50 balų gavo kas antras istorijos 

VBE pasirinkęs mokinys.  

 

 

Biologija (VBE) 

70-79 balų 0 0 0 

60-69 balų 0 0 0 

50-59 balų 0 1 (50%) 0 

Mažiau 50 balų 1 (100%) 1 (50%) 2 (100%) 

Neišlaikė 0 0 0 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 43) 

Laikė 6 (5%) 6 (6%) 5 (4%) 

Neatvyko 3 5 1 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 1 (17 %) 0 0 

70-79 balų 0 1(17%) 1(20%) 

60-69 balų 0 0 0 

50-59 balų 0 0 0 

Mažiau 50 balų 3 (50%) 5 (83%) 4(80%) 

Neišlaikė 2 (33%) 0 0 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 49) 

Laikė 10 (8,4%) 10 (9%) 6 (5%) 

Neatvyko 5 6 3 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 1 (10%) 0 1(16%) 

70-79 balų 0 1 (10%) 0 

60-69 balų 0 2 (20%) 2 (33%) 

50-59 balų 0 0 0 
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Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. 

biologijos VBE rezultatus, stebima, kad 2017-2018 m.m. sumažėjo 

biologijos VBE pasirinkusių mokinių skaičius. Analizuojamu laikotarpiu stebimas neišlaikiusiųjų skaičiaus kasmetinis mažėjimas. 2017-2018 m.m. pasiekti 

geriausi biologijos VBE rezultatai, kadangi matomas mažiausias procentas asmenų, iš minėto egzamino surinkusių mažiau nei 50 balų. 

Chemija (VBE) 

Chemijos VBE Gimnazijoje 2015-2016 m.m. ir 2017-2018 m.m. pasirinko 

laikyti vienas mokinys, surinkęs mažiau 50 balų, o 2016-2017 m.m. tokių 

mokinių nebuvo. 

 

 

 

 

 

Fizika (VBE) 

Mažiau 50 balų 7 (70%) 6 (60%) 3 (50%) 

Neišlaikė 2 (20%) 1 (10%) 0 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 48) 

Laikė 1 (0,84) 0 1 (0,83%) 

Neatvyko 0 0 0 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 0 0 0 

70-79 balų 0 0 0 

60-69 balų 0 0 0 

50-59 balų 0 0 0 

Mažiau 50 balų 1 (100%) 0 1 (100%) 

Neišlaikė 0 0 0 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 24\28) 

Laikė 5 (4%) 3 (3%) 6 (5%) 

Neatvyko 1 1 0 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 0 0 0 

70-79 balų 0 0 0 

60-69 balų 0 1 (33%) 0 

50-59 balų 0 1 (33%) 1 (16%) 

Mažiau 50 balų 5 (100%) 1 (33%) 4 (66,6%) 
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Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. 

fizikos VBE rezultatus, stebima, kad 2017-2018 m.m. vienas mokinys pasirinkto egzamino neišlaikė (2015-2016 m.m. ir 2016-2017 m.m. tokių mokinių 

nebuvo). Aukščiausių rezultatų fizikos VBE pasiekta 2016-2017 m.m., kuomet vienas mokinys (33%) surinko 60-69 balus. 2015-2016 m.m. visi fizikos 

VBE pasirinkę asmenys surinko mažiau nei 50 balų. 

Informacinės technologijos (VBE) 

Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. 

informacinių technologijų VBE rezultatus, stebima, kad 2015-2016 m.m. 

buvo didžiausias laikiusiųjų skaičius, o tuo pačiu – ir didžiausias egzamino 

neišlaikiusių asmenų skaičius (50%). 2016-2017 m.m. egzamino 

neišlaikiusių asmenų nebuvo, o 2017-2018 m.m. egzamino neišlaikė 

trečdalis (33%) laikiusių (1 asmuo). Geriausių rezultatų informacinių 

technologijų VBE pasiekta 2016-2017 m.m.  

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra (MBE) 

Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. lietuvių 

kalbos ir literatūros MBE rezultatus, stebima, kad mažiausias laikiusiųjų skaičius 

buvo 2016-2017 m.m. Tačiau tais pačiais metais daugiausiai mokinių buvo 

pasirinkę lietuvių kalbos ir literatūros VBE. Daugiausiai egzaminą neišlaikiusių 

asmenų buvo 2016-2017 m.m. Geriausi lietuvių kalbos ir literatūros MBE 

rezultatai būdingi 2017-2018 m.m., kuomet daugiausia mokinių (lyginant su 

2015-2016 m.m. ir 2016-2017 m.m.) buvo vertinti puikiai (10 balų), labai gerai 

(9 balai), gerai (8 balai) ar pakankamai gerai (7 balai). Daugiausiai (41,2%) 

Neišlaikė 0 0 1 (16%) 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

(vid. 26\ 39) 

Laikė 6 (5%) 2 (5%) 3 (2,5%) 

Neatvyko 3 1 0 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 0 0 0 

70-79 balų 0 0 0 

60-69 balų 0 1(50%) 0 

50-59 balų 0 0 1 (33,3%) 

Mažiau 50 balų 3 (50%) 1 (50%) 1 (33,3%) 

Neišlaikė 3 (50%) 0 1 (33,3%) 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

Laikė 80 (67%) 61 (67%) 78 (65%) 

Neatvyko 25 21 12 

10  2 (2,5%) 0 5 (6,4%) 

9  2 (2,5%) 1 (2%) 7 (8,9%) 

8 2 (2,5%) 1 (2%) 10 (12,8%) 

7 10 (12,5%) 2 (3%) 13 (16,6%) 

6 10 (12,5%) 8 (13%) 17 (21,8%) 

5 17 (21,2) 21 (34%) 10 (12,8%) 

4 33 (41,2%) 20 (33%) 16 (20,5%) 

Neišlaikė 3 (4%) 8 (13%) 0 
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pakankamai patenkinamų vertinimų lietuvių kalbos ir literatūros MBE vertinime surinkta 2015-2016 m.m.  

Rusų kalba (gimtoji) (MBE) 

Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. rusų 

kalbos (gimtosios) MBE rezultatus, stebima, kad laikiusiųjų skaičius sumažėjęs 

2016-2017 m.m., 2017-2018 m.m. gerokai išaugo. Tačiau 2017-2018 m.m. 

buvo neišlaikiusių pasirinkto egzamino. Aukščiausi  rusų kalbos (gimtosios) 

MBE vertinimai stebimi 2016-2017 m.m., kuomet egzaminą pasirinkę asmenys 

buvo vertinami tik puikiai (10 balų) arba labai gerai (9 balai). Tačiau minėtais 

metais rusų kalbos (gimtosios) MBE laikė mažiausiai asmenų ir tai galimai 

sąlygojo jų vertinimo pasiskirstymą. 2017-2018 m.m. egzaminą laikant daugiau 

asmenų stebimas pasiekimų vertinimas, apimantis ne tik aukščiausius 

įvertinimus, bet ir gerus ar patenkinamus vertinimus. Analizuojamu laikotarpiu nebuvo asmenų neišlaikiusių rusų kalbos (gimtosios) MBE. 

Menai (MBE) 

Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. menų 

MBE rezultatus, stebimas, egzaminą pasirinkusių mokinių skaičiaus augimas. 

2017-2018 m.m. (50 asmenų).  Tačiau aukščiausių įvertinimų didžiausias 

procentinis pasiskirstymas būdingas 2015-2016 m.m. (puikiai – 10 balų - 42%, 

labai gerai – 9 balai - 10%). Analizuojamu laikotarpiu nebuvo asmenų 

neišlaikiusių menų MBE. 2016-2017 m. buvo asmuo, menų MBE vertintas  

vidutiniškai (6 balai). 

 

Technologijos (MBE) 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

Laikė 8(7%) 4(7%) 12(10%) 

Neatvyko 0 0 0 

10  2 (25%) 2 (50%) 4 (33,3%) 

9  2 (25%) 2 (50%) 2 (16,6%) 

8 0 0 4 (33,3%) 

7 3 (38%) 0 0 

6 0 0 1 (8,3%) 

5 1 (13%) 0 0 

4 0 0 1 (8,3%) 

Neišlaikė 0 0 0 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 

Laikė 31 (26%) 38 (35%) 50 (41,6%) 

Neatvyko 9 22 12 

10  13 (42%) 14 (37%) 10 (20%) 

9  3 (10 %) 3 (8 %) 12 (24 %) 

8 11 (35%) 16 (42%) 21 (42%) 

7 3 (10%) 4 (11%) 4 (8%) 

6 0 1(3%) 0 

5 0 0 0 

4 0 0 0 

Neišlaikė 0 0 0 

 2015-2016 m. m. 

(119 m.) 

2016-2017 m. m. 

(108 m.) 

2017-2018 m. m.  

(120 m.) 
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Lyginant 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. bei 2017-2018 m.m. 

technologijų MBE rezultatus, stebimas, kad daugiausiai gimnazijos mokinių 

minėtą egzaminą rinkosi 2015-2016 m.m. Geriausi technologijų MBE rezultatai 

pasiekti 2017-2018 m.m., kuomet didžiausias procentas mokinių buvo 

vertinami puikiai arba labai gerai (47%). Daugiausiai vidutiniškų (6 balai), 

patenkinamų (5 balai) ar pakankamai patenkinamų (4 balai) vertinimų 

technologijų MBE buvo 2015-2016 m.m. (33%). Analizuojamu laikotarpiu 

nebuvo nei vieno gimnazijos mokinio, neišlaikiusio technologijų MBE. 

Rezultatų palyginimas su Kauno miesto ir Lietuvos rezultatais. 

 

Laikė 30 (25%) 13(12%) 13(10%) 

Neatvyko 10 5 10 

10  1(3%) 1(8%) 1(7,7%) 

9  8 (27%) 0 5 (38,5%) 

8 5 (17%) 2 (15%) 0 

7 6 (20%) 6 (46%) 4 (30,8%) 

6 7 (23%) 1(8%) 0 

5 2 (7%) 2 (15%) 1 (7,7%) 

4 1(3%) 0 2 (15,4%) 

Neišlaikė 0 0 0 
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Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje 1 mokiniui tenkantis bendrasis plotas m2 sutampa su miesto vidurkiu 1 mokiniui bendrojo ploto 12 m2, tačiau 

esant miesto vidurkiui 1 mokiniui klasių ploto 5 m2, Gimnazija šiek tiek atsilieka, kadangi šioje ugdymo įstaigoje, 1 mokiniui tenkantis klasių plotas siekia 4 

m2. 

Gimnazija komplektuoja 15 1-4 tautinių mažumų klasių, kuriose mokosi 309 mokiniai; 9 5-8 klases, kuriose mokosi 173 mokiniai; 4 9-10 klases, 

kuriose mokosi 78 mokiniai bei 4 11-12 klases, kuriose mokosi 74 mokiniai. Viso Gimnazijoje komplektuojamos 34 tautinių mažumų klasės, kuriose mokosi 

682 mokiniai. Gimnazija komplektuoja ikimokyklines grupes, jaunimo, dirbančio jaunimo ir suaugusiųjų klases. Informacija apie jas neteikiama. Gimnazija 

turi kelis pastatus. 

Lyginant 2018 m. 4 klasės standartizuotų testų rezultatus su miesto vidurkiu, stebima, kad matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo testų 

rezultatai nesiekia miesto vidurkio. Miesto vidurkio taip pat nesiekia 4 klasės mokėjimo mokytis, klimato, patyčių, savijautos bei pridėtinės vertės 

vertinimai.  

Lyginant 2018 m. 6 klasės standartizuotų testų rezultatus su miesto vidurkiu, stebima, kad matematikos, skaitymo, rašymo, testų rezultatai nesiekia 

miesto vidurkio. Miesto vidurkio taip pat nesiekia 6 klasės mokėjimo mokytis, kultūros, patyčių, savijautos bei pridėtinės vertės vertinimai.  

Lyginant 2018 m. 8 klasės standartizuotų testų rezultatus su miesto vidurkiu, stebima, kad matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos bei socialinių 

mokslų testų rezultatai nesiekia miesto vidurkio. Miesto vidurkio taip pat nesiekia 8 klasės mokėjimo mokytis, kultūros, patyčių, savijautos bei pridėtinės 

vertės vertinimai.  

Lyginant Gimnazijos VBE rezultatus su Šalies ir Mieto rezultatais 36-100 balų intervale 2017-2018 m., stebima, kad lietuvių kalbos VBE, anglų kalbos 

VBE, informacinių technologijų, biologijos bei geografijos rezultatai tiek 2017 m., tiek 2018 m. buvo žemesni lyginant su miesto ar šalies pasiekimais. 

Istorijos VBE ir matematikos VBE rezultatai 2017 m. taip pat buvo žemesni nei miesto ar šalies pasiekimai, tačiau 2018 m., nesiekę miesto vidurkio, lenkė 

Šalies vidurkį. 2017 m. fizikos VBE rezultatai, buvo aukštesni, lyginant su miesto ar šalies vidurkiu, tačiau 2018 m., nesiekė miesto ir šalies vidurkių. 

Chemijos VBE 2017 m. nelaikė nei vienas gimnazijos mokinys, tačiau 2018 m. chemijos VBE laikiusieji gimnazijos mokiniai pasižymėjo geresniais 

rezultatais, lyginant su miesto ar šalies pasiekimais. Lietuvių k. PUPP rezultatai 2017 m. buvo prastesni, nei miesto mokinių pasiekimai, tačiau geresni, 

lyginant su šalies mokinių pasiekimais. Lietuvių PUPP rezultatai 2018 m. lenkė miesto bei šalies pasiekimus. Matematikos PUPP rezultatai 2017 m. nesiekė 

miesto bei šalies pasiekimų vidurkio, tačiau 2018 m. būdami žemesni, lyginant su miesto pasiekimais, lenkė šalies matematikos PUPP pasiekimų vidurkį. 
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GIMNAZIOS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS (V.KRĖVĖS PR. 50) PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 

2016-2018 METUS 

Plėtojant gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus veiklos įvairovę siekiant mažinti socialinę atskirtį patiriančių mokinių aprėptį nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d. gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje formuojamos pradinės specialiojo ugdymo klasės, mokiniams, kuriems nustatyti elgesio ir emocijų 

sutrikimai. Taip pat gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje mokosi 5-8, I-II klasių mokiniai, turintys mokymosi sunkumų dėl socialinių ar psichologinių 

priežasčių. Šiuo metu pagrindinio ugdymo skyriuje mokosi 31 specialiųjų poreikių mokinys (54 proc. visų pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių), iš kurių 

30 yra didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiojo ugdymosi poreikių ir rizikos grupės mokiniai aktyviai dalyvauja gimnazijos bendruomenės 

veiklose, pagal savo galimybes dalyvauja miesto mokyklų mokiniams skirtuose konkursuose, kūrybinių darbų parodose, projektuose. Gimnazijos 

pagrindinio ugdymo skyriuje orientuojantis į mokinių individualius gebėjimus mokiniams parengiami švietimo pagalbos planai, pagalbą teikia logopedas, 

specialusis  pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas.  Vaiko gerovės komisija renkasi kiekvieną savaitę, sprendžiami, lankomumo, elgesio mokymosi 

sunkumų problemos. Pagalbos specialistai nuolat bendrauja su mokinių tėvais, padeda sprendžiant iškilusias problemas. Periodiškai aptariami specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių pasiekimai, numatomos skatinimo priemonės. Pagalbos specialistai aktyviai organizuoja prevencines veiklas, kasmet sudaro 

patyčių prevencijos veiklų planą, vykdo socializacijos programas, glaudžiai bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės pagalbos tarnyba. Siekiant padėti 

vaikui bendradarbiaujama su Kauno vaikų teisių apsaugos tarnyba, Kauno socialinių paslaugų centru. Nuo 2016 metų gimnazijos pagrindinio ugdymo 

skyriaus mokytojai 100 proc. išklausė specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, nuolat tobulina kvalifikaciją darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniais srityje. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai yra pažangūs, mokytojų skatinami ir palaikomi siekia asmeninės pažangos.  

Nuo 2016 m. gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai dalyvavo šiuose šalies ir Kauno miesto renginiuose: Ligonių kasų vaikų piešinių konkurse 

„Mano šeimos gydytojas“ (2016 m. TLK įsteigto prizo laimėtojai), Kauno miesto mokinių renginys „AIDS: renkuosi žinoti“ (2016 m. padėka), mokinių 

kūrybinių darbų paroda Respublikinėje Kauno ligoninėje Vaikų ligų klinikoje vaikų ligų skyriuje (2016 m. padėka), „Europos diena 2016“ (2016 m. padėka) 

, KTU socialinių problemų fotonuotraukų konkursas (2016 m. III vieta),  jaunųjų dizainerių konkursas „Pakaba 2016“ (nominacija „Pristatymo 

originalumas‘), „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ (2016, 2017 m. padėkos), Inkilų paroda konkursas (2016, 2017 m. padėka), respublikinis piešinių konkursas 

„Širdimi matau pasaulį“ (2016 m. padėka), Kauno miesto mokinių konkursas „Matematinės dirbtuvės“ (2016, 2017 m. padėkos), tarptautinė paroda-

konkursas „Žiemos puokštė“ (2016, 2017 m. padėkos), lesyklų paroda-konkursas (2017 m. padėka),  Kauno miesto 5-8 klasių mokinių meninio 

deklamavimo konkurse „Mažųjų eilės rusų kalba“ (2018 m. padėka), Kauno miesto Bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos dirbtuvėse 

„Mokytis smagu“ (2018 m. padėka). Respublikiniame sveikos gyvensenos puoselėjimo projekte  „Sveikatiada“ (2018 m. padėka), respublikinis konkursas 
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„Sveikatiados iššūkis – pieno kokteilis“ (2018 m. padėka), Kauno miesto raiškiojo skaitymo konkursas „Kelias į Parnasą“ (2018 m. padėka), tarptautinė 

užsienio kalbų konferencija „Graži šalis gražiame pasaulyje“ (2018 m. padėka), respublikinis sveikatingumo žygis Neries regioniniame parke, projektas 

„sveikas kaip ridikas“ (2018 m. padėka), akcija „Švarios rankos – sveikas vaikas“ (2018 m. padėkos), konkursas „Kuriame mokyklą be patyčių“ (2018 m. 

padėka), respublikinis projektas „Pradinių klasių olimpinė savaitė“ (2018 m. padėka). Kasmet mokiniai pagal savo gebėjimus dalyvauja konkurse 

„Olympis“, „Kengūra“.  Siekiant sustiprinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis 5-8, I-II klasių mokiniams organizuojamos matematikos, geografijos, 

istorijos, informatikos žinių viktorinos, kuriose dalyvauja Kauno jaunimo klasių mokiniai.  

  

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

 Gimnaziją savo veiklą vykdo 3 – se pastatuose. 

 Pastate adresu Vytauto pr. 50 vykdomas vaikų – mokinių ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, 

suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Gimnazijos patalpos pilnai pritaikytos vykdomai veiklai, aprūpintos šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis, reikalingais vadovėliais, Yra visų mokomųjų dalykų specializuoti kabinetai, sporto – aktų salės, universali konferencijų salė, kūno 

rengybos salė. Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje (V.Krėvės pr. 50) ugdomi Kauno m. mokiniai nuo 1 iki 4 klasės su dideliais ir labai dideliais  

specialiaisiais poreikiais, kuriems nustatytas elgesio ir emocijų sutrikimas. Nuo 5 iki 10 klasės mokosi vaikai, labiau linkę į sportinę veiklą. Todėl 

ypatingas dėmesys skirtas įvairių sportinių veiklų sporto infrastruktūrai sukurti (modernizuota krepšinio – tinklinio sporto salė, suremontuota kovos 

menų sporto salė, įrengta šiuolaikinė kūno rengybos salė, vyksta stalo teniso, turizmo būreliai). Baigiama atnaujinti visų mokomųjų specializuotų 

kabinetų bazė, kurie aprūpinami šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. gimnazija turi ikimokyklinio ugdymo skyrių adresu 

A.Mickevičiaus g. 54. Minėto padalinio erdvės reikalauja atnaujinimo ir aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis. Taip pat reikalinga 

ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra. 

Viso gimnazijoje yra: 

 180 personaliniai kompiuteriai; 

 65 nešiojami kompiuteriai; 

 59 planšetės; 

 57 interaktyvios – išmaniosios lentos; 
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 35 kompiuteriniai projektoriai iš jų 2 turi 3D funkciją; 

 5 kopijavimo juodai balti aparatai ir 1 spalvotas; 

 22 LCD televizoriai ir 16 DVD grotuvų; 

 84 lazeriniai spausdintuvai, 3 spalvoti spausdintuvai ir 1 3D spausdintuvas. 

 
IV 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 propgramą 

sudaromos sąlygos pasirinkti įvairių dalykų ir jų modulius, 

programas ir atsižvelgiant į mokinio karjeros planavimno 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, dalyavuti 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. 

Grėsmės/pavojai 

 Gabių mokinių išvykimas į atranką vykdančias Kauno miesto mokyklas. 

 Mokinių priklausomybė nuo išmaniųjų technologijų. 

 Nestabili šalies švietimo politika. 

 Didėjantis pedagoginės bendruomenės amžiaus vidurkis. 

 Prastėjanti mokinių fizinė ir emocinė savijauta. 



24 

 

 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

 ES lėšų panaudojimas (dalyvavimas įvairiuose projektuose) 

pagerins mokyklos materialinę ir intelektualinę bazę; 

 Atvykstančių užsieniečių skaičius didėja, todėl didės mokinių 

skaičius gimnazijoje; 

 

 

 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.  

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 

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

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

 

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 

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

Gimnazijos vertybės: 

 Savigarba bei pagarba kitiems;  

 Atsakomybė už savo veiksmus;  
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 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 

VEIKLOS STRATEGIJA 

1 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 2018 

m. 

Lėšų poreikis 2019 

m.  

2019-ųjų metų 

maksimalių 

asignavimų 

poreikis 

Projektas 2020 

metams 

Projektas 2021 

metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos      

Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias 

programas skiriamos): 

     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

537878,42 591666,26 591666,26 650832,88 715916,17 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa (spec. 

lėšos) 

60402,54 80000 80000 85000 86000 
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Investicijų programa 

(biudžetas) 

227153 23000 23000 23000 23000 

Programa (3)      

Valstybės biudžeto lėšos  1850615,97 2035677,56 2035677,56 2239245,32 2463169,85 

Iš Valstyb4s dotacija jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas 

skiriamos): 

15600 17160 17160 18876 20763,60 

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 
1835015,97 2018517,57 2018517,57 403703,32 444073,55 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

     

Valstybinės švietimo 

strategijos įgyvendinimo 

programa 

     

Investicijų programa (VIP 

lėšos) 
     

Fondų (nurodyti tikslius 

pavadinimus) lėšos 
     

Kitos lėšos (nurodyti tikslų 

šaltinio pavadinimą) 

     

Gyventojų pajamų mokesčio 

(iki 2 proc.) grąžinimas 

Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

 25000 25000 25000 25000 

Parama       

IŠ VISO:      

Iš jų: teikiant mokamas 

paslaugas įstaigos uždirbtos 

lėšos 

4526665,90 

 

4791021,39 

 

4791021,39 

 

3445657,52 

 

3777923,17 

 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – 1. 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 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 
2019 m. 2020  2021  

1.1.Sudaryti galimybę 

kiekvienam mokiniui 

patirti mokymosi 

sėkmę. 

1.Projektas  

„Mokinių 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

diegiant 

kokybės 

krepšelį“ 

Priemonės 

Nr. 09.2.1-

ESF-V-719 

Mokytojai 

dalykininkai, 

pavaduotojos 

Gerės mokinių 

ugdymosi 

pasiekimai. 

5-8 kl.  

1 mokiniui 

skirta 354 eur  

per metus   

Matuojama 

mokyklos 

padaryta 

pažanga 

iš 

kiekvienos 

vertintos 

srities ne 

mažiau kaip 

1 rodiklio 

įvertinimas 

pagerėjo;  

ir iš 10 

vertintų 

rodiklių ne 

mažiau kaip 

6 rodiklių 

įvertinimas 

pagerėjo; 

 

iš 

kiekvienos 

vertintos 

srities ne 

mažiau 

kaip 1 

rodiklio 

įvertinima

s pagerėjo;  

ir iš 10 

vertintų 

rodiklių ne 

mažiau 

kaip 6 

rodiklių 

įvertinima

s pagerėjo; 

 

iš 

kiekvienos 

vertintos 

srities ne 

mažiau 

kaip 1 

rodiklio 

įvertinimas 

pagerėjo;  

ir iš 10 

vertintų 

rodiklių ne 

mažiau 

kaip 6 

rodiklių 

įvertinimas 

pagerėjo; 

 2.Ugdymo 

turinio 

inovacijų 

diegimas 

(Elektroninių 

mokymosi 

Mokytojai 

dalykininkai, 

KPKC, 

Švietimo 

skyrius, miesto 

matematikos 

Mokytojai 

susipažista ir 

išbando įtraukiojo 

ugdymo principus, 

atnaujintas 

mokymosi 

Apmokėjima

s iš 

gimnazijos 

lėšų 

Prizinis 

fondas 

Inovacijų 

diegimas. 

Mokymosi 

kokybė sudarys 

vidutiniškai: 

Matematika- 

1,  

Mokymosi 

kokybė 

sudarys 

vidutiniškai: 

Matematika

1, 

Mokymosi 

kokybė 

sudarys 

vidutinišk

ai: 

1, 

Mokymosi 

kokybė 

sudarys 

vidutiniška

i: 
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sistemų 

naudojimas: 

Ugdymo 

sodas, Eg 

zaminatorius, 

EMA 

pratybos, 

Miko knygos 

ir kt.)  

 

metodinė 

grupė,  

gimnazijos 

tiksliųjų 

mokslų 

metodinė 

grupė.  

 

programas, taiko 

patirtinio 

mokymo(si), 

strategiją, 

inovatyvius 

mokymo metodus. 

Plečiasi vidurinio 

ugdymo programos 

mokinių 

pasirinkimo 

galimybės. 

Rengiamos naujų 

pasirenkamųjų 

dalykų, modulių 

programos. 

Visapusiškai 

tenkinami mokinių 

poreikiai. Mokslo 

metų bėgyje 

Pagerės mokinių 

asmeninę pažangą. 

Pagal miesto planą. 

 

 

 

 20% 

Informacinės 

technologijos 

50% 

 

- 20% 

Informacinė

s 

technologijo

s 50% 

 

Matematik

a- 21% 

Informaci

nės 

technologi

jos 52% 

 

Matematik

a- 22% 

Informacin

ės 

technologij

os 54% 

 

 3.Gerosios 

patirties 

pasiėmimas 

iš kitų miesto 

institucijų, 

gavusių 

stiprios 

mokyklos 

raiškos 

koybės 

krepšelį. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

mokytojai 

dalykininkai 

2019-2021m.m.  

(kiekvienais 

metais) susitiksime 

su kitų mokyklų 

atstovais, 

diskusijos, 

pasisėmimas 

gerosios patirties. 

 Kitų mokyklų 

atstovai 

1 1 1 
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 4. Tęsti ir 

plėtoti 

mokytojų ir 

mokinių 

projektą 

,,Užduočių 

rinkinys su 

vertinimo 

instrukcija ir 

metodinėmis 

rekomendacij

omis – 

užduočių 

bankas“. 

Metodinė 

taryba 

Dalykų 

mokytojai 

 

Stiprinant 

mokytojų ir 

mokinių 

bendradarbiavimą 

edukaciniams 

tikslams pasiekti, 

bus praplėsti 

tradiciniai ugdymo 

turinio šaltiniai 

kitoms duomenų 

bazėms. 

 

 

100 eur Užduočių 

bankas – 

parengtos 

užduotys, 

skaičius. 

25 25 25 

 5.Meninio 

skaitymo 

konkursas 

„Yra daugybė 

būdų 

pažvelgti į 

žmogaus 

sielą...“ 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojai, 

klasės vadovai 

2019-2021m.m.  

(kiekvienais 

metais) šis renginys 

skatins domėjimąsi 

lietuvių kalba, 

didins jos prestižą, 

skatins moksleivius 

domėtis lietuvių 

kalba ir literatūra, 

ugdys jų kūrybinius 

ir raiškos 

gebėjimus, 

puoselės meninio 

žodžio suvokimą. 

600 eur Mokinių dalyvių 

skaičius 

3% 4% 5% 

 6.Efektyvios 

ugdymosi 

pagalbos 

teikimas 

įvairių 

poreikių 

mokiniams. 

Mokytojai 

dalykininkas, 

VGK 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Veiksminga Vaiko 

gerovės komisijos 

veikla. Tobulėja 

specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo 

sistema. Teikiama 

ugdymosi pagalba, 

organizuojamos 

 VGK posėdžiai 

dėl mokinių 

poreikių 

tenkinimo 

3 5 7 
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individualios 

konsultacijos. Bus 

sudaromos sąlygos 

paruošti namų 

darbus mokykloje. 

Gerėja ugdymosi 

rezultatai. 

 7.Kryptingos 

ugdymo 

veiklos 

diferencijavi

mo ir 

invidualizavi

mo 

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 

(direktoriau

s 

pavadatuojų 

uygdymui, 

kuratorių, 

mokytojų 

kolegų, 

ekspertų), 

30% 

 

Stebėjimo 

protokolai 

(direktoria

us 

pavadatuoj

ų 

uygdymui, 

kuratorių, 

mokytojų 

kolegų, 

ekspertų), 

35% 

Stebėjimo 

protokolai 

(direktoria

us 

pavadatuoj

ų 

uygdymui, 

kuratorių, 

mokytojų 

kolegų, 

ekspertų), 

40% 

 8.Kiekvieno 

mokinio 

individualios 

pažangos 

stebėjimo ir 

vertinimo 

sistemos 

įgyvendinima

Klasių vadovai Gimnazijoje 

sukurta ir veikia 

mokinio asmeninės 

pažangos 

fiksavimo sistema. 

Organizuota 

mokinių pažangos 

įgyvendinimo 

 Užpildytos 

indiviudalios 

pažangos 

formos ir 

pateikti 5-8, I-II 

gimn. klasių 

mokinių 

pažangos 

2% 3% 4% 
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s. 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. 

rezultatai jose. 

Stebimas 

pažangos 

kitimas. 

 9.Netradicini

ų, aktyvių, 

kūrybiškų 

edukacinių 

erdvių 

kūrimas, 

tarpdalykinė 

integracija ir 

mokinių 

aktyvumas 

šiose erdvėse. 

 Didžioji mokytojų 

dalis dirba 

inovatyviai. Aktyvi 

projektinė veikla, 

tarpdalykinė 

integracija (60% 

klasių mokinių 

dalyvauja 

projektinėje 

veikloje). Kasmet 

dalyvaujama bent 

viename 

tarptautiniame 

projekte. Pamokos 

 Sukurtos 

kūrybiškos 

edukacinės 

erdvės + 

Kokybinis 

matas 

apklausa 

(termometr

as) 

(Kaip vertina 

tokias erdves?) 

1 2 3 
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vyksta 

netradicinėse 

erdvėse. Mokyklos 

gyvenimas kupinas 

įdomios veiklos, 

įvykių ir nuotykių, 

o tai žingsnis geros 

mokyklos link. 

 10.Ugdymo 

karjerai 

veiklų 

organizavima

s. 

J. Čiurlienė 

Ženeta 

Gorbačiovienė 

 

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 

 11.Mokinių 

pamokų 

lankomumo 

gerinimas: 

mokinių 

lankomumo 

kontrolės 

sistemos 

kūrimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Socialinė 

pedagogė 

Atnaujinta 

lankomumo 

kontrolės sistema, 

atnaujinta mokinių 

drausminimo ir 

skatinimo sistema, 

mažėja be 

pateisinamos 

priežasties praleistų 

pamokų skaičius. 

Atnaujinta mokinių 

lankomumo ir 

 Lankomumo 

kontrolės 

sistema, mažės 

praleistų 

pamokų 

skaičius, 

procentais. 

1% 2% 3% 
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vėlavimo į 

pamokas tvarka. 

1.2.Siekti nuolatinio 

mokinių ir mokytojų 

bendrųjų ir profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo. 

1. Pamokos 

kokybės 

tobulinimas 

orientuotas į 

aiškiais 

kriterijais 

pamatuotą 

rezultatą.  

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Pakeista pamokos 

stebėjimo forma 

atsižvelgiant į 

išorės vertinimo 

reikalavimus. 

Pamokos vadybos 

ekspertas 

pasidalins gerąja 

patirtimi ir 

patarimais. 

300 eur Mokytojai ves 

pamokas 

atsižvelgdami į 

išorės vertinimo 

reikalavimus ir 

naują pamokos 

stebėjimo formą 

35% 40% 50% 

 2.Gimnazijos 

mokytojų 

veiklos ir 

kompetencijų 

įsivertinimas 

ir vertinimas. 

Gimnazijos 

direktorius 

Mokytojai kasmet 

reflektuoja savo 

pedagoginę veiklą, 

numato 

tobulintinas 

profesines sritis. 

Didėja 

pasitikėjimas savo 

profesiniu 

pasirengimu. 100 

proc. mokytojų 

dalyvauja metų 

pokalbiuose. Juose 

analizuojama 

mokytojo veikla ir 

mokinių 

pasiekimai, 

numatomos 

individualios 

priemonės gerinti 

mokinių 

pasiekimams. 

 Savianalizių 

skaičius 

80% 90% 100% 

 3. Panaudoti 

tarptautinius, 

Direktorius, 

direktoriaus 

Kiekvienas 

mokytojas  

 Padidės mokinių  

(2, 4, 6, 8 kl.) 

2% 3% 5% 
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nacionalinius 

mokinių 

pažangos ir 

vertinimo 

tyrimus 

gimnazijos 

veiklos ir 

ugdymo 

proceso 

planavimui ir 

pažangos 

siekiui. 

pavaduotojos 

ugdymui 

žinodamas mokinių 

pasiekimų rezultatų 

analizę, juos 

naudos pamokos 

kokybei ir 

efektyvumui 

tobulinti. 

procentas 

išlaikiusių 

NMPP testus 

aukštesniuoju 

lygiu. 

 4. II gimn. 

klasių 

mokiniams, 

jų tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) 

organizuoti 

paskaitą 

tėvams ir 

mokiniams 

„Individualau

s ugdymo 

planas- 

ateities 

karjeros 

planavimas“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, II 

gimn. klasės 

mokiniai 

Mokiniai ir 

mokinių tėvai 

susipažins su 

invidualaus 

ugdymo plano 

sudarymo 

subtilybėmis ir 

karjeros 

galimybėmis 

sudarant mokinio 

individualų planą. 

100 eur Mokiniai 

tikslingai 

susidarys 

individualų 

ugdymo planą 

dalyvaujant 

kartu ir tėvams 

ir mažesnis 

procentas 

moknių keis 

dalykų 

pasirinkimus ir 

kursus 

 

20% 15% 10% 

 5. Renginys 

„Jubiliejiniai 

rašytojo 

metai“. 

Mokytojai 

dalykininkai 

 

 

 

 

2019-2021 m. m. 

kitas kūrėjas) 

laukiamas 

rezultatas: rašytojo 

jubiliato  kūryba 

taps mokinių geros 

patirties, gilesnio 

suvokimo savastis; 

600 eur Socialiai 

atsakingų 

moinių skaičius 

2% 3% 5% 
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mokymas keisis į 

mokymąsi; 

galimybės 

atsiskleisti įvairių 

gebėjimų 

mokiniams, didės 

socialinė 

atsakomybė. 

 6.Gimnazijos 

vadovų ir 

mokytojų 

individualus 

ir grupinis 

dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose. 

Gimnazijos 

vadovai, 

mokytojai 

dalykininkai 

80 proc. 

bendruomenės 

narių dalyvauja 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginiuose. 

Gimnazijos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

tikslingas, 

padedantis 

veiksmingai 

įgyvendinti 

ugdymo turinį. 

Kiekvienas 

mokytojas kasmet 

kelia kvalifikaciją 5 

dienas per mokslo 

metus. Gimnazijoje 

patobulinta ir 

įgyvendinama 

,,Mokytojų, 

pagalbos 

specialistų ir 

vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka”. 
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Tikslas –2. Telkti gimnazijos bendruomenę bendradarbiavimui, pokyčiams bei lyderystei formuojant savitą gimnazijos kultūrą.  

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020  2021 m 

2.1. Formuoti savitą 

gimnazijos kultūrą, 

saugią ir palankią 

mokymosi aplinką. 
 

1.Patyčių 

prevencijos 

LIONS QUEST 

programos 

įgyvendinimas. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Sumažės gimnazijoje 

patyčių indeksas. 

 Patyčių 

indekso 

pokytis 

0,52% 

 

0,49% 0,46% 

 

 2.Seminarų, 

kursų, mokymų, 

vykdytų 

projektų 

informacijos 

sklaida, 

dalinimasis 

gerąja patirtimi. 

 Gerėja 

bendradarbiavimas 

tarp mokytojų, 

atsiranda galimybė 

pasimokyti iš kolegų 

patirties (geros ir 

blogos) ir 

„pasimatuoti“ naujų 

metodų, skatinama 

mokytojų saviugda, 

kūrybiškumas ir 

lyderystė. Mokytojai 

laiku ieško tinkamų 

sprendimų: pritaikyti 

tinkamus ugdymo 

metodus, kolegialiai 

mokytis. Gerėja 

mokymosi kokybė.  

3000 eur Kasmet 

organizuojami 

2-3 patirties 

sklaidos 

renginiai 

gimnazijoje, 

mieste, šalyje. 

2 2 3 

 3.Asmeninės 

tėvų 

atsakomybės už  

mokinių 

mokymąsi 

Direktoriau

s 

pavaduotoj

os 

ugdymui, 

Tėvų susirinkimai, 

tėvų dienos, 

aktyvumas, 

renginiai, TAMo 

dienynas stebėsena, 

 Tėvų 

įsitraukimo 

procentas 

+ 

Kokybinis 

35% 

 

50% 70% 



37 

 

įtvirtinimas. 

 

klasės 

vadovai, 

mokytojai 

dalykininka

i 

Tėvai atsakingai 

peržiūri savo vaiko 

asmeninės pažangos 

ir pasiekimų 

stebėjimo lapą. 

matas 

apklausa 

(termometras) 

(Kaip vertina 

tokį renginį?) 

 4. Komandinio 

darbo sistemos 

tobulinimas. 

Gimnazijos 

vadovai, 

Metodinės 

tarybos 

nariai 

Sukurtos 2 ilgalaikės 

(3 metams) 

komandos, skirtos 

strateginių tikslų 

įgyvendinimo 

stebėsenai. 

Trumpalaikėms 

užduotims atlikti 

formuojamos 

laikinos darbo 

grupės. Mokykloje 

kasmet 

organizuojami 1 –2 

seminarai mokytojų 

ir vadovų 

komandoms. 

1000 

eur 

Darbo 

efektyvumo 

rodiklis, jo 

kitimas 

1% 2% 3% 

 5.Renginiai 

„Orientacinės 

visų mokomųjų 

dalykų 

varžybos“.  

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

dalykininkai 

Stiprinti ryšį tarp 

gimnazijos ir šeimos. 

3000 eur Šeimų 

įtraukimo 

procentas, 

savijautos 

kokybės 

rodikliai 

30% 45% 50% 

 6.Gimnazijos 

bendruomenės 

mikroklimato 

tyrimas. 

Darbo grupė 

Gimnazijos 

vadovai 

Gerėja daugumos 

gimnazijos narių 

psichologinė 

savijauta ir 

tarpusavio santykiai. 

Sukurta saugesnė 

atmosfera ir aplinka 

mokykloje. 

 Mikroklimto 

kitimas 

1% 2% 3% 
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 7.Gimnazijos 

įsivertinimo 

rezultatų 

panaudojimas 

gimnazijos 

veiklos kokybės 

gerinimui. 

 Mokytojai žino, kad 

savęs vertinimo 

metu įgyja naujų 

kompetencijų, kurias 

gali panaudoti 

pamokose, kitoje 

ugdymo veikloje. 

Įdiegta įsivertinimo 

sistema padeda 

nustatyti tobulintinus 

veiklos aspektus. 

 Naudojantis 

IQES 

platforma 

atliekami 

tyrimai, o 

rezultatai 

naudojami  

gimnazijos 

veiklos 

kokybės 

gerinimui 

IQES 

platforma, 

rodikliai 

IQES 

platforma, 

rodikliai 

IQES 

platforma

rodikliai 

 8.Gimnazijos 

bendruomenės 

tradicijų 

puosėlėjimas. 

Darbo grupės 

Klasių 

vadovai 

Gimnazijos 

vadovai 

Kasmet 

organizuojami 

tradiciniai 

gimnazijos renginiai, 

fiksuojami 

gimnazijos istorijos 

faktai, rengiama 

atvirų durų diena, 

vieną kartą per 

metus 

organizuojama 

bendra benduomenės 

šventė „Gimnazijos 

garbė“, aktyviai 

dalyvaujama 

tarptautiniuose ir 

šalies projektuose. 

Kuriamos naujos, 

skatinančios 

bendruomenės 

kūrybiškumą 

tradicijos. Vykdoma 

neformaliojo 

švietimo veikla. 

Mokiniai ir 

600 eur Kokybinis 

matas 

apklausa 

(termometras) 

(Kaip vertina 

tokį renginį?) 

1% 2% 3% 
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mokytojai, 

neformalaus 

švietimo ir 

projektinių veiklų 

metu, plėtoja 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

Ugdomos 

bendrakultūrinė, 

iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, 

komunikavimo 

kompetencijos. 

 9.Bendrosios 

mokinių 

kultūros 

ugdymas, 

siekiant jų 

pozityvaus 

bendravimo su 

bendraamžiais 

bei mokytojais. 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

Klasių 

vadovai 

Gerėjanti mokinių 

bendravimo kultūra. 

Tolerancija pagrįstas 

bendradarbiavimas. 

Pastabų skaičius 

sumažėja, 10% 

didėja pagyrimų 

skaičius el.dienyne. 

Sumažėja mokinių, 

be pateisinamos 

priežasties 

praleidžiančių 

pamokas, skaičius. 

Stiprinami mokinių 

ryšiai su menų ir 

kultūros pasauliu. 

Skatinama mokinių 

empatija, estetiniai 

išgyvenimai, 

padedantys pe 

 El. dienyno 

TAMO analizė 

dėl pagyrimų 

ir pastabų 

skaičiaus 

kitimo, 

procentais 

1% 2% 3% 

2.2. Puoselėti 

gimnazijos narių 

1.Mokomųjų 

dalykų savaitės. 

Metodinių 

grupių nariai 

Gimnazijos tradicijų 

kūrimas. Per metus 

900 eur Dalyvaujančių 

mokinių 

65% 70% 75% 
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pilietinį 

sąmoningumą ir 

lyderystę. 

 

Pagerės mokytojų 

bendradarbiavimas, 

mokinių bendravimo 

kultūra. Tolerancija 

pagrįstas 

bendradarbiavimas.  

aktyvumas. 

+ 

Kokybinis 

matas 

apklausa 

(termometras) 

(Kaip vertina 

tokį renginį?) 

 2.Renginys 

,,Gimnazijos 

garbė“. 

Administraci

ja,  klasių 

vadovai, 

mokytojai 

dalykininkai, 

mokinių 

savivalda 

Bus sutelkta 

gimnazijos 

bendruomenė, bus 

pagerbti gimnazijai 

nusipelnę 

mokiniai.... 

3000 eur Mokinių, 

gavusių 

apdovanojimu

s skaičius. 

(vnt.) 

+ 

Kokybinis 

matas 

apklausa 

(termometras) 

(Kaip vertina 

tokį renginį?) 

7% 8% 9% 

 3. Įvairių 

gimnazijos 

tradicijų 

tęstinumas ir 

puoselėjimas 

renginių metu. 

Klasių 

vadovai, 

mokinių 

savivalda 

Gerės gimnazijos 

mikroklimatas, 

mokinių savijauta. 

3000 eur Mokinių 

aktyvumas 

procentais 

60% 70% 75% 

 4. Europos 

struktūrinių 

fondų ir  

Erasmus+ 

strateginės 

partnerystės 

projektų 

valdymas ir 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

darbo grupės, 

mokytojai, 

mokiniai 

Gerės mokinių 

socialiniai, kalbiniai, 

komunikaciniai 

įgūdžiai. Mokytojai 

tobulins 

kompetencijas, bus 

sukurti produktai – 

video, filmai, 

flasmobai. Mokiniai 

ir mokytojai 

150 tūkst. 

eur. 

Projektų 

skaičius per 

metus. 

Ne 

mažiau 2 

projektų 

per metus 

Ne mažiau 

2 projektų 

per metus 

Ne 

mažiau 2 

projektų 

per metus 
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susipažins su kitų 

šalių kultūromis. 

 5.Demokratinių 

nuostatų ir 

humanistinių 

vertybių 

ugdymas 

gimnazijos 

bendruomenėje. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

darbo grupės, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai, 

mokiniai 

Gimnazijoje 

užtikrintas lygių 

galimybių principas. 

Mokykla tenkina 

įvairių gabumų, 

socialinės padėties, 

amžiaus, religijos, 

įsitikinimų ir 

poreikių 

besimokančiųjų 

interesus. 

200 eur Klasių 

valandėlių 

skaičius  

3 klasės 

valandėlės 

per 

mokslo 

metus  

4 klasės 

valandėlės 

per 

mokslo 

metus 

5 klasės 

valandėlė

s per 

mokslo 

metus 

 6.Pilietinių 

akcijų 

organizavimas ir 

dalyvavimas 

pilietinėse, 

socialinėse 

veiklose. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

darbo grupės, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai  

mokiniai 

Mokiniai ir 

mokytojai inicijuoja 

ir dalyvauja 

pilietinėse akcijose ir 

renginiuose. 99 proc. 

mokinių laiku 

suteikiama socialinė 

pagalba, sukurta 

sveika, saugi 

aplinka. 

Suorganizuota viena 

labdaros akcija per 

mokslo metus. 

600 eur Pilietinės 

akcijos 

2 3 4 

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

procesą 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020  2021 m 

1. Didinti mokinių Projektavimo E.Griškevičius Iki 2019-12-31 bus Specialiųjų 3 projektai +   
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saugumą, 

modernizuojant 

gimnazijos 

įvairias erdves 

valstybės, 

savivaldybės ir 

gimnazijos 

lėšomis 

darbai: 

Virtuvės 

kapitalinio 

remonto darbai; 

Lauko sporto 

aikštyno 

pertvarkymas ir 

įrengimas; 

Lietaus 

kanalizacijos 

įrengimo darbai. 

B.Ručinskas atlikti numatomų 

Vytauto pr. 50 

pastate pokyčių 

projektavimo darbai. 

programų 

lėšos 5000 

Eurų 

 Lauko sporto 

aikštyno 

atnaujinimo – 

įrengimo darbai. 

E.Griškevičius
B.Ručinskas 

Iki 2019-12-31 

gimnazijos lėšomis 

bus atnaujintas 

sporto aikštynas 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 50000 

Eurų 

1 darbas. +   

 Projektavimo 

darbai: 

Sporto salės 

rekuperacinės 

sistemos 

projektavimas ir 

įrengimas. 

E.Griškevičius
R.Tumpa 

Iki 2019-12-31 bus 

parengtas projektas 

ir atlikti 

projektavimo darbai. 

(V.Krėvės pr. 50) 

Valstybės 

dotacijos 

lėšos, 26000 

Eurų 

1 projektas ir atlikti 

darbai 

+   

 Asfaltuoto kelio 

– privažiavimo 

prie įstaigos 

dangos 

kapitalinis 

remontas. 

E.Griškevičius

,J.Kochanenko 
Iki 2019-12-31 

savivaldybės lėšomis 

bus atnaujinta 

privažiavimo prie 

darželio ir aplink jį 

kelio atkarpa. 

(A.Mickevičiaus g. 

54) 

Savivaldybė

s lėšos 

50000 Eurų 

Sutvarkytas kelias. +   

 Vienerių metų 

vaikų lopšelio 

grupės 

praplėtimo 

darbų 

projektavimas ir 

E.Griškevičius

,J.Kochanenko 
Iki 2019-08-31 bus 

perkeltas į kitą 

patalpą sandėliuko 

priemonės ir 

praplėsta 1 – iį metų 

vaikų lopšelio 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 1000 

Eurų 

Padidėjusi grupės 

patalpa 

+   
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atlikimas. grupės patalpa. 

(A.Mickevičiaus g. 

54) 

 Aktų salytės 

kapitalinis 

remontas. 

E.Griškevičius
,J.Kochanenko 

Iki 2019-08-31 bus 

atliktas aktų salytės 

kapitalinis remontas. 

(A.Mickevičiaus g. 

54) 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 2000 

Eurų 

Suremontuota salė +   

2. Plėsti 

ikimokyklinio 

ugdymo 

paslaugų 

prieinamumą 

Naujų patalpų 

projektavimas. 

E.Griškevičius

B.Ručinskas, 

J.Kochanenko 

Bus atlikti 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

naujų patalpų 

projektavimo darbai. 

(A.Mickevičiaus g. 

54). Iki 2020-09-01 

Savivaldybė

s lėšos 5000 

Eurų 

Parengtas projektas  +  

 Naujų patalpų 

parengimas 

veiklai. 

E.Griškevičius

B.Ručinskas, 
J.Kochanenko 

Bus atlikti naujų 

patalpų pritaikymo 

ikimokykliniam 

ugdymui darbai. 

(A.Mickevičiaus g. 

54). Iki 2020-09-01 

Savivaldybė

s lėšos 

50000 Eurų 

Ikimokyklinio 

ugdymo patalpos 

 +  

3.          

 

GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

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

Uždaviniai Priemonės 

pavadinim

as 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2022  2023 m 

1. Užtikrinti kokybišką 

ugdymą, atitinkantį 

kiekvieno vaiko 

vystymosi raidą. 

 Projektas 

„Kolega-

kolegai“. 

Ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

Auklėtojai stebės 

kolegų pamokas 

(užsiėmimus), 

dalinsis gerąja 

 Užsiėmimų 

stebėjimas (vnt.), 

stebėjimo 

protokolai 

2 3 4 
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pedagogai patirtimi, semsis 

naujų įdėjų. 

 Aktyvinti 

naujų IKT 

metodų 

taikymą 

grupėje 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Pedagogai 

Naudos interaktyvias 

lentas grupėse, 

modernizuojant 

ugdymo(si) procesą 

Iš MK lėšų Kiek grupių naudos 

interaktyvias lentas 

3 4 5 

 Prevencinės 

programos 

„Zipio 

draugai“  

įgyvendini

mas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Pedagogai 

 

Skatins vaikų 

individualių 

gebėjimų ugdymą. 

Pagerės vaikų 

socialiniai įgūdžiai.  

 

Iš MK lėšų Keliose grupėse 

bus įgyvendinama 

1 2 3 

 Analizuoti 

ugdytinių 

pasiekimų 

rezultatus 

juos 

panaudojant 

ugdymo 

pažangos 

gerinimui 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Pedagogai 

 

Pedagogai gebės 

nustatyti ir įvardinti 

kiekvieno vaiko 

ugdymosi 

galimybes, 

ugdymosi stilių, tėvų 

auklėjimo stilių. 

Organizuodami 

ugdymo procesą 

pedagogai labiau 

atsižvelgs į vaikų 

ugdymosi poreikius. 

 Pedagogai (%)  70% 80% 90% 

 Kalbos 

ugdymo 

modelio 

įgyvendini

mas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Pedagogai, 

specialistai 

Pritaikant kalbinio 

bendravimo 

natūralias situacijas 

vaikai plėtos gimtąją 

ir valstybinę kalbas 

Iš MK lėšų Keliose grupėse 

bus įgyvendinama 

2 4 6 

 Plėtojamas 

vaikų 

mokėjimas 

mokytis 

netradicinės

e erdvėse. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Pedagogai 

 

 

Metų eigoje 

ugdytiniai dalyvaus  

edukacinėse 

programose 

netradicinėse 

erdvėse. 

2000 Eur 

 

 

 

 

 

Edukacinių 

užsiėmimų 

netradicinėse 

erdvėse skaičius 

 

5 6 7 



45 

 

2. Stiprinti 

bendradarbiavimo 

ryšius tarp tėvų ir 

įstaigos. 

Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius 

integruoti į 

viso 

ugdymo 

procesą, 

įtraukiant 

visus 

šeimos 

narius. 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

pedagogai, 

kūno kultūros 

mokytoja 

Įvyks bendra vaikų ir 

tėvų veikla. Atlikta 

tėvų apklausa 

vaikų sveikatos 

klausimais. 

Paruoštas 

lankstinukas tėvams 

sveikatos ugdymo ir 

sveikos gyvensenos 

temomis 

Iš MK lėšų 

100 Eur 

Koks procentas 

šeimų įsitraukė į 

bendras veiklas 

veiklas 

0 40% 70% 

 Organizuoti  

Temines 

parodas 

(Rudenėlis, 

Kalėdų 

viešniai ir 

pan.) 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

pedagogai 

Darželio grupių tėvai 

pasinaudos 

pedagogų siūloma 

veikla, bei namuose 

kartu su vaikais 

pagamins parodai 

reikalingą darbelį. 

 Koks procentas 

šeimų įsitraukė į 

bendras veiklas  

40% 60% 80% 

 Paskaitos 

tėvams 

aktualiomis 
temomis 

organizavima

s. 

Gimnazijos 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Specialistai parengs 

ir praves įvairias 

paskaitas tėvams 

tėvystės įgūdžiams 

plėtoti. 

 Kiek paskaitų 

pravedė (vnt.) 

0 2 3 

 Inicijuoti 
tėvus kartu 

vykdyti 

kalbos 
ugdymo 

projektą 

„Pasek man 

pasaką 
mamyte“ 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

pedagogai 

Vaikai patirs 

džiaugsmingų 

įspūdžių klausantis 

kaip seka pasakas jų 

tėveliai, išmoks 

klausytis, susikaupti, 

paturtins kasdienės 

kalbos žodyną 

 Kiek tėvų skaitė 

pasakas (%) 

30% 50% 70% 

 

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS (V.KREVĖS PR. 50) 

 

1. Tikslas – teikti veiksmingą švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių ir rizikos grupės mokiniams padedant, įsivertinus savo 

galimybes, poreikius ir norus, siekti asmeninės pažangos. 
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Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytoj

ai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m

. 

1.Kurti saugias 

aplinkas  

užtikrinančias 

mokinių asmeninę 

ūgtį 

1. Patyčių 

prevencijos 

programų ir 

projektų 

vykdymas.  

Psicholog

ė, 

socialinė 

pedagogė, 

klasių 

vadovai 

2019 m. vasario – 

gegužės mėn. 

dalis mokytojų 

dalyvaus LIONS 

QUEST 

programos 

,,Paauglsytės 

kryžkelės” 

seminare, 2020 m. 

ves patyčių 

prevencijos 

užsiėmimus, 

vykdys projektus, 

gerės 

mikroklimatas 

klasėse. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Mokinių, per du 

mėn. nepatyrusių 

patyčių, dalis 

55% 

 

60% 70% 
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2.Kognityvinė 

elgesio 

korekcijos 

programa“EQ

UIP“. 

Psicholog

ė, 

socialinė 

pedagogė 

2019, 2020, 2021 

sausio-kovo mėn. 

rizikos grupės 

mokiniai mokysis 

veiksmingai 

pagelbėti sau ir 

kitiems, įgis 

savitarpio 

pagalbos įgūdžių, 

pozityviai pasikeis 

grupės kultūra. 

Mažės patyčių 

atvejų tarp 

mokinių. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Mokinių dalis, 

padariusi asmeninę 

pažangą 

39% 42% 45% 

3.Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

emocinio 

intelekto 

ugdymo ir 

darbo su spec. 

ugdymosi 

poreikių 

mokiniais 

srityse. 

Gerosios 

patirties 

sklaida 

Direktoria

us 

pavaduoto

ja 

ugdymui 

2019 m. įgiję 

naujų žinių ir 

įgūdžių 90% 

mokytojų teiks 

veiksmingą 

pagalbą spec. 

ugdymosi 

poreikių ir rizikos 

grupės mokiniams  

1200 eurų iš 

mokinio krepšelio 

lėšų kvalifikacijai 

tobulinti. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Pedagoginių 

darbuotojų dalis , 

patobulinusių 

kompetencijas 

mokinių emocinio 

intelekto bei spec. 

ugdymosi poreikių 

mokinių ugdymo 

srityse 

55% 80% 100% 

2.Diegti lanksčius, 

įdomius ugdymosi 

būdus 

orientuojantis į 

mokinių 

asmeninius 

1.Projektas 

„Visos dienos 

mokykla“ I-as 

modelis 

Direktoria

us 

pavaduoto

ja 

ugdymui 

2019 -2021 m. 

daugės mokinių, 

prasmingai užimtų 

visą dieną, gerės 

mikroklimatas 

ugdymo įstaigoje 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Mokinių, lankančių 

visos dienos 

mokyklą, dalis 

15% 20% 25% 
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poreikius ir 

gebėjimus. 

2.Atnaujintos 

būrelių 

programos, 

atitinkančios 

šiuolaikinį 

kultūros ir 

technologijų 

lygį 

Neformali

ojo 

ugdymo 

mokytojai 

2019-2020 m. 

atnaujintos būrelių 

programos, 

skatinančios 

verslumą ir 

mokėjimą 

prisitaikyti nuolat 

kintančioje 

aplinkoje. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Mokinių, lankančių 

būrelius mokykloje 

ir už jos ribų, dalis 

75% 85% 96% 

3.Edukacinės 

programos 

teatruose, 

muziejuose, 

parodose, 

įmonėse. 

Dalykų 

mokytojai 

2019-2021 m. 

mokiniai mokysis 

įgytas žinias ir 

gebėjimus 

pritaikyti už 

mokyklos ribų, 

augs 

susidomėjimas 

savo krašto 

kultūra, 

tradicijomis, 

istorija, kils 

mokinių 

pasiekimų lygis. 

Pradinių klasių 

mokinių kultūros 

paso lėšos (15 

eurų mokiniui per 

metus). 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Mokinių dalis, 

padariusi asmeninę 

pažangą.  

39% 42% 45% 

3.Ugdyti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius, 

padedančius 

asmenybei tobulėti 

1.Vaisių ir 

pieno produktų 

vartojimo 

skatinimo 

programa. 

Direktoria

us 

pavaduoto

ja 

ugdymui 

2019 m. mokiniai 

formuojasi 

sveikos mitybos 

įpročius.  

Programa 

finansuojama 

Europos Sąjungos 

Mažėja alkoholį, 

tabako gaminius 

vartojančių 

mokinių dalis 

 

50% 

 

 

45% 

 

 

40% 
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Projektai, 

skatinantys 

sveiką 

gyvenseną 

Biologijos

, 

technologi

jų, kūno 

kultūros 

mokytojai 

2019-2021 m. 

mokiniai 

sąmoningai 

renkasi sveiką 

gyvenimo būdą, 

aktyviai sportuoja, 

dalyvauja 

varžybose. 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Mokinių dalis, 

aktyviai 

dalyvaujanti 

sveikos gyvensenos 

projektuose 

 

 

40% 

 

 

45% 

 

 

50% 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

1 tikslas -  

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys         

2 uždavinys         

3 uždavinys         

4 uždavinys         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

REZULTATO VERTINIMO RODIKLIAI 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 m. faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 

Vaikų iki 3 metų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, dalis (procentais) 
6,50% 6,50 6,50 6,50 

Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėje (vienetais)  10 ir 15 10 ir 15 10 ir 15 10 ir 15 

Vaikų skaičiaus vidurkis darželio grupėje (vienetais)  20 20 20 20 
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Vaikų skaičiaus vidurkis priešmokyklinio ugdymo 

grupėje (vienetais)  

24 22 22 22 

Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (procentais) 75% 75% 75% 75% 

Lankytų dienų dalis darželio grupėse (procentais) 86% 86% 86% 86% 

Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių 

šeimų dalis (procentais) 

11% 15% 18% 21% 

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc. 34,9% 36% 38% 40% 

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam 

pagalbos specialistui (procentais) 

30% 32% 34% 36% 

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną) taikančių 

pedagoginių darbuotojų dalis (procentais) 

100% 100% 100% 100% 

Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis (procentais) 

100% 100% 100% 100% 

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos 

klasėje (vienetais) 

20 21 22 23 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 

4 kl. 

Matematika – 65,2% 

Skaitymas – 60,8% 

Rašymas – 51,6% 

Pasaulio pžinimas – 

74,5% 

6 kl. 

Matematika – 43.1% 

Skaitymas –52,9% 

Rašymas – 36,5% 

8 kl. 

Matematika –45,7% 

Skaitymas –52.7% 

Rašymas – 44,6% 

Gamtos mokslai – 

54,7% 

Socialiniai mokslai -

54,1% 

4 kl. 

Matematika – 

66,2% 

Skaitymas – 61,8% 

Rašymas – 52,6% 

Pasaulio pžinimas – 

75,5% 

6 kl. 

Matematika – 

44.1% 

Skaitymas –53,9% 

Rašymas – 37,5% 

8 kl. 

Matematika –

46,7% 

Skaitymas –53.7% 

Rašymas – 45,6% 

Gamtos mokslai – 

4 kl. 

Matematika – 67% 

Skaitymas – 62% 

Rašymas – 53% 

Pasaulio pžinimas – 

75% 

6 kl. 

Matematika – 

44.5% 

Skaitymas –54,5% 

Rašymas – 38% 

8 kl. 

Matematika –47% 

Skaitymas –54% 

Rašymas – 46% 

Gamtos mokslai – 

56% 

Socialiniai mokslai 

4 kl. 

Matematika – 67,3% 

Skaitymas – 62,3% 

Rašymas – 53,3% 

Pasaulio pžinimas – 

75,3% 

6 kl. 

Matematika – 44,8% 

Skaitymas –54,8% 

Rašymas – 38,3% 

8 kl. 

Matematika –47,3% 

Skaitymas –54,3% 

Rašymas – 46,3% 

Gamtos mokslai – 

56,3% 

Socialiniai mokslai -

55,8% 
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 55,7% 

Socialiniai mokslai 

-55,1% 

 

-55,5% 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 

Lietuvių kalba ir 

literatūra – 79.3% 

Matematika – 90.9% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra – 80% 

Matematika – 

91.2% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra – 80.3% 

Matematika – 

91.5% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra – 80.6% 

Matematika – 91.8% 

Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

24,2% 24,5% 24,8% 25% 

Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį 

lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (procentais) 

62% 62,2% 62,4% 62,6% 

Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis (procentais) 0,56% 0,52% 0,49% 0,46% 

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato 

ploto (procentais)  
3% 3% 3% 3% 

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (m2/1 vaikui)  Vytauto pr. 50: 

Mokomųjų dalykų 

kabinetų – 2,48 m2/1 

vaikui; 

Nuo viso gimnazijos 

pastato ploto – 5,71 

m2/1 vaikui. 

Vytauto pr. 50: 

Mokomųjų dalykų 

kabinetų – 2,47 

m2/1 vaikui; 

Nuo viso 

gimnazijos pastato 

ploto – 5,70 m2/1 

vaikui. 

Vytauto pr. 50: 

Mokomųjų dalykų 

kabinetų – 2,46 

m2/1 vaikui; 

Nuo viso 

gimnazijos pastato 

ploto – 5,70 m2/1 

vaikui. 

Vytauto pr. 50: 

Mokomųjų dalykų 

kabinetų – 2,45 m2/1 

vaikui; 

Nuo viso gimnazijos 

pastato ploto – 5,69 

m2/1 vaikui. 

Užsieniečių ir/ar sugrįžusių gyventi Lietuvoje 

besimokančiųjų skaičius (vienetais) 
193 195 197 200 

Vaikų, mokinių dalis, užimta neformaliojo ugdymo 

veiklomis nuo bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje 

(procentais) 

57,7% 58% 58.3% 60% 

Gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą mokinių 

dalis (procentais) 

12% 12,5% 12,8% 14% 

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose (vienetais) 

100 105 110 115 
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Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius 

(vienetais) 

22 22 22 22 

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir kitur 

pasinaudojančių vaikų dalis (procentais) 

63% 64% 64,5% 65% 

 

REZULTATO VERTINIMO RODIKLIAI (PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS V.KRĖVĖS PR. 50) 

 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato vienetas 2018 m. faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 

Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų 

dalis (procentais) 
62,4% 62,4% 62,4% 62,4% 

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc. 54% 54% 54% 54% 

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam pagalbos 

specialistui (procentais) 

33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų pasiekimų 

vertinimo sistemą (el. dienyną) taikančių pedagoginių 

darbuotojų dalis (procentais) 

100% 100% 100% 100% 

Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio) ugdymo 

specialistams dalis (procentais) 

90% 100% 100% 100% 

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos klasėje 

(vienetais) 
1-4 klasės- 8 mok. 

5-10 kl – 12,1 mok. 

1-4 klasės- 8 mok. 

5-10 kl – 12,5 mok. 

1-4 klasės- 8 mok. 

5-10 kl – 13 mok. 

1-4 klasės- 8 mok. 

5-10 kl – 13,2 mok. 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
8 kl. 

Matematika – 27,8% 

Skaitymas – 44,9% 

Rašymas – 32,3% 

Gamtos mokslai – 

38,5% 

Socialiniai mokslai -

46,0% 

6 kl. 

Matematika – 33,1% 

Skaitymas – 39,2% 

Rašymas – 6,3% 

8 kl. 

Matematika – 28% 

Skaitymas – 50% 

Rašymas – 32,5% 

Gamtos mokslai – 

38,7% 

Socialiniai mokslai 

- 46,0% 

6 kl. 

Matematika – 

33,3% 

Skaitymas – 39,2% 

8 kl. 

Matematika – 

28,2% 

Skaitymas – 33% 

Rašymas – 32,3% 

Gamtos mokslai – 

39% 

Socialiniai mokslai 

- 46,2% 

6 kl. 

Matematika – 

33,5% 

8 kl. 

Matematika – 28,4% 

Skaitymas – 50% 

Rašymas – 33,2% 

Gamtos mokslai – 

39,2% 

Socialiniai mokslai -   

46,5% 

6 kl. 

Matematika – 33,7% 

Skaitymas – 40% 

Rašymas – 6,9% 
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Rašymas – 6,5% Skaitymas – 39,5% 

Rašymas – 6,7% 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami rezultatai 

(procentais) 

Matematika – 33,9% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra – 50,25% 

Matematika – 34% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra - 51% 

Matematika – 36% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra - 52% 

Matematika – 38% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra - 53% 

Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių 

skaičiaus (procentais) 

0% 0,5% 1% 1,5% 

Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis (procentais) 

Per du mėn. nepatyrusių patyčių mokinių dalis 

52% 55% 60% 70% 

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato ploto 

(procentais)  
92,5% 93% 95% 100% 

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (procentais)  1 mok. 21,5 m²    

Užsieniečių ir/ar sugrįžusių gyventi Lietuvoje besimokančiųjų 

skaičius (vienetais) 

1 1 1 1 

Vaikų, mokinių dalis, užimta neformaliojo ugdymo veiklomis 

nuo bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje (procentais) 

70% 75% 85% 96% 

Gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą mokinių dalis 

(procentais) 
    

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose (vienetais) 
100 105 115 130 

Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius 

(vienetais) 
11 12 12 12 

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir kitur pasinaudojančių 

vaikų dalis (procentais) 
0% 5% 10% 15% 

   

 Gimnazijos direktorius                                          _________________                                                                         Erikas Griškevičius 

                                                       (parašas)                                                                                    (vardas ir pavardė)                                

PRITARTA 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. 

posėdžio protokolu Nr. 8 

Tarybos pirmininkas 

Leonidas Levinas 


